
www.subhekabul.com

 Sep 20198

شامره
77

یک شنبه، 17 سنبله 1398 | سال اول | 8 صفحه |

کمیسیون حقوق برش به طالبان:
 از جنایت دست بردارید و غیرنظامیان 

را هدف قرار ندهید

کشنت زنی به جرم  دوست داشنت
 در محکمه صحرایی

رسدار رحیمی: برنامه ی ملی 
سوادآموزی ناکام بوده است

طالبــان  گــروه  از  بــر،  حقــوق  مســتقل  کمیســیون 

و  بردارنــد  جنایــت  از  دســت  کــه  اســت  خواســته 

ندهنــد. قــرار  هــدف  را  غیرنظامیــان 

نــر  بــا  ســنبله(،   16( شــنبه  روز  کمیســیون،  ایــن 

اعالمیــه ای، از دولــت افغانســتان خواســته اســت کــه 

دفــر  رسپرســت  امیــری،  عبدالصمــد  قتــل  عامــالن 

والیتــی ایــن کمیســیون در غــور را شناســایی و تحــت 

پیگــرد عدلــی و قضایــی قــرار دهــد.

ســنبله(   1۲ ( سه شــنبه  روز  صبــح  طالبــان،  گــروه 

ــی کمیســیون  ــر والیت ــری، رسپرســت دف عبدالصمــد امی

ــز  مســتقل حقــوق بــر والیــت غــور را در ولســوالی جلری

ــنبه )1۴  ــپس  روز پنج ش ــوده و س ــدان وردک رب ــت می والی

ــاندند. ــل رس ــه قت ــه ب ــه رضب گلول ــنبله(، او را ب س

بــر  حقــوق  مســتقل  کمیســیون  حــال،  همیــن  در 

می گویــد کــه از زمــان گرفتــاری آقــای امیــری توســط 

طالبــان، ایــن کمیســیون در هامهنگــی بــا خانــواده ی او، 

از طریــق بــزرگان محلــی و ســایر مجــاری قابــل دســرس، 

تــالش کــرد تــا او را از بنــد طالبــان رهــا کنــد. ایــن 

ــه رهایــی  کمیســیون افــزوده اســت کــه طالبــان حــارض ب

ــاندند. ــل رس ــه قت ــدند و او را ب ــری نش ــای امی آق

»بــه  اســت:  آمــده  کمیســیون،  ایــن  اعالمیــه ی  در 

مخالفــان مســلح دولــت توصیــه می شــود کــه دســت 

از ارتــکاب جنایــت بردارنــد و افــراد و گروه هــای غیــر 

ــی  ــت جنگ ــکاب جنای ــد. ارت ــرار ندهن ــدف ق ــی را ه نظام

ــان  ــؤولیت آن ــب مس ــری، موج ــد ب ــات ض ــایر جنای و س

ــرور  ــده ی م ــمول قاع ــت و مش ــو اس ــل عف ــر قاب ــده، غی ش

منی  شــود.« زمــان 

ــی  ــای امنیت ــر، از نهاده ــوق ب ــتقل حق ــیون مس کمیس

خواســته اســت کــه امنیــت شــاهراه ها، به ویــژه مســیر 

میــدان وردک  ـ بامیــان را کــه از مدت هــا بــه ایــن ســو 

جلــو  و  کننــد  تأمیــن  اســت،  شــده  نا امــن  به شــدت 

بگیرنــد. را  غیرنظامیــان  قتــل  و  گروگان گیــری 

تاکنــون، نظامیــان و غیرنظامیــان زیــادی در ولســوالی 

هراس افگنــان  توســط  وردک،  میــدان  والیــت  جلریــز 

طالــب کشــته شــده اند. ایــن ولســوالی، بــه دلیــل تکــرار 

فجایــع انســانی و کشــتار غیرنظامیــان در ایــن منطقــه 

کــه بیشــر مســافران بی دفــاع مــردم مناطــق مرکــزی 

ــه »شــاهراه مــرگ« نیــز معــروف شــده  را قربانــی گرفتــه ب

ــت. اس

سازمان ملل متحد به حامیت
 از افغانستان ادامه می دهد

گارنیزیون کابل برای تامین امنیت 
مراسم عاشورا و هفته ی شهید، 

خواستار همکاری مردم شد

ــت  ــه اس ــد، گفت ــل متح ــازمان مل ــی س ــی عموم رسمنش

کــه افغانســتان هنــوز هــم بــه حامیــت و همــکاری نیــاز 

ــور  ــن کش ــه ای ــود را ب ــت خ ــازمان، حامی ــن س دارد و ای

ــد داد. ــه خواه ادام

ــازمان  ــت س ــورای امنی ــت ش ــرش، در نشس ــو گوت آنتونی

ملــل متحــد، گفتــه اســت کــه وضعیــت بــد امنیتــی، 

اقتصــادی،  ضعــف  غیرنظامیــان،  تلفــات  افزایــش 

افزایــش فقــر و بیــکاری و وضعیــت حقــوق بــری در 

دارد. قــرار  حالــت  بدتریــن  در  افغانســتان، 

ــده ی  ــات آین ــورد انتخاب ــان، در م ــرش، همچن ــای گوت آق

ریاســت جمهــوری افغانســتان ابــراز نگرانــی کــرده و 

گفتــه اســت کــه ناامنــی و فســاد، در انتخابــات نیــز 

ــرد. ــد ک ــاد خواه ــی را ایج ــش بزرگ چال

نیروهــای ارتــش بــا راه انــدازی عملیــات گســرده ای در والیت 

بدخشــان، توانســته اند کــه پــس از ۵ ســال، ولســوالی وردوج 

ایــن والیــت را از کنــرل هراس افگنــان طالــب خــارج کننــد.

ــه ای  ــر اعالمی ــا ن ــنبله(، ب ــنبه )16 س ــاع، روز ش وزارت دف

ــدود 1۰۰  ــات، ح ــن عملی ــه ی ای ــه در نتیج ــت ک ــه اس گفت

ــده اند و  ــته ش ــی، کش ــی و داخل ــب خارج ــن طال هراس افگ

ــته اند. ــم برداش ــروه زخ ــن گ ــر ای ــای دیگ ــر از اعض ــا نف ده ه

کشــته  افــراد  میــان  در  کــه  اســت  افــزوده  وزارت،  ایــن 

ــاد طالبــان بــرای  ــاری فصیح الدیــن، والــی نام نه شــده، ق

ــرای  ــان ب ــی طالب ــؤول نظام ــظ، مس ــاری حاف ــان، ق بدخش

بدخشــان و ده هــا نفــر از فرماندهــان کلیــدی ایــن گــروه 

شــامل اســتند.

ــه  ــات، ب ــن عملی ــان ای ــه در جری ــت ک ــده اس ــه آم در اعالمی

ــت. ــیده اس ــیبی نرس ــان آس ــش و غیرنظامی ــای ارت نیروه

ــا  بدخشــان در شــامل-رشق افغانســتان موقعیــت دارد کــه ب

چیــن، پاکســتان و تاجیکســتان هم مــرز اســت. ایــن والیــت 

همــه روزه شــاهد فعالیــت  گروه هــای تروریســتی اســت.

گارنیزیــون کابــل، از باشــندگان پایتخــت خواســته اســت 

کــه در تامیــن امنیــت مراســم عاشــورا و گرامی داشــت از 

هفتــه ی شــهید، بــا نیروهــای امنیتــی همــکاری کننــد.

شــنبه  روز  کابــل،  گارنیزیــون  عمومــی  فرماندهــی 

کــه  اســت  گفتــه  اعالمیــه ی  نــر  بــا  ســنبله(،   16(

از  جلوگیــری  و  امنیتــی  تهدیــدات  نظرداشــت  در  بــا 

باشــندگان  تــا  اســت  نیــاز  تروریســتی،  فعالیت هــای 

کابــل، در جریــان مراســم عاشــورا و گرامی داشــت از 

ــای  ــالح و فیره ــوع س ــر ن ــال ه ــهید، از انتق ــه ی ش هفت

کننــد. خــودداری  خودرسانــه، 

بربنیــاد اعالمیــه، گارنیزیــون کابــل از متامــی باشــندگان 

کابــل خواســته اســت کــه از وســایط دولتــی، شیشــه 

ــزاداری روز  ــای ع ــناد در کاروان ه ــدون اس ــا ب ــیاه و ی س

عاشــورا و هفتــه ی شــهید اســتفاده نکننــد و همچنــان از 

پوشــیدن یونیفــورم نیروهــای امنیتــی، خــودداری ورزنــد.
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روایت عزیز رویش از قیام تبسم

 تا جنبش روشنایی

قصه ی آدم های زیر پل سوخته

نگاهی به سفر ارشف غنی به 
واشنگنت؛ ارشف غنی با ترامپ

 چه بگوید؟

خانواده های مادرساالر افغان
در الیه های پنهان یک جامعه ی مردانه

ولسوالی وردوج بدخشان پس از ۵ 
سال از کنرتل طالبان بیرون شد

این روز را برای شام
 تربیک می گویم!

»کالنرت« معتادان دست فروش
 و قوانین الزم االجرایش

وزیر دفاع امریکا: 

پای هر گونه توافق
با طالبان امضاء منی کنیم

ادامه در صفحه
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اشکی بر گونه ی سخن
)روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی(

این روز را برای شام تربیک می گویم!

2
سرمقاله

در آخریــن قســمت ســخنان خــود بــه رشح تصمیمــی پرداختــم کــه 

بــر اســاس آن ترجیــح دادیــم اداره ی امــور را تــرک کنیــم و بــه مصــال 

ــر اردو  ــه چهارصدبس ــهدا ب ــاد ش ــم اجس ــازه دادی ــا اج ــم ی برگردی

ــا بعــداً در مــورد آن هــا تصمیــم گرفتــه شــود.  انتقــال داده شــوند ت

بــا یــادآوری وضعیــت حساســی کــه بعــد از پخــش ســخنان محقــق 

ــای  ــود، از صحبت ه ــده ب ــش آم ــی پی ــز ارشف غن ــن تهدیدآمی و لح

ــاد کــردم و گفتــم: ــا بچه هــا داشــتیم، ی مفصلــی کــه ب

ــن  ــم، مطمی ــم؟ ... اگــر مبانی ــم کــه چــه کار کنی ــا بچه هــا گفتی »ب

ــر خواســت های  ــه خاطــری کــه اگــر در براب هســتم کــه می زننــد. ب

ــرای  ــده اند ب ــاده ش ــه آم ــت ک ــای آن اس ــه معن ــد، ب ــه بگوین ــا ن م

ــی را کــه اینجــا  ــن بچه های ــد، مســوولیت ای ــد. اگــر بزنن اینکــه بزنن

ــان اینجــا  ــن از دخــران و جوان ــرد؟ صدهــا ت ــد، کــی می گی آمده ان

ــا مــا حارضیــم بــرای یــک مطالبــه ی برحــق خــود  هســتند. دوم، آی

ــک  ــرای مــن ی ــم؟ بهــای ناحــق ب ــک بهــای ناحــق پرداخــت کنی ی

ــرای  ــت ب ــه رصاح ــخن را ب ــن س ــت. ای ــای ماس ــون بچه ه ــره خ قط

ــک قطــره  ــه ی ــه مــن شــخصاً متــام ارگ را ب ــم ک متــام بچه هــا گفت

ــان  ــون ت ــن خ ــام ای ــر ش ــم. اگ ــر منی کن ــا براب ــام در اینج ــون ش خ

را حفــظ کنیــد، یــک روز دیگــر از ارگ پرســان می کنیــم. ولــی 

ــد از  ــم. بع ــان را کنی ــن پرس ــم ای ــا منی توانی ــید، م ــام نباش ــر ش اگ

ــت  ــن اس ــن ای ــح م ــم ترجی ــم، گفت ــام دادی ــه انج ــی ک صحبت های

ــدن و  ــته ش ــا کش ــه در اینج ــری ک ــه خاط ــم؛ ب ــام بروی ــا و ش ــه م ک

ــده  ــط عق ــد. فق ــچ دردی را دوا منی کن ــام هی ــا و ش ــدن م ــود ش ناب

و مشــکالت و رسشکســتگی را زیــاد می کنــد و مــا آن را جــران 

کــرده منی توانیــم. آمدیــم و بــه دوســتان گفتیــم کــه اجــازه ندهیــم 

اینهــا پیــروزی بــزرگ مــا و شــام را بــه یــک شکســت تبدیــل کننــد. 

همــه موافقــت کردنــد و مــن حتــی یــک نفــر را ندیــدم کــه بــا ایــن 

ــد. ــت کن ــنهاد مخالف پیش

ــک  ــم ی ــتان گفت ــرای دوس ــه ب ــود ک ــن ب ــن ای ــش م ــن خواه دومی

ــرف  ــا منح ــعار م ــه ش ــد ک ــق نزنی ــتاد محق ــه اس ــرف علی ــه ح کلم

مطالبــه ی  و  خواســته  آمدیــم  کــه  اینجــا  در  مــا  می شــود. 

ــق  ــتاد محق ــا اس ــا ب ــأله ی م ــته از آن، مس ــم. گذش ــخصی داری مش

مســأله ی درون خانوادگــی ماســت. مــا ده بــار دیگــر می توانیــم 

ــن  ــرا ای ــه چ ــم ک ــه کنی ــویم، از او گل ــه رو ش ــق رو ب ــتاد محق ــا اس ب

حــرف را زدی؛ ولــی در اینجــا ایــن حــرف را منی زنیــم. یــک جمــع 

ــق  ــه ی محق ــر خان ــم ب ــا می روی ــا از اینج ــه م ــد ک ــم گین بودن خش

حملــه می کنیــم. گفتــم بــه هیــچ وجــه ایــن کار را منی کنیــد. ایــن 

ــرف  ــی ط ــا ارشف غن ــا ب ــاال م ــت. ح ــود ماس ــه خ ــه زدن ب کار رضب

هســتیم. هــدف ارشف غنــی هــم شــاید ایــن باشــد کــه مــا را در بیــن 

خــود مــا درانــدازد. حــاال اســتاد محقــق هــر کاری کــرده اســت بــه 

ــد...« ــواب ده ــد ج ــودش بای ــت و خ ــوط اس ــود او مرب خ

مجمــوع ســخنان مــن چیــزی کم تــر از یــک ســاعت طــول کشــید. 

کوشــش کــردم متــام جریاناتــی را کــه از ابتــدا تــا انتهــا اتفــاق افتاده 

ــی  ــی باق ــن کس ــی در ذه ــا ابهام ــم ت ــل رشح ده ــه تفصی ــود، ب ب

منانــد. همــه ی مــردم بــه آرامــش گــوش می دادنــد. مســجد پــر بــود 

از جمعیــت. کســی مزاحمــت یــا رس و صــدا نکــرد. کســی اعــراض 

نکــرد. ســوال و پرسشــی هــم مطــرح نشــد. وقتــی حرف هایــم پایــان 

ــانی  ــی از کس ــرده. یک ــر ک ــت تغیی ــردم وضعی ــاس ک ــت، احس یاف

کــه بــا جدیــت و ناراحتــی از نــاکام شــدن تظاهــرات حــرف مــی زد 

و از سوءاســتفاده ی برخی هــا از حرکــت و احساســات مــردم یــاد 

می کــرد، حســین رحمتــی بــود. او را دیــروز در نزدیــک پــل ســوخته 

نگذاشــتیم شــعار دهــد و ســخرنانی کنــد. یکــی از دالیلــش ازدیــاد 

ــده  ــاال ش ــر ب ــخرنانی روی موت ــعار و س ــرای ش ــه ب ــود ک ــانی ب کس

ــد. وی بعــد از مــن آمــد و مایــک را در دســت گرفــت و گفــت: بودن

ــی  ــا توضیحــات و معلومات ــش ب ــم از اســتاد روی »مــن تشــکر می کن

کــه از جریــان شــکوه و عظمــت مــردم ارائــه کــرد. از صمیــم قلــب از 

ایشــان اظهــار قدردانــی می کنــم. مــن وقــت دوســتان را منی گیــرم. 

ــود کــه مــا را در رسک هــا و خیابان هــا، گلوهــای  اصــل گــپ ایــن ب

ــه  ــود ک ــه نب ــود. این گون ــزه ای نب ــچ انگی ــر هی ــاند. دیگ ــده کش بری

یــک تشــکیالت یک ماهــه و پانــزده  روزه تصمیــم گرفتــه باشــد. یــک 

حادثــه ی ناگــوار اتفــاق افتــاد. یــک مصیبــت بــزرگ روی مــردم آمــد. 

مــردم خودجــوش حرکــت کردنــد. تشــکیالت نبــود. هــر کســی بــر 

اســاس هــامن درد و احســاس خــود وارد میــدان شــد و بــه صحنــه 

آمــد. بایــد از کل مــردم قدردانــی کــرد، نــه از شــخص. ایــن حرکــت 

نــه ارتبــاط بــه کــدام جریانــی دارد، نــه بــه نهــادی دارد، نــه بــه کــدام 

ــا در افغانســتان،  ــد. م ــی می دان ــال مدن اشــخاصی کــه خــود را فع

واضــح و بــه رصاحــت می گوییــم کــه ایــن رسزمیــن، رسزمیــن مدنــی 

ــش  ــه فرمای ــه ب ــت ک ــی اس ــامن رسزمین ــن ه ــن رسزمی ــت. ای نیس

حــرت علــی، کجی هــا را بــه شمشــیر راســت کــرد. دیگــر، این جــا 

جــای ایــن نیســت. امــا ایــن دوســتانی کــه رسکــرده اســت، بــدون 

مصلحــت مــردم، ... مــا منی گوییــم، ... مــردگان مــا دیگــر بــه میــان 

مــا بــر منی گردنــد. خــدا آخــرت شــان را خــوب کنــد. رسهایــی 

کــه بریــده شــدند، دیگــر نفــس و روح در وجــود آن هــا دمیــده 

منی شــود. اصــل گــپ شــدت جنایــت اســت. ایــن شــدت جنایــت 

ــود  ــورت خ ــه رس و ص ــا ب ــال م ــر س ــه ه ــورایی ک ــه ی عاش در حادث

ــه ی  ــت در آن حادث ــدت جنای ــن ش ــم، ای ــک می ریزی ــم، اش می زنی

هــزار و چنــد صــد ســال قبــل هــم رخ نــداده بــود. نــه بــه اطفــال، نــه 

بــه پیــر، نــه بــه زن. اگــر اســیر هــم بردنــد، بــه عــزت بردنــد. بــرای 

زینــب اجــازه دادنــد کــه صحبــت کنــد. امــا مــن گالیــه ام از کســانی 

ــه دارم.  ــک گالی ــد. ی ــپ می گیرن ــن گ ــر ای ــود را مدی ــه خ ــت ک اس

ــردم  ــه ی م ــم هم ــر می کن ــن فک ــت، م ــش گف ــتاد روی ــه اس ــن ک ای

ــم  ــا آمدی ــد، م ــازی کردن ــداد رفاقت ب ــک تع ــی ی ــدند، ول ــکار ش هم

بــرای اســتاد رویــش و داود ناجــی گفتیــم، گفتنــد همــه چیــز تعییــن 

شــده اســت. فــردا کــه دنبــال بلندگــو بودنــد، مــن گفتــم بــرادر، مــن 

ــم  ــد بگویی ــا شــعاری بای ــم کــه خــودم چــه می خواهــم، ام منی گوی

کــه صــدای یــک ملــت را بــه دیگــران برســاند. گفتنــد کــه ایــن بــه 

تــو مربــوط نیســت. قبــالً تعییــن شــده اســت. کســی منی گویــد کــه 

ــه مانده نباشــی او  ــوز ب ــا هن ــم. ت ــاع می کن مــن از اســتاد شــفق دف

هــم نرفتــه ام. امــا اســتاد شــفق صحبــت کــرد. مــردم از صحبتــش 

اســتقبال کردنــد. او اظهــار همــدردی می کنــد، داود ناجــی از 

یخنــش کــش کــرد کــه صحبــت نکــن. این هاینــد کــه بــه اصطــالح 

مــا را ضعیــف می ســازند. از شــکوه و معنویتــش کســی گــپ نــدارد. 

مــا هنــدو را هــم دیدیــم کــه اشــک ریخــت. بــرادر پشــتون خــود را 

هــم دیدیــم کــه اشــک ریخــت. تاجیــک خــود را هــم در جوی شــیر 

بــه  را  نــان  و ده افغانــان دیدیــم کــه اشــک ریخــت. توته هــای 

ــع  ــردم توزی ــرای م ــت ب ــکاری در رس چاش ــدردی و هم ــوان هم عن

می کــرد. اصــل گــپ مــا ایــن اســت کــه از ایــن حرکــت مــردم، 

ــان  ــه نش ــانه ها رس و کل ــر رس ــرا در براب ــردم، چ ــت م ــدون مصلح ب

ــه  ــا این گون ــا ب ــرادر، م ــه ب ــد ک ــع کنن ــردم را جم ــد. اول م می دهن

ــک  ــردم ی ــان م ــت. آن زم ــل چیس ــم، راه ح ــورد کردی ــت برخ بن بس

ــا.  ــام م ــن پی ــا، ای ــن گــپ م ــرادر، ای ــد کــه ب آدم را مشــخص می کن

ــی  ــن رحمت ــر. م ــزی دیگ ــه چی ــم و ن ــونت داری ــی خش ــه کس ــه ب ن

ــن  ــرک بی ــوالی مش ــک ولس ــاغ، ی ــوالی قره ب ــم از ولس ــتم. جای هس

ــر روز  ــل، ه ــر روز قت ــری، ه ــر روز گروگان گی ــا. ه ــتون و هزاره ه پش

کشــتار. امــا ایــن درد دردی نباشــد کــه بــه اصطــالح فقــط بــه نــام 

فعــال مدنــی ســه تــا آدم از آن اســتفاده کنــد. مــا دیگــر تــوان ایــن را 

نداریــم، مــردم هــم تــوان ایــن را ندارنــد کــه هــر کــدام را رس شــانه، 

رهــر گفتــه بــاال کنیــم، بــاز یکــی دیگــر بیایــد رس شــانه ی مــا ســوار 

شــود. توضیحــات آقــای رویــش کامــالً منطقــی بــود. بــه رس و جــان 

قبــول داریــم. بیــش از آن منی شــود. شــکوه و عظمــت خلــق شــد. 

ــده شــد. صــدای مــا را شــنید. مظلومیــت مــا را  ــا لرزان ــل و دنی کاب

ــده  ــه آم ــی ک ــای بیژن ــی هــامن آق ــد. حت ــا را دی ــگ م شــنید. فرهن

ــان. شــوخی کــرد و  ــگ ت ــن فرهن ــا ای ــر شــام ب ــود، گفــت: درود ب ب

گفــت:  ای کاش مــرا بــه هــزاره بــودن قبــول کنیــد. کســی از جــوی 

ــه  ــازار، یــک بلســت پیــش دکان هــم نرفــت. خــود بچه هــا، ن لــب ب

اینجــا کســی آمــری بــود، نــه مأمــوری بــود، هــر جــوان را می دیــدی 

کــه دســت بــه دســت هــم داده همــکاری می کــرد. امــا یــک 

حلقــه ی خــاص بــود کــه می خواســت ســمت و ســوی خــاص بدهــد. 

وقتــی لودســپیکر را می گیــرد، شــعار درســت بــده، زنــده بــاد آزادی! 

ــو  ــم، ت ــه منی توان ــهر رفت ــا میدان ش ــن ت ــرادر؟! م ــدام آزادی او ب ک

کــدام آزادی را می گویــی؟... رنــج و درد و گالیــه ی مــا از یــک 

ــازی نکننــد.  ــه رسنوشــت مــا ب تعــداد آدم هــای خــاص اســت کــه ب

بــس اســت. گلوهــا پــاره کردیــم. خون هــا دادیــم. رأی دادیــم. 

بــه نفــع مــردم تیــر شــدیم. هــر چیــزی کــه دوســتان مــا، کالن هــا 

گفتنــد، مــا دویدیــم، شــب، روز. دیگــر بــس اســت. مــا را بــه حــال 

مــا بگذارنــد. از ایــن بعــد هــم رسهــای مــا بریــده می شــود. از ایــن 

ــردم  ــم م ــد ه ــن بع ــود. از ای ــردن زده می ش ــا گ ــال م ــم اطف ــد ه بع

ــر  ــت. دیگ ــس اس ــر ب ــره دیگ ــد. باالخ ــتوه آمده ان ــه س ــر ب ــا از فق م

ــازی نکننــد. کل مــردم  ــی ب ــام فعــال مدن ــه ن ــام روشــن فکر، ب ــه ن ب

ــه پختگــی رســیده اســت.  ــد. شــعور سیاســی مــردم ب روشــن فکر ان

اگــر تــو دو تــا دکــرا داری، ایــن مــردم شــعور سیاســی اش بــه حــدی 

قــوی شــده، دیــروز دیدیــم کــه عصــا در دســتش، آنجــا رســیده بــود. 

امــا یــک تعــداد بــه نــام روشــن فکر، در خانــه ی خــود، در اتــاق گــرم 

ــد  ــن می کن ــبوک را روش ــته، فیس ــود نشس ــر خ ــن موت ــود، در بی خ

ــن آن  ــه م ــی ک ــت. در حال ــیده اس ــا رس ــت در کج ــالً جمعی ــه فع ک

ــدارم،  آدم را می شناســم. هیــچ در صحنــه نبــود. مــن دیگــر گــپ ن

بــرادران. از آقــای رویــش، بــه عنــوان یــک دل ســوز، بــه عنــوان یــک 

ــم و دانــش کــرد،  کســی کــه بزرگ تریــن خدمــت را در عرصــه ی قل

بــه عنــوان یــک روشــن فکر، بــه عنــوان یــک دل ســوز، خواهشــم ایــن 

اســت کــه اجــازه بــه کســی ندهیــد کــه از زبــان مــردم مــا گــپ بزنــد، 

ــید.  ــش رس ــه پیام ــود ک ــامن ب ــا ه ــردم م ــاند. م ــردم را برس ــام م پی

ــم، از  ــه بودی ــم. از رس کوچ ــش ارگ رفتی ــا پی ــده ت ــای بری ــا رسه ب

پیــش کوچــه بودیــم، از پــس کوچــه بودیــم، کل مــا رفتیــم. آن هایــی 

کــه مریــض بودنــد و آمــده نتوانســتند، گالیــه ی مــا نیســت. تشــکر. 

ــچ  ــی، هی ــچ حزب ــادی، هی ــچ نه ــن اســت کــه هی ــا ای فقــط گــپ م

ــتفاده  ــوء اس ــی س ــت مردم ــن حرک ــی و ای ــت مل ــی، از حرک جریان

نکنــد. فقــط بگوییــم زنــده بــاد مــردم.«

ــای  ــرد دومــی کــه برخاســت و ســخن گفــت، آق بعــد از رحمتــی، ف

علیــا بــود کــه هــم شــب گذشــته و هــم امــروز در مصــال بــا ناراحتــی 

از پایــان یافــن بی نتیجــه ی تظاهــرات یــاد می کــرد و بــر مــن هــم 

اعــراض شــدیدی داشــت. او گفــت:

ــدیم،  ــتاد ش ــش ایس ــتاد روی ــا رس راه اس ــر م ــه پیش ت ــدف اینک »ه

دلیلــش ایــن بــود، ســوال مــن بــه عنــوان یــک جــوان ایــن جامعــه 

از اســتاد رویــش ایــن بــود کــه بــا ایــن همــه زحمــت، بــا ایــن همــه 

تکلیــف دادن شــهدا، مثــره اش را کــه مــا رفتیــم تظاهــرات کردیــم، 

شــب جنازه هــا را پــس آوردیــم، تــا هنــوز مشــاهده نکردیــم. ســوال 

کل مــردم ایــن اســت کــه خواســته هایی کــه در قطع نامــه ذکــر 

شــده بــود، نتیجــه اش کجــا شــد. شــب وقتــی اســتاد رویــش اعــالن 

کــرد کــه مــا هیــأت روان می کنیــم داخــل ارگ، جلســه یــا مذاکــره 

کننــد، مــن بــه عنــوان یــک فــرد اشــراک کننده موافــق نبــودم. مــا 

گفتیــم مــا جلســه ای بــا کســی نداریــم. مــا قطع نامــه ای داریــم و در 

ایــن قطع نامــه خواســته های خــود را مطــرح کــرده ایــم و قطع نامــه 

ــای آن  ــا پ ــود م ــده می ش ــی خوان ــه وقت ــت ک ــن اس ــش همی مفهوم

ایســتاده هســتیم. اگــر حکومــت قبــول کــرد، مــا حرفــی دیگــر 

ــم.  ــه می دهی ــه اعراضــات خــود ادام ــول نکــرد، ب ــر قب ــم، اگ نداری

بــه هــر صورتــش، حقایــق روشــن شــد، بــا گفته هــای اســتاد 

رویــش. و مــا از طریــق رســانه ها دیدیــم کــه کســانی بــه نــام رهــر 

ــد  ــا چن ــا بچــه ی رس کوچــه، ی ــاش خطــاب کــرد ی ــا و شــام را اوب م

ــا را  ــهدای م ــا ش ــرد، ی ــاب ک ــه خط ــت کوچ ــه و پش ــوان رس کوچ ج

ــه  ــه ب ــری ک ــن و تحقی ــر توهی ــرد. ه ــاب ک ــت خط ــای گوش توته ه

ــل  ــا شــاهد هســتیم وقتــی در غــرب کاب ــا بســتند، او خــودش، م م

آمــد، چــه کاره بــود. تــو از علــم و دانــش خــود بــه اینجــا رســیدی، یــا 

همیــن آدم هــای رس کوچــه تــو را رهــر ســاخت؟ درد مــا ایــن اســت 

جوانــان، نــه برســید، نــه بهراســید، هیــچ کاری کــرده منی تواننــد. 

مــا زندگــی تحقیرآمیــز را منی خواهیــم. و ایــن دردآورتــر از ایــن 

اســت اگــر ارشف غنــی مــا را تهدیــد کــرد در جلســه. مناینده هــای 

مــا رفتــه بودنــد تهدیــد کــرده بــود کــه شــام در برابــر قــدرت حکومــت 

ایســتادگی کــرده منی توانیــد، ... حــاال کــه حقایــق برمــال شــد کــه 

کــی ســد راه خواســته های مــا شــده اســت، هامن طــوری کــه 

اســتاد رویــش گفــت برخــی از بــزرگان خــود مــا از داخــل تیشــه بــه 

ریشــه ی مــا زدنــد. حــاال کــه حقایــق برمــال شــده، بــرای مــا دشــمن 

ــا  ــه م ــود ک ــن ب ــم ای ــزاری ه ــتاد م ــته ی اس ــد، خواس ــرق منی کن ف

تــا خاینیــن را از بیــن خــود گــم نکنیــم، جامعــه ی مــا بهبــودی 

ــا  ــر م ــه در براب ــی ک ــر کس ــیم؟ ه ــپ باش ــرا ُچ ــد. چ ــدا منی کن پی

ایســتادگی می کنــد، چــه از خــود و چــه از بیگانــه، بیاییــد ایســتاد 

شــویم. چــرا خامــوش شــویم؟ حــاال کــه حقایــق برمــال شــده، مبــارزه 

کــردن واقعــاً ســخت اســت. وقتــی دشــمن از بیــن خانــه باشــد، آدم 

دزد بیــن خانــه را گرفتــه منی توانــد. گرفــن دزد بیــن خانــه ســخت 

اســت. چــرا مانــع خواســته های مــا شــدند؟ چــرا شــهدای مــا تحقیــر 

شــدند؟ چــرا توته هــای گوشــت خوانــده شــدند؟ ایــن گپ هــا جــداً 

تعقیــب شــود. خواهــش مــن از بزرگانــی کــه اینجــا هســتند، اســتاد 

رویــش، ذوالفقــار امیــد، وکیــل صاحــب، فعــاالن مدنــی، ایــن اســت 

کــه بیاییــد مــا دیگــر خامــوش منانیــم. از ایــن کــرده فاجعــه ی بــزرگ 

در تاریــخ ایــن رسزمیــن رخ نــداده کــه طفــل نــه ســاله را کــه آنهــم 

دخــر باشــد، گردنــش را برنــد. ایــن بی رحمــی در حادثــه ی افشــار 

ــه  ــه برســید، ن ــن اســت کــه ن ــان خواهشــم ای ــود. از جوان نشــده ب

ــه هیــچ کســی  ــه اســتاد خلیلــی، ن ــه اســتاد محقــق، ن بهراســید. ن

ــه  ــد، ن ــرده می توانن ــام ک ــل ع ــه قت ــد، ن ــته می توانن ــه کش ــر، ن دیگ

ــی ماســت. هــر  ــن حــق انســانی و مدن ــد، ای ــدان کــرده می توانن زن

ــی  ــا بی حرمت ــانی م ــق انس ــت و ح ــانیت و حرم ــه انس ــه ب ــی ک کس

ــیم.« ــم او را ببخش ــا منی توانی ــد، م کن

باقــی ســمندر آخریــن فــردی بــود کــه ســخن گفــت. او بــا قدردانــی 

از مــردم و رفتــار هوشــیارانه و مدنــی آنــان گفــت:

»مــن فکــر می کنــم کــه در تاریــخ سیاســی افغانســتان، دیــروز 

ــه  ــت ک ــت. روزی اس ــدگار اس ــک روز مان ــف و ی ــه ی عط ــک نقط ی

ــن روز  ــد. ای ــان رقــم زدی ــن روز را شــام جوان فرامــوش منی شــود. ای

ــرای آزادی  ــه ب ــت ک ــت. روزی اس ــار شامس ــت. روز افتخ روز شامس

مبــارزه کردیــد. روز عدالــت، روزی کــه دیگــر برتــری کســی بــر 

کســی وجــود نداشــته باشــد. ایــن روز مــردم افغانســتان اســت. در 

ایــن روز مــن دیــدم کــه در رس اســتیج پشــتون وجــود داشــت، بلــوچ 

وجــود داشــت، ازبــک و ترکمــن وجــود داشــت، نورســتانی و ایــامق 

ــر  ــن روز نشــان داد کــه مــردم افغانســتان در براب وجــود داشــت. ای

ــک مشــت  ــگان و پاکســتان و نوکــران شــان ی ــم و ســتم و بیگان ظل

ایســتاده اند. مــن ایــن روز را بــرای شــام مبــارک می گویــم.... شــام 

می دانیــد کــه مــن هیــچ حــارض نیســتم کــه در مســایل ذات البینــی 

ــه  ــی ک ــد، حرکت ــف می کن ــام را تضعی ــدارد و ش ــچ ارزش ن ــه هی ک

ــم...« ــک می گوی ــام تری ــرای ش ــد. ب ــه راه انداختی ــام ب ش

وزیــر دفــاع ایــاالت متحــده، گفتــه اســت کــه واشــنگن در 

تــالش رســیدن بــه یــک توافــق سیاســی بــا گــروه طالبــان 

اســت، امــا نــه بــه ایــن معنــی کــه هرگونــه توافــق را 

می پذیــرد. ایــن دقیقــا چیــزی اســت کــه حکومــت و مــردم 

افغانســتان از رشوع گفت وگوهــای صلــح میــان ایــاالت 

متحــده ی امریــکا و گــروه طالبــان بــر آن تأکیــد می کردنــد 

و خواســتار آن بودنــد. افغانســتان بــا همــکاری کشــورهای 

ــی، در طــول هجــده ســال گذشــته، توانســته اســت  جهان

ــاورد  ــود بی ــه وج ــی را ب ــی خوب ــی و فرهنگ ــه ی سیاس زمین

و  افراطیــت  بــا  مبــارزه  بــرای  را  محکمــی  موضــع  تــا 

ــن موضــع از ســوی  ــد. اگــر ای ــزم در خــود ایجــاد کن تروری

ــان  ــرد و طالب ــرار نگی ــت ق ــورد حامی ــی م ــورهای جهان کش

ــر  ــه امتیازاتــی برســد کــه در براب در گفت وگوهــای صلــح ب

ــتند،  ــده بیایس ــال های یادش ــت آوردهای س ــان و دس جوان

ــز  ــه تنهــا افغان هــا بلکــه کشــورهای همــکار افغان هــا نی ن

ــد. ــد دی ــه خواهن صدم

و  خطــرات  از  را  خــود  نگرانــی  افغانســتان،  حکومــت 

ــان  ــح می ــه ی صل ــای تفاهم نام ــی از امض ــای ناش پیامده

بیــان کــرده اســت:»نگرانی  امریــکا و طالبــان، چنیــن 

ــا  ــکا ب ــه ی  امری ــتان در تفاهم نام ــت افغانس ــی حکوم اصل

طالبــان، در ایــن اســت کــه از پیامدهــا و خطــرات ناشــی از 

ــه  ــه عمــل می آیــد؟« ســوالی کــه ن ــه جلوگیــری ب آن چگون

تنهــا ذهــن سیاســیون بلکــه بســیاری از مــردم عــادی را نیــز 

بــه خــود مشــغول کــرده اســت؛ تضمینــی کــه قــرار اســت 

پــس از تفاهــم میــان طالبــان و ایــاالت متحــده بــه وجــود 

بیایــد، از چــه مجرایــی قابــل اجــرا خواهــد بــود و آیــا نظــام 

و ارزش هایــی کــه در طــول ســال های گذشــته بــه عنــوان 

ــه  ــا افراطیــت در افغانســتان، رشــد یافت مواضــع ضدیــت ب

ــت خواهــد شــد؟ ــت و حامی اســت، تقوی

مبــدل  بــرای  کــه  تضمینــی   هــر  می رســد،  نظــر  بــه 

ــه  ــتان، ب ــاره ی تروریس ــگاه دوب ــه پای ــتان ب ــدن افغانس نش

ــه  ــی ک ــدازه ی نظام ــه ان ــد ب ــز منی توان ــد، هرگ ــود بیای وج

ــدگاه  ــه و دارای دی ــد یافت ــزی رش ــن چی ــا چنی ــاد ب در تض

ــان شــده اســت،   ــان مــردم و بخصــوص جوان نظــری در می

باشــد. تضمین کننــده 

کــه گذشــت،  افغانســتان، در طــول ســال هایی  مــردم 

ــان،  ــمنان آن ــه دش ــد ک ــت آورده ان ــه دس ــی را ب توانایی های

بیشــر از هــر نــوع قــدرت نظامــی ای از آن هــراس دارنــد؛ 

بــه واقــع، جنــگ اصلــی را مــردم و فرهنــگ مردم ســاالرانه 

از دیدگاه هــای  یکــی  بــه دوش دارد.  بــا هراس افگنــی 

مهــم در ایــن رابطــه، هــراس پاکســتان از رشــد نظــام 

ــاس  ــن احس ــرا چنی ــت؛ زی ــتان اس ــی در افغانس دموکراس

ــه یــک افغانســتان  می شــود کــه راه پیــش رو، در نهایــت ب

ــر  ــه دیگ ــتانی ک ــود. افغانس ــم می ش ــات خت ــا ثب ــن و ب ام

وابســتگی های ســابق را بــه پاکســتان و کشــورهای مغــرض 

دیگــر نــدارد. بــر ایــن اســاس، متــام ســعی ای کــه از ســوی 

ارزش هــای  تخریــب  روی  می گیــرد،  صــورت  پاکســتان 

ــت.  ــده اس ــز ش ــده، متمرک ــاد ش ــی ی مردم

ایــاالت متحــده ی امریــکا، بــا متــام تالش هایــی کــه در 

داشــته  افغانســتان  در  مردمــی  نظــام  ایجــاد  راســتای 

ــور در  ــن کش ــش ای ــتان و نق ــه پاکس ــامد ب ــا اعت ــت، ب اس

ــح، دچــار اشــتباه بزرگــی شــده اســت.  گفت وگوهــای صل

ــور  ــر در ام ــور مداخله گ ــوان کش ــه عن ــواره ب ــتان هم پاکس

داخلــی و حتــا خارجــی افغانســتان، ظاهــر شــده و در 

ــط  ــی مرتب ــت آن را موضوع ــه محوری ــی ک ــوع فعالیت ــر ن ه

افغان هــا کار  بــه رضر  افغانســتان تشــکیل بدهــد،  بــه 

. می کنــد

تــا حــدی کــه خــروج عجوالنــه ی نیروهــای امریکایــی 

در  پاکســتان  حضــور  از  بی تاثیــر  افغانســتان،  از 

ــش  ــتان در طلب ــه پاکس ــت. آنچ ــح نیس ــای صل گفت وگوه

اســت، تزلــزل در وضعیــت امنیتــی اســت تــا مانــع برگــزاری 

ــد  ــات، می توان ــود. انتخاب ــوری ش ــت جمه ــات ریاس انتخاب

مواضــع مردمــی یادشــده را در میــان مــردم افغانســتان 

بیشــر تقویــت کنــد و ایــن تقویــت بــه رضر پاکســتان ولــی  

بــه نفــع ثبــات افغانســتان، متــام می شــود.

صلــح  گفت وگوهــای  در  مهمــی  نقــش  پاکســتانی ها، 

ــازی  بهــر سیاســی افغان هــا،  ــا ب ــد ب ــد و ایــن می توان دارن

بــه ســود مــردم متــام شــود امــا؛ بایــد در نظــر داشــته 

باشــیم کــه در هــر چالشــی کــه فــراراه گفت وگوهــای 

بین االفغانــی صلــح بــه وجــود آمــده، نقــش پاکســتان 

توافقــی  بــه دنبــال  آنــان  زیــرا  بــوده اســت.  برجســته 

ــر  ــور را زی ــوری در کش ــام جمه ــت نظ ــه حاکمی ــتند ک اس

ــاندن  ــیه کش ــه حاش ــال ب ــتانی ها دنب ــرد؛ پاکس ــوال ب س

ــن  ــتند و ای ــا اس ــن گفت وگوه ــتان در ای ــت افغانس حکوم

دلیــل اصلــی بحرانــی شــدن صلــح در افغانســتان اســت. 

در  خارجــه،  وزارت  ســخنگوی  احمــدی،  صبغت اللــه 

برگــه ی تویــر خــود نگاشــته اســت کــه آقــای ربانــی، وزیــر 

خارجــه ی کشــور، بــه منظــور اشــراک در ســومین دور 

گفتــامن وزرای خارجــه ی افغانســتان، چیــن و پاکســتان، 

ــن  ــه در ای ــود ک ــه می ش ــت. گفت ــه اس ــالم آباد رفت ــه اس ب

نشســت، پیرامــون مذاکــرات صلــح افغانســتان نیــز بحــث 

دولــت  حضــور  ایــن،  بنابــر  شــد.  خواهــد  گفت وگــو  و 

ــد بیشــر از پیــش  افغانســتان در چنیــن نشســت هایی بای

برنامه ریــزی شــود تــا بــه هــر نحــوی محوریتــی، بــه دســت 

ــد.  ــل باش ــت در آن دخی ــه حکوم ــد ک بیای

پاکســتان بــا رابطــه ی خوبــی کــه بــا چیــن و دیگــر کشــورها 

دارد، امتیــاز بیشــری نســبت بــه افغان هــا بــه دســت 

آورده اســت و اگــر رای کشــورهایی چــون چیــن را بــا خــود 

داشــته باشــد، حرفــش بیشــر بــه کرســی خواهــد نشســت؛ 

نکتــه ای کــه بایــد حکومــت و متــام سیاســیون افغــان 

ــند. ــب آن باش مواظ

سایه ی شوم پاکستان بر رس 
آینده ی نظام 

عزیز رویش
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قــرار بــود ارشف غنــی بــه روز شــنبه شــانزدهم رسطــان بــه واشــنگن 

بــرود بــا دونالــد ترامــپ رییــس جمهــور امریــکا در مــورد توافقنامــه ی 

صلــح طالبــان و امریــکا و انتخابــات در افغانســتان، گفت وگــو کنــد. 

ایــن ســفر بــه دالیــل نامعلــوم بــه تعویــق افتــاد. گفتــه می شــود در 

روزهــای آینــده انجــام خواهــد شــد. 

دولــت امریــکا بــا طالبــان در مــورد چگونگــی خــروج نیروهــای 

ــای  ــایر گروه ه ــده و س ــا القاع ــان ب ــاط طالب ــع ارتب ــی و قط امریکای

ــه،  ــن توافق نام ــای ای ــا امض ــیده اند و تنه ــق رس ــه تواف ــتی ب تروریس

جزئیــات  گذشــته  روزهــای  در  خلیــل زاد  اســت.  مانــده  باقــی 

توافقنامــه ی امریــکا بــا طالبــان را بــه رهــران حکومــت افغانســتان و 

سیاســیون دیگــر در کابــل گــزارش داد.

ــم  ــت تصمی ــا دق ــت ب ــه حکوم ــرده ک ــالم ک ــوری اع ــت جمه  ریاس

خواهــد گرفــت و نظــرش را بــا توجــه بــه مصالــح و منافــع کشــور بــا 

خلیــل زاد در میــان خواهــد گذاشــت. اختــالف میــان حکومــت غنــی 

و ترامــپ در مــورد توافــق امریــکا بــا طالبــان جــدی و بــرای دو طــرف 

ــزار  ــات برگ ــه انتخاب ــت ک ــن اس ــال  ای ــه دنب ــکا ب ــت. امری ــم اس مه

ــان، آغــاز شــود. ــا طالب ــی ب ــن االفغان ــد گفت وگــوی بی نشــود و رون

ــان دارد و  ــات جری ــزاری انتخاب ــد برگ ــه رون ــت ک ــی اس ــن درحال  ای

ــد ارشف  ــود. محم ــزار ش ــد برگ ــات، بای ــر انتخاب ــت روز دیگ ــا بیس ت

غنــی جــدی بیــان می کنــد کــه بــدون برگــزاری انتخابــات و تشــکیل 

حکومــت قانونــی، رفــن بــه میــز مذاکــره بــا طالبــان پیامــد منفــی 

تشــکیل حکومــت  و  انتخابــات  برگــزاری  در صــورت  تنهــا  دارد، 

ــود.  ــت می ش ــن موفقی ــان متضم ــا طالب ــو ب ــد، گفت وگ جدی

آن چــه ســبب اختــالف نظــر در مــورد انتخابــات شــده، نــگاه ابــزاری 

ــت  ــت. دول ــفاف، اس ــر ش ــات غی ــک انتخاب ــی از ی ــی  ای ناش و نگران

ترامــپ در امریــکا بــرای ایــن  کــه بخواهــد، هرچــه زودتــر مســأله ی 

ــکا نشــان دهــد کــه جنگــی  ــردم امری ــه م ــد و ب ــان را حــل کن طالب

پُرهزینــه و طوالنــی  امریــکا را در افغانســتان پایــان داده و رسبــازان 

ایــن کشــور را بــه خانــه بــر می گردانــد، ارصار دارد کــه هرچــه زودتــر 

ــن انگیــزه ســبب شــده  ــی آغــاز شــود. ای گفت وگوهــای بیــن االفغان

ــتان  ــت افغانس ــه دول ــات ب ــدن انتخاب ــزار نش ــرای برگ ــکا ب ــه امری ک

فشــار بیــاورد. 

ــان را در  ــا طالب ــح ب ــتاب زدگی صل ــد ش ــه پیام ــدون این ک ــکا ب امری

ــا طالبــان  نظــر بگیــرد در پــی ایــن اســت کــه نتیجــه ی گفت وگــو ب

ــکا نشــان  ــردم امری ــه م ــوان دســتاورد ب ــه عن ــا آن را ب ــوم شــود ت معل

بدهــد. ایــن مســأله، ســبب شــده کــه امریــکا در پــی عــدم برگــزاری 

ــات باشــد. انتخاب

 ایــن رویکــرد بــرای امریــکا هــر توجیهــی کــه داشــته باشــد، پذیــرش 

ــه  ــی ب ــر ارشف غن ــت. اگ ــنگین اس ــتان س ــت افغانس ــرای دول آن ب

واشــنگن بــرود ترامــپ از او خواهــد خواســت کــه انتخابــات برگــزار 

نشــود و توافقنامــه ی امریــکا بــا طالبــان را تاییــد کنــد. 

ــود  ــوب می ش ــتان محس ــت افغانس ــی دول ــن حام ــکا بزرگ تری امری

ــت.  ــم اس ــتان، مه ــت افغانس ــرای دول ــکا ب ــت امری ــن رضای و گرف

ســفر ارشف غنــی بــه واشــنگن بســیار مهــم و حســاس اســت. 

امریــکا می خواهــد ارشف غنــی را مجبــور بــه پذیــرش خواســت های 

ــود را  ــات خ ــد مالحظ ــی بای ــر، ارشف غن ــرف دیگ ــد. از ط ــود کن خ

از توافقنامــه ی امریــکا و طالبــان بــه رئیــس جمهــور امریــکا در 

میــان بگــذارد و اراده ی خــود را بــرای حفــظ نظــام جمهــوری نشــان 

بدهــد و بــه ترامــپ بگویــد کــه خطــر طالبــان را نادیــده نگیــرد و از 

خواســت های دولــت افغانســتان حامیــت کنــد. 

ــا  ــات ب ــورد انتخاب ــر اســت کــه در م ــی ناگزی ــای غن ــن طــور آق همی

ــات از  رئیــس جمهــور امریــکا گفت وگــو کنــد.  برگــزار شــدن انتخاب

ــه  ایــن جهــت مهــم اســت کــه دوره ی پنجســاله ی حکومــت غنــی ب

پایــان رســیده اســت. بایــد حکومــت جدیــد تشــکیل شــود و دولــت 

بــا وجاهــت قانونــی در گفت وگوهــای صلــح بــا طالبــان نقــش 

خــود را داشــته باشــد. اگــر انتخابــات برگــزار نشــود مســأله ی عــدم 

ــان  ــرای طالب ــه ب ــود ک ــرح می ش ــت مط ــی حکوم ــت قانون مروعی

و کســانی که می خواهنــد نقــش دولــت در گفــت وگوهــای صلــح 

ــان  ــی می ــد فرق ــا بگوین ــل خوبی اســت ت ــن دلی برجســته نباشــد، ای

ــود.  ــزار ش ــات برگ ــد انتخاب ــن رو بای ــت. از ای ــت نیس ــان و دول طالب

بــرای ایــن  کــه ایــن توجیــه بــرای طالبــان، رهــروان و متحــدان 

صلــح  مذاکــرات  و  باشــد  نداشــته  وجــود  گــروه  ایــن  سیاســی 

نتیجــه ی مطلــوب داشــته باشــد، ارشف غنــی مســئولیت دارد کــه در 

ــد.  ــپ بگوی ــه ترام ــه را ب ــای ناگفت ــنگن حرف ه ــه واش ــفر ب س

انتخابــات در صورتــی می توانــد مبنــای موفقیــت در مذاکــره بــا 

طالبــان شــود کــه همــه ی نامــزدان و گروه هــای سیاســی از آن 

ــا تقلــب همــراه  ــا نظــارت دقیــق برگــزار شــود و ب حامیــت کننــد و ب

نباشــد؛ امــا نگرانــی ایــن اســت کــه اگــر انتخابــات بــا ایــن رشایــط 

برگــزار نشــود در آن صــورت، آب از آب تــکان منی خــورد.

 ارشف غنــی بایــد حامیــت امریــکا را در بــاره ی برگــزاری انتخابــات 

جلــب کنــد و خــودش نیــز بــه امریــکا اطمینــان بدهــد کــه حکومــت 

افغانســتان در انتخابــات دخالــت منی کنــد و انتخابــات مبنــای 

ــود. ــری منی ش ــال دیگ جنج

بــا توجــه بــه نکاتــی کــه یــاد آوری شــد، ســفر ارشف غنــی بــه 

واشــنگن از ســفرهای مهــم او خواهــد بــود. بــه دلیــل این کــه روی 

مســایل مهــم و آینــده ی افغانســتان صحبــت می شــود. اگــر در ایــن 

ســفر، ترامــپ بــه ارشف غنــی فشــار بیــاورد کــه توافقنامــه ی امریــکا 

بــا طالبــان را تاییــد کنــد یــا ارشف غنــی بتوانــد مالحظــات خــود را 

بــه دولــت امریــکا برســاند و در نیتجــه ی آن تغییــرات در توافقنامــه ی 

ــفر  ــس از س ــورت، پ ــر دو ص ــد، در ه ــود آی ــان به ج ــا طالب ــکا ب امری

بــا  می توانــد  افغانســتان  حکومــت  واشــنگن،  بــه  غنــی  ارشف 

ــا  ــه ب ــرد ک ــی را بگی ــم نهای ــکا تصمی ــع امری ــن موض ــر گرف در نظ

ــد. ــورد کن ــه برخ ــان، چگون ــکا و طالب ــه ی امری توافقنام

وقتــی از ایــن بــاال بــه آن جمعیــت آشــفته حال، خســته و 

ــه  ــادان چ ــن معت ــی ای ــس می کن ــدازی، ح ــگاه بین ــده ن درمان

ــن  ــر ای ــم ب ــرض را ه ــد و ف ــی دارن ــرج و مرج ــر ه ــی پ جمعیت

خواهــی گرفــت کــه هیــچ کســی منی توانــد ایــن حجــم از 

آدم هایــی را کــه تنهــا هدف شــان رفــع خــامری اســت و تــالش 

دارنــد تــا یــک افغانــی بیشــر بــه دســت بیاورنــد تــا زودتــر آن 

ــک  ــدن ی ــرای خری ــت ب ــه الزم اس ــول را ک ــخِص پ ــدار مش مق

ــازد. ــد بس ــد، قانون من ــت کنن ــدر پرداخ ــواد مخ ــوری م پ

آری برداشــت مــن هــم همیــن بــود و هــر معتــادی کــه بــه 

تازگــی وارد ایــن جامعــت بــدون قانــون می شــد از این کــه 

ــه  ــحال ب ــازد، خوش ــدود بس ــا او را مح ــت ت ــی نیس ــچ قانون هی

می رســید. نظــر 

امــا چنــدی کــه بگــذرد متوجــه می شــوی کــه ایــن جمــع 

ــه  ــی دارد ک ــود قوانین ــرای خ ــز ب ــز نی ــون گری ــون و قان بی قان

ــی  ــه ی زندگ ــرای ادام ــا ب ــاز دارم ت ــه نی ــاد ک ــن معت ــلام م مس

معتادگونــه ی خــود در کنــار آن هــا باشــم و بــه نوعــی حامیــت 

معتــادان دیگــر را بــرای ادامــه ی زندگــی افیونــی خــود داشــته 

ــا  ــن جمــع بدهــم ت ــه اطاعــت از قوانیــن ای ــن ب ــد ت باشــم، بای

ــم. ــان باش ــورد پذیرش ش ــای م ــی از اعض یک

ــادان  ــته از معت ــک دس ــه ی ــودم ک ــه ب ــز گفت ــن  نی ــش از ای پی

بودنــد کــه بــرای تهیــه ی خــرج و مخــارج مــرف شــان دســت 

فروشــی اختیــار می کردنــد و لــوازم جانبــی ای را کــه بــرای 

اســتعامل مــواد مخــدر رضوری بودنــد بــه فــروش می رســاندند. 

نکتــه ی جالــب بــرای اختیــار گزیــدن شــغل دست فروشــی در 

ــل  ــاالی پ ــل ب ــم مث ــر ه ــه آن زی ــود ک ــن ب ــوخته ای ــل س ــر پ زی

ســوخته دســت فروشــان معتــاد »کالنــری« داشــتند بــرای ایــن 

کــه روزانــه قیمــت مشــخص شــده ی کارمنــدان جنایــی را  بابــت 

»تــه جایــی« از محلــی کــه آن جــا می نشســتند و دســت فروشــی 

می کردنــد، جمــع کنــد و بــه کارمنــدان جنایــی تحویــل دهنــد.

ایــن قیمــت، بــا آمــدن و رفــن و تغییــر ســاحه ی وظیفــه ای هــر 

ــچ  ــت و هی ــان داش ــوخته نوس ــل س ــر پ ــی در زی ــد جنای کارمن

وقــت نشــد کــه مقــدار مشــخصی ثابــت مبانــد.

ــی  ــوخته و یک ــل س ــابقه ی پ ــا س ــادان ب ــروال از معت ــم دگ رحی

از  کالنــران دســت فروشــان معتــاد پــل ســوخته بــود . او 

برعــالوه ی این کــه روزانــه پــول »تــه جایــی« دست فروشــان 

معتــاد را بــرای کارمنــدان جنایــی جمــع آوری می کــرد وظایفــی 

دیگــر هــم داشــت کــه بعدهــا حتمــن دربــاره اش خواهــم 

ــت. نوش

قوانینــی کــه رحیــم دگــروال بــرای معتــادان دســت فروش، 

دســتور قابــل اجــرا بودنــش را داده بــود از گرفــن »تــه جایــی« 

کارمنــدان جنایــی بــرای دســت فروشــی جالــب تــر بــود و ایــن 

ــی اداره  ــه ی صنف ــک اتحادی ــل ی ــان مث ــت فروش ــن دس ــه ای ک

می شــد و هــر معتــادی کــه می خواســت بــه جمــع آن بپیونــدد 

ابتــدا بایــد بــه مبلــغ 3۰۰ افغانــی حق العضویــت مــی داد و بــه 

نوعــی گفتــه می شــد کــه شــیرینی، شــغل اش اســت.

لــوازم جانبــی مــرف مــواد مخــدر، اشــیای کــم قیمــت و 

قابــل دســرس بــود و چنــد دکانــی هــم در بــاالی پــل ســوخته 

کارشــان همیــن بــود کــه ایــن لــوازم را بــه صــورت عمــده 

می آوردنــد و بیشــر دســت فروشــان معتــاد هــم می رفتنــد 

ــان را  ــورد نیازش ــوازم م ــا ل ــن دکان ه ــورت جزئــی از ای ــه ص ب

می خریدنــد. 

پــل  از  را  معتــادان  بتواننــد  اگــر روزی  فکــر می کنــم  مــن 

ســوخته دور نگــه دارنــد و قــرار باشــد هیــچ معتــادی در زیــر پــل 

ــد دکان هــم ورشکســت  ــد حتمــن آن چن ســوخته زندگــی نکن

ــد شــد. خواهن

ــی قیمــت  ــوازم جانب ــک ل ــک ت ــرای ت ــام ب ــر خوش ن ــن کالن ای

ــی و  ــک افغان ــن زر ورق ی ــود. مثل ــه ب ــر گرفت ــدی را در نظ واح

الیــر اســتفاده شــده پنــج افغانــی، هــر بــار پــر کــردن گاز الیــر 

ســه افغانــی، پایــپ اســتفاده نشــده ده افغانــی، پایــپ اســتفاده 

شــده پنــج افغانــی، لولــه ی آهنــی ده افغانــی، لولــه شیشــه ای 

ده افغانــی بــود. 

معتــاد  هیــچ  کــه  بــود  ثابــت  طــوری  بــه  قیمت هــا  ایــن 

ــد و  ــر بفروش ــی گران ت ــک افغان ــت ی ــی منی توانس دست فروش

هیــچ معتــادی هــم حــارض منی شــد یــک افغانــی بیشــر بدهــد 

ــر شــود. ــازار متغی ــرخ ب ــا ن ت

جایــی خوانــده بــودم کــه در هــر بی نظمــی، یــک نظمــی 

وجــود دارد و هیــچ شــکلی از یــک ســاختار را منی توانــی حتــی 

ــدا  ــی پی ــود خارج ــم وج ــدون نظ ــه ای ب ــه لحظ ــی ک ــور کن تص

کنــد و ایــن خــود بــرای مــن تجربــه ای بــزرگ بــود کــه آدم چــه 

معتــاد باشــد و چــه نباشــد بایــد خــودش را در رشایطــی وفــق 

ــد قبــول کــرد  ــا اگــر ایــن کار را نکنــد بازهــم بای ــا حت بدهــد ی

کــه مــکان و زمــان او را  جــرا بــه ســمت مؤلفــه ای خواهــد بــرد.

مــرف  نخســت  روزهــای  هــامن  در  شــاید  شــدن  معتــاد 

ــه  ــل همیــن کــه ب ــاری باشــد امــا در شــهر کاب ــه ای اختی گزین

عنــوان یــک معتــاد پایــت بــه زیــر پــل ســوخته کشــیده شــد، آن 

ــه  وقــت اســت کــه ادامــه ی زندگــی ات در مســیر یــک جــر، ب

ــرد.  ــرار می گی ــرف« ق ــه م ــار ب ــام »اجب ن

نگاهی به سفر ارشف غنی به واشنگنت
ارشف غنی با ترامپ چه بگوید؟

»کالنرت« معتادان دست فروش و 
قوانین الزم االجرایش

حسن ابراهیمی

بشیر یاوری

خواهیــم گفــت کــه چــرا »کرامــات اش« منانــده؟ امــا گذشــته از 

ــه  ــح  ب ــرای تفری ــادی ب ــوز آدم هــای زی مســئله ی کرامــات، هن

آن جــا می آینــد، بــرای شــنیدن صــدای تقابــل آب بــا ســنگ ها 

و از همــه مهم تــر بــرای آزاد خندیــدن، نشســن و حتــی بــرای 

فیســبوک کار کــردن و رهــا شــدن از فضــای خشــک و خشــن  

و در نهایــت بیــزاری جســن از صــدای وحشــت بار شــلیک 

ــای ســبک و ســنگین. گلوله ه

صفحــه  روی  را   »stop« دکمــه  می خواســتم  کــه  هنگامــی 

ــن  ــث آخری ــه حی ــود، ب ــرداری ب ــت فیلم ب گوشــی ام کــه در حال

بــا  چمــن  از  گوشــه ای  در  جوانی کــه  بزنــم،  کارم  لحظــات 

ــمه ی  ــدگان »چش ــایر تفریح کنن ــر از س ــی دورت ــه ی اندک فاصل

ــش  ــه ی موبایل ــراوان روی صفح ــتیاق ف ــا اش ــته و ب ــفا« نشس ش

انگشــت می کشــید، توجــه ام را جلــب کــرد.

ناخــودآگاه حســی برایــم دســت داد و بــا خــود فکــر کــردم  که او 

ــا چشم ســفیدی متــام )البتــه  ســوژه  ی گــزارش امــروز باشــد. ب

بــدون اجــازه( چنــد تصویــر »دور« و »نزدیــک« از او گرفتــم. 

ظاهــرا آرام بــه نظــر می رســید، در جریانــی کــه از او فیلــم  

می گرفتــم، شــاید هــم یــک دقیقــه طــول کشــید به طــرف 

کمــره نــگاه نکــرد؛ هنــوز مــروف گوشــی همــراه  اش بــود کــه 

ــالم دادم. ــش س برای

نــام آشناســت.  بــرای خیلی هــا  دندغــوری؛ منطقــه  ای کــه 

اینجــا یکــی از نواحــی رسســبز، بــا درختــان انبــوه و حاصل خیــز 

ــالن  ــت بغ ــز والی ــری، مرک ــهر پلخم ــوار در ش ــای هم و زمین ه

ــن  ــزی، ای ــبزی و حاصل خی ــر از رسس ــردم بیش ــا م ــت؛ ام اس

منطقــه را بــرای جنگ هــا و نــا امنی هایــش می شناســند.

جــامل خــان ۲1 ســاله، یکــی از باشــندگان دندغــوری اســت 

ــوب  ــر خ ــد از ظه ــک بع ــردن ی ــپری ک ــح و س ــرای تفری ــه ب ک

از  بــه شــدت  او  آمــده اســت.  بــه تفریــح گاه چشمه ی شــفا 

بیــزار اســت. جنگ هــای خان مــان ســوز 

ــا زبــان فارســی برایــش دشــوار اســت و   کســی که  گــپ زدن ب

ــد. ــی آن را تلفــظ کن ــه خوب ــد ب منی توان

ــاره  ــر لپ ــی د چک ــه راغل ــت: »دلت ــم گف ــتو برای ــه ی پش ــا لهج ب

ــی«. ــر ش ــدی تی ــه رابان ــت ښ ــی وخ ــواړو چ وغ

دندغــوری از بخش هــای بــه شــدت نــا امنــی اســت کــه از 

ــت  ــد و حکوم ــت دارن ــان در آن حاکمی ــو طالب ــال ها بدین س س

ســنگین،  عملیات هــای  راه انــدازی  وجــود  بــا  بارهــا  نیــز 

نتوانســته اســت کنــرول آن را بدســت بگیــرد.

جــامل خــان، یکــی از صدهــا انســانی اســت کــه تشــنه ی 

ــبز  ــای س ــار جوی باره ــه در آن، کن ــی ک ــت، آرامش ــش اس آرام

ــد  ــرد. ح ــذت ب ــد و ل ــو بزن ــوری پهل ــی دندغ ــای زراعت زمین ه

ــنود. ــندش را بش ــورد پس ــگ م ــد آهن ــل بتوان اق

صراللــه نیــز بــرای آرامــش و فــرار از صــدای گلولــه کــه همــه 

روزه در فضــای دندغــوری می پیچــد، بــه چشــمه ی شــفای 

ــت. ــاه آورده اس ــری پن پلخم

می کشــید،  انگشــت  گوشــی اش  روی  فــراوان  اشــتیاق  بــا 

ــی متوجــه ی نشــد کــه از او  ــود کــه حت ــل ب ــان غــرق موبای چن

می گرفتــم. فیلــم 

او نیــز از جنــگ همــه روزه خســته شــده اســت. می¬گویــد، هــر 

ــه اش  ــا آرامــش از دســت رفت ــد ت ــن روز اینجــا می آی مــاه چندی

را بــاز یابــد.

ــر  ــا ب ــد کــه او نخواســت توضیحــات بیشــری بدهــد؛ ام هرچن

اســاس دســتور و مقــررات ســخت گیرانه ای کــه طالبــان دارنــد، 

شــنیدن موســیقی و حتــی داشــن گوشــی های هوشــمند 

ــت  ــق تح ــگ، در مناط ــم و آهن ــن فیل ــت داش ــت ظرفی ــه عل ب

ــوع اســت. ــن گــروه ممن کنــرول ای

چشــمه ی شــفا کــه درکنــار شــاهراه پلخمری-بلــخ واقــع شــده 

ــا داشــن چمــن ســبز، درختــان انبــوه، دو چشــمه ی  اســت، ب

آب، یکــی رسد و دیگــری آب گــرم از ســاحات امــن و تفریحــی 

پلخمــری بشــامر مــی رود. ایــن چشــمه بــه علــت داشــن حــامم 

طبیعــی کــه بــه بــاور بســیاری ها امــراض، بــه ویــژه مرض هــای 

ــد  ــا بازدی ــان ده ه ــه روزه میزب ــد، هم ــفا می بخش ــدی را ش جل

ســایر  حتــی  و  بغــالن  والیــت  گوشــه ی  گوشــه،  از  کننــده 

ــت. ــور اس ــای کش والیت ه

هــر چنــد کــه دربــاره ی تاریــخ و گذشــته ی ایــن محــل تفریحــی 

ــا  ــت؛ ام ــده اس ــخ نش ــای تاری ــق، درج کتاب ه ــات دقی اطالع

داســتان های متعــددی از گذشــته های دور بدینســو در بــاره ی 

قداســت و شفابخشــی آن، ســینه بــه ســینه نقــل می شــود.

ــر  ــودش بیش ــول خ ــه ق ــه ب ــاله ک ــرد 71 س ــب م ــی حبی حاج

ــد دارد  ــت و آم ــا رف ــح این ج ــرای تفری ــو ب ــال بدینس از ۴۰ س

ــق و  ــل »فس ــه دلی ــمه ب ــن چش ــابق ای ــات س ــد، کرام می گوی

ــت. ــده اس ــاد« منان فس

در حالی کــه صــدای کبــک جنگــی اش از داخــل قفــس »غــچ 

غــچ« بلنــد اســت بــا اشــاره بــه افرادی کــه در ایــن تفریــح¬گاه 

او  آمــدن طالــب، دیگــه  از  »پــس  دیــده می شــدند گفــت: 

جمــع و جــوش ســابقش منانــده. پــس از او در حــدی کــه فکــر 

می کــردی مــردم منی آیــن«.

ــفا  ــمه ی ش ــی در چش ــش وقت ــال های پی ــد، در س او می¬گوی

می شــد  شــفایاب  بســیاری  مرض هــای  می کــردی،  حــامم 

ــان  ــان ش ــر درم ــای دور بخاط ــز از جاه ــادی نی ــان زی و مردم

می آمدنــد.

بــه بــاور حاجــی حبیــب، در ســال های پیــش مرض هایــی 

ــرگ« در جلــد فقــط بــا یک بــار حــامم کــردن  چــون بخــار و »گَ

شــفا پیــدا می کــرد؛ امــا حــاال بــه دلیــل زیــاد شــدن کارهــای 

ــز  ــمه نی ــن چش ــه ای ــابق ب ــات س ــر کرام ــت دیگ ــالف رشیع خ

ــت. ــده اس منان

تاریخــی  قدامــت  شــفاهی  روایــات  بنابــر  هــم،  ســویی  از 

چشــمه ی شــفا حتــی بــه دوران زندگــی حــرت ایــوب)ع(  

. می رســد

ریاســت  گردشــگری  و  فرهنــگ  آمــر  اظهــر  عبدالبشــیر 

اطالعــات و فرهنــگ والیــت بغــالن دلیــل چشــمه شــفا نامیــدن 

ایــن محــل را همیــن خصلــت شــفادهنده ی آن می خوانــد کــه 

ــتان  ــه افغانس ــالم ب ــتین اس ــازان نخس ــدن رسب ــا آم ــم ب آن ه

امــروزی گــره می خــورد.

شــفاهی  روایــات  اســاس  بــر  اظهــر،  آقــای  گفتــه ی  بــه 

ــا  ــا کفــار زخــم بــر می داشــتند و ی مســلامنانی کــه در جنــگ ب

هــم از نــگاه روحــی خســته می شــدند بــا یک بــار حــامم کــردن 

ــاز  ــاره ب ــوت جســمی و روحــی شــان دوب ــن جــا شــفا و ق در ای

. می گشــت

کــه گفتــه می شــود  داســتان هایی  بــاره ی  در  او می گویــد، 

هیچ گونــه ســند تاریخــی وجــود نــدارد.

توریســتی  و  تاریخــی  محــل  شــفا،  کــه چشــمه  چنــد  هــر 

اداره  ریاســت شــهرداری،  از ســوی  امــا  دانســته می شــود؛ 

می گــردد و همــه ســاله بــرای افــراد و اشــخاص بــه اجــاره 

می شــود. ســپرده 

جــدا از مســئله ی شــفادهی و تاریخــی آن، در فضــای خفقانــی 

کــه بغــالن دســت خوش آن اســت و انفجــار، انتحــار، جنــگ و 

قتــل انســان ها بــه شــدت روان مــردم را آشــفته ســاخته اســت، 

چشــمه ی شــفا، هامننــد آب حیاتــی اســت کــه بــه روح و روان 

پژمــرده ی مــردم تازه گــی می بخشــد و بــرای ســاعت و دقایقــی 

هــم اگــر باشــد ســبب می گــردد تــا خــوش بگــذرد.

آب  آیــا  شــفا  چشــمه ی  آب  کــه  نداریــم  ایــن  بــه  کاری 

آتــش فشــانی و دارای مرنال هــای آهکــی اســت کــه بــرای 

التهاب هــای پوســتی خــوب اســت، نــگاه مــا بــه ایــن منطقــه ی 

قدیمــی، از زاویــه ی تفریحــی آن بــود.

چشمه ی شفاء، گریزگاهی برای بغالنیان
 از گیرودار جنگ

محراب ابراهیمی
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دراکرثیــت  اســت.  مردســاالر  و  ســنتی  جامعــه ای  افغانســتان 

خانواده هــا پــدر یــا شــوهر، رییــس و فــردی اســت کــه متــام 

تصمیــامت خانــواده بســتگی بــه او دارد. هــر چــه از مرکــز شــهرها 

دور شــویم بــه هــامن میــزان ایــن گــراف بــه طــرف بــاال حرکتــش 

ــه  ــان ب ــی زن ــه دسرس ــت ک ــق دور دس ــود. در مناط ــر می ش بیش

مراکــز آموزشــی کمــر اســت، زنــان از حقــوق شــان آگاهــی ندارنــد 

ــی  ــتقالل مال ــه اس ــیدن ب ــرای رس ــدزا ب ــغلی درآم ــای ش و زمینه ه

بــرای شــان فراهــم نیســت؛ مــردان فرمــان زندگــی مشــرک و 

ــد. ــت دارن ــی را در دس خانوادگ

ــان  ــت. زن ــخ اس ــت بل ــوالی های والی ــی از ولس ــوالی زاری یک  ولس

در بســیاری از قریه هــای ایــن ولســوالی بنــا بــر ســنت های حاکــم 

فرهنگــی از آمــوزش محــروم انــد، تنهــا قبــل از اینکــه بــه ســن بلــوغ 

برســند از طــرف خانــواده کــه رهریــت اش بــه دســت پــدر اســت، 

ــری آموزه هــای دینــی فرســتاده  ــرای فراگی ــه مســجد و مدرســه ب ب

می شــوند کــه یــک دوره ی کوتــاه مــدت را شــامل مــی شــود. زنــان 

در بیشــرِ قریه هــای ایــن ولســوالی در کنــار کارهایــی کــه در خانــه 

بــه دوش شــان اســت، ماننــد مــردان و حتــی در بعضــی از مــوارد به 

جــای مــرداِن خانــه کار می کننــد. کارهایــی کــه ایــن زنــان انجــام 

می دهنــد معمــوال کارهــای دشــوار فزیکــی اســت. کانال هــای 

ــا  ــد ب ــور ان ــان مجب ــدارد و زن ــود ن ــردم وج ــاز م ــع نی ــرای رف ــی ب آب

ــاز شــان  ــورد نی ــاد از چشــمه ها، آب م طــی کــردن فاصله هــای زی

در  را  علوفه هــا  می کننــد،  آبیــاری  را  زمین هــا  کننــد.  تهیــه  را 

فصــل گرمــا، درو کــرده و از مواشــی شــان نگهــداری مــی کننــد.

 در جامعــه ای کــه تــِز روشــنگرانه ای بــه اســم تســاوی حقــوق زن و 

مــرد، پذیرفتــه نشــده اســت، آیــا تــا بــه حــال بــا خانــواده ای مالقات 

کــرده ایــد کــه مــادر در متــام تصمیــامت، حــرف نهایــی را بزنــد؟ 

مــادر کســی باشــد کــه مدیریــت مالــی خانــواده را بــه دوش دارد؟

زنــان هــر قدربــه آگاهــی از حقــوق شــان دســت یابنــد، کمــر زیــر 

بــار ظلــم و نابرابــری مــی رونــد. در کالن شــهرهای کشــورهایی کــه 

زنــان و مــردان بــه صــورت مســاویانه از حقــوق شــان بهــره می برنــد، 

زنــان در کنــار مــردان، مشــغول کارهایــی انــد کــه از طریــق 

آن می تواننــد بــه اســتقالل مالــی دســت یابنــد و از حیطــه ی 

ــرون شــوند. ــردان، بی ــه م ــی ب وابســتگی مال

ــی کــه زیســت گاه شــان  ــر، مــادران و دخران در یــک دهــه ی اخی

کالن شــهرهای افغانســتان کنونــی اســت، در کنــار پــدر، بــرادر و 

شــوهر شــان شــغلی درآمــدزا دارنــد کــه ایــن مســئله باعــث شــده 

اســت تــا زنــان بتواننــد بــه اســتقالل مالــی دســت یابنــد.

یکــی دیگــر از عواملــی کــه خانواده هــا را بــا کارهــای بیــرون 

از خانــه بــرای زنــان آشــنا می کنــد و بــه ســمت مادرســاالری 

از  تعــدادی  اســت.  مهاجــرت  می دهــد،  ســوق  زن ســاالری  و 

خانواده هایــی کــه در ســال های جنــگ داخلــی از افغانســتان بــه 

کشــورهای همســایه، از جملــه ایــران مهاجــرت کــرده انــد، زمانــی 

کــه بــه افغانســتان برگشــته انــد، یــک خانــواده ی مادرســاالر را کــه 

در آن حداقــل، زن در چارچــوب خانــواده می توانــد حــرف خــودش 

را بزنــد، بــه بــار آورده اســت. ایــن مســئله ریشــه در رســیدن مــادِر 

ــش دارد. ــی از حقوق ــه آگاه ــواده ب خان

خانــواده ی رضایــی یکــی از خانواده هایــی اســت کــه در ســال های 

جنــگ داخلــی از افغانســتان بــه کشــور ایــران مهاجــرت کــرده انــد. 

ایــن خانــواده، بعــد از ســیزده ســال زندگــی در ایــران نزدیــک بــه 

ــه افغانســتان برگشــته اند. هشــت ســال می شــود کــه ب

ــرای  ــواده ی رضایــی صحبــت کنــم، ب ــا خان ــی کــه خواســتم ب زمان

مــن گفتنــد بایــد قبــل اش بــا مادر شــان مشــورت کننــد. شــاید بــه 

نــدرت پیــش می آیــد کــه در خانواده هــای افغانســتانی مــادر، 

کســی باشــد کــه اجــازه ی کارهــای مهــم را بــرای فرزندانــش صــادر 

مــی کنــد.

زندگــی  مزاررشیــف  شــهر  زراعــِت  کارتــه ی  در  خانــواده  ایــن 

می کنــد. پــدر، مــادر، ســه پــر و دو دخــر، جمعیــت هفــت 

را تشــکیل مــی دهنــد. نفــری خانــواده ی رضایــی 

پــدر، غــالم ســخی نــام دارد و موهــای جوگندمــی اش روایــت 

عمــر بیــش از ۵۰ ســال اش را می کنــد. او در منــدوی شــهر 

از  یکــی  دکان  ایــن  و  دارد  خوراکه فروشــی  دکان  مزاررشیــف 

ــت. ــان اس ــد ش ــای درآم راه ه

ایــن  ایــن خانــواده، خانــم مریــِم ۴۰ ســاله، مــادر  امــا در  و 

خانــواده، کســی اســت کــه مدیریــت مالــی خانــواده را بــه دوش 

ــوان  ــه عن ــی ب ــای خیاط ــی از کارگاه ه ــم در یک ــم مری دارد. خان

آمــوزگار خیاطــی کار می کنــد و بــرای زنــان خیاطــی آمــوزش 

می دهــد.

ــه  ــا همینج ــا م ــه ی طالب ــل از حمل ــد، » قب ــم می گوی ــم مری خان

ــای دگــه اش ده  ــا اوالد داشــتم. ســه ت ــم. دو ت زندگــی مــی کدی

ایــران تولــد شــدن. قبــل از ای کــه شــامل مکتــب شــوم مســجد 

می رفتــم، از قاعــده ی بغــدادی رشوع کدیــم و تــا پنــج کتــاب 

و حافــظ ده مســجد خوانــدم. تــا صنــف ده مکتــب خوانــدم و 

بعــدش عروســی کــدم و درگیــر زندگــی شــدم و خانــواده شــوهرم 

ــرم.« ــدادن کــه مکتــب ب دگــه اجــازه ن

دروازه ی مکتــب ماننــد بســیاری از دخــران دیگــر بــه روی خانــم 

مریــم نیــز بســته مــی شــود. 

ایــران آمدیــم، چنــد مــاه همــرای فامیــل پــدرم  نــو  » وقتــی 

زندگــی کدیــم. طفــل ســومم تولــد شــد. خانــه ای کــه پــدرم شــان 

گرفتــه بــودن زیــاد کالن نبــود. کار شــوهرم کفــاف زندگــی مــا ره 

منــی داد. بــا خــودم فکــر کــدم گفتــم مــه ایــران آمــدم کــه زندگــی 

مســتقل داشــته باشــم فعلــن هــم خــو رس بــار پــدرم شــان شــدیم. 

اوالدایــم خــورد اســن و منــی تانــن کار کنــن، پــس بایــد خــودم 

دســت بــه کار شــوم. مــا از کشــوری آمــده بودیــم کــه زن همیشــه 

بایــد ده خانــه مــی بــود و کارای خانــه ره می کــد. بســیار بــه 

ســختی تصمیــم گرفتــم کــه بــه شــوهرم بگویــم کــه می خایــم کار 

کنــم. راســت شــه بگویــم ده اوایــل همــت شــه هــم نداشــتم. «

ــت،  ــته اس ــه داش ــیه نگ ــه در حاش ــان را همیش ــه زن ــه ای ک جامع

اعتامدبه نفــس شــان  و  نفــس  عــزت  بــه  را  زیــادی  صدمــه ای 

ــان در جامعــه ی افغانــی  ــه اســت کــه زن وارد کــرده اســت. اینگون

ــد.  ــده ان ــار آم ــود ب ــر خ ــه غی ــته ب ــود وابس ــک موج ــواره ی هم

ــی کــه دارد، در  ــا متــام ترس های ــل شــدن ب ــا مقاب ــم ب ــم مری خان

ــد.  ــه کار می کن ــی رشوع ب ــک کارگاه خیاط ی

پــدرم  خانــه  مــه  اوالدای  کار،  رس  رفتــم  مــی  کــه  »روزانــه 

می مانــدم، چــون نیــاز بــه مواظبــت داشــن. آهســته آهســته 

جریــان زندگــی تغییــر کــد. همزمــان هــم مــه کار می کــدم و 

هــم شــوهرم. تانســتیم کــه خانــه مســتقل خــوده داشــته باشــیم، 

تامیــن  بــه خوبــی  بســیار  اوالدای خــوده  تحصیــالت  مخــارج 

مــی کدیــم و می تانســتیم یــک مقــدار از درآمــد خــوده پــس 

ــر  ــتان فک ــه افغانس ــن ب ــه برگش ــه ب ــون همیش ــم، چ ــداز کنی ان

» می کــدم.

خانــم مریــم بعــد از پانــزده ســال زندگــی در ایــران بــه کشــورش 

برمی گــردد. آن چــه اســتقالل مالــی و آگاهــی از حقــوق اش 

ــا و مســتقل  ــک زن روشــن، توان ــم ســاخته اســت، ی ــم مری از خان

اســت.

ــال دارد  ــد ۲3 س ــت. حمی ــد اس ــم حمی ــم مری ــزرگ خان ــد ب فرزن

ــت. ــخ اس ــگاه بل ــاینس در دانش ــته ی کمپیوترس ــجوی رش و دانش

ایــران  در  کــه  »زمانــی  می گویــد،  مــادرش  مــورد  در  حمیــد 

ــتفاده  ــی اش اس ــرو و توانای ــادرم از نی ــر م ــم، اگ ــی می کردی زندگ

منی کــرد، شــاید مــا زندگــی دیــروز در ایــران و زندگــی امــروز 

ــت  ــازوی راس ــواره ب ــادرم هم ــتیم. م ــی داش ــتان را من در افغانس

ــام  ــه مت ــده ک ــاد نش ــی ایج ــا فضای ــواده ی م ــوده. در خان ــدرم ب پ

ــه را  مســوولیت های مالــی بــه دوش مــرد باشــد و تصمیــامت خان

پــدر بــه تنهایــی بگیــرد و از زن خانــه تنهــا ماننــد یــک شــی بــرای 

کارهــای داخــل منــزل و بــرآورده شــدن خواســته های جنســی 

ــواده ی مــا حکــم یــک انســان را دارد  اســتفاده شــود. زن در خان

ــرد.« ــره ب ــش به ــی حقوق ــد از متام ــه بای ک

نرگــس دخــر 1۹ســاله ی مریــم می گویــد کــه، »تصمیــامت مهــم 

ــه  ــود ک ــادرم ب ــم م ــن تصمی ــرد. مثل ــادرم می گی ــا را م ــه ی م خان

ــه  ــه ای ک ــه خان ــود ک ــادرم ب ــم م ــم. تصمی ــتان برگردی ــه افغانس ب

ــی از مســائل  ــم و همین طــور خیل ــم را بخری درآن زندگــی می کنی

ــی روی  ــر مهم ــه، تاثی ــادرم در خان ــش م ــن نق ــر م ــه نظ ــر. ب دیگ

جایــگاه مــن و خواهــرم در میــان برادرانــم و پــدرم داشــته اســت.

ــم  ــه می خواهی ــی ک ــم، حرف ــرم می توانی ــن و خواه ــروز م ــر ام اگ

کــه  و جایــی  داریــم می پوشــیم  کــه دوســت  لباســی  بزنیــم، 

حضــور  چگونگــی  تاثیــر  اش  همــه  می رویــم،  داریــم  دوســت 

ــت.« ــوده اس ــادرم ب م

گاهــی مــردان اقــوام، بــه شــوهر خانــم مریــم می گوینــد کــه 

ــالم  ــای غ ــا آق ــت. ام ــق داده اس ــش ح ــه خامن ــد ب ــش از ح او بی

را در خانــواده  بیشــرِ تصمیم هــا  این کــه خانــم اش  از  ســخی 

ــت  ــی اس ــادر کس ــه ی او »م ــه گفت ــدارد. ب ــکایتی ن ــرد، ش می گی

ــه  ــس چ ــد پ ــت می کن ــی مدیری ــاظ عاطف ــواده را از لح ــه خان ک

ــر از  ــد، و اگ ــت کن ــز مدیری ــی نی اشــکالی دارد کــه از لحــاظ مال

ــن  ــد ای ــس بای ــد، پ ــواده برمی آی ــزرگ خان ــامت ب ــده ی تصمی عه

ــم.«  ــان بدهی ــرای  ش ــت را ب فرص

ــدازه ای  ــه ان ــا ب ــردان در خانواده ه ــور م ــنتی، حض ــع س در جوام

پررنــگ بــوده کــه زنــان را بــه حاشــیه رانــده اســت. بــه بــاور 

ــن  ــر ت ــند دیگ ــی می رس ــه آگاه ــه ب ــی ک ــردان، زنان ــیاری از م بس

متاســفانه  کــه  منی دهنــد  خانــواده  مــردان  خواســته های  بــه 

کــه  دارد  مــردان  ناآگاهــی  در  ریشــه  نیــز  اشــتباه  بــاور  ایــن 

زنــان آگاه را بــرای موقعیــت خود شــان خطــر تلقــی می کننــد. 

ــد  ــردان کار می  کنن ــه دوش م ــش دوش ب ــه زنان ــی ک خانواده های

و در تصمیم هــای مهــم خانــواده ســهیم اند در وضعیــت خــوب 

اقتصــادی و فضــای گــرم خانوادگــی بــه رس می برنــد؛ زن کــه 

ــت. ــوب اس ــز خ ــی نی ــک زندگ ــال ی ــد، ح ــوب باش ــش خ حال
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ــدی از  ــروه جدی ــی، گ ــه ی کوه ــت. در دامن ــرده اس ــروب ک ــاب غ آفت

قاچاقــران کــه بلوچ هــای ایرانــی اســتند مســافران را جمــع کــرده انــد 

و یکــی یکــی بــا خوانــدن نــام و نــام قاچاقــر شــان آنــان را از هــم جــدا 

ــیده  ــول کش ــدر ط ــافران، آن ق ــامرش مس ــامرند. ش ــد و می ش می کنن

اســت کــه دیگــر شــب شــاخک هایش را بــر کــوه و دشــت پهــن کــرده 

اســت. در دور دســت، چراغ هــای بزرگ راهــی دیــده می شــود کــه 

آن  از  دوردســت تر  در  و  مــی رود  زاهــدان  ســمت  بــه  می گوینــد، 

هالــه ای از روشــنی در فضــا دیــده می شــود کــه بــه گفتــه ی مســافران 

ــده روشــنی برخواســته از شــهر زاهــدان اســت کــه پشــت آن  ایران دی

ــود،  ــک ش ــامن تاری ــه آس ــش از این ک ــت. پی ــده اس ــع ش ــا واق کوه ه

ــه ی آن  ــا دامن ــد ت ــه بای ــد ک ــاره می کردن ــی اش ــه کوه ــران ب قاچاق

پیــاده بدویــم؛ از آن جــا قــرار اســت ســوار موتــر شــویم. دقیقــا در 

همیــن محــل، قاچاقــران پاکســتانی، مســافران را رسشــامری کــرده 

بــه بلوچ هــای ایــران تحویــل می دهنــد و حســاب شــان را تصفیــه 

می کننــد.

یکــی از قاچاقــران صــدا می کنــد کــه هرکــس پیســه دارد، ســی هــزار 

ــادی نیســت  ــه ی زی ــا موترســایکل می بریمــش. فاصل ــان بدهــد ب توم

کــه ســی تومــان کرایــه ی آن شــود؛ امــا بــرای مســافرانی کــه نزدیــک 

ــه  ــت. ب ــدی نیس ــنهاد ب ــد، پیش ــاده پیموده  ان ــاعت را پی ــه دوازده س ب

علــی می گویــم اگــر پیشــش پــول مانــده باشــد، بــا موترســایکل 

از  یکــی  ورنــه  نیســت،  راه  قــدر  آن  ایــن   علــی می گویــد  برویــم. 

ــاید  ــم؛ ش ــاده می روی ــیر را پی ــن مس ــش. ای ــم برای ــا را می دادی تلفن ه

ــرزی  ــیم. در م ــته باش ــش رو داش ــن پی ــخت تر از ای ــای س موقعیت ه

کــه هیــچ اطمینانــی از فاصلــه و اتفاقــات آن منی تــوان داشــت و 

حــرف هیــچ قاچاقــری مــدار اعتبــار نیســت، پیشــنهاد علــی، منطقــی 

ــد. ــر می رس ــه نظ ب

فحــش  بزنــی،  حــرف  تــا  کــه  قاچاقــری  بلوچ هــای  فرمــان  بــه 

چراغ هــای  ســمت  کــه  می کنیــم  دنبــال  را  مســیری  می دهنــد، 

روشــن بــزرگ راه مــی رود. مســیر، دامنــه ی کوهــی اســت کــه بــه 

ــان، تن هــای  ــم می شــود و مســافران خــش خــش کن ســنگالخی خت

خســته ی شــان را می کشــند. نرســیده بــه بــزرگ راه، در هــامن بیابــان 

و ســنگالخ، چنــد تــا کــودک و نوجــوان، نوشــابه، آب، ســاجق و ســیگار 

ــن بخشــی از کاســبی  ســیاری اســت کــه  ــد. ای ــروش آورده ان ــرای ف ب

کــودکان روستانشــین، در مســیرهای قاچــاق دارنــد؛ ماننــد کودکانــی 

کــه در مســیرهای میان شــهری، در قســمتی از یــک شــهر ســوار 

ــهر،  ــری از ش ــمت دیگ ــا قس ــوند و ت ــافربری می ش ــای مس اتوبوس ه

ــر  ــای دیگ ــا چیزه ــک ی ــر آب رسد، تخم ــه بیش ــان را ک داشته های ش

ــروش برســانند. ــه ف اســت، ب

ــاالی آن  ــزرگ راه از ب ــگار ب ــه ان ــی ک ــزرگ راه، در گودال ــه ب ــک ب نزدی

ــج   ــی و پن ــای س ــد و در گروه ه ــف می کنن ــافران را ص ــذرد، مس می گ

نفــری تقســیم شــان می کننــد. هــر گــروه را موتــری از راه می رســد و 

ــر از موترهــای مســیر  ــد. ســوار تویوتایــی می شــویم کــه نَوت ــار می زن ب

نیمــروز تــا پاکســتان و پاکســتان تــا خــاک ایــران اســت. پــر جوانــی 

بــا پوســت نزدیــک بــه ســیاه و چشــم های درشــت، پشــت فرمــان 

نشســته اســت. از بیــن چنــد راننــده ی کــه مســافران را بــار زدنــد و در 

تاریکــی گــم شــدند، تنهــا همیــن پــر تــا هنــوز بــه مســافران فحــش 

ــه عنــوان  ــه ب ــر را بــدون کرای ــداده اســت. چوکــی خالــی  ســیت موت ن

رسگــروپ گرفتــه ام. بــا چــراغ خامــوش بــه بــزرگ راه راســته می شــویم 

و همیــن کــه چراغ هــای موتــر را روشــن می کنــد، موتــر گشــت پولیــس 

از مقابــل مــان رد می شــود و در چنــد قــدم گذشــته از مــا دور می زنــد. 

ــا  ــد، ب ــت را می بین ــر گش ــر دور زدن موت ــب موت ــه ی عق ــی از آیین وقت

ــافران  ــه مس ــر ب ــه ی موت ــس ، از شیش ــه پولی ــادر ب ــر و م ــش خواه فح

هشــدار می دهــد کــه محکــم بنشــینند.

بــزرگ راه از کوه هــای خاکــی ای می گــذرد کــه بــا وجــود کنــدن کاری 

چنــد مــر کوه هــا بــاز هــم زیکزاکــی، عمــودی بــزرگ راه همــوار 

ــر  ــم، موت ــاال می روی ــه ای ب ــه ی تپ ــه از گردن ــار ک ــر ب ــت. ه ــده اس نش

ــرواز  ــه هــوا پ آن قــدر رسعــت دارد کــه احســاس می کنــم چنــد مــر ب

ــر  ــر موت ــار تای ــدن چه ــورد. آزاد ش ــن می خ ــه زمی ــاره ب ــد و دوب می کن

را از زمیــن بــه خوبــی احســاس می کنــم. بعــد از پشــت رس گذاشــن 

چنــد گردنــه، دیگــر نشــانی از چــراغ و آژیــر موتــر گشــت نیســت و بــا 

فحــش آب داری، چراغ هــای موتــر را خامــوش می کنــد و راهــش را 

بــه خامــه کــج می کنــد. در تاریکــی شــب، بــه دنبــال اشــاره های 

برقــی می رویــم کــه از وســط شــب بــا شــامرش و رمــز خاصــی، روشــن 

اشــاره می دهنــد، رهنامهــای  و خامــوش می شــود. کســانی کــه 

موترســایکل ســواری اســن کــه از بــزرگ راه اصلــی پیــش می رونــد و 

ــک  ــس از ی ــیر را. پ ــت مس ــد وضعی ــزارش می دهن ــا گ ــرای راننده ه ب

ــاده  ــی پی ــه حویل ــیم و ب ــتایی می رس ــه روس ــفر، ب ــاعتی س ــم س و نی

ــبی  ــورت نس ــه ص ــافران ب ــت و مس ــگاه اس ــا خواب ــه گوی ــویم ک می ش

ــم  ــاز ه ــیر راه ب ــه در مس ــد ک ــد می گوین ــر چن ــوند. ه ــیم می ش تقس

ــودش  ــروه خ ــا گ ــس ب ــر ک ــت ه ــر اس ــی به ــویم؛ ول ــا می ش ــک ج ی

باشــد کــه شــاید ممکــن اســت دســت پولیــس بیفتــد یــا در رشایطــی 

ــاز داشــته باشــد. ــه همراهــش نی ب

یکــی از قاچاقــران نــان خشــک مــی آورد و یکــی یکــی بــه هــر 

ــک  ــان خش ــر از ن ــب دیگ ــردا ش ــا ف ــه ت ــد ک ــد و می گوی ــر می ده نف

ــافر دارد،  ــا مس ــر ب ــه قاچاق ــرادادی ک ــاس ق ــه اس ــت. ب ــری نیس خ

فراهــم کــردن نــان در مســیر راه وظیفــه ی قاچاقــر اســت؛ چــون 

ــان  ــوند و آب و ن ــادی ش ــد وارد آب ــتند و منی توانن ــد نیس ــافران بل مس

فراهــم کننــد. از نیمــروز تــا خــاک ایــران امــا ایــن بخشــی از مــرف، 

ــه ی  ــه بهان ــه ب ــت ک ــده اس ــل ش ــتانی هایی تبدی ــبی پاکس ــه کاس ب

خوابــگاه یــا نگــه داری امینــت از مســافران پــول می گیرنــد.

)قسمت نهم(

روایت مهاجران افغانستان

روز بد برادر ندارد

ــن  ــل از ای ــه قب ــد ک ــم می گوی ــم مری خان

کــه طالبــان بــا وضــع کــردن ســخت ترین 

قوانیــن، رشایــط زندگــی را بــرای زنــان 

ســخت کنــد، خــود خانواده هــا نیــز در 

اجتامعــی  عرصه هــای  کــردن  تنــگ 

بــارزی  نقــش  زنــان  بــرای  فرهنگــی  و 

ــد. ــته ان داش

» وقتــی  ادامــه می دهــد،  خانــم مریــم 

لحــاظ  از  مــه عروســی کــدم، شــوهرم 

و  بــود  خانــواده اش  بــه  وابســته  مالــی 

بــه همــی خاطــر منــی تانســت کــه بــر 

خــاف اونــا کاری انجــام بتــه. پنــج ســال 

ــد  ــت. بع ــم گذش ــی رق ــم هم اول ازدواج

از ای کــه طالبــا بــه افغانســتان آمــدن، 

همــرای فامیــل پــدرم، مــه، شــوهرم و دو 

تــا اوالدم بــه ایــران مهاجــر شــدیم. «

ــا وجــود آن کــه مهاجــرت، خانــم مریــم  ب

و خانــواده اش را در رشایــط ســختی قــرار 

ــم  ــرای خان ــازه ای ب ــا آغــاز فصــل ت داد ام

ــد  ــه اســتقال دســت یاب ــا ب ــود ت مریــم ب

ــرش  ــواده ی هم ــه خان ــتگی ب و از وابس

بیــرون شــود.

بودا

هام همتا
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ــت.  ــواد اس ــی س ــپتامر( روز جهان ــنبله ) 8 س ــروز 17 س ــاره: ام اش

ــوزش  ــتان، آم ــی افغانس ــون اساس ــوم قان ــل و س ــاده ی چه ــق م مطاب

متوســطه در کشــور اجبــاری اســت و از ســوی، آموزه هــای دینــی نیــز 

تاکیــد بــر فراگیــری آمــوزش می کنــد، امــا بــا ایــن حــال، میلیون هــا 

نفــر در افغانســتان بی ســواد اســت چنانچــه بــه تازگــی محمــد 

ــون بی ســواد  ــز از وجــود 1۰ میلی ــارف، نی ــر مع ــس بلخــی وزی میروی

در رسارس کشــور خــر داد. ایــن رقــم نشــان می دهــد کــه افغانســتان 

یکــی از بی ســواد ترین کشــور ها در منطقــه اســت. روزنامــه ی صبــح 

کابــل بــرای دریافــت پاســخ بــه ایــن کــه در طــول هــژده ســال چــه 

ــوز  ــرا هن ــده و چ ــتان ش ــوادی در افغانس ــو بی س ــرای مح ــای ب کاره

بی ســوادی در ایــن حــد در کشــور شــایع اســت، گفتگویــی بــا معیــن 

ســواد آموزی کشــور رسدار محمــد رحیمــی انجــام داده اســت. فــردی 

ــوزی وزارت  ــواد آم ــت س ــش در معینی ــا آمدن ــت ب ــار می رف ــه انتظ ک

ــرای باســواد ســازی جامعــه صــورت  ــرات چشــم گیری ب معــارف تغیی

گیــرد.

بعــد از گذشــت ســه ســال و انــدی اکنــون آقــای رحیمــی می گویــد 

کــه معضــل بی ســوادی در کشــور بــزودی حــل منی شــود. او تاکیــد 

می کنــد هــر ســال نزدیــک بــه صــد هــزار نفــر در افغانســتان باســواد 

می شــوند، امــا بــه همیــن تعــداد، کودکانــی کــه بایــد آمــوزش ببینند، 

ــد و  ــوزش منی بینن ــی آم ــوادث طبیع ــی و ح ــگ، ناامن ــل جن ــه دلی ب

ــه جمعیــت بی ســواد افــزوده می شــود. کــم کــم  ب

ــتان  ــواد در افغانس ــی س ــه ی مل ــی، برنام ــای رحیم ــل: آق ــح کاب صب

ــا کنــون چــه  چــه رویکــردی را دنبــال می کنــد، نتیجــه آن رویکــرد ت

بــوده؟

رحیمــی: برنامــه ی ملــی ســواد، بــرای گســرش ســواد در افغانســتان 

ــر  ــه ه ــته ب ــه در گذش ــرادی را ک ــام اف ــه مت ــن برنام ــد. ای کار می کن

ــان  ــه آن ــده را هــدف قــرار داده  و ب دلیلــی از مکتــب و آمــوزش بازمان

زمینــه فراگیــری ســواد ابتدایــی را فراهــم  می ســازد. طبــق ایــن 

برنامــه افغانســتان از ســال 1381 کــه آمــار ســواد ۲۵ درصــد بــوده و 

حــاال بــه ۴۰ درصــد رســیده مــا تاکنــون 1۵ درصــد رشــد در عرصــه 

ســواد داشــته  اســت. معنیــت ســوادآموزی نظــر بــه اســتندرد ها 

ــد  ــا ۲۰ درص ــاص 1۵ ت ــه اختص ــف ب ــورها را موظ ــه کش ــکو ک یونس

بودجــه ی معــارف بــرای محــو بی ســوادی می ســازد، امــا افغانســتان 

بــا داشــن آمــار بلنــد بی ســوادی تنهــا دو درصــد بودجــه ی معــارف 

ــت. ــرار داده  اس ــوادآموزی ق ــت س ــار معینی را در اختی

ــفافیت،  ــدم ش ــل ع ــه دلی ــه ب ــود ک ــه می ش ــا گفت ــل: ام ــح کاب صب

ــا  ــا ب ــند ت ــوب منی رس ــه ی مطل ــه نتیج ــواد آموزی، ب ــای س کورس ه

ســواد بیــرون  دهــد، پاســخ شــام بــه عنــوان معیــن، ســواد آمــوزی در 

ایــن مــورد چیســت؟

در  آمــوزش  راه  ســد  فراوانــی  چالش هــای  ببینیــد،  رحیمــی: 

افغانســتان قــرار دارد و بــا آن کــه جامعــه مدعــی اســت کــه معینیــت 

ســواد آمــوزی بــرای گســرش ســواد کار نکــرده، امــا طبــق آمــار مــا، 

ــی  ــای آموزش ــامل کورس ه ــون ش ــا کن ــر ت ــون نف ــج میلی ــر از پن باالت

برنامــه ی ملــی ســواد شــده اند. در بدتریــن حالــت ممکــن اســت در 

ــر  ــون نف ــا ۴ میلی ــق برنامــه ی ســوادآموزی 3 ت ــم، از طری نظــر بگیری

ــم و در طــول  ــم داری ــا در هــر ولســوالی 6 معل ــا ســواد شــده اند. م ب

ــا ۵۰ درصــد ســاحات را تحــت پوشــش  ســال های پیــش تنهــا ۴۰ ت

ــات  ــه امکان ــم کــه نتیجــه آن نظــر ب ــرار داده ای برنامه هــای آمــوزش ق

ــوده. موجــود  قناعــت بخــش ب

صبــح کابــل: طبــق آمــار ارایــه شــده از ســوی وزارت معــارف، ســاالنه 

ــوند، از  ــارغ می ش ــب ف ــا از مکات ــر تنه ــزار نف ــیصد ه ــه س ــک ب نزدی

ســوی دیگــر معنیــت ســواد نیــز بــرای باســواد ســازی کار می کنــد؛ 

پــس چــرا بی ســوادی در کشــور آن چنــان کــه توقــع می رفــت، 

کاهــش نیافتــه اســت و چــرا بازدهــی کورس هــای ســوادآموزی خــوب 

نیســت؟

افغانســتان  در  بی ســوادی  نکنــد،  تغییــر  وضــع  اگــر  رحیمــی: 

بــزودی هرگــز محــو نخواهــد شــد. مطابــق برنامــه ی  جهانــی اهــداف 

ــال ۲۰3۰  ــا س ــد ت ــتان بای ــوادی در افغانس ــدار ، بی س ــاف پای انکش

ــل  ــه دلی ــا ب ــد  . ام ــش یاب ــی کاه ــل توجه ــزان قاب ــه می ــالدی ب می

ناامنــی، مهاجــرت و وضــع بــد اقتصــادی مــردم، بی ســوادی بــا 

رشایــط کنونــی محــو منی شــود؛ زیــرا در حالــی کــه معینیــت ســواد 

ــور  ــال کش ــاالی 1۵ س ــاالن ب ــازی بزرگ س ــواد س ــرای باس ــوزی ب آم

تــالش دارد، از آن ســو مطابــق آمــار یونیســف، 7/3 میلیــون کــودک 

ــت  ــد. اینجاس ــوزش بازمانده ان ــم از آم ــدا گفت ــه در ابت ــی ک ــه دالیل ب

کــه جنــگ و فقــر برنامه هــا را نــاکام می ســازد و در مــورد بخــش 

دوم نیــز بایــد بگویــم کــه عــدم موفقیــت برنامــه  بــه چنــد دلیــل بــه 

ــن کــه بودجــه معنیــت ســواد آمــوزی تنهــا  ــان آمده اســت. اول ای می

ــن  ــا ای ــت. ب ــتان اس ــارف افغانس ــه ی وزارت مع ــد کل بودج دو درص

بودجــه معنیــت بایــد معــاش آمــوزگاران، جــای آمــوزش و حتــا مــواد 

آموزشــی را بــرای دانش آمــوزان فراهــم ســازد. مــکان نامناســب 

آموزشــی، معــاش اندک)معــاش معلــامن ســوادآموزی ماهانــه هفــت 

ــه  ــت ک ــری اس ــل دیگ ــاب از دالی ــود نص ــت( و نب ــی اس ــزار افغان ه

ــردم کــم کــرده اســت. ــه نظــر م ــازده کورس  هــای ســوادآموزی را ب ب

اســت.  مســکونی  خانه هــا ی  درون  در  مــا  کور س هــای  بیشــر 

هیچــگاه ایــن مکان هــا محیــط خــوب بــرای آمــوزش بــوده منی توانــد 

و از ســوی بــه دلیــل کمبــود معــاش و نارســایی در رســیدن بــه موقــع 

آن، مــا تــوان اســتخدام آمــوزگاران متخصــص را نداریــم. مطابــق 

ــور  ــوادی در کش ــکل بی س ــده مش ــش عم ــه SDG بخ ــداف برنام اه

بایــد تــا ســال ۲۰3۰ رفــع شــود، امــا رســیدن بــه ایــن هــدف زمانــی  

ممکــن اســت کــه بــرای ســوادآموزی بایــد ســاالنه ۵۰ هــزار آمــوزگار 

کار کننــد، در حالــی کــه فعلــن مــا تنهــا 3 هــزار آمــوزگار داریــم کــه 

ــت.  ــدک اس ــیار ان ــوادی بس ــعت بی س ــه وس ب

ــاب  ــزار کت ــد ه ــته یک ص ــال گذش ــول ده س ــن، در ط ــر ای ــزون ب اف

چــاپ نشــده، در حالــی کــه انتظــار دارنــد مــا دو میلیــون نفــر را بــا 

ســواد کنیــم. بــه دلیــل کمبــود مــواد آموزشــی حتــی منی توانیــم از 

رضــاکاران اجتامعــی بــرای باســواد ســازی جامعــه اســتفاده کنیــم. 

ــال دیگــر  ــد، بایــد 6۰ س ــه یاب ــوال ادام ــد بــه همیــن من اگــر رون

)معینیــت ســواد آموزی، وزارت معــارف و تحصــالت عالــی( کار کننــد 

ــود. ــع ش ــوادی رف ــا بی س ت

ــد،  ــاد کردی ــدک ی ــه ی ان ــات و بودج ــود امکان ــل: از کمب ــح کاب صب

مــال امامــان مســاجد تــا چــه انــدازه بــرای گســرش ســواد بــا معنیــت 

ســوادآموزی و معــارف همــکار بــوده اســت؟

رحیمــی: بــدون منابــع مالــی هیــچ کــس حتــا علــامی دیــن حــارض 

نیســتند کــه بــرای محــو بی ســوادی کار کننــد. انتظــار از علــام 

بســیار کلیشــه ایی اســت. شــورای علــامی افغانســتان در ابتــدا 

اعــالم همــکاری کردنــد، امــا تــا هنــوز تنهــا بــرای فراگیــری کورس هــا 

تبلیــغ کــرده و خودشــان عمــال در رونــد آمــوزش ســهم نداشــته انــد. 

ــوان دادن  ــا ت ــد و م ــاز دارن ــاش نی ــل کارشــان مع ــان در مقاب ــرا آن زی

معــاش بــه آنــان را نداریــم. از ســوی دیگــر آنــان حــق دارنــد کــه ایــن 

توقــع را داشــته باشــند، زیــرا آنــان نیــز از خــود کار و زندگــی دارنــد.

صبــح کابــل: برنامــه ی معینیــت ســوادآموزی، بــرای آمــوزش ســواد، 

تــا کــدام ســطح اســت و اشــخاصی کــه از ایــن برنامه هــا بهــره 

می آورنــد؟ بدســت  را  توانایی هایــی  چــه  می گیرنــد، 

رحیمــی: تعریــف مــا از ســواد نظــر بــه تعریــف دیگر کشــورها از ســواد 

ــیار  ــتان بس ــوادآموزی افغانس ــوزش در س ــت آم ــد. کیفی ــرق می کن ف

پائینــر از  برخــی کشــورهای همســایه  اســت؛ زیــرا در ایــران هزینــه 

ســوادآموزی بــرای یــک فــرد ســاالنه ۲۴۰ دالــر اســت در حالــی کــه 

در افغانســتان ۴۰ دالــر اســت. مطابــق ایــن هزینــه و وضعیــت کشــور 

مــا،  داشــن قابلیــت خوانــدن محاســبه و نوشــن حتــا نوشــن تنهــا 

نــام و تغییــر ذهنیــت خصوصــا بــرای زنــان بــرای حضــور در کــورس 

هــا تعریــف حداقلــی ســواد اســت. معینیــت ســواد آموزی مطابــق بــه 

ــا  ــد ب ــراد بتوانن ــا اف ــد ت ــالش می کن ــتا ت ــن راس ــه  اش در همی برنام

ایــن قابلیــت حداقــل آدرس یابــی کننــد. 

صبــح کابــل: معنیــت ســوادآموزی بــرای ارایــه ســواد تــا ایــن حــد، در 

ــداد کــورس و در کــدام والیت هــا دارد. مترکــز  حــال حــارض چــه تع

ایــن کورس هــای آموزشــی روی چــه افــرادی بیشــر اســت و چــرا؟

ملــی  برنامــه ی  طریــق  از  آمــوزی  ســواد  معینیــت  رحیمــی: 

ســوادآموزی در حــال حــارض3 هــزار معلــم دارد و حــدود 6 هــزار 

کــورس ســواد آمــوزی را در رسارس کشــور فعــال کــرده اســت. از 

کور س هــای آموزشــی 1۲۰ هــزار نفــر بهــره می گیرنــد. در حــال 

حــارض مترکــز معنیــت در ایــن کورس هــا بیشــر بــه روی زنــان اســت. 

در گذشــته مترکــز روی مــردان بــود، امــا از آنجایــی کــه مــردان بعــد از 

فراگیــری آمــوزش ســواد حیاتــی بــازده ی قناعــت بخــش نداشــته اند، 

حــاال مترکــز بــر زنــان اســت؛ زیــرا آنــان می تواننــد در باســواد 

ســازی کــودکان شــان بیشــر نقــش داشــته باشــند و ســواد را تکثیــر 

کننــد. از ســویی هــم می تواننــد مشــکالت خودشــان را بــا فراگیــری 

ــازند. ــر س ــا کم ــازند و ی ــل س ــای الزم ح مهارت ه

ــدن نوشــن کــدام مهارت هــا  ــه جــز از مهــارت خوان ــل: ب صبــح کاب

بــه زنــان آمــوزش داده می شــود و چــرا آمــوزش حرفــه بعــد از ســال ها 

ــت؟ ــگ شده اس ــوادآموزی کم رن ــای س ــون در کورس ه اکن

ــا آن رس  ــتان ب ــون افغانس ــه اکن ــکالتی ک ــیاری از مش ــی: بس رحیم

دچــار اســت، بــه دلیــل بی ســوادی اســت، از جملــه نداشــن شــغل. 

ــویق  ــرای تش ــه ب ــرد ک ــر می ک ــته فک ــوادآموزی در گذش ــت س معنی

ــه ی  ــراد در زمین ــه اف ــا ب ــی را آمــوزش دهــد ت مــردم فن هــای حرفه ای

اشــتغال نیــز کمــک کــرده باشــد و آنــان را بــه آموخــن ســواد خواندن  

نوشــن عالقه منــد بســازد، امــا گذشــت زمــان ایــن را ثابــت کــرد کــه 

بــه نظــر مــن، ایــن رویکــرد بــه کلــی اشــتباه بــوده اســت و مــردم بــه 

جــای آموخــن ســواد بیشــر بــه مزایــای حرفــه توجــه داشــته انــد نــه 

ســواد ، امــا بــه دلیــل نداشــن ســواد، حرفــه نیــز نیاموخته انــد.

ــوادآموزی  ــوزی را در س ــن آم ــه ف ــیده ایم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــا ب م

کمر رنــگ کنیــم تــا برنامــه ی آمــوزش ســواد تحــت تاثیــر قــرار نگیــرد. 

رویکــرد کنونــی مــا ایــن اســت کــه در کنــار آموخــن ســواد خوانــدن و 

نوشــن، معلومــات اساســی پیرامــون موضوع هــای صحــی، معلومــات 

محیــط زیســتی و ... را در اولویــت قــرار دهیــم و در محتــوای نصــاب 

آموزشــی ســواد آمــوزی شــامل ســازیم.

صبــح کابــل: آمــوزگاران شــام تــا چــه انــدازه تخصــص دارنــد و چــرا 

ــده  ــز دی ــودکان نی ــاالن، ک ــزرگ س ــرای ب ــوزش ب ــای آم در کورس ه

می شــود؟

رحیمــی: صــد درصــد می گویــم کــه آمــوزگاران مــا متخصص نیســت. 

بســیاری آنــان فــارغ صنــف دوازدهــم انــد و یــا افــرادی انــد کــه ســواد 

ــاال ذکــر  ــن و هــامن طــور کــه در ب ــه ای ــه ب ــد. اضاف ــدن را دارن خوان

ــرح  ــاالن ط ــرای بزرگ س ــا ب ــی م ــاب آموزش ــای و نص ــردم، برنامه ه ک

شــده اســت حتــا مطالــب نیــز بــرای بزرگ ســاالن طــرح شــده اســت. 

امــا در حالت هــای خــاص  بــرای آمــاده ســازی کــودکان بازمانــده از 

ــا  ــود و ت ــوادآموزی می ش ــای س ــامل کور س ه ــز ش ــان نی ــب، آن مکت

صنــف ســوم بــا بــزرگ ســاالن آمــوزش می بیننــد، یعنــی از ناچــاری.

صبــح کابــل: کــدام والیت هــا بیشــر از ســواد محــروم انــد و ناامنــی 

چــه تاثیــر روی تطبیــق برنامه هــای ســوادآموزی داشته اســت؟

رحیمــی: بــا آن کــه معنیــت ســوادآموزی در 3۴ والیــت کورس هــای 

فعــال دارد، امــا طبعــا در والیت هــای ناامــن میــزان بی ســوادی 

بیشــر اســت از آن جمــع والیت هــای رشقــی و جنوبــی اســت. 

ــارض  ــان ح ــرا زن ــدارد، زی ــر ن ــوزش تاثی ــی روی آم ــود خیل ــی خ ناامن

انــد کــه درکورس هــای ســواد آمــوزی حــارض شــوند، امــا بــه بهانــه ی 

ناامنــی کورســی نیســت. در مناطــق درو دســت و ناامــن افغانســتان، 

نامنــی زمینــه ســاز فســاد شــده اســت، یعنــی در ایــن والیت هــا آمــران 

بــه مــا پاســخگو نیســت. ایــن وضعیــت ظلــم بــزرگ در حــق مــردم بــه 

ویــژه در حــق زنــان اســت.

صبــح کابــل: چــه نــوع فســاد در نظــام آموزشــی بــه ویــژه در تطبیــق 

کورس هــا ســوادآموزی صــورت گرفتــه اســت و چــرا؟

ــت  ــده  اس ــردم ش ــگ م ــی از فرهن ــاد بخش ــفانه فس ــی: متاس رحیم

دلیــل  بــه  فســاد  از  بخــش  منی توانــد.  رد  را  آن  کــس  هیــچ  و 

پالیســی های کلــی کشــور بــه میــان آمــده و بخــش دیگــر در تطبیــق 

ــوزی  ــواد آم ــت س ــن در راس معنی ــه م ــوزی ک ــواد آم ــای س کورس ه

ــوولیت ها  ــردن مس ــا نک ــه ج ــا و ب ــت کار نکردن ه ــرار دارم، از درس ق

تــا کورس هــای خیالــی. ببینیــد ناامنــی ســبب می شــود کــه کــورس 

ــن. ــال ای ــد و امث ــرف کنن ــا م ــه آن را بی ج ــد و هزین ــر نکنن را دای

ــت  ــر دس ــکالت دیگ ــه مش ــت، چ ــث امنی ــارغ از بح ــل: ف ــح کاب صب

ــا  ــد، آی ــان می بنن ــود ت ــات در اداره ی خ ــرای آوردن اصالح ــام را ب ش

ــد؟ ــن مشــکالت برنامــه ای داری ــع ای ــرای رف ب

نیســت.  بی برنامــه  کــس  هیــچ  اصالحــات  آوردن  رحیمی:بــرای 

ــر  ــد خاط ــا بای ــت، ام ــر اس ــن ام ــع ای ــز تاب ــوزی نی ــواد آم ــت س معنی

و  کلــی  سیاســت  تابــع  اصالحــات  آوردن  کــه  بســازم  نشــان 

کمیســیون  منونــه  طــور  بــه  اســت.  دولتــی  کالن  پالیســی های 

مســتقل اصالحــات اداری و خدمــات ملکــی کشــور، آمــران والیتــی 

ــا  ــه م ــواد آموزی ب ــی س ــران والیت ــا آم ــد، ام ــتخدام می کنن ــا را اس م

پاســخگو نیســتند. 

در حــال حــارض، آمــر ســوادآموزی در ۲۰ والیــت نــاکام بــوده و چهــار 

ــوان  ــا  ت ــا م ــد، ام ــرده و منی کنن ــت کار نک ــه درس ــا ک ــی م ــر والیت آم

ــع  ــا موان ــم ب ــم کار کنی ــر بخواهی ــم، اگ ــز نداری ــان را نی ــازات آن مج

قانونــی مواجــه می شــوم. ایــن وضــع ناشــی از پالیســی کالن دولتــی 

ــرای  ــت. ب ــر اس ــت  و پاگی ــی دس ــاختار و قوانین ــن س ــت پایی و ظرفی

رفــع ایــن وضــع، بایــد پالیســی ها از نــو تغییــر کنــد و مــا بــرای تغییــر 

ــزار  ــا ه ــم ب ــم کاری بکنی ــا بخواهی ــر م ــا اگ ــم، حت آن کار منی توانی

و یــک انــگ سیاســی مواجــه می شــویم. ســوادآموزی می خواهــد 

ــرود، امــا اســتدالل  ــاال ب ــه تغییــر کنــد و هزینه هــا ب کــه ســاختار پای

مســووالن ایــن اســت کــه مــا پــول نداریــم. امــا واقعیــت ایــن اســت 

کــه همــه این هــا واقعیــت تلــخ اســت، چــرا کــه این هــا پــول اعــامر 

ــل و پلچــک را دارد. پ

ــمبولیک  ــوادآموزی س ــت س ــه معنی ــد ک ــس می گوی ــل: پ ــح کاب صب

ــد؟ ــمبولیک را پذیرفتی ــام اداره ی س ــرا ش ــورت چ ــن ص ــت. در ای اس

ــه  ــی ک ــت. زمان ــل نیس ــتعفا دادن راه ح ــن و اس ــی: نپذیرف رحیم

ــتی کار  ــه درس ــی ب ــی های عموم ــاختار ها و پالیس ــل س ــه دلی ــرد ب ف

نتوانســت آن را رهــا کنــد، وضعیــت از گذشــته بدتــر می شــود. منطــق 

ایــن اســت کــه بــرای تغییــر و بهبــود پالیســی بایــد آهســته آهســته 

کار کــرد و فرصــت بهبــود را داد. افــزون برایــن از ســه ســال و انــدی 

ــات  ــی و امکان ــع کل ــود وض ــا وج ــده ام و ب ــن اداره آم ــن در ای ــه م ک

انــدک، کارو تــالش مــا در معنیــت ســوادآموزی، بــازده قناعــت بخــش 

ــت. ــح اس ــن و واض ــن روش ــت و ای داشته اس

ــرای  صبــح کابــل: در ایــن صــورت، شــام آینــده ی نظــام آموزشــی ب

ــوان  ــه عن ــام ب ــخصه ش ــه ش ــد. ب ــور می بینی ــواد را چط ــرش س گس

معیــن اداره ی ســوادآموزی چــه برنامــه ای بــرای گســرش ســواد 

ــد؟  داری

ــی  ــای آموزش ــق برنامه ه ــی و تطبی ــام آموزش ــده ی نظ ــی: آین رحیم

تابــع وضــع عمومــی کشــور اســت. در صــورت کــه فضــای سیاســی 

تطبیــق  آموزشــی  برنامه هــای  نباشــد،  ناامنــی  و  شــود  بهــر 

ــت  ــه ی معنی ــت. برنام ــد داش ــز خواه ــوب نی ــه ی خ ــود و نتیج می ش

ــی های  ــا پالیس ــت. م ــی اس ــوی عموم ــر از ج ــز متاث ــوادآموزی نی س

منظــم را ســاخته ایم و در طــول چنــد ســال گذشــته ۴۰ تــا ۵۰ 

درصــد را تطبیــق کرده ایــم و در آینــده نیــز تــالش مــا ایــن اســت کــه 

ــم و  ــاال بری ــد، ب ــی باش ــه اراده ی جمع ــی ک ــا را در صورت درصدی ه

موثریــت کورس هــا را بیشــر بســازیم.
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گوناگــون،  ســوژه های  از  پــر  کشوری ســت  افغانســتان 

متفــاوت  پیام هــای  دیگــران  بــرای  کــه  حکایت هایــی 

ــت  ــر و روای ــوژه های بک ــارز س ــای ب ــی از منونه ه دارد. یک

بی نظیــر در ایــن جامعــه فیلــم »حــوا، مریــم، عایشــه«  

فیلــم داســتانی بلنــدی کــه روایت هــای ســه قــر متفــاوت 

ــی  ــد. فیلم ــر می کش ــه تصوی ــتانی را ب ــه افغانس در جامع

ــد.  ــز راه یاب ــنواره ی ونی ــه جش ــت ب ــه توانس ک

ــا از کوچــه ، پــس کوچه هــای  ــال آن اســت ت ــه دنب ــم ب فیل

کابــل نــگاه متفاوتــی را بــه جهــان معرفــی کنــد.  فیلمــی 

کــه قصه هــای زنــان ایــن رسزمیــن را روایــت می کنــد، 

منی شــوند.  منی شوند/شــنیده  گفتــه  کــه  روایت هایــی 

ــدان پرداختــه می شــود،  یکــی از موضوعاتــی کــه کمــر ب

ــرای کســانی که  ــم ب ــاِم و ســوژه ی ایــن فیل پیــام اســت. پی

ــد بســیار  ــان می نگرن ــاط جه ــن نق افغانســتان را از دورتری

مهــم اســت. »حــوا، مریم، عایشــه« بــا پیامــی از افغانســتان 

جدیــد تــوام بــا چالش هــا و دشــواری ها فــرا روی مردمــان 

ایــن رسزمیــن خصوصــا زنــان بــه جشــنواره ونیــز رفــت. 

ــم  ــردان را می بینی ــات کارگ ــران احساس ــس از اک ــی پ وقت

بــه ایــن نتیجــه می رســم کــه کوله بــار ســنگینی را از کابــل 

بــه آن جــا بــرده و خوشــحال اســت. »حــوا، مریــم، عایشــه« 

فرزندانــی در بطــن افغانســتان امــروز انــد کــه متولــد شــده 

انــد. »حــوا، مریــم، عایشــه« پیــام دیگــری هــم دارد، فیلــم 

بــا بازتــاب قصه هــای پــس انفجــار و انتحــار بــه کســانی که 

پیرفــت افغانســتان را منی تواننــد ببیننــد، کســانی که 

بــه افغانســتان از دریچــه تنــگ و تاریــک می بیننــد، آنــان 

کــه در پــی قتــل و کشــتار، جــرم و جنایــت، ظلــم و ســتم، 

قســاوت و بدبختــی، چــور و چپــاول، انفجــار و انتحــار 

ــن  ــه ای ــتند ک ــتان اس ــانی در افغانس ــد: کس ــد می گوی ان

ــد.   ــت می کنن ــند و روای ــر می کش ــه تصوی ــات را ب جنای

ــن  ــان ای ــا انس ــف، درد میلیون ه ــر مختل ــه ق ــم از س فیل

افغانســتان  کلیشــه های  می کنــد.  روایــت  را  رسزمیــن 

کنونــی بــه چالــش کشــیده می شــود.  تولیــد مــن و فیلــم 

بــه غیــر از اشــاعه ی فکــر و اندیشــه چیــزی دیگــری بــوده 

منی توانــد، از دیــد مــن نوشــن و تولیــد کارهــای هــرنی، 

طــرز تفکــر و ایدئولــوژی مــا بــرای جاویــدان شــدن و 

جاویــدان مانــدن اســت، هــدف از تولیــدات هــرنی، چــون 

ــن راســتا اســت.  ــا نوشــن در همی ــم و ی فیل

بــرای همیــن، مــا بــه قلــم حرمــت خــاص قائــل بوده ایــم/

هســتیم. مــا در کابــل بــرای پاســداری از حرمــت قلــم بــه 

گفتامن هایــی بــدور از رســمیات و تریفــات نیــاز داریــم. 

ــدن و  ــر ش ــد پ ــل نیازمن ــای کاب ــه خیابان ه ــور ک همین ط

ــت و  ــا مدنی ــا ب ــت ت ــی اس ــای مدن ــدن حرکت ه ــی ش خال

شــیوه های تــازه عــادت کنــد، در حــوزه ی نویســندگی هــم 

بایــد عیــن قصــه را دنبــال کنیــم.

ــی باشــیم  ــال ســوژه ها و ژانرهای ــه دنب ــد فیلم هــا ب در تولی

کــه در زندگــی مــردم مــا تأثیــر گــذار باشــد. کســی که در 

مســیر نوشــن و ســاخن فیلم هــای بلنــد قــرار می گیــرد، 

یــک جنــگ را برگزیــده اســت. جنگ جویــی کــه ســوار بــر 

ــس از  ــی رود و پ ــی م ــا ناآگاه ــرد ب ــه ن ــازد و ب ــم می ت قل

ــاداش  ــا پ ــورد ی ــت می خ ــا شکس ــیار ی ــمکش های بس کش

پیــروزی اش، مدالــی بــر ســینه و نامــی در تاریــخ اســت.  

ــل  ــم تبدی ــه مــن و فیل ــان را ب ــد نوشــت، آن قصه هــا را بای

کــرد. هرنمنــدان امــروز کابــل نیــز جنــگ شــدیدی را 

تجربــه می کننــد و آن جنــگ نــرد بــا ناآگاهــی اســت. 

رسبــاز ایــن را می دانــد کــه جنگیــدن را زخــم و مــرگ 

پایــان کار اســت و هیــچ غنیمتــی در کار نیســت امــا 

ــاز جنــگ  ــرا راه رسب ــازد، زی ــی افتخــار می ت ــان درپ همچن

ــادی وارد  ــندگان زی ــین نویس ــه ی پس ــم ده ــت. در نی اس

ــه  ــن حرف ــده اند و ای ــل ش ــات در کاب ــرن و ادبی ــوزه ی ه ح

نســبت بــه گذشــته رونــق گرفتــه امــا کم تــر دیده ایــم کــه 

ــد.  ــده باش ــر ش ــویق و تقدی ــنده تش ــک نویس ی

جایزه هــای ادبــی شــاعران و نویســندگان مان غالبــا بــه 

داده  ورزشــی مان  تیم هــای  بــه  کــه  اخــالق  کپ هــای 

بایــد جــرأت  نویســنده و هرنمنــد  می شــود، می مانــد. 

ــل  ــور و قاب ــار در خ ــق آث ــه و خل ــور از کلیش ــا عب ــد و  ب کن

تأمــل بــه موفقیــت برســد. دانــش و تجربــه اســت کــه یــک 

رسبــاز را بــه یــک جــرنال بــدل می کنــد، همین طــور 

ــوژه ها دارد.   ــا و س ــف ژانره ــه کش ــاز ب ــد نی هرنمن

مثــل خیلــی از  هرنمنــدان کــه همــواره از چالــش و از 

فقــدان امکانــات صحبــت می کننــد نباشــیم، باالخــره 

اگــر کار خــوب منی توانیــم، کتــاب و مجموعــه و بــد و 

بــالی دیگــر تولیــد نکنیــم. کار خــوب در کل فیلــم خــوب 

راهــش را پیــدا می کنــد. مثــل رودخانــه ی کــه از قلــه تــا 

ــورش  ــا راه عب ــد ت ــیار می ده ــره را ش ــنگ و صخ ــا س دری

را بــاز کنــد و مثــره ایــن همــه ســختی، یک جــا شــدن بــا 

ــداب  ــه گن ــد ب ــد می مان ــر راک ــه اگ ــی ک ــت، آب ــا  اس دری

تبدیــل می شــد.
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ــتان،  ــام افغانس ــه ن ــی ب ــه در جغرافیای ــدون محاکم ــازات ب مج

ــری و  ــد، مج ــازه می ده ــود اج ــه خ ــرد ب ــر ف ــه ه ــی ک رسزمین

قاضــی باشــد، نبایــد میراثــی باشــد بــرای نســل های بعدمــان، 

ــان  ــه خودم ــی ب ــه راحت ــم ب ــه بتوانی ــد ک ــازه ای باش ــد اج نبای

ــه  ــان ب ــه روزی خودم ــم ک ــی بزنی ــه مجازات ــت ب ــم و دس بدهی

ــویم. ــازات ش ــرش مج خاط

پونــه و رضــا کــه عشــق، آن هــا را بــرای مالقــات همدیگــر صــدا 

زده بــود، روزی رســید کــه از آن همــه عشــق کــه می خواســتند 

حرفــش را بــرای هــم بزننــد، فقــط جنازه هایــی پــر از خــون 

باقــی مانــده بــود. از عشــق پونــه و رضــا  روی پیراهن شــان 

تنهــا رنــگ رسخ خون شــان بــود کــه بــه رنــگ عشــق مثــال اش 

ــاده  ــن افت ــازه روی زمی ــق، دو جن ــن عش ــاال از ای ــد. ح می زدن

بــه  بــود کــه دور دســت تریــن صحــرای مرقــی آن هــا را 

می خوانــد. محاکمــه 

ــی اســت کــه رنــگ  ــی، روایــت زن ــن محاکمــه صحرای روایــت ای

زندگــی اش بــه رنــگ رویاهــای کودکانــه اش بــود. ســیزده ســال 

ــاط را  ــتی نش ــه می توانس ــود ک ــوان ب ــری  نوج ــه دخ ــل پون قب

ــس  ــت ح ــب برمی داش ــه مکت ــن ب ــرای رف ــه ب ــی ک در گام های

ــره  ــت را در چه ــدن داش ــواد ش ــرای باس ــه ب ــوقی ک ــی و ش کن

ــی.  اش ببین

پونــه دخــری از مــرق زمیــن افغانســتان بــود و رویــای باســواد 

شــدن بــرای او ، همــه ی آن چیــزی بــود کــه تــالش داشــت تــا 

بــه واقعیــت نزدیــک کنــد. امــا پانــزده ســالگی ســنی بــود کــه 

ــا را بــرای پونــه دســت نیافتنــی  ــه ایــن روی زندگــی و رســیدن ب

کــرد. 

پــدر پونــه مــردی از جنــس مــردان مرقــی، ایــن دخــر نوجــوان 

را بــه اجبــار و  بــدون هیــچ رضایتــی در بــدل طویانــه ی هنگفــت 

بــه نــکاح مــردی در آورد کــه پونــه حتــی درآن ســن منی دانســت 

ــته  ــک زن داش ــی ی ــی  در زندگ ــه معنا ی ــد چ ــرد  می توان ــه م ک

. شد با

ایــن دخــر نوجــوان قربانــی ازدواج اجبــاری زیــر ســن شــد کــه 

ــود و  اتفاقــی ناخوشــایند امــا مرســوم شــده در مــرق زمیــن ب

ــران  ــرای دخ ــا را ب ــه ازدواج ه ــن گون ــن ای ــرق زمی ــردان م م

شــان معمولــی تریــن تصمیمــی می داننــد کــه می توانــد اتفــاق 

بیفتــد امــا دریــغ از ایــن کــه ایــن مــردان یــا بهــر بگویــم ایــن 

پــدران بــا ایــن تصمیــم شــان زندگــی یــک زن  کــه دخرشــان 

اســت و روزی ایــن دخــر هــامن  نازدانــه ای بــوده کــه اگــر 

ــد.  ــته می ش ــدر  دل شکس ــن آن پ ــید حتم ــدرش را منی بوس پ

امــا امــروز هــامن پــدر بــه جــای آن بوســه بــه دخــرش و زندگــی 

اش رنــگ درد می پاشــد.

ــای  ــه از روی ــود ک ــور می ش ــدرش مجب ــم پ ــن تصمی ــا ای ــه ب پون

باســواد شــدنش دســت بکشــد و آســتین بــرای زندگــی ای  بــاال 

بزنــد کــه قــرار اســت در آن خانــه  بــوی مردانــه اش از بــوی هــر 

ــا  ــت ت ــاد می گرف ــد ی ــه بای ــر باشــد و پون دردی مشــمئز کننده ت

در خانــه ای جــز خانــه پــدری اش زن بــودن را تجربــه کنــد.

ــاب  ــی در انتخ ــودن و نقش ــن ب ــر س ــودن ازدواج، زی ــاری ب اجب

ــا  ــد ُخلقی ه ــر ب ــوی دیگ ــو و از س ــک س ــن از ی ــر نداش هم

ــی  ــی و گاهــی هــم فیزیکــی شــوهر، دلیل و خشــونت های روان

شــد کــه پونــه، هیــچ گاه نخواهــد و نتوانــد عشــق ورزیــدن را در 

ــا آن مــرد تجربــه کنــد. زندگــی ب

همیــن  و  منی دانســت  چیــزی  زناشــویی  روابــط  از  پونــه 

ــرد را  ــم م ــوهرش خش ــی ش ــل جنس ــای می ــی او در ارض ناآگاه

بیشــر می کــرد و پونــه تنهــا چیــزی کــه از مــرد بــودن فهمیــده 

بــود هــامن شــکنجه و خشــونت هایی بــود کــه هــر روز او را 

بیشــر درد مــی داد.

 او مجبــور بــود تــا بــه زندگــی بــا مــردی عصبــی و خشــن، خــود 

را عــادت دهــد و مــدارا کنــد. روزهــا می گذشــت و ایــن دخــر 

نوجــوان حــاال از زن بودنــش و از زندگــی، فقــط نامــی را بــا خــود 

یــدک می کشــید بــا عنــوان پونــه.

پونــه گاه گاهــی بــرای خریــد بــه بیــرون از خانــه می رفــت و 

درســت بیــرون از آن خانــه مــردی در زندگــی اش پــا می گــذارد 

کــه برعکــس مــرد داخــل خانــه اش قــرار نیســت بــه او درد 

ــش  ــق را پیش ک ــی اش عش ــه و زندگ ــه پون ــرد ب ــن م ــد. ای بده

ــت  ــم داش ــن را کم ک ــت داش ــس دوس ــه ح ــه ک ــد و پون می کن

ــد  ــدا می کن ــت پی ــرد جذابی ــن م ــش ای ــرد، برای ــوش می ک فرام

ــن  ــه ممک ــی ک ــق و حس ــن عش ــر ای ــه خط ــه پون ــدی ک ــا ح ت

اســت زندگــی اش را در خطرناک تریــن حالــت قــرار بدهــد، بــه 

ــای دوران  ــا هــامن ســواد اندکــی کــه از روی جــان می خــرد و ب

ــرای آن  ــه ب ــن نام ــه نوش ــده رشوع ب ــش مان ــی اش برای نوجوان

مــرد و گرفــن جــواب نامه هــا می کنــد.

ایــن رابطــه بــا جــدی شــدن اش میــان پونــه و آن مــرد دیگــر کــه 

نامــش رضــا اســت، او را بــه فکــر جدایــی از شــوهرش می انــدازد 

ــی  ــرد مرق ــه م ــوهر پون ــا ش ــد ام ــی می کن ــت جدای و درخواس

اســت کــه غیرتــش را در ادامــه ی زندگــی بــا زنــی می دانــد کــه 

ــن درخواســت را  ــه ای او را دوســت نخواهــد داشــت. شــوهر پون

ــی  ــد و زندگ ــرار می ده ــر ق ــونت های بیش ــرای خش ــه ای ب بهان

ــود. ــر می ش ــش تاریک ت ــه رنگ پون

ــدت در  ــه ش ــود و او ب ــی ب ــادی امنیت ــد نه ــه کارمن ــوهر پون ش

زندگــی شــخصی اش اخــالق کنرل گــر و حســاس داشــت و 

ــرش می شــد  ــی کــه در براب ــه و اعراض های ــار پون ــر رفت ــا تغیی ب

و مخصوصــا بــا مطــرح شــدن درخواســت جدایــی از طــرف 

ــه نظــارت  ــم ب ــد و تصمی ــه حــس مشــکوکی رساغــش می آی پون

پنهانــی می گیــرد.

ایــن مــرد روزی بــه پونــه می گویــد کــه قــرار اســت بــرای چنــد 

روزی بــه جــالل آبــاد بــرود و ماموریتــی را انجــام بدهــد و کابــل 

ــرای  ــه ب ــن دروغــی اســت کــه شــوهر پون ــا ای ــود، ام نخواهــد ب

ــد، آورده اســت.  ــود او چــه می کن ــش در نب ــه بفهمــد زن ــن ک ای

ــود،  ــن می ش ــوهرش مطمی ــودن ش ــه از نب ــد دو روز ک ــه بع پون

بــرای دیــدن رضــا لحظــه شــامری می کنــد و مــردی را کــه واقعــا 

دوســتش دارد بــرای مالقــات بــه گورســتانی دور از محلــه ی 

ــه او را  ــه ک ــوهر پون ــا ش ــد. ام ــارت می طلب ــه زی ــه بهان ــان ب ش

تعقیــب می کــرد زمانــی کــه رضــا و پونــه روبــروی هــم قــرار 

می گیرنــد و بــرای ملــس عشق شــان دســت در دســت هــم 

می دهنــد، اســلحه خــود را بــه ســمت ایــن دو نشــانه می گیــرد 

و بــا تهدیــد بــه کشــن، رضــا و پونــه را بــه صحرایــی دوردســت تر 

ــودش  ــاید از خ ــه ش ــی ک ــاند. صحرای ــارت گاه می کش از آن زی

اگــر می پرســیدی، جــواب مــی داد کــه دوســت نداشــت عشــق 

ــند.  ــه بکش ــه محکم را در آن ب

 شــوهر پونــه ایــن کار را می کنــد و مرتکــب قتلــی می شــود کــه 

ــر  ــود ب ــم خ ــش را ه ــرد و اجرای ــادر ک ــودش ص ــتورش را خ دس

عهــده گرفــت و بعــد، از صحنــه ی قتــل ایــن محکمــه صحرایــی 

ناعادالنــه پــا بــه فــرار گذاشــت.

ــذران  ــی از رهگ ــاعتی یک ــد از س ــا را بع ــه و رض ــای پون جنازه ه

ــه  ــل و محکم ــن قت ــس را از ای ــی زود پولی ــد و خیل ــدا می کن پی

ــام  ــاال ن ــه ح ــا ک ــه و رض ــازه ی پون ــازد. جن ــی آگاه می س صحرای

ــه طــب عدلــی انتقــال داده  ــد، ب ــام عشــق دارن ــه ن مشــرکی ب

ــه کــه  ــده شــان تشــکیل می شــود.  شــوهر پون می شــوند و پرون

حــاال یــک قاتــل بــود بعــد از مدتــی توســط پولیــس بازداشــت 

می شــود و بــه قتــل اعــراف می کنــد. او انگیــزه ی ایــن محکمــه 

صحرایــی را بــدون این کــه لحظــه ای درنــگ کنــد و بــه رفتارهای 

ــه خیانــت مرتبــط می دانــد.  خــودش فکــر کنــد، ب

افسانه یاس

ــه  ــه و در جامع ــرار گرفت ــواده ق ــط خان ــرون از محی ــرار باشــد بی ــی ق وقت

نقشــی را بــر عهــده بگیریــم، بــدون شــک بــرای ایفــای نقش مــان نیــاز 

مــرم داریــم کــه روابــط اجتامعــی خــود را تقویــت کنیــم. خالیگاهی کــه 

متأســفانه در روابــط اجتامعــی جامعــه ی افغانســتان بــه خوبــی ملمــوس 

اســت و ایــن ضعــف در روابــط اجتامعــی ســبب شــده اســت کــه مــا از 

ایــن بابــت دارای روابــط اجتامعــی شــکننده در جامعــه باشــیم. 

کمــک  افــراد  بــه  مناســب  اجتامعــی  مهارت هــای  از  برخــورداری 

می کنــد تــا در روابــط خــود اضطــراب و نگرانــی کم تــری را تجربــه 

ــن ارتباطــات داشــته باشــند.  ــد و هم چنیــن عملکــرد بهــری در ای کنن

مهارت هــای اجتامعــی بــاال موجــب شــکل گیری شــبکه ی حامیــت 

ــت  ــدد حامی ــه م ــد. ب ــد ش ــام خواه ــراف ش ــب در اط ــی مناس اجتامع

شــبکه اجتامعــی وقتی کــه بــا چالشــی مواجــه شــدید، قــدرت ســازگاری 

ــت.  ــد داش ــط را خواهی ــا رشای ــری ب بیش

ــود  ــث می ش ــدم اول باع ــب در ق ــی مناس ــای اجتامع ــدان مهارت ه فق

کــه شــام از برقــراری ارتباطــات اجتامعــی اجتنــاب کنیــد و کم تــر بــرای 

آن پیش قــدم شــوید. در نتیجــه بــا پیامدهــای زیــر مواجــه خواهیــد شــد.

• از دســت رفــن فرصت هــای مناســب در زندگــی بــرای ایجــاد روابــط 

مطمــن و ســازنده بــا دیگــران

• از دســت رفــن فرصت هــای مناســب بــرای پــرورش مهارت هــای 

ــط موفــق  ــرای داشــن رواب ــن مهارت هــا فرصــت شــام را ب ارتباطــی )ای

افزایــش می دهنــد.(

• اجتنــاب از برقــراری ارتباطــات اجتامعــی منجــر بــه ایــن خواهــد شــد 

ــا  ــت آن ه ــی مدیری ــای اجتامع ــن در موقعیت ه ــرار گرف ــگام ق ــه هن ک

ــه نفــس خــود را در ایــن  ــه مــرور اعتــامد ب بــرای شــام ســخت شــود و ب

زمینــه از دســت دهیــد.

ــی  ــد اجتامع ــرای رش ــی ب ــری غن ــب بس ــی مناس ــات اجتامع • ارتباط

ــد در  ــط در زندگــی می توان ــن رواب ــود ای ــراد محســوب می شــود. کمب اف

رونــد رشــد اجتامعــی افــراد اختــالل ایجــاد کنــد.

ــی  ــط اجتامع ــاده ، رواب ــای س ــق راهکاره ــد از طری ــه بتوانی ــرای این ک ب

خــود را تقویــت کنیــد، بــه مــواردی اشــاره خواهــم داشــت کــه می توانــد 

مؤثــر باشــد.

اصول سوال پرسیدن را مراعات کنیم

نحــوه  ســوال پرســیدن در شــکل گیری و ادامــه یــک ارتبــاط نقــش 

بســزایی ایفــا می کنــد. ممکــن اســت بــرای شــکل دادن ارتبــاط بــا یــک 

ــه پرســیدن ســوال هایی از او بکنیــد. اگــر ایــن ســوال ها را  فــرد رشوع ب

ــا اشــتیاق بیشــری  ــز ب ــان نی ــرد مقابل ت ــه شــیوه مناســبی بپرســید ف ب

واکنــش نشــان خواهــد داد.

اســتفاده از ســوال های بــاز، یعنــی ســوال هایی کــه مخاطــب بــرای 

ــرای  ــت. ب ــی نیس ــای خاص ــه جواب ه ــدود ب ــا مح ــه آن ه ــخ گویی ب پاس

ــه  ــوان ب ــر می ت ــا خی ــی ی ــا بل ــا ب ــه تنه ــوال هایی ک ــیدن س ــال پرس مث

آن هــا پاســخ داد، ســوال های بســته، محســوب می شــوند کــه بــرای 

ــتند. ــب نیس ــه مناس ــک رابط ــرش ی ــط و گس بس

به هدف های دست یافتنی تر فکر کنید

ــرای  ــود. ب ــوب می ش ــی محس ــدف کل ــک ه ــی ی ــط اجتامع ــود رواب بهب

آن کــه بتوانیــد بــه ایــن هــدف دســت پیــدا کنیــد الزم اســت ایــن هــدف 

را بــه هدف هــای عینــی و کوچک تــری تقســیم کنیــد تــا دســت یابی بــه 

ــرای شــام آســان تر شــود. آن ب

ــا همــکاران یــک  ــرای مثــال ممکــن اســت برقــراری روابــط مناســب ب ب

هــدف کوچــک در مســیر رســیدن بــه مهارت هــای اجتامعــی بــرای 

شــام محســوب شــود. بــا مشــخص کــردن هدف هــای کوچک تــر و 

اولویت بنــدی بیــن آن هــا راحت تــر می توانیــد بــرای بهبــود روابــط 

اجتامعــی خــود برنامه ریــزی کنیــد.

به حرکات بدن تان توجه کنید

ــام  ــه ش ــی ک ــای غیرکالم ــدن و پیام ه ــان ب ــی، زب ــات اجتامع در ارتباط

ــش  ــد، نق ــل می کنی ــران منتق ــه دیگ ــا را ب ــان آن ه ــای ت ــط اندام ه توس

مهمــی در موفقیت تــان ایفــا می کنــد. بــه همیــن خاطــر الزم اســت 

کــه بیشــر بــه نــوع زبــان بــدن تــان توجــه کنیــد تــا ببینیــد، بــه طــور 

ناخــودآگاه در حــال رســاندن چــه پیامــی بــه اطرافیــان خــود هســتید.

زبــان بــدن مناســب، بــه صورتــی اســت کــه افــراد در آن ارتبــاط چشــمی 

ــه ای  ــا دیگــران برقــرار می کننــد، وضعیــت بدنی شــان به گون مناســبی ب

اســت کــه آرام بــه نظــر می رســند و بیانــات چهــره ای آن هــا نشــان 

دهنــده ی ایــن اســت کــه در ارتباطــات خــود مشــتاق هســتند.

از افکار منفی دوری کنید

روانشناســان، در درمــان شــناخت رفتــاری معتقدنــد کــه افــکار، هســته 

اصلــی واکنش هــا و احساســات مــا بــه موقعیت هــای مختلــف را تشــکیل 

می دهنــد. اگــر شــام دامئــاً در روابــط اجتامعــی خــود افــکار منفــی را 

ــری در  ــس پایین ت ــه نف ــامد ب ــا اعت ــه ب ــود ک ــث می ش ــد باع ــه کنی تجرب

ایــن زمینــه عمــل کنیــد.

ــا افــکاری نظیــر »مــن همیشــه بــد عمــل می کنــم و  بــرای مثــال اگــر ب

باعــث رشمندگــی می شــوم« درگیــر هســتید، بــر عملکردتــان نیــز تاثیــر 

منفــی گذاشــته و آن را تضعیــف خواهــد کــرد. در نتیجــه الزم اســت کــه 

شــام آن هــا را شناســایی کنیــد و ببینیــد کــه می توانیــد چــه افــکاری را 

جایگزیــن آن هــا مناییــد.

حواس تان به وضعیت روانی تان باشد

روابــط  بهبــود  جهــت  افــراد  برخــی  کــه  تالش هایــی  وجــود  بــا 

کســب  چندانــی  موفقیــت  هــم  بــاز  می کننــد،  اجتامعی شــان 

مواجــه  جدی تــری  مشــکالت  بــا  دیگــر  برخــی  حتــی  منی کننــد. 

ــرای مثــال اختــالل فوبیــای اجتامعــی یکــی از مشــکالت  می شــوند. ب

ــد و  ــیب می زن ــراد آس ــی اف ــای اجتامع ــه مهارت ه ــه ب ــت ک ــی اس رایج

نیــاز دارد.  بــه درمان هــای تخصصــی  بــرای بهبــود 

نیاز به تقویت روابط 
اجتامعی در جامعه

خانواده

زهرا اکربی
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ایران روند گازدهی به »IR6s« را 
آغاز کرد وزیر دفاع امریکا: 

پای هر گونه توافق با طالبان امضاء منی کنیم

برخورد فیزیکی مالتره خیل با رسپرست وزارت حج و اوقاف

گارنیزیون کابل برای تامین امنیت مراسم عاشورا و هفته ی شهید، 
خواستار همکاری مردم شد

شش خربنگار محلی از سوی 
طالبان در والیت پکتیا

 ربوده شدند

ولسوالی انار دره ی والیت فراه به 
دست طالبان سقوط کرد

ایران یک کشتی حامل سوخت 
قاچاق را در خلیج فارس 

توقیف کرد

خبرهای خارجی

ســازمان انــرژی امتــی ایــران، اعــالم کــرده اســت کــه 

ــش  ــوم کاه ــوب گام س ــدام در چارچ ــار اق ــور چه ــن کش ای

تعهــدات هســته ای در برجــام را بــه اجــرا می گــذارد. 

بهــروز کاملونــدی، ســخنگوی ســازمان انــرژی امتــی ایــران، 

روز شــنبه )16 ســنبله(، در یــک نشســت خــری گفتــه 

 »IR6s« ــد ــل جدی ــانریفوژ نس ــه س ــی ب ــه گازده ــت ک اس

آغــاز می شــود.

او، در تریــح نخســتین اقــدام ایــران، گفتــه اســت: »تولیــد 

مــواد غنــی شــده از زنجیره هــای تحقیقاتــی و عــدم اخــالط 

را رشوع کردیــم و امــروز ایــن رونــد بــه آژانــس اعــالم شــده 

اســت.«

آقــای کاملونــدی، همچنــان در مــورد دومیــن اقــدام ایــران 

گفــت: »گازدهــی ماشــین IR6s  را کــه قــرار بــود از ابتــدای 

ســال یازدهــم برجــام، گازدهــی شــود رشوع کردیــم.«

اجــرا  بــه  ایــران  اقدامــی کــه  او، ســومین  بــه گفتــه ی 

گذاشــته اســت، راه انــدازی زنجیــره ی ۲۰تایــی ماشــین 

IR4 اســت کــه آن هــم قــرار بــود از ابتــدای ســال یازدهــم 

ــود. ــام ش انج

ــان گفــت  ــران، همچن ــرژی امتــی ای ســخنگوی ســازمان ان

کــه چهارمیــن اقــدام در گام ســوم ایــن اســت کــه قــرار بــود 

ــاه  ــا دو م ــین IR6 ت ــی ماش ــره ی ۲۰ تای ــه زنجی ــی ب گازده

ــز در حــال حــارض آغــاز شــده  ــا آن نی دیگــر آغــاز شــود، ام

اســت.

او گفــت کــه اقدامــات ایــران در راســتای کاهــش تعهداتــش 

ــا  ــه ایــن دلیــل صــورت می گیــرد کــه تهــران ب در برجــام، ب

ــی  ــه توازن ــم گرفت ــام تصمی ــده و »نظ ــه ش ــدی مواج بدعه

برقــرار کنــد یــا طــرف مقابــل برگــردد بــه تعهــدات، یــا ایــران 

بــا کاهــش تعهــدات خــود موازنــه ایجــاد کنــد.«

طرف هــای  بــه  خطــاب  همچنــان  کاملونــدی،  آقــای 

اروپایــی گفــت: »آن هــا بایــد بداننــد کــه زمــان زیــادی 

باقــی منانــده و اگــر قــرار اســت اقداماتــی یــا کاری انجــام 

ــد.« ــام بدهن ــر انج ــه زودت ــر چ ــد ه ــد، بای بدهن

گارد ســاحلی ایــران در منطقــه ی خلیــج فــارس، روز 

شــنبه )16 ســنبله(، از توقیــف یــک کشــتی خارجــی 

حامــل ســوخت قاچــاق خــر داده اســت.

بــه نقــل از یــورو نیــوز، حســین دهکــی، فرمانــده ی 

ایــن  کــه  اســت  گفتــه  هرمــزگان،  والیــت  دریابانــی 

ســیریک  آب هــای  در  قاچــاق  ســوخت  محمولــه ی 

اســت. شــده  توقیــف  و  شناســایی  هرمــزگان 

او افــزوده اســت کــه یــک کشــتی خارجــی توقیــف و ۲83 

هــزار و 8۰۰ لیــر ســوخت قاچــاق از نــوع گازوئیــل، بــه 

ارزش 3۲۲ میلیــارد و 71۲ میلیــون ریــال، در آن کشــف 

شــده اســت.

ــن کشــتی  ــر از خدمه هــای ای ــه اســت کــه 1۲ نف او گفت

کــه شــهروندان فیلیپیــن اســتند نیــز بازداشــت و بــه 

مراجــع قانونــی تحویــل داده شــده اند.

ــی  ــان نظام ــه فرمانده ــت ک ــوردی اس ــن م ــن چندمی ای

ایــران از توقیــف شــناورهای خارجــی در آب هــای ایــران 

خــر می دهنــد.

ــران و  ــان ته ــا می ــش تنش ه ــی افزای ــل، در پ ــدی قب چن

ــا  ــی، بریتانی ــر رس توقیــف کشــتی های بریتانیای ــدن ب لن

اعــالم کــرده بــود کــه قصــد دارد هواپیامهــای بــدون 

ــد. ــزام کن ــارس اع ــج ف ــه خلی رسنشــین را ب

پیش تــر از آن، بریتانیــا خواســتار حامیــت گســرده ی 

کشــورها از طــرح مقابلــه بــا تهدیدهــا علیــه کشــتی رانی 

در خلیــج فــارس شــده بــود.

نفت کــش  پیــش،  چنــدی  ایــران،  پاســداران  ســپاه 

اســتینا ایمپــرو متعلــق بــه دولــت بریتانیــا را در تنگــه  ی 

هرمــز توقیــف کــرد. توقیــف ایــن کشــتی بــه دنبــال 

ــی  ــت محل ــوی دول ــس 1 از س ــش گری ــف ابرنفت ک توقی

ــود. ــه ب ــوت گرفت ــارق ص ــل الط جب

در پــی ایــن موضــوع، دولــت بریتانیــا اعــالم کــرد کــه بــه 

منظــور حضــور بیشــر در ماموریــت تامیــن امنیــت تــردد 

ــای  ــه آب ه ــز ب ــر را نی ــی دیگ ــاو جنگ ــک ن ــتی ها، ی کش

ــتد. ــارس می فرس ــج ف خلی

بــن واالس، وزیــر دفــاع بریتانیــا، گفتــه بــود کــه کشــورش 

آمــاده اســت تــا در هــر کجــای دنیــا کــه کشــتی رانی آزاد 

بــا خطــر مواجــه شــود، وارد عمــل شــود.

وزیــر دفــاع ایــاالت متحــده، گفتــه اســت کــه واشــنگن در 

تــالش رســیدن بــه یــک توافــق سیاســی بــا گــروه طالبــان 

اســت، امــا نــه بــه ایــن معنــی کــه هرگونــه توافــق را می پذیــرد.

مــارک اســپر، روز شــنبه )16 ســنبله(، در یــک نشســت خــری 

در فرانســه، گفتــه اســت: »تــالش داریــم تــا اطمینــان حاصــل 

ــم کــرد؛  ــدا خواهی ــق خــوب دســت پی ــک تواف ــه ی ــه ب ــم ک کنی

بــه انــدازه ای خــوب کــه دســت کم امنیــت کشــورها را تضمیــن 

ــاز کنــد.« ــرای مــردم افغانســتان ب کنــد و مســیر روشــن تری ب

ــاالت متحــده، روی یــک توافــق خــوب  ــزوده اســت کــه ای او اف

ــد. ــان کار می کن ــا طالب ــح ب صل

آقــای اســپر عــالوه کــرده اســت: »دیــدگاه ایــاالت متحــده ایــن 

ــق  ــک تواف ــه ی ــیدن ب ــده، رس ــرای آین ــن راه ب ــه بهری ــت ک اس

ــا پشــت کار،  ــون روی آن ب ــا اکن ــزی کــه م سیاســی اســت؛ چی

کار می کنیــم؛ ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه مــا پــای هرگونــه 

توافقــی را امضــا کنیــم.«

ــاع  ــر دف ــای وزی ــتان از گفته ه ــت افغانس ــال، دول ــن ح در همی

ایــاالت متحــده، اســتقبال کــرده اســت. صدیــق صدیقــی، 

اظهــارات  »از  اســت:  گفتــه  جمهــوری  ریاســت  ســخنگوی 

ــع  ــگ و قط ــم جن ــه خت ــد ب ــکا در پیون ــاع امری ــر دف ــر وزی اخی

حکومــت  می کنیــم.  اســتقبال  طالبــان  خشــونت های 

ــه  ــر ب ــه منج ــه ک ــن پروس ــالش در ای ــه ت ــتان از هرگون افغانس

شــود،  افغانســتان  در  جنــگ  ختــم  و  پایــدار  تامیــن صلــح 

ــده  ــف ش ــح تعری ــک صل ــرای ی ــا ب ــت م ــد. مل ــت می کن حامی

دارد.« اجــامع 

ایــن در حالــی اســت کــه حکومــت افغانســتان، نگرانــی خــود 

از امضــای تفاهم نامــه ی  را از خطــرات و پیامدهــای ناشــی 

ــت. ــرده اس ــراز ک ــان اب ــکا و طالب ــان امری ــح می صل

صدیــق صدیقــی، پیــش از ایــن گفتــه بــود کــه نگرانــی اصلــی 

طالبــان،  بــا  امریــکا  تفاهم نامــه ی   در  افغانســتان  حکومــت 

ــه  در ایــن اســت کــه از پیامدهــا و خطــرات ناشــی از آن چگون

جلوگیــری بــه عمــل می آیــد؟

و  عامــه  ارتباطــات  اداره ی  عمومــی  رییــس  عمــر،  وحیــد 

ــق  ــه تواف ــت ک ــه اس ــز گفت ــوری نی ــت جمه ــراتیژیک ریاس اس

بــا طالبــان خطرنــاک اســت. عجوالنــه ی امریــکا 

پیــش از ایــن، گروهــی از دیپلامت هــای پیشــین امریکایــی 

ــدار  ــرکی، هش ــه ی مش ــر اعالمی ــا ن ــز ب ــتان نی ــرای افغانس ب

ــان،  ــکا و گــروه طالب ــد کــه توافــق شــتاب زده ی امری داده بودن

ــی در  ــای داخل ــاز جنگ ه ــه آغ ــی از جمل ــای خطرناک پیامده

ــت. ــد داش ــال خواه ــه دنب ــتان را ب افغانس

ایــن همــه، زملــی خلیــل زاد، مناینــده ی ویــژه ی وزارت  بــا 

رسگــرم  افغانســتان،  صلــح  امــور  در  امریــکا  خارجــه ی 

اســت. قطــر  در  طالبــان  مناینــدگان  بــا  گفت و گــو 

عبدالحکیــم منیــب، رسپرســت وزارت ارشــاد، حــج و اوقــاف، روز 

جمعــه )1۵ ســنبله(، پــس از ادای منــاز جمعــه در مســجد جامــع 

ارگ ریاســت جمهــوری، از ســوی مالتره خیــل و پنــج نفــر دیگــر، 

مــورد تحقیــر، توهیــن و برخــورد فیزیکــی قــرار گرفتــه اســت.

ــت  ــه اس ــه ای گفت ــر اعالمی ــا ن ــاف، ب ــج و اوق ــاد، ح وزارت ارش

کــه مــال تره خیــل، عضــو پیشــین مجلــس مناینــدگان، شــاه وزیر 

ــدگان،  ــل، اعضــای برحــال مجلــس مناین و حاجــی خــان تره خی

داداللــه، بــرادر مــال تره خیــل و دو عضــو دیگــر خانــواده ی آن هــا، 

در گام نخســت، آقــای منیــب را مــورد تحقیــر و توهیــن قــرار 

ــد. ــی کرده ان ــورد فیزیک ــا او برخ ــپس ب ــد و س داده ان

در اعالمیــه آمــده اســت کــه ایــن افــراد، پیــش از ایــن نیــز 

تــالش کــرده بودنــد تــا بــا اســتفاده از ســالح و تهدیــد، کارهــای 

ــد. ــل کنن ــب تحمی ــای منی ــر آق ــود را ب ــی خ غیرقانون

وزارت ارشــاد، حــج و اوقــاف، گفتــه اســت کــه توهیــن و برخــورد 

فیزیکــی بــا آقــای منیــب، بــه معنــی توهیــن بــه مســاجد، عاملــان 

دینــی و نظــام افغانســتان اســت و بایــد بــا عامــالن آن به گونــه ی 

جــدی برخــورد شــود.

ــور  ــس جمه ــب، از ریی ــای منی ــه آق ــت ک ــه اس ــن وزارت، گفت ای

غنــی خواســته اســت کــه ایــن موضــوع را بــه گونــه ی جــدی مــورد 

ــی  ــات دولت ــه از مقام ــی ک ــا تفنگ داران ــد و ب ــرار ده ــی ق بررس

ــد. ــورد کن ــی برخ ــور قانون ــه ط ــد، ب ــری می کنن باج گی

ریاســت  ســخنگوی  صدیقــی،  صدیــق  حــال،  همیــن  در 

ــه ی جــدی  ــن موضــوع، به گون ــد کــه ای ــد می کن جمهــوری، تاکی

مــورد بررســی قــرار می گیــرد و اقدامــات الزم نیــز روی دســت 

ــد. ــد ش ــه خواه گرفت

ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن نیــز، اتهاماتــی همچــون 

ــل  ــره خی ــه مالت ــی، ب ــؤول و زورگوی ــگ داران غیرمس ــن تفن داش

وارد شــده بــود. آقــای تره خیــل، همچنــان بــه دلیــل داشــن 

ــات  تفنــگ داران غیرمســؤول، از فهرســت نهایــی نامــزدان انتخاب

ــود. ــده ب ــذف ش ــال 13۹7 ح ــی س پارملان

ــه  ــت ک ــته اس ــت خواس ــندگان پایتخ ــل، از باش ــون کاب گارنیزی

ــه ی  ــت از هفت ــورا و گرامی داش ــم عاش ــت مراس ــن امنی در تامی

ــد. ــکاری کنن ــی هم ــای امنیت ــا نیروه ــهید، ب ش

فرماندهــی عمومــی گارنیزیــون کابــل، روز شــنبه )16 ســنبله(، 

بــا نــر اعالمیــه ی گفتــه اســت کــه بــا در نظرداشــت تهدیــدات 

امنیتــی و جلوگیــری از فعالیت هــای تروریســتی، نیــاز اســت تــا 

ــت  ــورا و گرامی داش ــم عاش ــان مراس ــل، در جری ــندگان کاب باش

فیرهــای  و  ســالح  نــوع  هــر  انتقــال  از  شــهید،  هفتــه ی  از 

ــد. ــودداری کنن ــه، خ خودرسان

بربنیــاد اعالمیــه، گارنیزیــون کابــل از متامــی باشــندگان کابــل 

خواســته اســت کــه از وســایط دولتــی، شیشــه ســیاه و یــا بــدون 

ــه ی شــهید  ــزاداری روز عاشــورا و هفت اســناد در کاروان هــای ع

اســتفاده نکننــد و همچنــان از پوشــیدن یونیفــورم نیروهــای 

ــد. امنیتــی، خــودداری ورزن

گارنیزیــون کابــل گفتــه اســت کــه کاروان هــای وســایط در 

ــل شــده و سیســتم  جاده هــا ســبب آزار و اذیــت باشــندگان کاب

ترافیــک و نظــم عامــه را مختــل می کنــد؛ بــه همیــن دلیــل بایــد 

ــرد. ــورت گی ــری ص ــن کار جلوگی از ای

تخطــی،  صــورت  در  کــه  اســت  شــده  تاکیــد  اعالمیــه  در 

بــا  کابــل  امنیتــی  تیــم  و  گارنیزیــون  عمومــی  فرماندهــی 

کــرد. خواهــد  برخــورد  جــدی  گونــه ی  بــه  متخلفیــن 

ــه ی جــاری)18 ســنبله(  گفتنــی اســت کــه روز دوشــنبه ی هفت

روز  و  مســعود  احمدشــاه  تــرور  ســالروز  بــا  اســت  مصــادف 

سه شــنبه  )1۹ ســنبله( نیــز مصــادف بــا روز عاشــورا اســت.

ــد کــه  ــا، می گوین ــت پکتی مســؤوالن در والی

ــت، از  ــن والی ــی در ای ــگار محل ــش خرن ش

ــده اند. ــوده ش ــان رب ــروه طالب ــوی گ س

پولیــس  ســخنگوی  آریــن،  شــاه محمود 

پکتیــا، بــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد 

کــه ایــن خرنــگاران محلــی، ناوقــت روز 

ــی  ــه ی رسک ــنبله(، در منطق ــه )15 س جمع

ــت  ــه   ی تح ــا، »منطق ــت پکتی ــوالی زرم ولس

حاکمیــت طالبــان« ربــوده شــده اند.

بــه گفتــه ی او، ایــن خرنــگاران محلــی، 

قصــد داشــتند کــه در یــک کارگاه دو روزه ی 

ــد. ــت کنن ــا رشک ــت پکتی ــی در والی آموزش

آقــای آریــن افــزود که ایــن افــراد، خرنگاران 

ــو  ــاران، رادی ــو ی ــد، رادی ــی رادیــو کلی محل

میلمــه، رادیــو تلویزیــون ملــی و صــدای 

ــا  ــس پکتی ــخنگوی پولی ــد. س ــتون بودن پش

گفــت کــه تــا کنــون از رسنوشــت ایــن افــراد، 

ــت. ــت نیس ــی در دس جزئیات

بــه  دیگــر،  منبــع  یــک  هــم،  ســویی  از 

کــه  می گویــد  کابــل  صبــح  روزنامــه ی 

ایــن خرنــگاران محلــی، هنــگام عبــور از 

منطقــه ی تحــت حاکمیــت طالبان، از ســوی 

شــده اند. ربــوده  گــروه  ایــن  افــراد 

ــوازی،  ــامن کت ــل رح ــال، فض ــن ح در همی

عضــو شــورای والیتــی پکتیــکا نیــز ایــن 

ــوازی،  ــای کت ــد. آق ــد می کن موضــوع را تایی

بــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد کــه 

 15( جمعــه  روز  وقــت  نــا  رویــداد،  ایــن 

رخ  پکتیا-پکتیــکا  راه  مســیر  در  ســنبله(، 

اســت. داده 

گــروه  ســخنگوی  مجاهــد،  ذبیح اللــه 

طالبــان پذیرفتــه اســت کــه ایــن خرنــگاران 

ــار  ــروه گرفت ــن گ ــراد ای ــوی اف ــی، از س محل

کار  ایــن  او،  گفتــه ی  بــه  امــا  شــده اند؛ 

و  گرفتــه  صــورت  اشــتباهی  به گونــه ی 

آزاد خواهنــد شــد. بــه زودی  خرنــگاران 

بــه دنبــال حملــه ی هراس افگنــان طالــب، ولســوالی  

ــن گــروه  ــراد ای ــه دســت اف ــراه ب ــت ف ــار دره ی والی ان

ســقوط کــرده اســت. 

ــه  ــد ک ــت، می گوین ــن والی ــی در ای ــؤوالن امنیت مس

هراس افگنــان طالــب پیــش از چاشــت روز شــنبه 

ولســوالی  بــر  گســرده  گونــه ی  بــه  )16ســنبله( 

ایــن  آن،  نتیجــه ی  در  و  کردنــد  حملــه  انــاردره  

ــت. ــرده اس ــقوط ک ــان س ــت طالب ــه دس ــوالی ب ولس

محب اللــه محــب، ســخنگوی پولیــس فــراه می گویــد 

کــه مرکــز ولســوالی انــاردره در دســت طالبــان اســت؛ 

امــا در عیــن حــال تاکیــد می کنــد کــه حــدود ۴۰۰ 

ــان را از  ــا طالب ــیده ت ــاحه رس ــه س ــی ب ــروی کمک نی

ایــن ولســوالی بیــرون کننــد.

ــن  ــقوط ای ــز س ــان نی ــروه طالب ــال، گ ــن ح در همی

در  کــه  اســت  گفتــه  و  کــرده  تاییــد  را  ولســوالی 

نتیجــه ی حملــه ی افــراد ایــن گــروه مقــدار زیــاد 

ســالح و مهــامت نیــز بــه دســت آمــده اســت.

شــب  پنج شــنبه  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 

ــان طالــب از چندیــن  )1۴ســنبله( نیــز هراس افگن

ــا  ــد؛ ام ــه کردن ــراه حمل ــهر ف ــز ش ــر مرک ــتقامت ب اس

پــس از چنــد ســاعت درگیــری بــا نیروهــای امنیتــی 

دوبــاره عقــب نشــینی کردنــد. 

ضــد  نتیجــه ی  در  کــه  بــود  گفتــه  دفــاع  وزارت 

ــب  ــن طال ــش، ۴۰ هراس افگ ــای ارت ــه ی نیروه حمل

ــروه  ــن گ ــدی ای ــده ی کلی ــن فرمان ــمول چندی ــه ش ب

کشــته شــدند و بیــش از ۲۰ هراس افگــن دیگــر نیــز 

ــدند.  ــی ش زخم

ــه  والیــت فــراه در غــرب افغانســتان، از والیت هــای ب

شــدت ناامــن اســت و افــراد طالبــان در ایــن والیــت 

حضــور گســرده دارنــد. گــروه طالبــان ســال گذشــته 

ــا  ــی، باره ــی و گروه ــرده ی تهاجم ــالت گس ــا حم ب

والیــت فــراه را تــا مــرز ســقوط بــه پیــش بردنــد.

خبرهای داخلی
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198 روز
آنان زن و شوهر بودند اما طالبان 

رسشان را بریدند

زن  و  کاکایــم  کــه  منی شــد  باورمــان  کدام مــان  »هیــچ 

ــور  ــه خس ــه خان ــن ب ــرای رف ــروز ب ــن دی ــه همی ــم ک کاکای

کاکایــم ایــن قــدر عجلــه داشــتند و وقتــی موتورسایکل شــان 

دیــر روشــن شــد از نگرانــی، رنــگ هــر دوی شــان رسخ شــده 

بــود، امــروز رسهــای بریــده شــان را طالبــان بــه دم حویلــی 

مــان بفرســتند. کاش منی گذاشــتیم ایــن قــدر عجلــه کننــد 

و یــا اصــال طــرف قریــه ی خســورش حرکــت کنــد.«

ایــن برشــی از گفته هــای احمــد نصیــر اســت کــه هــم 

اکنــون شــاگرد نانوایــی در کابــل اســت. او کــه پــر جوانــی 

اســت، بــه مــدت یــک ســال و ســه مــاه می شــود کــه از قریــه 

شــان بــه همــراه خانــواده اش بــه خاطــر تهدیــدات طالبــان 

مجبــور بــه تــرک محــل زندگــی شــان شــده اســت و در کابــل 

ــد.  ــی می کن ــواده اش زندگ ــراه خان هم

ــه  ــه قری ــان ب ــه طالب ــا روزی ک ــد: »ت ــر می گوی ــد نصی احم

ــای  ــت نیروه ــه دس ــان ب ــت قریه م ــد و امنی ــده بودن ــا نیام م

ــد  ــه در آرامــش بودن ــی قری ــود، همــه اهال ــت ب ــی دول امنیت

ــا خیــال آســوده  و بــرای هیــچ کســی اتفاقــی منی افتــاد و ب

ــت.« ــه داش ــان ادام ــه م ــی در قری زندگ

ــی  ــه در یک ــر ک ــه احمــد نصی ــه در قری ــید ک ــی رس ــا زمان ام

ــر  ــان بیش ــان حضورش ــت، طالب ــر اس ــوالی های لوگ از ولس

شــد و دیگــر نیروهــای امنیتــی دولــت نتواســتند امنیــت 

ــا مــردم  ــه همیــن خاطــر طالبــان ب ــه را تامیــن کننــد. ب قری

ــه  ــت ب ــد و دس ــار کردن ــتند رفت ــه خواس ــور ک ــر ط ــه ه قری

ــه ای  ــل، بهان ــار قت ــر ب ــرای ه ــد و ب ــه  زدن ــی قری ــل اهال قت

می آوردنــد. 

احمــد نصیــر می گویــد: »بــا این کــه تــرس از طالبــان در 

دل همــه مــا بــود امــا هنــوز مجبــور بودیــم در قریه مــان 

مبانیــم. در یکــی از آن روزهــا کاکایــم قــرار شــد کــه زن 

کاکایــم را گرفتــه و بــرای دیــدن خانــه خســورش کــه در 

قریــه ی آن ســوتر مــا بــود، برونــد. کاکایــم موتورســایکل 

داشــت و می خواســت آن مســیر را همــراه زن کاکایــم بــا 

ــه داشــتند  ــر برســند چــون عجل ــا زودت ــرود ت موتورســایکل ب

کــه هــوا تاریک تــر نشــود و بتواننــد زودتــر خــود را بــه 

ــرو  ــان روب ــا طالب ــا در مســیر راه ب ــه خســورش برســاند ت قری

نشــوند.«

امــا آن روز موتورســایکل کاکای احمــد نصیــر دیرتــر روشــن 

می شــود و هنگامــی کــه آن هــا راه می افتنــد هــوا دیگــر 

ــر   ــود. متاســفانه کاکای احمدنصی ــه تاریکــی گذاشــته ب روب

رس  پشــت  و  داشــت  رس  بــه  برقــع  کــه  کاکایــش  زن  و 

ــراد  ــر از اف ــد نف ــا چن ــود در مســیر راه ب شــوهرش نشســته ب

ــر  ــراد کاکای احمدنصی ــن اف ــوند و ای ــرو می ش ــان روب طالب

را دســتور ایســتادن می دهنــد. وقتــی کاکای احمــد نصیــر 

موتورســایکل را نگــه مــی دارد، طالبــان از او می پرســند کــه 

چــرا او زنــی نامحــرم را پشــت رس خــود بــاالی موتورســایکل 

نشــانده اســت. 

کاکای احمــد نصیــر هــر چقــدر کــه می گویــد، ایــن زن بــه 

او محــرم اســت و زن رشعــی او اســت و حــاال هــم قصــد 

رفــن بــه خانــه خســورش را دارد، طالبــان حــرف او را جــدی 

منی گیرنــد و اهمیــت منی دهنــد و ایــن افــراد طالــب بــا 

ــد  ــردن کاکای احم ــفانه گ ــد متاس ــه دارن ــی ک ــاوت قلب قص

ــا خــود  ــد و موتورســایکل را ب نصیــر و زن کاکایــش را می برن

می برنــد.

احمــد نصیــر می گویــد: » چــون در قریــه مــا تلفون هــا 

ــم  ــم و زن کاکای ــیدن کاکای ــد از رس ــن منی دادن ــت آن درس

بــه خانــه خســورش بی خــر ماندیــم تــا ایــن کــه فــردا صبــح 

بــا طلــوع آفتــاب همــه خانــواده بــا رس و صدایــی کــه بیــرون 

ــود کــه  از حویلــی مــان می آمــد، بیــدار شــدیم و آن وقــت ب

همــه فهمیدیــم کــه طالبــان گــردن کاکا و زن کاکایــم را 

انــد و بــه پیــش خانه مــان فرســتاده اند. آن فــرد  بریــده 

طالــب کــه بــه قریه مــان آمــده بــود و جنازه هــا را آورده بــود، 

برای مــان گفــت ایــن زن و مــرد بــه یکدیگــر محــرم نبودنــد و 

بــه خاطــر رابطــه ی نامــروع شــان جزای شــان مــرگ بــود.«

ــه خاطــر تــرس از طالبــان آن روز  ــواده ی احمــد نصیــر ب خان

چیــزی گفتــه نتوانســتند و بعــد از دفــن و کفــن ایــن دوعضــو 

ــرک  ــد، ت ــتند بکنن ــه می توانس ــا کاری ک ــان تنه خانواده ش

قریــه  و آمــدن بــه جایــی بــود کــه از طالبــان دور باشــند. 

بــه گفتــه ی احمــد نصیــر حــاال تعــداد کمــی از اهالــی 

ــر  ــه خاط ــرین ها ب ــد و بیش ــی مانده ان ــا باق ــه در آن ج قری

شــان  خانه هــای  تــرک  بــه  مجبــور  طالبــان  تهدیــدات 

ند.  شــده ا

پی نوشــت: مطالــب درج شــده در ایــن ســتون، برگرفتــه 

ــود  ــی خ ــمتی از زندگ ــه قس ــت ک ــی اس ــای مردم از قصه ه

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 

فیس بــوک روزنامــه ی صبــح کابــل بــا مــا رشیــک کنیــد. مــا 

متعهــد بــه حفــظ هویــت شــام و نــر خاطــرات  تــان اســتیم.

در  را  تاریکــی  صفحــه ی  طالبــان،  و  امریکایی هــا  ســازش 

دورمنــای نظــام سیاســی افغانســتان ترســیم کــرد. مبنــای ایــن 

ــک  ــه ی ــت ک ــالمی« اس ــارت اس ــام »ام ــه ن ــی  ب ــا نظام ــازش ب س

دوره ی چنــد ســاله اســتبدادی را بــر مــردم افغانســتان تحمیــل 

تئوکراســی  دولــت  یــک  عنــوان  بــه  اســالمی  امــارت  کــرد. 

در تاریــخ افغانســتان ثبــت شــده کــه خاطــره ی جنایــات آن 

هنــوز هــم در دل مــردم افغانســتان زنــده اســت. تئوکراســی 

ــر  ــه ب ــود ک ــالق می ش ــاالری اط ــا دین س ــی ی ــت دین ــه حکوم ب

ــده و  ــاع داده ش ــی ارج ــن دین ــه قوانی ــز ب ــه چی ــاد آن، هم بنی

ــاختار  ــه در رأس س ــت ک ــری اس ــی امی ــده ی اصل ــم گیرن تصمی

می گیــرد.  قــرار 

ــاخته اند  ــن س ــطحی، روش ــرش س ــا نگ ــا ب ــد امریکایی ه هرچن

بــر  کــه بازگشــت طالبــان بــه سیاســت افغانســتان مبتنــی 

ــده،  ــن ای ــا ای ــا ب ــود و امریکایی ه ــد ب ــر خواه ــرش یک دیگ پذی

در راســتای ختــم جنــگ افغانســتان و خــروج آبرومندانــه از 

ــاز  ــه روی طالبــان ب ایــن کشــور، میــدان سیاســت و قــدرت را ب

ــا نظــام امــارت  ــان ب ــا این کــه بازگشــت طالب گذاشــته اســت. ب

اســالمی بــا اســتقبال مــردم افغانســتان همــراه نیســت  امــا 

در حــال حــارض، چگونگــی وضعیــت افغانســتان در اولویــت 

برنامه هــای سیاســت خارجــی امریــکا قــرار نــدارد.

ــد  ــا چن ــت ت ــرار اس ــه ق ــکا ک ــت جمهوری امری ــات ریاس انتخاب

ــز  ــتان را نی ــی افغانس ــده ی سیاس ــود، آین ــزار ش ــده برگ ــاه آین م

ــپ  ــد ترام ــش، دونال ــال پی ــت. پنج س ــرار داده اس ــر  ق ــر تأثی زی

ــود کــه او جنــگ  در شــعارهای انتخاباتــی خــود تاکیــد کــرده ب

ــی  ــای امریکای ــرده و نیروه ــام ک ــتان را مت ــه ی افغانس ــر هزین پ

 ۲۰۲۰ انتخابــات  اکنــون  می کنــد.  خــارج  افغانســتان  از  را 

ــالش دارد  ــکلی ت ــه ش ــپ ب ــت و دونالدترام ــک اس ــکا نزدی امری

ــام  ــکا پی ــردم امری ــه م ــود ب ــت خ ــای حکوم ــن ماه ه ــا در آخری ت

دهــد کــه او بــه تعهــد خــود عمــل کــرده و رسبــازان امریکایــی را 

از افغانســتان خــارج می ســازد.

ــق  ــه تواف ــت ک ــراه اس ــا هم ــن نگرانی ه ــا ای ــود ب ــت موج وضعی

امریکایی هــا و طالبــان رسنوشــت افغانســتان را بــه مخاطــره 

ــتان  ــای افغانس ــر جغرافی ــر ب ــار دیگ ــگ ب ــره ی جن ــای تی و ابره

و  جنــگ  می تــوان  صورتــی  در  انداخــت.  خواهــد  ســایه 

ویرانــی مجــدد را در قلمــرو افغانســتان پیش بینــی کــرد کــه 

ــت  ــر داش ــدون در نظ ــان ب ــکا و طالب ــح امری ــه ی صل توافق نام

دیــدگاه حکومــت و مــردم افغانســتان از ســوی رییس جمهــوری 

ــت  ــران حکوم ــود، ره ــی موج ــو سیاس ــود. ج ــا ش ــکا امض امری

وحــدت ملــی را در آزمــون دشــواری قــرار داده کــه چگونــه و بــا 

چــه تدبیــری بتواننــد نظــام جمهــوری را حفــظ و از ویرانی هــای 

ــد. ــری کنن ــرر جلوگی مک

ــود،  ــر خ ــان عم ــی در پای ــدت مل ــت وح ــه، حکوم ــن هم ــا ای ب

روزهــای دشــواری را پشــت رس می گــذارد و رییس جمهــور در 

میــان چالش هــای بزرگــی در تقــالی عبــور از ایــن وضعیــت 

اســت. رییس جمهــور بــه تنهایــی در برابــر چندیــن معضــل 

منافــع  تامیــن  جهــت  در  و  ایســتاده  رسنوشت ســاز  و  مهــم 

ــرای  ــش ب ــن چال ــد. مهم تری ــرم می کن ــه ن ــت و پنج ــی، دس مل

رییس جمهــور در نظــام بین امللــل، تغییــر نــگاه امریکایی هــا 

نســبت بــه طالبــان و ترمیــم روابــط کابل-واشــنگن اســت؛ 

غنــی بــا انجــام البی گری هــای دیپلامتیــک تــالش کــرد کــه 

ترامــپ را مالقــات کنــد و دیــدگاه وی را نســبت بــه آینــده ی 

ــرد  ــی ب ــر پ ــن ام ــه ای ــور ب ــد. رییس جمه ــر ده ــتان تغیی افغانس

کــه زملــی خلیلــزاد قــادر بــه حــل چالش هــای افغانســتان 

ــرود  ــکا ب ــه امری ــرای حــل ایــن موضــوع ب ــاز اســت ب نبــوده و نی

امــا امریکایی هــا بــه دلیــل مخالفــت غنــی بــا پیش نویــس 

توافق نامــه صلــح، ســفر او را بــه تعویــق انداختنــد.

دوجانبــه ی  روابــط  بررســی  بــا  بین امللــل  روابــط  آگاهــان 

کابل-واشــنگن، معتقدنــد کــه افغانســتان و امریــکا در یــک 

رابطــه ی متقابــل و دولــت محــور قــرار ندارنــد. افغانســتان یــک 

کشــور نیازمنــد و امریــکا یــک کشــور تأمیــن کننــده ی نیازهــای 

افغانســتان اســت. از ایــن جهــت، کمــک گیرنــده منی توانــد بــر 

ــود.  ــع ش ــذار واق ــده تاثیرگ ــک کنن ــار کم ــرد و رفت رویک

عبدالشــکور ســالنگی آگاه روابــط بین امللــل بــه ایــن بــاور 

محتــوای  در  تغییــری  می تــوان  صــورت  دو  در  کــه  اســت 

توافق نامــه صلــح ایجــاد کــرد: نخســت، رییس جمهــور غنــی 

منافــع افغانســتان را بــا منافــع امریکایی هــا هم ســو ســازد و 

ــان را  ــه طالب ــد ک ــول ده ــا ق ــه امریکایی ه ــی ب ــای غن دوم، آق

ــرد. ــد ک ــی خواه راض

حضــور امریکایی هــا بــه خاطــر جنگــی اســت کــه طالبــان 

بــر علیــه دولــت افغانســتان شــعله ور کرده انــد و ایــن نــرد، 

قــرار  تهدیــد  مــورد  را  متحــده  ایــاالت  مــدت  دراز  منافــع 

دنبــال  بــه  امریــکا  آگاهــان،  بــاور  بــه  بنابرایــن،  می دهــد؛ 

ــه آغــاز مذاکــرات  ــان را وادار ب ــن اســت کــه هــر کســی  طالب ای

بین االفغانــی کنــد، واشــنگن از آن اســتقبال خواهــد کــرد، 

زیــرا گــروه طالبــان بــه عنــوان یــک موضــوع بــا اهمیــت در 

سیاســت خارجــی ترامــپ قــرار نــدارد. گــروه طالبــان فقــط 

یــک معضــل و یــک دردرس بــرای امریکایی هــا اســت کــه آقــای 

ترامــپ می توانــد بــه عنــوان یــک کارت و امتیــازی کــه جنبــه ی 

تبلیغــات انتخاباتــی داشــته باشــد، از آن اســتفاده کنــد.

ــر  ــی جریان هــای سیاســی و جهــادی ب معضــل دیگــر، صف آرای

علیــه حکومــت و رییس جمهــور اســت. ایــن جریان هــا بیــش 

از آن کــه پاســبان دولــت و نظــام جمهــوری باشــند، بیشــر 

هم فکــر بــا طالبــان بــوده و حتــا بــا یک دیگــر نــان و منــک 

ــه  ــت ک ــن اس ــی در ای ــای سیاس ــط جریان ه ــم غل ــده اند. فه ش

آن هــا دولــت و نظــام سیاســی را در وجــود آقــای غنــی خالصــه 

بــه بی اعتــامدی  اشــتباه، منجــر  برداشــت  ایــن  و  می کننــد 

اســت.   شــده  دولــت  و  سیاســی  جریان هــای  میــان  عمیــق 

ــن، رییس جمهــور ســخت می کوشــد کــه در یــک تعامــل  بنابرای

منطقــی  جریان هــای سیاســی و جهــادی را در نگه داشــت و 

ــازد. ــت س ــم رزم دول ــت، ه ــای جمهوری ــعه ی ارزش ه توس

مناینــدگان مــردم در مجلــس ســنا می گوینــد، منافــع شــخصی 

و قومــی، علــت اصلــی فاصلــه گرفــن جریان هــا و احــزاب 

ــالش  ــا ت ــن جریان ه ــت و ای ــتان اس ــت افغانس ــا دول ــی ب سیاس

دارنــد کــه منفعــت شــخصی را بــر منافــع ملــی ترجیــح دهنــد.

مــن،  نظــر  افزود:»بــه  ســنا   مجلــس  عضــو  اکــری  محمــد 

ــر  ــح ت ــی، ارج ــی و قوم ــع حزب ــخصی و مناف ــع ش ــر مناف بیش

ــرار  ــور ق ــی را مح ــع مل ــه مناف ــر هم ــت. اگ ــی اس ــع مل ــر مناف ب

بدهیــم، کنــار آمــده می توانیــم، اگــر منافــع حزبــی و شــخصی 

ــی رود و  ــی م ــوی پراکندگ ــه س ــتان ب ــم، افغانس ــح بدهی را ترجی

افغانســتان از ثبــات و امنیــت برخــوردار نخواهــد شــد.«

او معتقــد اســت کــه حقــوق اتبــاع، مردم ســاالری و ویژگی هــای 

دیگــری کــه در قانــون اساســی افغانســتان منعکــس شــده 

اســت، می توانــد بــه عنــوان عامــل وحــدت در میــان مــردم 

ــود.  ــل ش ــتان متثی افغانس

ــان می کنــد کــه نظــام جمهــوری  ــه رصاحــت بی آقــای اکــری ب

اســالمی در قانــون اساســی واضــح اســت کــه هرگــز قابــل 

معاملــه نیســت و تعدیــل آن نیــز ناممکــن اســت. بــرای این کــه 

شــوند،  کشــانیده  افغانســتان  سیاســی  نظــام  در  طالبــان 

می تــوان برخــی از مفــاد قانــون اساســی را توســط لویــه جرگــه 

ــرد. ــل ک تعدی

کنــش نهادهــای جامعــه ی مدنــی افغانســتان در سمت وســو 

دادن فضــای کنونــی و تغییــر نــگاه امریکایی هــا نســبت بــه 

توافــق صلــح بــا طالبــان، از اهمیــت اساســی برخــوردار اســت. 

جامعــه ی  مشــرک  کاری  گــروه  رییــس  احمــدی،  عبداللــه 

ــود  ــای خ ــام نگرانی ه ــی مت ــه مدن ــه جامع ــد ک ــی  می گوی مدن

ــه  ــت ب ــام جمهوری ــاء نظ ــزم و بق ــام طالبانی ــای نظ ــرای احی را ب

ــت.  ــاخته اس ــک س ــکا رشی ــرس امری کانگ

جامعــه مدنــی طــی نامــه  ای بــه کانگــرس امریــکا نگاشــته اســت، 

اگــر قــرار باشــد کــه پیش نویــس توافق نامــه ی صلــح امضــا 

شــود، بایــد آتش بــس و ختــم خشــونت در افغانســتان اعــالم 

ــرس  ــه کانگ ــی ب ــه مدن ــاالن جامع ــه فع ــد دوم نام ــود. در بن ش

امریــکا آمــده کــه در هــر گونــه توافــق و تعامــل بــا طالبــان بایــد 

ارزش هــای حقــوق بــری و نظــام جمهــوری حفــظ گــردد، زیــرا 

ــت  ــه دس ــت و ارزان ب ــر مف ــاله ی اخی ــوزده س ــت آوردهای ن دس

ــد. نیامــده ان

تنهــا  طالبــان،  و  امریــکا  مناینــدگان  توافــق  از  نگرانی هــا 

ــی   ــب نگران ــه موج ــت بلک ــتان نیس ــل افغانس ــه داخ ــر ب منح

کانگــرس  مناینــدگان  اســت.  شــده  نیــز  امریــکا  کانگــرس 

ــرای  ــور ب ــژه ی آن کش ــده ی وی ــزاد مناین ــی خلیل ــکا از زمل امری

صلــح افغانســتان خواســته اند کــه در جلســه ی علنــی کمیتــه ی 

ــورد  ــه و در م ــور یافت ــدگان حض ــس مناین ــی مجل ــط خارج رواب

ــد. ــح ده ــان توضی ــروه طالب ــا گ ــور ب ــن کش ــح ای ــق صل تواف

رییس جمهور و دیوار بلند چالش ها

 تا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

ایــن نگرانی هــا همــراه اســت کــه توافــق  بــا           وضعیــت موجــود 

امریکایی هــا و طالبــان رسنوشــت افغانســتان را بــه مخاطــره و ابرهــای 

تیــره ی جنــگ بــار دیگــر بــر جغرافیــای افغانســتان ســایه خواهــد انداخــت. 

در صورتــی می تــوان جنــگ و ویرانــی مجــدد را در قلمــرو افغانســتان 

ــر  ــدون در نظ ــان ب ــکا و طالب ــح امری ــه ی صل ــه توافق نام ــرد ک ــی ک پیش بین

داشــت دیــدگاه حکومــت و مــردم افغانســتان از ســوی رییس جمهــوری 

امریــکا امضــا شــود. جــو سیاســی موجــود، رهــران حکومــت وحــدت ملــی 

را در آزمــون دشــواری قــرار داده کــه چگونــه و بــا چــه تدبیــری بتواننــد نظــام 

جمهــوری را حفــظ و از ویرانی هــای مکــرر جلوگیــری کننــد.

سیدمهدی حسینیساره ترگان


