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در  این سو  به  سال  چند  از  میدان  والیت  جلریز  ولسوالی 

تهدید بلند امنیتی قرار دارد و طالبان به جز از ساختامن و 

بازار این ولسوالی، در سایر نقاط آن حضور گسرتده دارند و 

می شوند. درگیر  امنیتی  نیروهای  با  هرازگاهی 

بار  )31سنبله(  یک شنبه  روز  بامداد  طالب  هراس افگنان 

چندین  برای  و  کردند  حمله  جلریز  ولسوالی  مرکز  بر  دیگر 

جنگیدند.  امنیتی  نیروهای  با  ساعت 

حکمت الله درانی، سخنگوی پولیس میدان وردک، با تأیید 

حمله ی طالبان به روزنامه ی صبح کابل می گوید که با رسیدن 

به  مجبور  طالبان  هوایی،  عملیات  انجام  و  کمکی  نیروهای 

عقب نشینی شده اند.

پنج  طرف،  دو  میان  درگیری  جریان  در  او،  گفته ی  به 

هراس افگن طالب کشته و دو نیروی امنیتی نیز زخم برداشته 

اند. 

والیتی  شورای  عضو  بلیغ،  حسین علی  هم  سویی   از   

امنیتی ولسوالی جلریز  این که وضعیت  میدان وردک، ضمن 

بامداد   03:30 طالبان  که  می گوید  می خواند،  شکننده  را 

کردند. حمله  جلریز  ولسوالی  مرکز  بر  یک شنبه 

نتیجه ی  در  که  گفت  کابل  صبح  روزنامه ی  به  بلیغ  آقای 

حمله ی طالبان یک پاسگاه مربوط به نیروهای پولیس محلی 

به رهربی قومندان رسور»داکو« سقوط کرده بود؛ اما با رسیدن 

بیرون  طالبان  کنرتل  از  پاسگاه  این  دوباره  هوایی  نیروهای 

است. شده 

این عضو شورای والیتی اما از حمله ی دوباره ی طالبان بر 

این ولسوالی هشدار می دهد و می گوید: »ساعت 11 بجه ی 

پیش از چاشت جنگ آرام شده است؛ اما احتامل دارد طالبان 

شب دوباره حمله کنند.«

به  منتهی  مسیرهای  حارض  حال  در  که  است  گفتنی 

ولسوالی جلریز نیز بسته است و امکان کمک های زمینی نیز 

ندارد.  وجود 

از  نیز  جلریز  شاهراه  جلریز،  ولسوالی  بر  افزون 

از  می آید.  به حساب  افغانستان  در  شاهراه ها  خطرناک ترین 

مسؤوالن  می کنند.  یاد  مرگ  جاده ی  عنوان  به  شاهراه  این 

محلی می گویند که نیروهای دولتی تنها ساختامن، بازار و دو 

منطقه ی هزاره نشین این ولسوالی را به دست دارند و در سایر 

دارند. گسرتده  حضور  طالبان  آن  نقاط 

تاییــد  تخــار،  والیــت  در  محلــی  مســؤوالن 

ولســوالی  کــه هراس افگنــان طالــب در  می کننــد 

ــرت  ــک دخ ــر ی ــی ب ــه تازگ ــت ب ــن والی ــار ای خواجه   غ

ــرده  ــی ک ــاوز جنس ــی تج ــه ی گروه ــه گون ــاله ب 8 س

ــد. وضعیــت صحــی ایــن دخــرت خردســال، وخیــم   ان

ــت. ــده اس ــزارش ش گ
نظامجمهوریراقربانیصلحمنیکنیم
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حمله ی طالبان به دفتر کمیسیون شش ماه حبس خانگی و لت وکوب عروس خردسال
انتخابات در ولسوالی قیصار فاریاب 

دفع شد

تجاوزگروهیطالبانبر
دخرت8سالهدروالیتتخار

 ENTOP ساخت اولین موتر ورزشی گروه
وضعیت انسان ها در تورخم نگران  کننده استدر کابل

»کمیتهیتخنیک«
پاشنهیآشیلجنبشروشنایی

باتأخیردرپرداخت»تهجایی«
پلچرخیجایمانبود

وزارت  سخنگوی  رحیمی،  نرصت 

حمله ی  یک  از  که  است  گفته  داخله، 

تروریستی به دفرت کمیسیون انتخابات در 

جلوگیری  فاریاب  والیت  قیصار  ولسوالی 

است.  شده 

خود  تویرت  برگه ی  در  رحیمی  آقای 

با  طالب  هراس افگنان  که  است  نگاشته 

می خواستند  زنانه،  چادری  از  استفاده 

ولسوالی  در  را  انتخابات  کمیسیون  دفرت 

دهند؛  قرار  هدف  فاریاب  والیت  قیصار 

امنیتی شناسایی و  از سوی نیروهای  اما 

اند.  گرفته  قرار  هدف 

او افزوده است: »ساعت 06:20 صبح 

روز یک شنبه )31سنبله( سه هراس افگن 

زنانه  چادری  شان  تن  دو  که  طالب 

تروریستی  حمله ی  قصد  بودند،  پوشیده 

انتخابات در ولسوالی  بر دفرت کمیسیون 

در  که  داشتند  را  فاریاب  والیت  قیصار 

شدند.« شناسایی  پولیس  چک پاینت 

سوی  از  آنان  تن  دو  که  است  گفتنی 

تن  یک  و  شده  کشته  پولیس  نیروهای 

است.  شده  بازداشت  شان  دیگر 

پولیس فاریاب در حالی از یک حمله ی 

تروریستی به دفرت کمیسیون انتخابات در 

ولسوالی قیصار خرب داده که قرار است تا 

ریاست جمهوری  انتخابات  دیگر  روز  پنج 

برگزار شود. 

نرش  با  طالبان  گروه  نیز  این  از  پیش 

اعالمیه ای هشدار داده بودند که مراکز و 

تجمعات انتخاباتی را هدف قرار خواهند 

داد.

ــا  ــتان ج ــگ افغانس ــه در فرهن ــدی ک ــای ب ــی از پدیده ه یک

خــوش کــرده اســت، متاســفانه فرهنگــی بــه نــام ازدواج زیــر ســن 

ــی در  ــان را ورق بزن ــه زن ــونت علی ــای خش ــر پرونده ه ــت و اگ اس

ــده را خواهــی  ــا دو پرون ــده، حتــام یــک ی ــا پرون میــان هــر چندت

یافــت کــه دخــرتان خردســالی وادار بــه ازدواج  زیــر ســن از ســوی 

ــا قبــول ایــن مجبوریــت زندگــی  ــد و ب ــواده  ی شــان شــده ان خان

ایــن دخــرتان خردســال کــه در یــک شــب تغییــر می کنــد و وادار 

ــود را تغییــر  ــود، مســیر خ ــی زناشــویی می ش ــل زندگ بــه تحم

می دهــد. زندگــی مشــرتک و ازدواج هــای زیــر ســن همــواره تــوأم 

ــد.  ــودکان می باش ــن ک ــران ای ــوی هم ــونت هایی از س ــا خش ب

ازدواج زیــر ســن هــر چنــد در قانــون حامیــت از حقــوق کــودک و 

منــع خشــونت علیــه زنــان...

 )Peleus( پله  فرزند   )Achilles( اخیلوس  یا  آشیل 

افسانه ای  قهرمان  مشهورترین  میرمیدون ها،  پادشاه 

یونان بود که نامش با آثار هومر عجین شده است. در 

افسانه های یونانی گفته می شود که پس از تولد آشیل، 

مادرش تتیس )Thetis(، با دو انگشت خود قوزک پایش 

را گرفت...

آن شامری از معتادان که شاگردی موادفروشی را 

قبال  در  بتوانند  که  بود  خاطر  این  به  می پذیرفتند، 

کاری که انجام می دهند، پاداشی به دست بیاورند و 

مواد  مقدار مرصفی  برای شان جز  پاداش چیزی  آن 

هم  من  خاطر  همین  به  نبود؛  شان  روزانه ی  مخدر 

... موادفروش ها شوم  آن  از  یکی  تا شاگرد  پذیرفتم 

)زندگی به رنگ زن( اشکی بر گونه ی سخن )3(

)قصه ی آدم های زیر پل سوخته(

حمله ی طالبان بر ولسوالی جلریز میدان وردک موقتا عقب زده شد
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آشیل یا اخیلوس )Achilles( فرزند پله )Peleus( پادشاه 

که  بود  یونان  افسانه ای  قهرمان  مشهورترین  میرمیدون ها، 

نامش با آثار هومر عجین شده است. در افسانه های یونانی 

 ،)Thetis( گفته می شود که پس از تولد آشیل، مادرش تتیس

با دو انگشت خود قوزک پایش را گرفت و او را وارونه در شط 

کشید.  بیرون  و  برد  فرو   )River Styx( ستیکس  افسانه ای 

متام اعضای بدن آشیل که در دست مادر بود، رویین گردید، 

را  آشیل  و  گرفته  محکم  آن  از  مادر  که  پایش  قوزک  جز  به 

درون دریا فرو برده بود. این قسمت پا آسیب پذیر ماند و وقتی 

حریف  کشیدند،  لشکر  تروا  شهر  فتح  برای  یونان  سپاهیان 

مگر  نیست  کارگر  وی  جای  هیچ  به  تیر  که  دریافت  آشیل 

قوزک پا؛ یعنی جای دو انگشت مادرش که او را وارونه در آب 

فرو کرده بود. در نتیجه ی تیر زهر آلودی که از سوی حریف بر 

قوزک پای آشیل خورد، این قهرمان افسانه ای از پا در افتاد.

شناخت  و  درک  برای  که  تأمل هایی  و  مطالعات  در 

این  داشتم،  روشنایی«  »جنبش  ضعف  و  قوت  نقطه های 

با توجه به رشایط و حال و هوای روحی و ذهنی  را  جنبش 

شبیه  بود،  جامعه  دسرتس  در  که  فرصت هایی  و  امکانات  و 

آشیل می دیدم که ناگهان رس بلند کرده و هیبت پیروزمندِی 

منظرهای  از  شاید  بود.  یافته  بازتاب  جهان  رسارس  تا  آن 

مختلف، نقطه ضعف های زیاد و متفاوتی در جنبش روشنایی 

شناسایی شود؛ اما اگر این جنبش را یک جنبش خودبنیاد 

و خودجوش مردمی بدانیم، ضعف عمده ی آن نیز به جایی 

ثقل حرکت جنبش  نقطه ی  از هامن جا  که  برگشت می کند 

رهربی. هسته ی  است؛  دریافت  قابل  روشنایی 

چرا »کمیته ی تخنیک« را پاشنه ی آشیل جنبش روشنایی 

می بینم، نه مثال موجودیت رهربانی چون خلیلی و محقق یا 

بهزاد و ناجی و ذوالفقار امید و غالم حسین نارصی را؟ چرا 

از مقوله های ذهنی تری چون فرهنگ و تجربه های سیاسی 

و خاطره های تاریخی و سطح سواد و امثال آن یاد منی کنم 

ضعف  بر  چرا  می بینم؟  برجسته  را  تخنیک«  »کمیته ی  که 

تیوریک و تشکیالتی جنبش روشنایی ناخن منی گذارم که در 

باورهای عمومی عاملی عمده در استیصال جنبش روشنایی 

قلمداد می شود؟ این هامن سوالی است که ظرف سه و نیم 

سال گذشته، ذهنم در تناوب درگیر آن بوده و مطالعاتم در 

و  قدرت  مدیریت  و  رهربی  رویکرد  با  امپاورمنت  درس های 

مناسبات قدرت نیز در این فهم تأثیر داشته است.

اولین  از  اسم  این  بود؟  چه  و  کی  تخنیک«  »کمیته ی 

روزهای حرکت جنبش روشنایی بر رس زبان ها افتید. تعداد 

اعضای آن را تا مرز 13 و 14 نفر می گفتند. ظاهرا این کمیته 

قضیه ی  سال  دو  از  بیشرت  برای  که  بود  کسانی  از  مرکب 

آن  پنهان  زوایای  و  اهمیت  و  کرده  پی گیری  را  توتاپ  برق 

از  برخی  و  پارملان  وکیالن  احزاب سیاسی،  رهربان  برای  را 

و در جلسات  بودند  و مطبوعات روشن کرده  اصحاب رسانه 

از جمله مسؤوالن رشکت  ارشد حکومتی،  مقامات  با  متعدد 

تفصیل  اند.  داشته  گفت وشنود  و  مناظره  و  جلسه  برشنا، 

روایت  در  تخنیک«  »کمیته ی  تالش های  و  حرکت ها  این 

خادم حسین کریمی نیز به صورت تاریخ وار ذکر شده است.

من در یادداشت هایی که دارم، تنها یک اسم را – آنهم در 

حد تخلص وی - در جمع اعضای کمیته ی تخنیک شناسایی 

کردم که گفته می شد رشته ی تخصصی اش برق بوده و یکی 

»انجنیر حیدری«. در  انرژی و آب است:  از کارمندان وزارت 

جوانی  دیدم.  را  او  بار  چند  مردمی،  عالی  شورای  جلسات 

خوش برخورد، مؤدب، آرام، کم سخن، الغراندام که ته لهجه ی 

بیشرت  را  سخنانش  گیرایی  و  زیبایی  سخنانش،  در  ایرانی 

در  ندیدم.  جزمیت  و  تحکم  سخنش  هیچ  در  او  از  می کرد. 

بحث های سیاسی شورای عالی مردمی سهم منی گرفت. دو 

بار که در یادداشت هایم از دیدار با او در منزل احمد بهزاد 

نوشته ام، هیچ سخن سیاسی از او نقل نکرده ام. برای من 

برداشت ها و نظریات او همیشه جالب بود و تالش می کردم 

از دید او منطق جنبش روشنایی برای تأکید بر محوری ترین 

به  مشهور  کیلوولت   500 برق  خط  هامن  که  را  مطالبه اش 

توتاپ است، درک کنم. 

قناعت بخش  تکنیکی  لحاظ  از  را  حیدری  توضیحات 

حکومتی  مقامات  با  صحبت هایم  در  هیچ گاه  اما  می یافتم؛ 

و  سخرنانی ها  و  نوشته ها  در  یا  خارجی  دیپلومات های  و 

مصاحبه هایم به این نکته ها اشاره منی کردم و درک و هضم 

آن ها را از حوزه ی فهم خود بیرون می دیدم. برای من ماحصل 

در  بود که جامعه،  پیام سیاسی ای  این حرف ها هامن  متام 

کمیت میلیون ها فرد، به خاطر آن قیام کرده بود. بعدها وقتی 

کسی از اسرتالیا برای شورای عالی مردمی پیام داد که »برای 

نقطه ی  است«،  مهم  فرق  نیست،  مهم  برق  اسرتالیا  در  من 

اشرتاک در منطق و دیدگاه خود با این میلیون ها فرد دیگر 

پیدا می کردم. را  روشنایی  در وسعت جهانی جنبش 

از همه بیشرت  چهره ی دیگری که در »کمیته ی تخنیک« 

حضور و نقش آفرینی می کرد، انجنیر تقی امینی بود. بعدها 

از  یکی  در  و  است  فزیک  او  تخصصی  رشته ی  که  دریافتم 

امینی،  تقی  می کند.  نیز  تدریس  را  رشته  این  دانشگاه ها 

عالی  شورای  افراد  فعال ترین  از  یکی  حیدری،  برعکس 

می کرد،  اشرتاک  تلویزیونی  مناظره های  در  که  بود  مردمی 

در جلسات شورای عالی مردمی سهم می گرفت و نظریاتش 

از وزن و اعتبار سنگینی در مجموعه ی شورای عالی مردمی 

بود. برخوردار 

مشورتی  جلسه ی  اولین  در  بار  اولین  نیز  را  امینی  تقی 

باقرالعلوم دیدم. روز دوشنبه 13 ثور 1395 او، نبی احمدی 

و رسدار قلندر از کسانی بودند که مدیریت تریبون سخرنانی 

در مسجد را بر عهده داشتند. وقتی من سخنانی گفتم که 

تقی  کردند،  استقبال  را  آن  کف زدن  با  حارضان  از  جمعی 

با صدایی  و  آمد  تریبون  نزدیک  از من  بالفاصله پس  امینی 

»آقای  گفت:  بود،  شنیدن  قابل  همه  برای  تقریبا  که  بلند 

نظم  که  بگویید  خود  چک چکی های  برای  خواهشا  رویش، 

مجلس را رعایت کنند و کف نزنند.« این سخن او برای من 

از  قبل  او  خود  بود.  فهم  قابل  غیر  اما  توهین آمیز؛  جالب، 

اقداماتی  توتاپ،  لین  رس  بر  منازعه  پیشینه ی  مورد  در  من 

از طرف دانش و اعضای  که صورت گرفته بود، کارهایی که 

دفرت او صورت گرفته بود، کارهایی که از طرف معاونت شورای 

اجرائیه و شخص آقای محقق صورت گرفته بود، صحبت هایی 

به  بود،  گرفته  صورت  مختلف  ادارات  و  وزارت خانه ها  در  که 

بیشرت  گفتم،  من  که  نکته هایی  بود.  داده  توضیح  تفصیل 

قیام  از  که  بود: درسی  تجربه های سیاسی گذشته  مورد  در 

با حرکت های  روز  آن  تبسم می گرفتیم، شباهتی که حرکت 

قبل از تشکیل حزب وحدت داشت، اقداماتی که در حرکت 

حرف ها  این  همه ی  باشیم...  داشته  نظر  مد  خود  آینده ی 

بودم  ایستاده  جا  آن  وقتی  می کردم  فکر  که  بودند  کلیاتی 

قاطع  اکرثیت  و همراهی  در هم سویی  را  و حرکت جدیدی 

نخبگان و نیروهای سیاسی و مدنی و اقشار مختلف جامعه 

به راه می انداختیم، قابل توجه بودند و باید گفته می شدند. 

صحبت هایم نیز کوتاه و فرشده بود و از چند دقیقه ای محدود 

نکرد.  تجاوز 

من در سخنانم گفتم که ما داعیه ی سیاسی داریم و برای 

بیان آن باید از زبان مرشوع سیاسی کار گیریم و تأکید کردم 

که من به عنوان یک معلم یا کسانی دیگر به عنوان انجنیر و 

مهندس یا فعال مدنی می توانیم در تقویت این حرکت سهم 

گیریم؛ اما سخن این حرکت باید از طریق مراجعی گفته شود 

که اتوریته ی مرشوع سیاسی در جامعه را منایندگی می کنند 

و این ها همین وکیالن شورای ملی، معاونان ریاست جمهوری 

و شورای اجرائیه و رهربان احزاب سیاسی اند که خوش بختانه 

همه در زیر این سقف کنار ما قرار گرفته و در بلند کردن این 

داعیه با ما همراهی دارند. همچنین یادآوری کردم که نقطه ی 

داعیه ی سیاسی  که  بود  این  تبسم  قیام  در  ما  بزرگ  ضعف 

ما  سیاسی  زبان  کردیم.  بیان  سیاسی  غیر  زبان  از  را  خود 

هامن وکیالن و رهربانی بودند که وقتی در مخالفت با ما زبان 

گشودند، همه ی حرکت ما را با شکست مواجه کردند. این بار 

این اشتباه را مرتکب نشویم. این رهربان و مراجع سیاسی ما 

گام پیش بگذارند و از اتوریته ی مرشوعی که دارند، استفاده 

ذی ربط  مراجع  همه ی  و  حکومت  به  را  جامعه  پیام  و  کنند 

برای  آن گاه  نشد،  شنیده  شان  سخن  احیانا  اگر  برسانند. 

جامعه بگویند که چه کار کنیم: تظاهرات، اعتصاب، تحصن 

یا هر اقدامی دیگر.

امینی گران متام  آقای  برای  این سخن من  فکر می کنم 

شده بود و واکنش او نیز ناشی از همین رویکرد در سخنانم 

واقع  بهزاد که در  برای احمد  آن مجلس،  بود. در حاشیه ی 

به مسجد  و  لبیک گفته  او  فراخوان  و  به دعوت  بار  این  من 

آمده بودم، تذکر دادم که خوب است وکیالن و رهربان احزاب 

زمام  دارند،  این حرکت اشرتاک  در  اکنون همه  سیاسی که 

این ها  را  رسمی  سخن  و  گیرند  دست  در  را  امور  مدیریت 

بگویند نه این که آن را به کسانی دیگر مانند تقی امینی یا 

کنند. واگزار  مدنی  فعاالن 

کابل  هوتل  در  مطبوعاتی  کنفرانس  وقتی  بعد،  روز  دو 

احمدی  نبی  امینی،  تقی  انجنیر  هم  باز  شد،  برگزار  دوبی 

روبه روی  میز،  پشت  و  رفتند  که  دیدم  را  مطهری  یعقوب  و 

و منایندگان  دوربین ها نشستند، در حالی که متام وکیالن 

احزاب سیاسی در ردیفی منظم پشت رس آن ها قرار گرفتند. 

این  که  گفتم  اکربی  و محمد  بهزاد  برای  دیگر  باری  جا  آن 

داعیه ی ما داعیه ی تخنیکی نیست، داعیه ی سیاسی است 

انجنیران  نه  باید وکیالن بروند و بنشینند و سخن بگویند  و 

با چند جمله ای کوتاه،  بهزاد  و دانشگاهی.  فعاالن مدنی  و 

چیزی  هیچ  اکربی  محمد  و  داد  جلوه  کم اهمیت  را  قضیه 

نگفت. این انتقادم را در هامن جا با داوود ناجی نیز در میان 

که  کنیم  تکرار  را  اشتباه  این  باید  چرا  که  گفتم  و  گذاشتم 

جواد  شود.  بیان  سیاسی  غیر  زبانی  از  ما  سیاسی  سخن 

نشان  موافقت  من  حرف های  با  بود،  کنارم  که  نیز  سلطانی 

داد و او هم تأکید کرد که باید جمعی از وکیالن بروند و سخن 

بگویند. ظاهرا کسی آن جا نبود که این قضیه را جدی بگیرد.

وقتی کنفرانس مطبوعاتی پایان یافت، من، جواد سلطانی 

از  بود، مشرتکا  ابن سینا  دانشگاه  دانش جویان  از  که  پویا  و 

هوتل بیرون شدیم تا به طرف دانشگاه برویم. جواد سلطانی 

هم از وضعیتی که پیش آمده بود، ناراحت بود. در میان موتر 

جمالتی را که حاکی از نگرانی مشرتک ما بود، با هم تبادله 

کردیم. هنوز از هوتل خیلی دور نرفته بودیم که داوود ناجی 

زنگ زد و ارصار کرد که برگردیم تا در مورد برنامه های آینده 

تصمیم گرفته شود. گفت که اگر وضعیت را به این گونه رها 

هوتل  در  و  برگشتیم  او،  ارصار  با  می شود.  خراب تر  کنیم، 

باری دیگر، هم برای او و هم برای احمد بهزاد از نگرانی های 

باید  حرکت  این  در  که  کردیم  تأکید  و  گفتیم  سخن  خود 

هوش مندانه و سیاسی برخورد کنیم. هر دوی آن ها گفتند که 

این آغاز کار است و باید با حوصله پیش برویم تا این حرکت 

رفته رفته نظم و انسجام پیدا کند. در یادداشت هایم تکه ای 

احمد  به  که خطاب  کرده ام  نقل  را  جواد سلطانی  از سخن 

بهزاد گفت: »کاری نکنیم که باز هم از نیم راه شکست خورده 

انجنیرانی که در یک  با اشاره ی ناخن به سوی  و  برگردیم.« 

سمت کنار هم ایستاده و مرصوف سخن گفنت بودند، گفت: 

»این ها هیچ کدام شان از سیاست چیزی منی دانند. آن ها 

را سخن گو قرار ندهید.«

جنبش  همه کاره ی  به  زودی  به  تخنیک«  »کمیته ی 

را  آن ها  اسم  شوخی  به  گاهی  من  شد.  تبدیل  روشنایی 

در  هیچ گاه  می گفتم.  نظام«  مصلحت  تشخیص  »شورای 

منی دیدم.  یک جایی  طور  به  را  شان  نفر  پنج  چهار  جلسه، 

تا آخر  با اسم و رسم فردی آن ها  متام این 13 یا 14 نفر را 

هم نشناختم و ندانستم که وجه اشرتاک شان در »کمیته ی 

تخنیک« چه بود. به غیر از انجنیر حیدری کسی را که رشته ی 

را  احمدی  نبی  نکردم.  شناسایی  باشد،  برق  تخصصی اش 

کیان  حیدری  بود.  سیاسی  علوم  رشته اش  که  می شناختم 

از  بود.  حقوق  استاد  رادمند  بود.  خوانده  آموزشی  مدیریت 

را  بقیه  منی دانستم.  چیزی  قلندر  رسدار  و  مطهری  رشته ی 

آخر  تا  تخنیک«  »کمیته ی  وجود،  این  با  بودم.  ندیده  هیچ 

عمر جنبش روشنایی مانند روح حاکم و بالمنازع بر همه چیز 

اختیار  در  مردمی  عالی  شورای  داراالنشای  داشت.  سیطره 

آنان بود. گزارش های جلسات را آن ها می گرفتند و آجندای 

مجلس و ترتیب و زمان سخن گفنت را آن ها تعیین می کردند. 

بقیه ی اعضای شورای عالی مردمی هر کدام یک نفر و یک 

رأی بودند؛ اما »کمیته ی تخنیک« به صورت گروه 14/13نفره، 

همه یک دست و یک پارچه نام برده می شد: »کمیته ی تخنیک 

تلقی  همه چیز  فصل الخطاب  ندارد«،  قبول  یا  دارد  قبول 

به  دارم،  زمان  آن  از  که  یادداشت هایی  در  هم  من  می شد. 

جای اسم افراد، تقریبا همه جا از اصطالح »کمیته ی تخنیک« 

یا »اعضای کمیته ی تخنیک« استفاده کرده ام. شاید هم در 

تعبیری تعارفی »شورای تشخیص مصلحت نظام« را مناسب 

حال آنان بدانیم یا در تعبیری کاربردی تر »گشتاپوی جنبش 

کنیم. قبول  رساتر  اصطالحی  را  روشنایی« 
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»کمیته ی تخنیک«، پاشنه ی آشیل جنبش روشنایی
انتخابــات  برگــزاری  بــه  دیگــر  روز  چهــار 

ــون  ــت؛ آزم ــده اس ــتان مان ــت جمهوری افغانس ریاس

بــزرگ بــرای مــردم افغانســتان تــا بــا تجربــه ی 

بهــرت  و  پخته تــر  بــار  ایــن  گذشــته،  انتخابــات 

از گذشــته رأی دهنــد و در انتخــاب  شــان دقــت 

در  ســوال  مهم تریــن  باشــند.  داشــته  بیشــرتی 

زمــان انتخابــات، انتخــاب اصلــح اســت؛ کســی 

کــه خواســت فــردی و جمعــی مــردم، منافــع ملــی، 

ارضــی،  متامیــت  یکپارچگــی،  وحــدت،  حفــظ 

ــردم  ــزرگ م ــای ب ــدن آرزوه ــر آورده ش ــعادت و ب س

تــوان  و  بــوده  کاری اش  اولویــت  در  افغانســتان 

بــر آورده شــدن آن را از نظــر سیاســی، علمــی و 

ــه  ــات، هم ــان انتخاب ــد. در زم ــته باش ــی داش تجرب

از خــود می پرســند کــه بهرتیــن انتخــاب کــدام 

اســت؟ بــه چــه کســانی می تــوان رأی داد و چــه 

از  منایندگــی  بــرای  را  الزم  شایســتگی  افــرادی 

اعتــامد و رأی مــردم ندارنــد.

در رشایــط امــروز افغانســتان و بــا توجــه بــه 

شــکنندگی سیاســت داخلــی و منطقــه، رشایــط 

صلــح و جنــگ، بــه جــای ایــن  کــه از خــود بپرســیم 

بــه چــه کســانی رأی دهیــم، بهــرت اســت دغدغــه ی 

مــا ایــن باشــد کــه بــه چــه کســانی نبایــد رأی داد؟ 

تــا وضعیــت از اینــی کــه هســت، بدتــر نشــود؛ تــا بار 

دیگــر افغانســتان بــه جوالنــگاه تروریــزم بین املللــی 

ــی و  ــای دموکراس ــوان از ارزش ه ــردد و بت ــدل نگ ب

ــرد. ــاع ک ــت دف ــت آوردهای جمهوری دس

ــی  ــای گوناگون ــال، کاندیداه ــات امس در انتخاب

تــا  سیاســی  اســالم  مناینــدگان  از  دارد؛  وجــود 

امارت خواهــان و کســانی  کــه بــه هــر شــکل ممکــن 

می خواهنــد، جزایــر قــدرت، منفعــت شــخصی و 

ــا اگــر منجــر  ــد؛ حت خانوادگــی  شــان را حفــظ کنن

ــتی  ــای تروریس ــمن و گروه ه ــا دش ــویی ب ــه همس ب

شــود.

ــد روی  ــت تن ــوادار بازگش ــام ه ــه رس ــانی  ک کس

انــد و یــا افــرادی کــه در ســه دوره شکســت خــورده 

انــد؛ امــا ایــن بــار بــا هــر قیمتــی، در پــی رســیدن 

ــرادی  ــن اف ــه چنی ــت ک ــب اس ــد. جال ــدرت ان ــه ق ب

بــاغ  افغانســتان،  مــردم  بــه  انتخابــات  زمــان  در 

بــه  وقتــی  امــا  می دهنــد؛  نشــان  ســبز  و  رسخ 

قــدرت رســیدند، حتــا توانایــی حفــظ و دفــاع از 

ــچ  ــه هی ــانی  ک ــد. کس ــردم را ندارن ــامد و رأی م اعت

برنامــه و طرحــی بــرای بُرون رفــت از بحران هــای 

سیاســی،  بحــران  مثــل  رسزمیــن،  ایــن  متعــدد 

اقتصــادی، اجتامعــی، فاصلــه ی دولــت و مــردم، 

سیاســت خارجــی، جنــگ، صلــح، کاهــش فقــر، 

بیــکاری و ... نداشــته و متوصــل بــه روش ، متُــد 

پارینــه  و  ریش ســفیدی  ســنتی،  برداشــت های  و 

ــد. ــنگی ان س

ــا  ــت، آن ه ــاز اس ــردم نی ــا رأی م ــه ت ــانی  ک کس

ــا  ــه تنه ــات، ن ــردای انتخاب ــد و ف ــز ان ــردم( عزی )م

منایندگــی  درســتی  بــه  آنــان  از  منی تواننــد 

کننــد کــه در برابــر منافــع و مصالــح آنــان نیــز 

. یســتند می ا

ــع  ــور مناف ــول مح ــازوکارها، ح ــه ی س ــی هم وقت

ــد،  ــی بچرخ ــی و خانوادگ ــمتی، گروه ــخصی، س ش

بــه  بی برنامــه،  و  منفعت طلــب  سیاســت مداران 

ــر  غیــر از ایجــاد کارتل هــای خانوادگــی کــه بایــد ب

متــام شــاهرگ های اقتصــادی و ملــی ایــن رسزمیــن 

بــه چیــز دیگــری منی اندیشــند.  باشــند،  ســوار 

ــکل  ــه ش ــات، ب ــان انتخاب ــه در زم ــت ک ــن اس چنی

ناباورانــه ای، کســانی در یــک تیــم جمــع می شــوند 

بین شــان  اشــرتاکی  وجــه  هــم  ذره بیــن  بــا  کــه 

ناهمگــون،  نامتجانــس،  تیم هــای  نیســت. 

ــرای  ــدی جــدی ب ناهامهنــگ و شــکننده کــه تهدی

حکومــت داری  و  مردم ســاالری  شــدن  نهادینــه 

ــت. ــوب اس خ

و  ســنتی  سیاســت مداران  از  لشــکری 

و  رشــد  بــرای  کاری  هیــچ  کــه  شکســت خورده 

برنامــه ی  و  منطــق  در  رسزمیــن  ایــن  توســعه ی 

ــدون  ــه ی م ــت برنام ــان ظرفی ــد. آن ــان منی گنج ش

ــر دوام  ــان ب ــز ش ــام مترک ــته و مت ــی را نداش و علم

چنیــن  اســت.  اســتوار  قــدرت  در  بــودن  لــذِت 

ــا هــر قیمتــی در قــدرت  ــد ب جامعتــی دوســت دارن

ــا  ــویی و یک ج ــه همس ــر ب ــر منج ــا اگ ــد؛ حت مبانن

شــدن بــا افــراد بــا افــکار طالبانــی شــود.

آنــان بــه شــدت از شکســت دوبــاره هــراس دارنــد 

و می داننــد، اگــر ایــن بــار مغلــوب شــوند، انحصــار 

خانوادگــی، منطقــه ای و جزایــر قــدرت  شــان بــه 

ــه ی  ــع تغذی ــت. مناب ــد داش ــر خواه ــَرک ب ــدت تَ ش

خواهــد  بیــن  از  گوناگــون  شــان  کارتل هــای 

ــادآورده،  ــد ب ــت درآم ــد توانس ــر نخواهن ــت و دیگ رف

باشــند. داشــته  دامئــی  و  بی حســاب وکتاب 

بــرای همیــن، بایــد از خــود پرســید کــه بــه 

کــه  برگه هایــی  داد؟  رأی  نبایــد  کســانی  چــه 

بــرای  دامئــی  و  مهــم  پیش زمینــه ی  می تواننــد، 

آشــنا  و  تحصیل کــرده  جدیــد،  چهره هــای  رشــد 

ــدن  ــه روی کار آم ــد، ن ــم روز باش ــت و عل ــا سیاس ب

کســانی  کــه بارهــا تجربــه ی نــاکام پــس داده انــد. 

بهچهکسانینبایدرأیداد

عزیز رویش

که  یادداشت هایی  در  من 

در  آنهم   – را  اسم  یک  تنها  دارم، 

اعضای  جمع  در   - وی  تخلص  حد 

شناسایی  تخنیک  کمیته ی 

رشته ی  می شد  گفته  که  کردم 

از  یکی  و  بوده  برق  تخصصی اش 

کارمندان وزارت انرژی و آب است: 

جلسات  در  حیدری«.  »انجنیر 

او  بار  چند  مردمی،  عالی  شورای 

خوش برخورد،  جوانی  دیدم.  را 

الغراندام  کم سخن،  آرام،  مؤدب، 

که ته لهجه ی ایرانی در سخنانش، 

را  سخنانش  گیرایی  و  زیبایی 

هیچ  در  او  از  می کرد.  بیشرت 

ندیدم.  جزمیت  و  تحکم  سخنش 

شورای  سیاسی  بحث های  در 

عالی مردمی سهم منی گرفت. دو 

دیدار  از  یادداشت هایم  در  که  بار 

نوشته  بهزاد  احمد  منزل  در  او  با 

نقل  او  از  سیاسی  سخن  هیچ  ام، 

و  برداشت ها  من  برای  ام.  نکرده 

و  بود  جالب  همیشه  او  نظریات 

منطق  او  دید  از  می کردم  تالش 

بر  تأکید  برای  روشنایی  جنبش 

که  را  مطالبه اش  محوری ترین 

کیلوولت   500 برق  خط  هامن 

مشهور به توتاپ است، درک کنم. 

)روایت عزیز رویش از جنبش روشنایی(
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که  بغالن  والیت  در  جنگ  بیجاشدگان  از  تن  هزاران 

به  امن  نسبتا  ولسوالی های  از  شامری  و  پلخمری  شهر  در 

به  دوباره  برگشت  و  امنیت  تأمین  انتظار  در  می برند،  رس 

استند. شان  خانه های 

این بیجاشدگان به دور از خانه های  شان در وضعیت بد، 

در زیر چادرها و حتا فضای باز به رس می برند و از نرسیدن 

کمک هایی که بتواند دست گیر آنان در روزهای دشوار شود، 

شکایت دارند.

چشمه ی  منطقه ی  از  که  ساله ای   42 مرد  حمیدالله، 

پس  که  می گوید  است،  شده  آواره  پلخمری  شهر  به  شیر 

روزها  خانواده اش  اعضای  پلخمری،  شهر  به  شدن  آواره  از 

برای  مناسب  جای  و  می کنند  سپری  را  تلخی  شب های  و 

ندارند. خوردن  برای  کافی  غذایی  و  خوابیدن 

این مرد که پدر چهار فرزند است و همه دار و ندارش را 

در خانه ی خود رها کرده و آواره شده است، می افزاید، 20 

روز است که از وضعیت خانه اش در چشمه ی  شیر خرب ندارد 

و متامی اسباب و لوازم رندگی اش را جا گذاشته و تنها برای 

زنده ماندن فرار کرده است.

 سلطان بی بی، مادر سه کودکی که شوهرش به خاطر 

جنگ ها  شدت  از  پس  می برد،  رس  به  ایران  کشور  در  کار 

تا  است  آورده  پناه  پلخمری  شهر  به  باالدوری  منطقه ی  از 

باشد. داده  نجات  باخنت  جان  از  را  کودکانش 

او نیز هامنند صدها آواره ی دیگر برای سپری کردن یک 

برای  و  است  رسگردان  نزدیکانش  خانه های  در  امن،  شب 

پایان یافنت جنگ و برگشت دوباره به خانه اش لحظه شامری 

می کند؛ اما ناامید از آنچه او انتظارش را دارد.

این زن 30ساله می گوید که پس از سقوط روستای آنان 

به دست طالبان، در نتیجه ی درگیری ها و برخورد گلوله ها، 

خانه اش ویران شده و وسائل خانه اش از بین رفته است.

خانه  کرایه ی  قیمت  بودن  بلند  علت  به  که  می گوید  او 

در شهر پلخمری، نتوانسته است برای خود رسپناه بیابد و 

حاال در پی یک مکان نسبتا امنی که شب و روز بگذراند، 

است. رسگردان 

بغالن،  مهاجرین  ریاست  دروازه ی  مقابل  در  سوتر  آن  

انتظار می کشند  و ساعت ها  می آیند  گرد  نفر  روزانه صدها 

آورند. دست  به  کمکی  تا 

عبدالحکیم، مردی که برای دریافت کمک چند روز پی  هم 

است این جا می آید، می گوید که با وجود انتظاری های زیاد 

تا کنون موفق نشده است که کمک دریافت کند.

بازگشت کنندگان  و  مهاجرین  امور  ریاست  در  مسؤوالن 

آواره شدگان جنگ  به متامی  برای رسیدگی  می پذیرند که 

داشته  موقع  به  پاسخ گویی  اند  نتوانسته  والیت  این  در 

باشند.

صبح  روزنامه ی  به  اداره،  این  رییس  شفق،  رشیف الله 

شهر  در  اخیر  ماه  یک  جنگ های  اثر  از  که  می گوید  کابل 

هزار   6 از  بیش  دوشی  و  مرکزی  بغالن  ولسوالی  پلخمری، 

بخش های  در  و  اند  شده  آواره  شان  خانه های  از  خانواده 

آورده  اند. پناه  والیت  این  امن  نسبتا 

نهادهای  بودن  کم  دلیل  به  که  می افزاید  شفق  آقای 

کمک  آواره ها  متامی  کنون  تا  والیت  این  در  امدادرسان 

دریافت نکرده اند و درخواست های شان به خاطر رسیدگی 

فرستاده  بین املللی  و  ملی  نهادهای  به  خانواده ها  این  به 

است. شده 

به گفته ی آقای شفق، شامر اندکی از این آواره ها تا هنوز 

دریافت  مهاجرین  امور  وزارت  سوی  از  نقدی  کمک های 

دارد.  ادامه  نیز  دیگر  خانواده های  رسوی  روند  و  اند  کرده 

اندک  و  بیجاشدگان  آمار  بودن  بلند  به علت  او،  به گفته ی 

بودن نهادهای امدادرسان، آنان با چالش های زیادی روبه رو 

استند.

نرسیدن کمک های  از  نیز  بغالن  اعضای شورای والیتی 

که  می گویند  و  کرده  نگرانی  ابراز  آوارگان جنگ  برای  الزم 

نیز  دیگر  خانواده های  از  زیادی  شامر  شدن  آواره  احتامل 

می رود.

به  والیت،  این  والیتی  شورای  عضو  عطاش،  الله  بسم 

تهدیدات  بودن  پابرجا  که  می گوید  کابل  صبح  روزنامه ی 

امنیتی و احتامل حمالت طالبان تا روز انتخابات همچنان 

بخش های  از  زیادی  خانواده های  و  ساخته  نگران  را  مردم 

استند. شان  خانه های  ترک  و  فرار  حال  در  والیت  این 

اطراف  روستاهای  در  مردم  از  شامری  حال،  همین  در 

شهر پلخمری همچون چشمه ی  شیر و باالدوری می گویند، 

طالبان هشدار داده اند که خانه های شان را ترک کنند و 

قصد دارند برای برهم زدن روند انتخابات حمالت تازه ای را 

می کنند. راه اندازی 

عبدالسالم رحیمی، وزیر دولت در امور صلح، روز شنبه 

»روز  از  گرامی داشت  مناسبت  به  مراسمی  در  )30سنبله( 

زندانیان  زیاد  پرونده ی شامر  که  است  گفته  جهانی صلح« 

آزاد خواهند شد. به زودی  آن ها  و  طالبان، بررسی شده 

زندانی  صدها  اقدام هایی  چنین  با  افغانستان  دولت 

جرگه  لویه ی  از  پس  یک بار  است.  کرده  آزاد  را  طالبان 

 900 از  بیش  آزادی  دستور  ارشف غنی  صلح،  مشورتی 

زندانی طالبان را صادر کرد و بار دوم به مناسبت عید قربان 

شدند. آزاد  وی  فرمان  به  طالبان  زندانی  ده ها 

با  صلح  برای  که  داده  شعار  بارها  غنی  رییس جمهور   

مشورتی  جرگه  ی  لویه    را  هرچه  و  می پردازد  هزینه  طالبان 

می کند. عملی  بود،  کرد  پیشنهاد  صلح  

لویه جرگه ی مشورتی صلح که در ماه ثور امسال برگزار 

شد، از دولت و طالبان خواست که زندانیان را برای »حسن 

نیت« آزاد کنند. محمد ارشف غنی در پایان این جرگه اعالم 

آن  از  پس  و  می کند  آزاد  را  طالبان  زندانی  صدها  که  کرد 

900 زندانی طالبان به دستور او آزاد شدند. 

مهم  خواست های  از  یکی  طالبان،  زندانیان  رهایی 

گذشته  سال  یک  در  که  نشست هایی  در  است.  گروه  این 

رهایی  به  طالبان،  منایندگان  شد،  برگزار  قطر  و  مسکو  در 

کردند. تأکید  شان  زندانیان 

زندانی  هزار  از  بیش  حاال  تا  افغانستان  دولت  که  آن  با 

طالبان را آزاد کرده و قرار است شامری زیاد دیگری را نیز 

آزاد کند؛ اما طالبان تا حاال اقدام به رهایی زندانیانی که در 

اسارت آن ها به رس می برند، نکرده اند. 

طالبان،  زندانیان  رهایی  برای  حکومت  توجیه  که  آن  با 

اما  است؛  بوده  صلح  برای  هوادارانش  و  گروه  این  تشویق 

یاد  نیک  اقدام  عنوان  به  شان،  زندانیان  رهایی  از  طالبان 

خشونت های  کاهش  در  تأثیری  طالبان  آزادی  اند.  نکرده 

صلح  از  که  گروه  این  دیدگاه  تغییر  سبب  و  نداشته  آن ها 

حامیت کند و بگوید با دولت مذاکره می کند، نشده است.

و  کرد  آزاد  را  طالبان  زندانی  صدها  غنی  ارشف  محمد 

آن ها را سفیران صلح خواند که در خانواده و محل زندگی 

تشویق  را  طالبان  و  کنند  حامیت  صلح  از  می روند،  شان 

راستی  به  نیست  معلوم  بردارند.  دست  جنگ  از  که  کنند 

زندانیان طالبان سفیران صلح شده اند یا نه؛ اما گزارش ها 

و اسنادی در رسانه ها نرش شده که در حمالت انتحاری ای 

که طالبان در کابل انجام دادند، زندانیان آزاد شده ی این 

اند. داشته  نقش  گروه، 

همچنان پیش از این، هر باری که زندانیان طالبان آزاد 

کنار  در  و  اند  برگشته  شان  سنگرهای  به  دوباره  اند،  شده 

دیگاه  در  و  اند  داده  ادامه  با دولت  به جنگ  دیگر طالبان 

آن ها هیچ تغییری به وجود نیامده است. توجیه دولت برای 

نکرده  پیدا  عملی  جنبه ی  هنوز  تا  طالبان  زندانیان  رهایی 

است. 

صورت  غنی  دوره ی  در  تنها  طالبان،  زندانیان  رهایی 

دنبال  رویکرد،  این  نیز  کرزی  حامد  حکومت  در  نگرفته؛ 

می شد. آقای کرزی بارها دستور رهایی زندانیان طالبان را 

امنیتی  نیروهای  با  و حتا طالبانی که در جنگ  صادر کرد 

و در حال انجام فعالیت تروریستی گرفتار شده بودند، آزاد 

می شدند و در میان آن ها، افرادی هم بودند که با چندین بار 

با جنگجویان طالبان، یکجا شدند.  آزادی، دوباره  و  رهایی 

روند  طالبان،  زندانیان  آزادسازی  تخریبی  نقش  باوجود 

آزادسازی آن ها ادامه دارد. آزادی بی دلیل طالبان از گذشته 

آن  مورد  در  مختلفی  تفسیرهای  و  بوده  انتقاد  مورد  حاال  و 

صورت گرفته است.

رویکرد  و  قومی  گرایش های  که  بوده  این  تفسیر  یک   

و  انگیزه  زندانیان طالبان می شود. هر  آزادی  ترضع، سبب 

نیتی که در رهایی زندانیان طالبان نقش داشته باشد، آنچه 

روشن است این واقعیت است تا حاال آن هایی که آزاد شده 

اند، دست از جنگ نکشیده اند و دوباره به جنگ با دولت 

اند. پرداخته 

حقوق  گرفنت  نادیده  معنای  به  طالبان  زندانیان  رهایی 

با  نیروها  این  آن هاست.  فداکاری  و  امنیتی  نیروهای 

هزینه ی جان و معیوب شدن شان از دولت دفاع می کنند؛ 

فعالیت  حال  در  و  جنگ  میدان  از  را  طالبان  جنگجویان 

بدون  حکومت  رهربان  اما  می کنند؛  بازداشت  تروریستی 

بدون  یا  شود  سپری  طالبان  زندانیان  حبس  مدت  این  که 

را  آنان  فرمایشی  دستورهای  با  اسیر،  رسبازان  با  تبادله 

با  طالبان  زندانیان  آزادسازی  گونه،  این  می کنند.  آزاد 

تعهد و روحیه ی  و نگرانی ها، سبب تضعیف  انتقادها  وجود 

می شود. امنیتی  نیروهای 

آزاد  صلح  بهانه ی  به  امسال  که  طالبان  زندانی  صدها   

شدند، طالبان را تقویت کردند. آزادی هزار زندانی، به این 

هیچ  و  افزود  را  طالبان  انتحاری  و  جنگی  نیروهای  تعداد، 

نیاورد. به وجود  از جانب طالبان  را هم  نیتی  حسن 

زندانیان  رهایی  برای  که  دلیلی  هر  حکومت،  رهربان   

طالبان داشته باشند، پیامد آن تقویت این گروه بوده و هر 

غیر  بهانه ی  هر  یا  صلح  بهانه ی  به  گروه  این  زندانیان  قدر 

موجهی دیگر، آزاد شوند، این ذهنیت را که دولت با طالبان 

می کند. تقویت  منی کند،  برخورد  جدی 

امنیتی  نیروهای  شدن  بی انگیزه  آن  دیگر  منفی  پیامد   

است که در جنگ با طالبان هر روز قربانی و اسیر می دهند. 

آنچه عبدالسالم رحیمی، وزیر دولت در امور صلح گفته که 

و  شده  بررسی  طالبان  زندانیان  از  زیادی  شامر  پرونده ی 

آن ها آزاد می شود، یکبار دیگر زندانیان طالبان آزاد خواهند 

شد؛ اما این پرسش وجود دارد که آزادسازی آن ها چه بهایی 

طالبان  آزادی  شده،  تجربه  گذشته  در  که  درحالی  دارد. 

اشتباه بوده است، پس چرا تکرار می شود؟ 

3 آزادسازی طالبان به چه بهایی؟

وضعیت رقت بار آواره های جنگ در بغالن

زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

را  از معتادان که شاگردی موادفروشی  آن شامری 

قبال  در  بتوانند  که  بود  خاطر  این  به  می پذیرفتند، 

بیاورند  دست  به  پاداشی  می دهند،  انجام  که  کاری 

و آن پاداش چیزی برای شان جز مقدار مرصفی مواد 

هم  من  خاطر  همین  به  نبود؛  شان  روزانه ی  مخدر 

که  شوم  موادفروش ها  آن  از  یکی  شاگرد  تا  پذیرفتم 

آسانی  صورت  به  و  راحت تر  روزانه  آن  از  بعد  حداقل 

کنم.  تهیه  را  خود  مرصف  بتوانم 

دلیلی  دیگر  سوخته  پل  بیرون  دنیای  در  که  من 

و همین مرصوف  بزنم  بیرون رس  به  روزها  که  نداشتم 

مشغول  و  شاگرد  عنوان  به  سوخته  پل  زیر  در  شدنم 

به  مواد مخدر  فروشی  پوری های  بسته بندی  به  شدن 

طور کلی من را در خود فرو برده بود و سبب شده بود 

بیرون پل سوخته اصال فکر نکنم.  به دنیای  که دیگر 

باشد  داشته  راهی  که  زمانی  تا  معتاد  یک  برای 

انگیزه ای  و  بهانه  دیگر  خود،  مخدر  مواد  تأمین  برای 

منی ماند تا به این فکر کند که از اعتیاد دست بکشد 

گونه  همین  هم  من  برای  برگردد.  پاک  زندگی  به  و 

شده بود. در مدت زمانی که این مسؤولیت را بر عهده 

گرفته بودم، حداقل به یاد دارم که حتا یک بار هم به 

کنم.  اعتیادم  ترک  به  اقدام  که  نیفتادم  این  فکر 

اما یک روی دیگر پذیریش این مسؤولیت این بود 

که به هر دلیلی اگر مواد فروشی که ارباب تو قلمداد 

می شد در پرداخت کرایه ی جایی که در آن مشغول به 

کار و بار بود، تأخیر می کرد، این شاگرد آن موادفروش 

دشمنی  یا  سهل انگاری  یا  تأخیر  این  قربانی  که  بود 

میان موادفروش و کارمند جنایی می شد. 

کرایه ی  پرداخت  در  تأخیری  هیچ  نباید  مطمئنا 

بهانه ای  و  عذر  کدام  بودن  و  می گرفت  صورت  جای 

روز  در  و  وقت  رس  در  کرایه  معین شده ی  مقدار  باید 

تعیین شده به کارمند جنایی داده می شد و اگر غیر از 

آن می شد؛ یعنی در پشت این معامله یکی از دو طرف 

سنگ  همدیگر  کار  در  می خواهند  و  استند  ناراضی 

بیندازند. خوب خود آن معتاد موادفروش که کمرت به 

رس جایش می آمد و زمانی که هم رس و کله اش برای 

آخر  که  بود  زمانی  درست  می شد،  پیدا  حساب گیری 

زیر پل  و دیگر هیچ کارمند جنایی در  بود  شب شده 

نداشت.  آمد  و  رفت  سوخته 

کارمند  آن  جای،  کرایه ی  پرداخت  در  تأخیر  با 

باالی رس شاگرد  که می آمد  فردایش هنگامی  جنایی 

می ایستاد و رساغ ارباب را از تو می گرفت و تو اظهار 

تو  با  نشدنی  تصور  خشونت  با  می کردی،  بی اطالعی 

اهرمی  بتواند  چون  لحظه  هامن  و  می کرد  برخورد 

کرایه  پرداخت  به  وادار  را  ارباب  تا  باشد  داشته  فشار 

کند، مشغول تالشی می شد و در مرحله ی اول هامن 

مقدار موادی که پیشت برای فروش گذاشته بودی را 

می برد.  خودش  با  و  می کرد  مصادره 

به  که  بود  طور  این  شاگرد  یک  فروش  سیستم 

به  زیادی  زیان  نتواند  جنایی  کارمند  که  این  خاطر 

خود  جیب  در  را  کمی  مقدار  بار  هر  برساند،  ارباب 

یافنت،  پایان  بار  هر  با  و  می گذاشتی  فروش  برای 

به  می گرفتی؛  دیگر  مقدار  ذخیرگاه  از  و  می رفتی 

دلیلی  هر  به  حوزه  جنایی  کارمند  اگر  خاطر  همین 

هم می آمد شاگرد را تالشی می کرد؛ چون با آن مقدار 

کم منی توانست شاگرد را بازداشت کند، تنها مواد را 

می برد.  خود  با 

اگر بردن آن مقدار مواد مخدر از شاگرد برای فشار 

آوردن به ارباب یا هامن فروشنده ی مواد مخدر کارساز 

نبود، روز بعد و بار دوم مقدار زیادتری مواد، آن کارمند 

جنایی تهیه می کرد و در هنگام تالشی به صورت عمد 

بتواند  طریق  این  از  تا  می گذاشت  شاگرد  جیب  در 

بهانه ی کافی برای بازداشت شاگرد داشته باشد؛ این 

گونه بود که موادفروش را وادار به پرداخت کرایه ی جا 

می کرد یا این که آن شاگرد باید خطر رفنت به زندان 

خصومت  قربانی  و  می گرفت  عهده  بر  را  چرخی  پل 

میان موادفروش و کارمند جنایی می شد. 

شدم  آشنا  را  معتادان  از  زیادی  افراد  من  بسا  چه 

که کار شان همین شده بود و چون مورد اعتامد ارباب 

شان بودند، در مواردی که هزینه ی کرایه  هنگفت بود 

با حامیت ارباب شان به زندان پل چرخی می رفتند و 

پل سوخته  زیر  به  باز  با گذراندن دوره ی حبس شان 

شاگردی  خطر  دیگر  بار  برای  و  هم  باز  و  می آمدند 

می کردند. قبول  را  موادفروش 

باتأخیردرپرداخت»تهجایی«
پلچرخیجایمانبود

من یک معتادم

حسن ابراهیمی

بشیر یاوری

محراب ابراهیمی

حکومت  توجیه  که  آن  با 
طالبان،  زندانیان  رهایی  برای 
تشویق این گروه و هوادارانش 
اما  است؛  بوده  صلح  برای 
طالبان از رهایی زندانیان شان، 
به عنوان اقدام نیک یاد نکرده 
در  تأثیری  طالبان  آزادی  اند. 
آن ها  خشونت های  کاهش 
دیدگاه  تغییر  و سبب  نداشته 
از صلح حامیت  که  این گروه 
با دولت مذاکره  کند و بگوید 

است. نشده  می کند، 
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ــو  ــار عض ــه چه ــام )ENTOP( ک ــه ن ــی ب ــاره: گروه اش

دارد، توانســته  انــد بــا زحامتــی کــه در مــدت یــک و 

ــن  ــاخت اولی ــه س ــق ب ــد، موف ــرده  ان ــل ک ــال تحم ــم س نی

موتــر دست ســاز خودشــان بــا ویژگــی ورزشــی شــوند. 

آنــان بــرای ایــن موتــر دست ســاز، مبلــغ معــادل ســی 

ــر امریکایــی از بودجــه ی شــخصی شــان هزینــه  هــزار دال

کــرده انــد. بــه گفتــه ی اعضــای گــروه ENTOP متــام 

ــوده و در  ــاز ب ــر دست س ــن موت ــی ای ــی و جانب ــوازم اصل ل

»امیــد ســبز« ســاخته  کارگاه کوچک شــان در شــهرک 

شــده و بــر بدنــه ی اصلــی موتــر ســوار شــده اســت تــا بــه 

ــش  ــروه ENTOP بی ــد. گ ــودش در بیایی ــی خ ــکل نهای ش

از 547 روز کاری داشــته انــد تــا باالخــره توانســتند در 

ــان  ــا موترش ــود را ب ــی خ ــش ابتدای ــته آزمای ــه ی گذش هفت

ــی انجــام بدهنــد. ــه صــورت عمل ــل ب در خیابان هــای کاب

اعضای گروه ENTOP کی ها اند؟

ایــن گــروه چهــار نفــری، پیــش از ایــن  کــه بــرای تحقــق 

ــاز  ــی دست س ــر ورزش ــاخت موت ــده ی س ــه ای ــیدن ب بخش

دور هــم جمــع شــوند، بــا یکدیگــر آشــنا بودنــد و رابطــه ی 

ایــن گــروه، هــر  دوســتی نزدیکــی داشــتند. اعضــای 

چهــار نفــر از باشــندگان غــرب کابــل اســتند و بــه همیــن 

خاطــر، زمانــی  کــه تصمیــم گرفتنــد تــا ایــده ای را کــه 

ــد،  ــک کنن ــت نزدی ــه حقیق ــود، ب ــا ب ــک رؤی ــان ی ــرای ش ب

ــد  ــات کنن ــد کــه هــر روز همدیگــر را مالق تــالش می کردن

و نظــرات شــان را رشیــک بســازند. ایــن گــروه شــامل ســه 

پــر و یــک دخــرت اســت.

رس گــروه ENTOP محمدرضــا احمــدی جوانــی 27 

ســاله اســت کــه تحصیــالت ابتدایــی را زمانــی کــه در ایران 

مهاجــر بــوده، بــه پایــان رســانده اســت و چــون در آ ن جــا 

ــت،  ــته اس ــگاه را نداش ــل در دانش ــه ی تحصی ــکان ادام ام

در تــالش آن می شــود تــا وارد بــازار کار شــود و بــه همیــن 

منظــور تجربــه ی عملــی در صعنــت میکانیکــی موتــر پیــدا 

می کنــد. 

ســعیدی  رفعــت   ENTOP گــروه  دوم  شــامره  فــرد 

ــت.  ــب اس ــازده مکت ــف ی ــم صن ــاله و متعل ــی 23 س جوان

رفعــت همزمــان بــا ادامــه ی تحصیلــش، روزهــا بــه صــورت 

نیمــه وقــت بــا پــدرش در یکــی از موترفروشــی های کابــل 

کار می کــرده اســت و بــه همیــن خاطــر، ایــن جــوان نیــز 

در بخــش بــرق موتــر تخصــص داشــته و تجربیــات عملــی 

ــر دارد. ــرق موت ــتم ب ــم سیس ــز از تنظی نی

ــوری دخــرتی  ــلیمه عاش ــروه  ENTOP س ــوم گ ــر س نف

ــم  ــف دوازده ــته صن ــز توانس ــلیمه نی ــت. س ــاله اس 22 س

ــار ورود  ــال در انتظ ــاند و ح ــان برس ــه پای ــت ب ــا موفقی را ب

ــه ای  ــر عالق ــا ب ــن دخــرت جــوان بن ــه دانشــگاه اســت. ای ب

کــه در دوران مکتــب بــه برنامه هــای طراحــی کامپیوتــری 

داشــت، همزمــان بــا تحصیــل، بــه یادگیــری ایــن برنامه هــا 

ــر  ــی را ب ــراح گرافیک ــش ط ــم نق ــن تی ــردازد. او در ای می پ

ــده دارد.  عه

نفــر چهــارم گــروه  ENTOP امــان اســحاق پــری 24 

ســاله اســت کــه باوجــود توانایــی در بخــش تخنیــک، بــه 

ــا  ــر ب ــات موت ــکاری قطع ــش جوش ــص در بخ ــورت خال ص

ایــن گــروه همــکاری داشــته اســت. 

ایده ی موتر خودساز ورزشی از کجا شد؟

بــه گفتــه ی محمــد رضــا، چنــد ســال پیــش زمانــی  کــه 

بــه مهاجــرت خــود و ادامــه ی زندگــی در ایــران پایــان داد و 

وارد کشــورش شــد، در روزهــای اول برخــالف آن چــه تصــور 

می کــرد، نتوانســت بــه راحتــی و خیلــی زود شــغلی بــرای 

خــود پیــدا کنــد و همیــن ســبب شــد کــه محمدرضــا چنــد 

مدتــی بیــکار مبانــد. محمدرضــا می گویــد کــه گــذران آن 

رشایــط برایش بســیار ســخت بــود؛ چــون خانــواده اش از او 

توقــع داشــتند؛ بــه جــز خانــواده، هنگامــی کــه می دیــد، 

نــه تنهــا خــودش کــه جمــع زیــادی از هم ســن و ســاالن او 

در داخــل کشــور بــا معضــل بیــکاری روبــه رو انــد، او ناامیــد 

می شــد. 

محمدرضــا هــر روز بیشــرت از دیــروز از وجــود بــی کاری 

ناامیــد می شــد؛ امــا در نهایــت او تصمیــم گرفــت، ایــده ای 

ــان  ــتانش در می ــا دوس ــود ب ــش ب ــا در ذهن ــه مدت ه را ک

بگــذارد و چــون او تجربــه ای در حرفــه ی میکانیکی داشــت 

بــا بررســی رشایــط ایــن پیشــنهاد را بــه هم گروه هــای خــود 

ــد  ــا یــک خــط تولی ــد ت ــد و تــالش کنن می دهــد کــه بیاین

موتــر در کابــل راه بیندازنــد.

ــه  ــن رأی ب ــر ای ــن گــروه بعــد از هم فکــری ب اعضــای ای

توافــق می رســند کــه بــا توجــه بــه رسمایــه ی  شــان و نیــاز 

ــر ورزشــی کــه بیشــرت  ــوع موت ــر در کابــل یــک ن ــازار موت ب

ــازند  ــی رود را بس ــه کار م ــابقه ای ب ــای مس ــرای میدان ه ب

تــا هــم از ایــن طریــق مســابقات موتررانــی ورزشــی را نیــز 

راه انــدازی کننــد.

ــر دست ســاز  ــه ی ســاخت  و مشــخصات موت رسمای

ENTOP ورزشــی گــروه

ــد،  ــه داده ان ــن گــروه ارائ ــی کــه ای ــر اســاس معلومات ب

رسمایــه  ی ســاخت ایــن موتــر و کارهــای اولیــه و اقداماتــی 

کــه بــرای احــداث ایــن خــط تولیــد موترهــای ورزشــی در 

ــرار دارد،  ــل ق ــبز کاب ــد س ــهرک امی ــه در ش ــی ک کارگاه

هزینــه کــرده انــد، مبلغــی در حــدود ســی هــزار دالــر بــوده 

اســت کــه ایــن رسمایــه بــه صــورت رشیکــی از ســوی چهــار 

عضــو ایــن گــروه جمــع آوری شــده اســت. البتــه اعضایــی 

کــه توانایــی رسمایه گــذاری بیشــرت داشــته انــد، ســهم 

ــند. ــه دارا می باش ــن رسمای ــری را از ای زیادت

ــت و دارای  ــابقات اس ــژه ی مس ــی وی ــر ورزش ــن موت ای

دو  گنجایــش  بــا  ســاعت  بــر  کیلومــرت   480 رسعــت 

ــر  ــن موت رسنشــین و قــدرت 4000 اســپ بخــار اســت. ای

از نــوع ســوخت پطــرول بــرای حرکــت اســتفاده می کنــد.

مــدت زمــان ســاخت موتــر دست ســاز ورزشــی و 

چالش هــا

ــا  ــد ت ــاال زده ان ــتین ب ــه آس ــروه ENTOP از روزی ک گ

ایــده ی ســاخت موتــر ورزشــی شــان را بــه مرحلــه ی اجــرا 

ــک  ــر روز در کارگاه کوچ ــال را ه ــم س ــک و نی ــد، ی بگذارن

ــت  ــبانه روز، هش ــک ش ــن در ی ــورت میانگی ــه ص ــان و ب ش

تــا نُــه ســاعت کار  کــرده  انــد تــا بتواننــد بــه نتیجــه ی 

دلخــواه شــان برســند. اعضــای ایــن گــروه می گوینــد کــه 

ــان  را  ــا کارگاه ش ــالع خانواده ه ــدون اط ــدا ب ــان در ابت آن

ــا  ــه خانواده ه ــد ک ــران بودن ــون نگ ــد؛ چ ــدازی کردن راه ان

ــامن  ــه گ ــن کار ب ــه ای ــل ک ــن دلی ــه ای ــند؛ ب ــق نباش مواف

خانواده هــای شــان عبــث و بیهــوده می آمــد. 

اعضــای ایــن گــروه جــوان و کوچــک، چالش هــای 

ــت آوردی  ــد دس ــا بتوانن ــتند ت ــت رس گذاش ــی را پش بزرگ

ــه  ــودن ب ــان داشــته باشــند. از ناآشــنا ب ــن مــدت زم در ای

تنظیــم سیســتم بــرق موتــر، تــا میکانیــزم بدنــه ی آن و 

نبــود شــامری از لــوازم یدکــی و  ســنجیدن راه حلــی بــرای 

تولیــد آن قطعــه ی مــورد نیــاز؛ امــا اعضــای ایــن گــروه، بــا 

خالقیــت و اراده ی قــوی بــرای ســاخت موتــر ورزشــی، ایــن 

ــر  ــاخت موت ــه س ــق ب ــد و موف ــوار را می پیامین ــیر دش مس

ورزشــی دلخــواه شــان می شــوند. هــر چنــد هنــوز از 

لحــاظ بدنــه قســمتی از کار ایــن موتــر مانــده اســت؛ امــا 

ــون  ــن کــه تاکن ــا ای ــد، ب اعضــای گــروه ENTOP می گوین

آمــوزش خاصــی در ایــن زمینــه ندیــده انــد؛ ولــی توانســته 

انــد بــر متــام چالش هــای پیــش  روی شــان فایــق آینــد و 

ــد. امــروز خوشــحال ان

گروه ENTOP در روزهای آینده 

پیــش  هفتــه ی  درســت   ENTOP گــروه  اعضــای 

توانســتند کــه کار ســاخت موتــر ورزشــی  شــان را بــه 

ــر،  ــت موت ــش از حرک ــرای آزمای ــانند و ب ــر برس ــل آخ مراح

ــه  ــر شــان را ب ــگام موت ــک شــنبه 24 ســنبله عرصهن روز ی

ــای  ــد. اعض ــرار بدهن ــش ق ــورد آزمای ــد و م ــان بیاورن خیاب

ایــن گــروه در روز آزمایــش ابتدایــی موتــر شــان گفتــه انــد 

کــه هــدف آنــان بــزرگ اســت و تصمیــم بــر ســاخت خــط 

تولیــد ایــن موتــر دارنــد و ایــن کــه بتواننــد شــامر بیشــرتی 

ــش  ــا را افزای ــوع موتره ــن ن ــت ای ــد و کیفی ــداث کنن را اح

بــه صنعــت  تــا در کابــل کارخانــه ای منحــرص  دهنــد 

خودروســازی ایجــاد شــود. 

ــدن  ــل ش ــا تکمی ــا ب ــد ت ــر دارن ــروه ENTOP در نظ گ

ــه صــورت رســمی  ــر شــان ب ــه ی پایانــی ســاخت موت مرحل

ــت  ــمی، ثب ــای رس ــرده و آن را در نهاده ــی ک از آن رومنای

ــد.  کنن
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ســاعت از دوازده شــب گذشــته بــود کــه مــا چهــار نفــر را در 

خانــه ای در حومــه ی شــهر کرمــان پیــاده کردنــد. پیرمــردی کــه 

ــاز  ــی ب ــود، دروازه ای را در قســمتی از حویل ــه ب ــان آن خان نگهب

ــی  ــا بازکــردن در اتاق ــرد و ب ــی دیگــری ب ــه حویل ــا را ب کــرد و م

ــر از راه  ــافران دیگ ــا مس ــد ت ــح مبانی ــا صب ــا ت ــه اینج ــت ک گف

ــم  ــه دماغ ــدی ب ــوی تن ــاق ب ــن ات ــه ای ــدن ب ــا وارد ش ــند. ب برس

ــا  ــه داری مرغ ه ــل نگ ــا مح ــد این ج ــردم بای ــاس ک ــه احس زد ک

باشــد. الیــرتم را روشــن کــردم تــا ببینــم قصــه از چــه قــرار 

اســت. حدســم درســت بــود. چندتــا مــرغ در گوشــه ی اتــاق کــه 

ــنی  ــه روش ــاز ب ــم های ب ــا چش ــود ب ــده ب ــن ش ــف په ــر آن عل زی

مهامنــان  ورود  از  را  شــان  نارضایتــی  بودنــد.  زده  زل  الیــرت 

ناخوانــده ای کــه مــا بودیــم در چشــم ها و تنــدی نفس هــای 

شــان می توانســتم ببینــم. بــه بچه هــا گفتــم کــه اگــر تــا صبــح 

ــا  ــن رسم ــا و ای ــن زخم ه ــا ای ــه ب ــی ک ــن یک ــم، م ــا مبانی این ج

تلــف می شــوم. از اتــاق بیــرون شــدم کــه پیــر مــرد را صــدا بزنــم 

ــه  ــن مراغانچ ــا را از ای ــد، م ــته باش ــری داش ــای دیگ ــر ج ــا اگ ت

بیــرون بکشــد. پــس تــق تــق بی شــامر بــر دروازه ای کــه دو 

حویلــی را از هــم جــدا می کــرد، موفــق نشــدیم کــه پیرمــرد 

ــور  ــود کــه مجب را حــارض کنیــم. ســگی وســط حویلــی بســته ب

ــا اذیــت کــردن ســگ و بلنــد کــردن رس و صــدای آن،  شــدیم ب

ــش از  ــت صدای ــا عصبانی ــه ب ــی ک ــم. در حال ــرد را بخواهی پیرم

حویلــی دیگــر می آمــد کــه »افغانیــا مگــر مــرض داریــن کــه داد 

و واویــالی ســگ را کشــیده ایــن« دروازه را بــاز کــرد و پرســید کــه 

چــه مــرگ مــان اســت.

ــی را  ــیدم و زخم های ــاال کش ــو ب ــاالی زان ــا ب ــم را ت پایچه های

کــه اول شــب وقتــی از کــوه افتــاده بــودم، برایــش نشــان دادم 

ــم  ــل کنی ــا را تحم ــن رسم ــم ای ــا منی توانی ــال م ــن ح ــا ای ــه ب ک

ــا  ــن جــا بیــرون بکشــد. ب و اگــر جــای بهــرتی دارد، مــا را از ای

ســاییدن شــصتش بــه روی انگشــت اشــاره اش پرســید کــه پــول 

ــول  ــا پ ــه م ــم ک ــش گفت ــود. برای ــاط نب ــی در بس ــا پول دارم؛ ام

ــردا  ــا ف ــتیم؛ ت ــام اس ــافر ش ــا مس ــن ج ــم و ای ــرده ای ــام ک را مت

بایــد جــای بهــرتی بــرای مــان بدهــد کــه فــردا پــول بخواهیــم 

ــه  ــتی اش ره ب ــراغ دس ــم. چ ــت کنی ــش را پرداخ ــه ی جای و کرای

ــم گفــت  ــداز کــردن رس و صورت ــس از وران ــم انداخــت و پ صورت

کــه انــگار آقــازاده ای کــه منی توانــی ایــن جــا بخوابــی. برایــش 

ــان  ــرای م ــی دارد ب ــر جای ــازاده؛ اگ ــای آق ــور باب ــه گ ــم ک گفت

ــم. ــاب می کنی ــش را حس ــردا پول ــد ف بده

درد  و  ام  شــده  بیــدار  خــواب  از  اســت.  روز  ده  ســاعت 

شــدیدی را در زانوهایــم احســاس می کنــم. علــی می گویــد کــه 

اگــر شــب از پیرمــرد تریــاک نگرفتــه بــودم حــاال منی توانســتم از 

جایــم تــکان بخــورم. شــب پــس از ایــن کــه پیرمــرد را قانــع کردم 

ــرای مــان داد کــه  ــرای مــان جــای بهــرتی بدهــد، اتاقــی را ب ب

چنــد تــا کمپــل و دوشــک نــازک داشــت و اجاقــی کــه تــا صبــح 

ــم  ــمت هایی از زخ ــه قس ــاک ب ــدن تری ــن مالی ــود ضم ــن ب روش

پایــم، چنــد دود هــم از آن کشــیده بــودم.

ــرز  ــکالت م ــرد، مش ــه ی آن پیرم ــه گفت ــد ب ــه بع ــا ب از این ج

ــر  ــرد و دو پ ــا پیرم ــی ب ــن و عل ــم. م ــته ای ــت رس گذاش را پش

ــد، دور  ــاک آمــده ان ــه کشــیدن تری ــی کــه پیــش پیرمــرد ب ایران

اجــاق گاز آن پیرمــرد در اتــاق کوچکــی کــه بــرای خــودش 

دارد نشســته ایــم و از حرف هایــی کــه پربچــه ی صاحــب 

آن  خوابــگاه می زنــد و برخــوردی کــه بــا مــا دارد، احســاس 

ــا و  ــن ج ــد ای ــگل آورده ان ــون را از جن ــا میم ــه دو ت ــم ک می کن

ــای  ــد. اداه ــر می کن ــا تی ــا م ــاعتش را ب ــه دارد س ــن پربچ ای

ــی و مــن در مــی آورد کــه نشــان از  عجیــب و غریبــی طــرف عل

بــاور آن پربچــه ی یــازده ســاله دارد نســبت بــه افغانی هــا.

پیرمــرد و آن دو پــر ایرانــی کــه ســعی دارنــد مانــع کارهــای 

ــا جمله هــای ایــن کــه این هــا مثــل دگــه  آن پربچــه شــوند، ب

افغانی هــا گاو نیســتند و زرنــگ اســتند، می خواهنــد او را قانــع 

بســازند کــه دســت از رس مــا بــر دارد؛ جمله هایــی کــه بیشــرت از 

اداهــای آن پربچــه  در مغــز اســتخوانم فــرو مــی رود آن چنــان 

عصبانیــت در وجــودم رخنــه می کنــد کــه بــاال شــوم دهــان 

پیرمــرد و آن پربچــه را پــاره کنــم.

هــر چنــد دقیقــه کــه می گــذرد، احســاس می کنــم کــم 

کــم عصبانیتــم فروکــش می کنــد و بــه آن واکنش هــا عــادت 

می کنــم. عــادت؛ مزخرف تریــن چیــزی کــه در زندگــی رساغ 

انســان را می گیــرد و از او موجــودی می ســازد کــه رشایــط 

توقــع آن را دارد. بــا اشــاره بــه علــی می گویــم کــه برویــم اتــاق 

دیگــر پیــش بچه هــا. وقتــی از دروازه  ی اتــاق پیرمــرد بیــرون 

می شــویم، بــه پیرمــرد می گویــم کــه یــک شــامره ی بانــک 

ــه یکــی از آن  ــه کننــد. پیرمــرد ب ــول حوال ــرای مــا پ ــا ب بدهــد ت

ــا  ــد ت ــش را بده ــامره ی کارت ــه ش ــد ک ــی می گوی ــر ایران دو پ

بــه حســاب آن پــول واریــز شــود. در حالــی کــه شــامره ی کارت 

ــده  ــش آم ــینه ام پی ــر س ــه  زی ــم، آن پربچ را روی ورق می نویس

ــگاه می کنــد  ــه اعــدادی کــه می نویســم روی کاغــذ ن اســت و ب

تــا ســعی کنــد اشــتباهم را بگیــرد. بعــد از نوشــنت اعــداد 

و مشــخصات بانــک، پربچــه  رو بــه پیرمــرد و آن دو پــر 

ایرانــی می گویــد کــه ایــن افغانــی ســواد دارد و بــدون اشــتباه 

شــامره ها را نوشــته اســت. لبخنــد تلخــی  می زنــم و دروازه را 

پشــت رسم بســته می کنــم.

»اینهامثلدگهافغانیاگاونیسنت«
بودا

ساخت اولین موتر ورزشی گروه ENTOP در کابلفرزندان زمین

نرگس میرزایی
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بــه منظــور رشکــت در گفت وگوهــای صلــح ســفیران 

ــدر  ــمت بن ــه س ــل ب ــتان از کاب ــتان و پاکس ــوان افغانس ج

از طی منــودن مســیر  پــس  تورخــم حرکــت می کنیــم. 

ــور از  ــاد و عب ــتانی کابل-جالل آب ــم و کوهس ــچ و خ ــر پی پ

ــبتا  ــار، وارد دره ای نس ــه به ــار همیش ــای ننگره ــهر زیب ش

ــت.  ــری اس ــای بارب ــو از الری ه ــه ممل ــویم ک ــی می ش تنگ

ــم  ــفر می کن ــتان س ــه پاکس ــه ب ــت ک ــار اس ــن ب ــن اولی ای

تورخــم  بنــدر  از مســیر  اســت کــه  و نخســتین مرتبــه 

از دوســتانم می پرســم: کجــا  پاکســتان می شــوم.  وارد 

رســیدیم؟ چــرا اینقــدر اینجــا بیروبــار اســت؟ دوســتم 

ــم  ــا ک ــت. م ــق اس ــوز اول عش ــد: هن ــوخی می گوی ــه ش ب

ــش از  ــه روزه بی ــه هم ــویم ک ــم می ش ــدر تورخ ــم وارد بن ک

ســه هــزار انســان از ایــن مــرز عبــور کــرده، وارد پاکســتان 

ــم  ــیار مزدح ــه ی بس ــدی، وارد منطق ــس از ان ــوند. پ می ش

می گویــد:  اشــاره  بــا  دوســتان  از  یکــی  و  می شــویم 

ــی؟  ــاردار را می بین ــیم های خ ــا س ــری، روی آن تپه ه جعف

ــت و  ــده اس ــیده ش ــتان کش ــت پاکس ــط حکوم ــا توس آن ه

ــتان را  ــرزی پاکس ــازان م ــر رسب ــی آن طرف ت ــع کم در واق

خواهیــم دیــد. در حیــن گفت وگــو، راننــده صــدا می زنــد: 

ــد.  ــاده بروی ــد پی ــا بای از اینج

گرمای تورخم

از موتــر پیــاده می شــویم. هــوا بســیار گــرم اســت و 

ــم  ــی برمی داری ــد قدم ــتناک. چن ــت وحش ــام جمعی ازدح

کــه کــودکان بــا حامل هــای دست داشــته ی شــان دور 

مــا گــرد می آینــد. از مــا می خواهنــد کــه اگــر مایــل 

اســتیم بارهــای مــان را در بــدل 10-20 افغانــی تــا خــط 

مــرزی پاکســتان انتقــال دهنــد. مســیری کــه حــدودا ده 

ــودکان  ــدرس ک ــای من ــت. لباس ه ــه راه اس ــزده دقیق پان

بــه چــرک و عــرق آغوشــته و ناراحت کننــده  اســت کــه 

آن هــا بــه جــای رفــنت بــه مکتــب، مجبورنــد در آن هــوای 

مبلــغ  مقابــل  در  و  بســیار شــلوغ  طاقت فرســا، مســیر 

بســیار ناچیــز حاملــی کننــد. خــوب، کمــی پیش تــر 

پاســپورت ها  و  دعوت نامــه  گــروه،  مســؤول  می رویــم. 

را بــه شــعبه ی رسحــدی می بــرد تــا خــروج مــا تأییــد 

ــاهده  ــن را مش ــت عابری ــن وضعی ــدت، م ــن م ــود. در ای ش

را  بزرگــی  بیــک  کــه  می بینــم  را  پیرمــردی  می کنــم. 

برداشــته، خــودش را بــه زحمــت و عرق ریــزان از بیــن 

ــرو  ــمت راه ــه س ــواری ب ــای س ــا و موتره ــن، الری ه عابری

ــد. در  ــت می ده ــتان حرک ــرزی پاکس ــور م ــه ام ــوط ب مرب

آن ســو بیــامری در هــوای گــرم روی ولچــر نشســته اســت و 

مــردی دو بیــک بــزرگ بــر دوشــش، بــه زحمــت بیــامر را در 

رسک ناهمــوار و مزدحــم انتقــال می دهــد. پــس از تأییــد 

پاســپورت ها و کمــی حرکــت، بــا جمعیــت زیــادی روبــه رو 

می شــویم کــه از ســوی رسبــازان مــرزی پاکســتان توســط 

ــم  ــر می روی ــوند. جلوت ــت می ش ــب هدای ــه عق ــا ب چوب ه

تــا دعوت نامــه را بــه رسبــاز مســؤول نشــان دهیــم و رونــد 

ــه  ــم ک ــردی را می بین ــم. پیرم ــهیل کنی ــذ ورودی را تس اخ

ــاز عــذر می کنــد: »مــن مریــض دارم. او از شــدت  ــه رسب ب

تشــنگی بــه نفــس زدن افتــاده اســت. لطفــا بگــذار زودتــر 

ــه او  ــا لحــن خشــن ب ــاز ب ــه مــکان انتظــار برســیم.« رسب ب

اخطــار می کنــد کــه اگــر بــاز نگــردی، بــا خشــونت مواجــه 

می شــوی. 

کــه ظاهــرا  آن طــرف روی چوکــی نشســته  مــردی 

نظامــی بلندرتبــه اســت و بــه مــا اشــاره می کنــد کــه 

ــا، وارد  ــی ویزاه ــس از بررس ــم و پ ــا می روی ــم. م ــو بروی جل

راهــرو تنــگ، پوشــیده و بســیار گــرم می شــویم کــه تراکــم 

ــوی  ــرد. ب ــا می گی ــیدن را از م ــت نفس کش ــت فرص جمعی

ــفانه  ــت و متأس ــرده اس ــل ک ــل تحم ــا را غیرقاب ــرق فض ع

ــود. در  ــده منی ش ــز دی ــوا نی ــادل ه ــرای تب ــی ب ــچ راه هی

ــود: 1( در  ــاهده می ش ــدی مش ــکل ج ــرو دو مش ــن راه ای

راهــرو فــوق، هیــچ تفکیــک مبتنــی بــر نیــاز میــان عابریــن 

پیــر، جــوان، زن،  تعبیــری،  بــه  نیســت.  رویــت  قابــل 

ــا بیــک و وســایل شــان یکجــا حرکــت  ــامر و ... ب ــرد، بی م

ــه  ــوری ک ــوند؛ ط ــرشده می ش ــم ف ــا ه ــه ب ــد. هم می کنن

ــر  ــاد زی ــیار زی ــامل بس ــه احت ــد ب ــن بیفت ــی زمی ــر کس اگ

ــرض  ــع، ع ــد. در واق ــد ش ــال خواه ــت لگدم ــای جمعی پ

ــه یــک و نیــم مــرت می رســد. 2(  ــه ســختی ب ایــن راهــرو ب

در ایــن راهــرو هیــچ مســیری بــرای تصفیــه ی هــوا بــه جــز 

درهــای ورودی و خروجــی دیــده منی شــود. ایــن وضعیــت 

افــراد ضعیــف از شــدت گرمــا دچــار  باعــث می شــود 

ــگاه  ــو ن ــه جل ــه، مــن ب ــوان منون ــه عن بی هوشــی شــوند. ب

ــنیدم. رسم  ــت رسم ش ــی از پش ــدای ضعیف ــردم. ص می ک

را برگردانــدم پیرزنــی را دیــدم کــه از متــام صورتــش عــرق 

ماننــد آب رسازیــر اســت و بــا صــدای بســیار ضعیــف عــذر 

می کنــد کــه یــک چکــه آب برایــش داده شــود. کســی هــم 

ــان  ــدم. ناگه ــو برگردان ــه جل ــم را ب ــن صورت ــدارد. م آب ن

رسوصــدا بلنــد شــد. برگشــتم. دیــدم کــه آن زن بی هــوش 

ــاد  ــدی زی ــه ح ــت ب ــم جمعی ــفانه تراک ــت. متأس ــده اس ش

ــب  ــای مناس ــک ج ــه ی ــال آن زن ب ــکان انتق ــه ام ــود ک ب

ــمم  ــم. چش ــر رفتی ــی پیش ت ــت. کم ــود نداش ــا وج تقریب

بــه مریضــی افتــاد کــه از شــدت گرمــا مثــل جوجــه ی 

گنجشــگ نفس نفــس مــی زد. بــه طــور خالصــه، وضعیــت 

در تورخــم بســیار نگران کننــده اســت. 

پایان

ــه  ــار توجــه ب ــر اســاس مشــاهدات، الزم اســت در کن ب

وســعت بخشــیدن بنــدر، اقــدام جــدی در راســتای بهبــود 

راهروهــای انتظــار صــورت بگیــرد. بــه طــور منونــه، حداقــل 

مختلــف  گروه هــای  بــرای  راهــرو  چندیــن  می شــود 

از عابریــن ایجــاد شــود؛ طــوری کــه زنــان و کــودکان، 

ــد،  ــر دوش دارن ــار ســنگینی ب کهن ســاالن، کســانی کــه ب

بیــامران و جوانــان از راهروهــای مجــزا و مختــص اســتفاده 

کننــد تــا این گونــه هــم از تراکــم جمعیــت کاســته شــود و 

ــه خطــر نیفتنــد. ضمنــا، در ایــن  هــم افــراد آســیب پذیر ب

بنــدر ظاهــراً هیــچ توجهــی بــه وضعیــت معلولیــن صــورت 

ــات  ــن نگرانی هــا را در مالق ــا ای ــد م ــه اســت. هرچن نگرفت

مــان بــا ســفیر افغانســتان در پاکســتان رشیــک ســاختیم؛ 

امــا الزم اســت کــه افــکار عمومــی و کارگــزاران در کشــور 

نیــز بــه ایــن وضعیــت توجــه جــدی کننــد. 

5
وضعیت انسان ها در تورخم نگران  کننده است

عصمت الله جعفری

با مردم چه کردند؟ طالبان 

که  نداشتم  بیش  سال  دوازده  یا  ده  زمان  »آن 

و  رعب  چنان  را  کابل  شهر  و  شد  طالبان  آمد  آمد 

وحشتی فرا گرفته بود که هیچ انتظار منی رفت. همه 

داکرت  نظام  در  که  را  افرادی  طالبان  که  می گفتند 

به محض  و  می پالند  بوده  اند،  نجیب صاحب منصب 

یافنت شان آن ها را خواهند کشت. پدر من هم در آن 

زمان در حکومت داکرت نجیب انجام وظیفه می کرد و 

در خانه پنهان شده بود. دقیق به یاد ندارم که شب 

فرار  فکر  به  ما  روز  و  شب  هامن  در  اما  بود؛  چندم 

راپور  گرفنت  با  طالبان شب هنگام  که  بودیم  خانه  از 

پدرم به خانه ی مان ریختند و اعضای خانواده  ام که 

پدر، مادر و بردار بزرگم بودند را به گلوله بستند و از 

که  شد  چطور  منی دانم  ماندم.  زنده  من  فقط  آن ها 

بردند.« با خود  و  نگه داشتند  زنده  را  من 

گفته هایی که در باال آمده است، برشی از روایتی 

دوازده سالگی  سن  در  که  است  طالبان  زمان  در 

افتاده. طالبان  اتفاق  )نام مستعار(  برای عبدالصبور 

حکومت  افراد  متام  کابل،  شهر  به  گذاشنت  پای  با 

عبدالصبور  پدر  و  می کنند  عام  قتل  را  نجیب  داکرت 

است  بوده  دوره  آن  در  منصبان  صاحب  از  یکی  هم 

که طالبان به محض دریافت اطالعات از وی، درست 

هنگامی که این خانواده تصمیم به فرار از شهر کابل 

را داشتند، شب هنگام به حویلی آن ها یورش می برند 

می رسانند.  قتل  به  را  خانواده اش  اعضای  و متام 

کودکی  که  عبدالصبور  تنها  خانواده،  آن  افراد  از 

بیش نبود آن شب زنده می ماند و افراد طالبان او را 

با خود می برند. به گفته ی عبدالصبور، آن زمان هیچ 

یک از نزدیکان آنان در شهر کابل منانده بود و همه 

پنهان شده  ولسوالی ها  و  از شهر  و کناری  در گوشه 

ایران نیز گریخته بودند. بودند و حتا به پاکستان و 

هامن  را  من  زمان  »آن  می گوید:  عبدالصبور 

بود،  داده  را  پدرم  قتل  دستور  که  طالبی  فرمانده ی 

به  کند،  نگه  داری  من  از  که  نداشتم  را  کسی  چون 

فراگیری  برای  را  من  مدتی  از  بعد  و  برد  خود  پیش 

درس های دینی به یکی از مدارس دینی در پاکستان 

طالبان  نظارت  تحت  سال  دو  آن جا  من  فرستاد. 

دیگر  با  را  من  بعد  و  گرفتم  فرا  را  دینی  درس های 

جنگ  مناسب  را  مان  سن  زمان  آن  در  که  کودکانی 

جبهات  در  تا  برگرداندند  افغانستان  به  می دانستند، 

به  تفنگ  مردمی  مقاومت  نیروی  علیه  بر  طالبان 

بگیریم.« دست 

از  سن وساالنش  هم  از  شامری  با  عبدالصبور 

مدرسه ی دینی ای در کویته رهسپار جبهات جنگ در 

افغانستان می شوند و آنان که در یک گروه صدنفری 

این که به خط مقدم جنگ فرستاده  از  بودند، پیش 

شوند اول در محلی در نزدیکی کندهار برای چند ماه 

تعلیامت نظامی می بینند؛ اما عبدالصبور که کینه ی 

یتیم شدن از دست طالبان بر دل دارد، دوست ندارد 

که برای طالبان بجنگد و به همین خاطر، به راه فرار 

از دست طالبان فکر می کند و به دنبال فرصتی است 

تا بتواند از دست این گروه بگریزد و به جایی امن پناه 

بربد و یا اقاربش را پیدا کند. 

عبدالصبور می گوید: »من را قرار بود پیش هامن 

بر  را  نگه داشتنم  مسؤولیت  که  طالب  فرمانده ی 

جبهات  در  زمان  آن  او  و  بفرستند  بود،  گرفته  عهده 

شهر  به  فرستادند  را  من  بود.  جنگ  به  مشغول  مزار 

مزار؛ ولی آن فرمانده در داخل شهر نبود و باید صرب 

می کردم تا می آمد و ممکن بود تا فردا صبح برگردد. 

شان  دست  از  را  خود  که  بود  مناسبی  فرصت  پس 

نجات دهم. به بهانه ای خود را از پوسته ی شان دور 

کردم و فرار کردم؛ اما در هنگام فرار مرمی خوردم.«

اما  بود؛  شده  زخمی  که  این  با  عبدالصبور 

توانست آن روز خود را از دست طالبان نجات بدهد 

تا  بگیرد  پناه  مزار  شهروندان  از  یکی  خانه ی  در  و 

عبدالصبور  دیگر  آن  از  بعد  و  پایش خوب شود  زخم 

رسنوشت خودش را در زندگی ادامه داد و هم اکنون 

است. تکسی رانی  به  مشغول  کابل  شهر  در 

ستون،  این  در  شده  درج  مطالب  پی نوشت: 

از  قسمتی  که  است  مردمی  قصه های  از  برگرفته 

افغانستان  در  طالبان  سلطه ی  تحت  را  خود  زندگی 

صبح  روزنامه ی  با  را  خاطرات  شان  و  گذرانده  اند 

طریق  از  را  تان  خاطرات   کرده  اند.  رشیک  کابل 

کابل  روزنامه ی صبح  فیس بوک  یا صفحه ی  و  ایمیل 

و  شام  هویت  حفظ  به  متعهد  ما  کنید.  رشیک  ما  با 

استیم. خاطرات  تان  نرش 

بهخاطرنجنگیدنبرایطالبان
گلولهخوردم

محمد گوهری

در ایــن راهــرو دو مشــکل جدی 

ــرو  ــود: 1( در راه ــاهده می ش مش

مبتنــی  تفکیــک  هیــچ  فــوق، 

قابــل  عابریــن  میــان  نیــاز  بــر 

تعبیــری،  بــه  نیســت.  رویــت 

بیــار  مــرد،  پیــر، جــوان، زن، 

و ... بــا بیــک و وســایل شــان 

ــا  ــه ب ــد. هم ــت می کنن ــا حرک یکج

هــم فــرده می شــوند؛ طــوری 

ــه  ــد ب ــن بیفت ــی زمی ــر کس ــه اگ ک

احتــال بســیار زیــاد زیــر پــای 

جمعیــت لگدمــال خواهــد شــد. 

راهــرو  ایــن  عــرض  واقــع،  در 

ــر  ــم م ــک و نی ــه ی ــختی ب ــه س ب

می رســد. 2( در ایــن راهــرو هیــچ 

مســیری بــرای تصفیــه ی هــوا بــه 

خروجــی  و  ورودی  درهــای  جــز 

ــت  ــن وضعی ــود. ای ــده منی-ش دی

ضعیــف  افــراد  می شــود  باعــث 

ــی  ــار بی هوش ــا دچ ــدت گرم از ش

شــوند. بــه عنــوان منونــه، مــن 

ــگاه می کــردم. صــدای  ــو ن ــه جل ب

ــنیدم.  ــت رسم ش ــی از پش ضعیف

را  پیرزنــی  برگردانــدم  را  رسم 

صورتــش  متــام  از  کــه  دیــدم 

عــرق ماننــد آب رسازیــر اســت 

ضعیــف  بســیار  صــدای  بــا  و 

ــه آب  ــک چک ــه ی ــد ک ــذر می کن ع

برایــش داده شــود. کســی هــم 

آب نــدارد. مــن صورتــم را بــه جلــو 

برگردانــدم.
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خانواده6

ــی و در  ــای افغان ــفانه در خانواده ه ــه متأس ــی ک ــی از رفتارهای یک

ــی  ــام نگاه ــر ش ــت و اگ ــودک آزاری اس ــاده، ک ــا افت ــن ج ــان والدی می

ــد، در  ــان بیندازی ــواده ی خــود و دیگــر خانواده هــای اطــراف ت ــه خان ب

ــواده، اعــم از پــدر  خواهیــد یافــت کــه در میــان افــراد بزرگ ســال خان

و مــادر، شــخصی بــه صــورت خــودآگاه یــا ناخــودآگاه دچــار رفتارهــای 

کــودک آزاری اســت و ایــن گونــه رفتارهــا اگــر از تکــرار شــان در خانــواده 

جلوگیــری نشــود، بــه شــخصیت کــودک در زمــان رشــدش بســیار 

ــه وارد خواهــد کــرد.  صدم

تعریف و علل کودک آزاری 

هــر گونــه رفتــاری کــه باعــث آزار کــودک در هــر بعــدی از وجــود او 

اعــم از روحــی، عاطفــی، جســمی، جنســی و... شــود را، کــودک آزاری 

ــار  ــه چه ــی ب ــور کل ــه ط ــودک آزاری را ب ــل ک ــوان عل ــد. می ت می گوین

دســته تقســیم کــرد. 

1- رشایط خانوادگی

ــه  ــت ک ــودک آزاری اس ــل ک ــن عوام ــزو مهم تری ــواده ج ــط خان رشای

در ابعــاد مختلــف می توانــد زمینه ســاز ایــن آســیب شــود. ایــن رشایــط 

شــامل مــوارد زیــر اســت: 

• انــزوا و عــدم پشــتیبانی از کــودک: در خانواده هایــی کــه حامیــت 

ــودک  ــر ک ــرت از ه ــودک بیش ــرد، ک ــورت منی گی ــودک ص ــی از ک کاف

دیگــری ممکــن اســت در خطــر کــودک آزاری قــرار داشــته باشــد. 

• اســرتس والدیــن: در خانواده هایــی کــه بــه دالیــل مختلــف 

ــت،  ــاد اس ــودک زی ــن و ک ــر روی والدی ــواده ب ــط خان ــرتس در محی اس

احتــامل کــودک آزاری بیشــرت وجــود دارد؛ چــرا کــه ممکــن اســت 

بزرگ ترهــا بــه علــت وجــود فشــار، بدرفتــاری بیشــرتی بــا فرزنــد شــان 

ــند. ــته باش داش

• انتظــارات غیــر واقعــی از کــودک: نبــود آگاهــی از مراحــل رشــد 

و نداشــنت رفتــار مؤثــر والدیــن بــا کــودک از جملــه علــل کــودک آزاری 

اســت کــه می توانــد، رشایطــی را بــرای کــودک ایجــاد کنــد کــه دامئــا 

تحــت فشــار روحــی قــرار بگیــرد. 

ــه خصــوص  ــروری: بســیاری از مواقــع ب • نداشــنت مهــارت فرزندپ

ــن از  ــی آن اســت، والدی ــوع روحــی و روان ــی کــه کــودک آزاری از ن زمان

رفتارهــای خــود آگاه نیســتند و منی داننــد کــه در حــال واردکــردن چــه 

آســیبی بــه فرزنــد خــود اســتند.

2- رشایط خود کودک

ــه  ــاز ب ــتند و نی ــی اس ــمی دارای ناتوان ــر جس ــه از نظ ــی ک کودکان

مراقبت هــای بهداشــتی دارنــد، احتــامل ایــن کــه مــورد آزار قــرار 

بگیرنــد، بیشــرت اســت. در ایــن مــوارد بایــد حامیــت و مراقبــت بیشــرتی 

از کــودک صــورت بگیــرد؛ از جملــه ایــن ناتوانی هــا می تــوان بــه مــوارد 

زیــر اشــاره کــرد:

• معلولیــت ذهنــی: ناتوانــی ذهنــی ممکــن اســت منجــر بــه 

ناتوانــی  فرزنــد یــا کــودک در مراقبــت از خــود شــود.

• اختــالالت کــودکان: همچنیــن گاهــی وجــود برخــی اختــالالت 

روانــی در کــودک موجــب می شــود توســط دیگــران بیشــرت مــورد 

ــد. ــرار گیرن ــونت ق خش

• کــودکان بــا رشایــط خــاص: کــودکان نامــرشوع و کــودکان 

ــان  ــد ش ــه فرزن ــبت ب ــری نس ــرش دیگ ــن نگ ــه والدی ــته ای ک ناخواس

ــروز  ــامل ب ــد احت ــدان می توان ــن و فرزن ــط والدی ــی رواب ــد، چگونگ دارن

خشــونت و کــودک آزاری را بیشــرت کنــد. 

3- رشایط و فرهنگ جامعه

ــه  ــک جامع ــی ی ــت جغرافیای ــا و موقعی ــگ، هنجاره ــن، فرهن قوانی

ــذارد. در  ــر بگ ــونت در آن تأثی ــوع خش ــم و ن ــزان جرائ ــر می ــد ب می توان

جوامعــی کــه خشــونت ســازمان یافته مثــل جنــگ یــا انــواع آســیب های 

و  دارد  وجــود  اجتامعــی  نابرابری هــای  و  اســت  زیــاد  اجتامعــی 

همچنیــن در جوامعــی کــه خشــونت در ســطح جامعــه، رســانه ها و 

وســایل ارتبــاط جمعــی، مقبــول اســت و قوانیــن مشــخص و مؤثــری در 

زمینــه ی حامیــت از حقــوق کــودکان وجــود نــدارد، میــزان ایــن پدیــده 

ــادی،  ــط اقتص ــون رشای ــری چ ــل دیگ ــد. عوام ــر می باش ــیار باالت بس

مشــکالت محیــط آموزشــی، فقــدان نظــارت بــر مراکــز نگــه داری کودک 

و ضعــف در باورهــای دینــی از جملــه علــل اجتامعــی اســتند کــه 

ــند. ــل باش ــی دخی ــل اجتامع ــن معض ــاد ای ــد در ایج می توانن

4- افراد کودک آزار

افــرادی کــه اقــدام بــه کــودک آزاری می کننــد، همیشــه افــراد 

بیــامر روانــی نیســتند؛ هــامن طــور کــه تــا ایــن جــا ذکــر شــد، عوامــل 

متعــددی مــی توانــد در بــروز ایــن پدیــده توســط افــراد نقــش داشــته 

باشــد؛ امــا قابــل ذکــر اســت کــه گاهــی ایــن اعــامل توســط افــرادی 

صــورت می گیــرد کــه خــود دارای مشــکالت و اختالالتــی اســتند؛ 

اختــالالت شــخصیت، اختــالل در کنــرتل تکانــه، سادیســمی ها و 

ــه احتــامل  ــد ب افــرادی کــه خــود در کودکــی مــورد آزار واقــع شــده ان

ــد. ــت می زنن ــودک آزاری دس ــه ک ــرتی ب بیش

پیش گیری از کودک آزاری

ــظ  ــرای حف ــد ب ــن بای ــودک آزاری، والدی ــدد ک ــل متع ــود عل ــا وج ب

ــن  ــد. والدی ــام دهن ــه انج ــات پیش گیران ــود اقدام ــدان خ ــت فرزن امنی

می تواننــد بــا اســتفاده از مشــاوره ی کــودک، راه هــا و روش هــای 

صحیــح آمــوزش جنســی کــودک را بیاموزنــد. بــه ایــن صــورت کــودکان 

ــل کــودک آزاری و کــودک  ــه از خــود در مقاب ــد کــه چگون ــاد می گیرن ی

آزاری جنســی محافظــت کننــد. همچنیــن خانواده هــا بــا کاهــش تنش 

و اســرتس خانــه و حامیــت کــردن از کــودک می تواننــد احتــامل مــورد 

ــکایت از  ــد. ش ــش دهن ــادی کاه ــد زی ــا ح ــان را ت ــنت آن ــرار گرف آزار ق

افــراد خاطــی و پیگیــری کــردن آن می توانــد تــا حــد زیــادی رشایــط را 

بــرای افــرادی کــه تصمیــم بــه کــودک آزاری دارنــد ســخت کنــد. 

فرهنــگ  در  کــه  بــدی  پدیده هــای  از  یکــی 

متاســفانه  اســت،  کــرده  خــوش  جــا  افغانســتان 

فرهنگــی بــه نــام ازدواج زیــر ســن اســت و اگــر 

پرونده هــای خشــونت علیــه زنــان را ورق بزنــی در 

میــان هــر چندتــا پرونــده، حتــام یــک یــا دو پرونــده 

ــه  ــالی وادار ب ــرتان خردس ــه دخ ــت ک ــی یاف را خواه

ازدواج  زیــر ســن از ســوی خانــواده  ی شــان شــده انــد 

ــرتان  ــن دخ ــی ای ــت زندگ ــن مجبوری ــول ای ــا قب و ب

ــد و وادار  ــر می کن ــب تغیی ــک ش ــه در ی ــال ک خردس

بــه تحمــل زندگــی زناشــویی می شــود، مســیر خــود 

ــای  ــرتک و ازدواج ه ــی مش ــد. زندگ ــر می ده را تغیی

ــوی  ــونت هایی از س ــا خش ــوأم ب ــواره ت ــن هم ــر س زی

همــران ایــن کــودکان می باشــد. ازدواج زیــر ســن 

هــر چنــد در قانــون حامیــت از حقــوق کــودک و 

منــع خشــونت علیــه زنــان جــرم پنداشــته شــده 

ــا  ــه قضای ــن گون ــاهد ای ــا ش ــوز م ــا هن ــا ت ــت؛ ام اس

در میــان جامعــه و خانواده هــای افغانــی اســتیم. 

روایــت زندگــی شــقایق دخــرتی دوازده ســاله، یکــی 

ــدنش  ــا وادار ش ــه ب ــت ک ــی اس ــای دردناک از قضای

بــه قبــول ازدواج زیــر ســن، قامــت ایــن کــودک  

بالغ نشــده خمیــده اســت.  

بــه مالقــات شــقایق مــی روم؛ ایــن دخرت خردســال 

ــرار دارد و   ــی ق ــد صحــی و روان در وضعیــت بســیار ب

ــر  ــی ب ــوب و کبودی های ــکنجه، لت وک ــار ش ــوز آث هن

روی بدنــش را می تــوان دیــد کــه گــواه از دردهایــی 

ــوهرش  ــوی ش ــال از س ــرت خردس ــن دخ ــه ای دارد ک

متحمــل شــده اســت. شــقایق بــا آن کــه دو ســالی از 

زندگــی بــا شــوهرش را بــا مشــقت بســیار گذرانــده؛ 

را  کودکــی  معصومیــت  چهــره اش  در  هنــوز  امــا 

می تــوان یافــت. 

ایــن دخــرت بــا آن کــه بــه مــدت دو هفتــه می شــود 

کــه از شــکنجه گاهی کــه شــوهرش بــرای او ســاخته 

اســت، بیــرون آمــده و در شــفاخانه تحــت تــداوی 

قــرار دارد؛ امــا هنــوز جســمش ضعیــف اســت و نالــه 

ــر  ــه خاط ــی ب ــه گوی ــد ک ــی می زن ــای خفیف و زجه ه

بــا بســنت چشــم هایش  کابوس هایــی اســت کــه 

او می آینــد. رساغ 

ــه  ــد از ب ــد و بع ــم می مان ــی یتی ــقایق در کودک ش

ــز  ــد و مــادرش نی ــدرش فــوت می کن ــا آمدنــش پ دنی

بــرای ادامــه ی زندگــی تصمیــم بــه ازدواج بــا شــخص 

دیگــری را می گیــرد. بــه همیــن خاطــر، شــقایق نــزد 

بــرادر بزرگــش می مانــد و هنگامــی کــه بــه ســن 

ــغ دو  ــه مبل ــرادرش او را ب دوازده ســالگی می رســد، ب

نیــم لــک افغانــی بــا مــردی کــه بیــش از پانــزده ســال 

بــا او اختــالف ســنی دارد، نــکاح می کنــد. بــرادرش 

ــودش و  ــداری خ ــر ن ــه خاط ــط ب ــم را فق ــن تصمی ای

ایــن کــه زودتــر بتوانــد مســؤولیت نگــه داری شــقایق 

ــرد. ــد، می گی ــبک کن ــش س را از دوش

شــقایق بی خــرب از همــه جــا و غــرق در رویاهــای 

کودکانــه، بــه خانــه ی مــردی مــی رود کــه بعــد از 

آن قــرار اســت شــوهرش باشــد؛ امــا ایــن دخــرت 

زندگــی  و  شــوهر  از  تعریفــی  چــه  دوازده ســاله 

ــنی؛  ــن س ــد در چنی ــته باش ــد داش ــرتک می توان مش

ــد از رابطــه ی جنســی زناشــویی  چــه درکــی می توان

ــد؟ ــته باش داش

زندگــی  محــل  ازدواج  از  بعــد  شــقایق  شــوهر 

ــری  ــت دیگ ــه والی ــد و ب ــرک می کن ــان را ت ــی ش فعل

مــکان  نقــل  شــقایق  و  خانــواده اش  بــا  همــراه 

می کنــد تــا بتواننــد زندگــی جدیــد شــان را آغــاز 

کننــد. زندگــی در مرحلــه ای کــه شــقایق آن را رشوع 

ــه خــود می گیــرد و ایــن  می کنــد، چهــره ی خشــن ب

ــامر  ــج بی ش ــا درد و رن ــر روز ب ــال را ه ــرت خردس دخ

می کنــد.  مواجــه 

شــقایق هیــچ تصــوری بــرای زندگــی مشــرتک 

نیــز  کاســتی هایی  خاطــر  همیــن  بــه  و  نــدارد 

و  وجــود  مشــرتک  زندگــی  در  رفتارهایــش  در 

روز  هــر  کــه  می شــود  ســبب  کاســتی ها  همیــن 

خانــواده اش  اعضــای  و  شــوهرش  خشــونت های 

نســبت بــه او بیشــرت شــود. 

کــه  می رســد  حــدی  بــه  خشــونت ها  ایــن 

باالخــره ایــن عــروس خردســال تصمیــم می گیــرد 

خانــه ی  بــه  شــوهرش  خانــواده ی  از جفــای  کــه 

ــقایق  ــن کار ش ــربد و ای ــاه ب ــایگان پن ــی از همس یک

بشــود  عصبی تــر  شــوهرش  کــه  می شــود  باعــث 

شــدت  خانــه،  بــه  همــرش  برگردانــدن  بــا  و 

بدهــد.  افزایــش  را  خشــونت هایش 

ایــن کار شــقایق بــه گــامن خانــواده ی شــوهرش 

ــروی شــان شــده  ــن شــدن آب ســبب بدنامــی و ننگی

اســت و ایــن خانــواده تصمیــم می گیرنــد تــا عــروس 

ــا  ــک ب ــنابی تاری ــوی تش ــان را در تهک ــال ش خردس

ــه  ــر روز ب ــد. ه ــی کنن ــمئزکننده ای زندان ــوی مش ب

ــرار  ــکنجه ق ــورد ش ــان را م ــروس ش ــازه ع ــه ای ت گون

ــول  ــاه ط ــش م ــدت ش ــه م ــن روال ب ــد و ای می دهن

می کشــد. 

ــا طوالنــی شــدن رونــد زندانــی شــدن شــقایق،  ب

شــک و گــامن بــه دل اقــارب شــقایق می افتــد؛ 

ــی کــه  ــک از اقارب ــان هــر ی ــن مــدت زم چــون در ای

ــت  ــا مخالف ــدند، ب ــقایق می ش ــات ش ــتار مالق خواس

شــوهر شــقایق روبــه رو می شــوند؛ تــا ایــن کــه روزی 

ــا جدیــت تصمیــم  یکــی از اقــارب نزدیــک شــقایق ب

ــد  ــقایق می کن ــوهر ش ــه ی ش ــه خان ــدن ب ــر وارد ش ب

ــقایق  ــوهر ش ــوی ش ــخص از س ــه آن ش ــه در نتیج ک

زخمــی می شــود. 

در ارتبــاط بــا ایــن ماجــرا، پولیــس وارد قضیــه 

خانــه ی  بــه  کــه  هنگامــی  پولیــس  و   می شــود 

ــال  ــرت خردس ــود، آن دخ ــقایق وارد می ش ــوهر ش ش

را در تهکــوی تشــنابی کــه زندانــی شــده اســت، در 

حالتــی وخیــم پیــدا می کنــد.

در پیونــد بــا ایــن پرونــده، شــوهر، خواهــر شــوهر، 

بــرادر شــوهر و ُخــر شــقایق بازداشــت می شــوند و 

پرونــده ی شــان بــه دادســتانی فرســتاده می شــود.

نشــان  پرونــده  ایــن  در  طبــی  بررســی های 

می دهــد کــه متــام انــدام ایــن دخــرت خردســال 

و  کمــر  نواحــی  گلــو،  بــازوان،  شــامل دســت ها، 

ــا  ــت و حت ــده اس ــوختانده ش ــیخ داغ س ــا س ــکم ب ش

ــرده  ــور ک ــش عب ــاق پاهای ــیخ های داغ از س ــن س ای

ــات لگــد  و اندامــش کبودی هــای بیشــامری از رضب

و مشــت بــر خــود جــای داده. اعضــای ایــن خانــواده 

گــوش راســت عــروس خردســال شــان را بریــده انــد و 

ــر  ــد. ب ــز کشــیده ان ناخــن دســت ها و پاهایــش را نی

ــن دخــرت زخم هــای ناشــی از ســوختگی  ســینه ی ای

نیــز دیــده می شــود. در گــزارش طبــی پرونــده ی 

شــقایق آمــده اســت، افــرادی کــه او را مــورد شــکنجه 

ــی  ــدام جنس ــام ان ــی مت ــا بی رحم ــد ب ــرار داده ان ق

ــد. ــز ســوزانده ان ــن دخــرت را نی ای

روز دیگــر  تــا چنــد  اســت  قــرار  پرونــده  ایــن 

محکمــه ی نهایــی خــود را بگذارنــد و شــقایق بــا 

رأی قاضــی پرونــده بــرای همیشــه از دســت ایــن 

ــی  ــوهرش رهای ــواده ی ش ــای خان ــونت ها و اعض خش

یابــد؛ امــا بــا دیــدن ایــن دخــرتک خردســال در 

چنیــن رشایــط روحــی و جســمی، بعیــد می دانــم 

همیشــه  بــرای  را  دردهــا  ایــن  بتوانــد  شــقایق 

فرامــوش کنــد. 

رختخــواب  ســفید  ملحفــه ی  زیــر  را  خــود  او 

ــد  ــی را نبین ــا کس ــت ت ــرده اس ــان ک ــفاخانه پنه ش

و کســی هــم او را نبینــد. مــن ایــن گونــه تصــور 

ــرده  ــدا ک ــرت پی ــا نف ــقایق از آدم ه ــه ش ــم ک می کن

اســت و دوســت هــم نــدارد کســی برایــش دلســوزی 

ــد. کن

ــش را  ــت کوچک ــی دس ــه آرام ــی روم و ب ــر م جلوت

بــد  روزهــای  برایــش می گویــم:  آرام  و  می فشــارم 

ــقایق. ــاش ش ــیده و آرام ب ــان رس ــه پای ــی ات ب زندگ

افغانســتان کشــوری کــه از میــاِن  دود و آتــش، 

و ســتم،  و کشــتار، ظلــم  قتــل  انتحــار،  و  انفجــار 

ــن را در  ــت، دو جش ــته اس ــی برخاس ــاوت و بدبخت قس

یــک مــاه بــه متاشــا می نشــیند. دمبــوره و لیــگ برتــر 

فوتبــال، دو پیــام واضــح و روشــن بــه اســتبداد اســت. 

پاســخی اســت به کســانی کــه افغانســتاِن تاریــک و در 

ظلمــت می خواهنــد.  

صــدای  یــک  خــودش  خــودی  بــه  دمبــوره  

ــی  ــای هزارگ ــن در دمبوره ه ــت. م ــی اس عدالت خواه

اشــعار زیــاِد حامســی شــنیده  ام و دوســتش  دارم. 

دمبــوره ریشــه ی عمیــق و پیونــد ناگسســتنی بــا تاریــخ 

بخشــی از مردمــان ایــن رسزمیــن دارد. دمبــوره نــوازان 

مــا بایــد بیشــرت بــرای حفــظ و پاســداری ایــن هویــت 

فرهنگی-هــرنی، نــه تنهــا تــالش کننــد، بلکــه در 

جهــت رشــد و شــکوفایی دمبــوره ی هزارگــی در ســطح 

ــد.  ــف بگامرن ــت مضاع ــرون، هم ــور و بی کش

اصــال دمبــوره هویــت یــک بخــِش از جامعــه اســت؛ 

ــگ  ــت فرهن ــی، روای ــت تاریخ ــت مظلومی ــوره روای دمب

هــرنی- موســیقی جامعــه ی  مــان اســت کــه بــا جشــن 

و پایکویــی، شــور و نشــاط برگــزار می شــود. اشــعار 

عاشــقانه، حامســی، وطنــی و قشــنگ هزارگــی را 

ــد. از  ــم می آی ــن  رو، خوش ــنیده ام و از همی ــیار ش بس

ــد  ــزاره پیون ــه ی ه ــر از جامع ــوره فرات ــر، دمب ــگاه دیگ ن

عمیــق در هــرن و ادبیــات کشــور دارد. در مناطــق 

شــاملی کشــور مــان و مخصوصــا بدخشــان، مــردم 

ــرای همیــن، مــا  ــد. ب ــا دمبــوره دارن عالقــه ی عمیــق ب

ــؤولیت  ــوره مس ــنت دمب ــده نگه داش ــاِل زن ــه در قب هم

داریــم. جشــن دمبــوره ی بامیــان هــامن پیامــی اســت 

کــه مــا می خواهیــم؛ پیــام روشــنایی در برابــر ظلمــت، 

ــی. ــر ناامن ــت در براب امنی

ــت  ــان مدنی ــوره، پیام رس ــر از دمب ــا فرات ــال ام فوتب

و آزادی اســت. لیــگ برتــر  فوتبــال هــم پاســخ واضــح 

بــه تاریک اندیشــی دارد. فوتبــال را بی عدالتــی اش 

ــد و گــردی بیــش از حــد آن  ــه زندگــی شــبیه  می کن ب

ــورد  ــت می خ ــا درس ــه ی رضبه ه ــه هم ــا ک ــوپ. آن ج ت

بــه آن جــا کــه بایــد بخــورد، بــه جــز آن رضبــه ی آخــر، 

آن رضبــه ی نهایــِی مفقــود؛ کــه منی خــورد و تــوپ 

رد منی شــود از آن مــرز خوشــبختی؛ درســت عیــن 

زندگــی. اگــر قــرار بــود هــر کســی بــه حــق خود برســد، 

همــه چیــز مبتــذل و ناچیــز بــود و اصــال چــه نیــاز بــود 

بــه آن نــود دقیقــه جنــِگ بیســت و دو نفــره؟ همــه  چیــز 

ــچ  ــود. هی ــخص ب ــذ مش ــر روی کاغ ــذال، ب در اوج ابت

تضمینــی بــرای رســیدن بــه حــق وجــود نــدارد و همین 

فوتبــال را زیبــا می کنــد و راه را بــرای ورود رویــا بــه آن 

ــت  ــه صحب ــی ک ــود در جای ــر می ش ــد. مگ ــاز می کن ب

ــن  ــال، ای ــود؟ فوتب ــد ش ــا متول ــت، روی ــن اس از تضمی

ــرا  ــد؛ زی ــی را منی کش ــی، کس ــه در آن کس ــی ک جنگ

ــک  ــزرگ، در تک ت ــی بســیار ب کــه خشــونتش در زمین

ــب،  ــارض و غای ــاگران ح ــای متاش ــا و عربده ه فریاده

در گِــردی بیــش از حــد و ناعادالنــه ی آن تــوپ، در 

متــارض و ریــا و منایــش، در قضــاوت محدود و انســانی 

و البتــه واقعــی، اســتتار شــده اســت؛ همجــوار شــدن 

واژه ی جنــگ در کنــار واژه ی فوتبــال، نزدیک تریــن 

و واقعی تریــن واژه ای اســت کــه می توانســت کنــار 

ــش  ــش از پی ــیند و آن را بی ــرشی بنش ــاهکار ب ــن ش ای

دهشــتناک و باشــکوه کنــد. 

فوتبــال، گذاشــنت اســلحه بــر روی زمیــن اســت؛ 

تــوپ اخــرتاع شــده اســت. قصه هــای  زیــرا کــه 

ایــن کشــور ســال های زیــادی اســت کــه تغییــر 

ــر در  ــای تغیی ــی از قصه ه ــال یک ــت. فوتب ــرده اس ک

ــه  ــد ک ــت می کن ــال روای ــت. فوتب ــن اس ــن رسزمی ای

رویکردهــا و روش هــای جنگــی امــروز بــه شــدت 

ــال  ــر فوتب ــگ برت ــای لی ــت. پیام ه ــه اس ــر یافت تغیی

ــراوان خجســته و نیــک اســت. یکــی از پیام هــای  ف

ایــن جشــن همدلــی و همگرایــی اســت. وقتــی 

ــی  ــد، وقت ــدف می جنگندن ــک ه ــرای ی ــی ب جوانان

ــاخته در  ــت س ــه سیاس ــی ک ــه دور از تعلقات ــان ب آن

کنــار هــم می ایســتند.

ــر فوتبــال دیوارهــای شــک و تردیــدی   لیــگ برت

کــه در حــوزه ای دیگــر بــرای مردمــان ایــن رسزمیــن 

کشــیده شــده اســت را، نابــود می کنــد. آوازخوانانــی 

می خواننــد،  آواز  برتــر  لیــگ  میــداِن  در  کــه 

انــد.   جدیــد  افغانســتان  شــهروندان  مناینــده ی 

ــد صــدای میلیون هــا زن و دخــرت  ــی کــه می آین زنان

ــد کــه دل  ــن کشــور ان دیگــر از گوشــه گوشــه ای ای

شــان بــرای جشــن و خوشــحالی می تپــد. 

ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــتان واقعیت ــر افغانس ــگ برت لی

مصــاف ریــاکاری و عوام فریبــی مــی رود. مهمــرت 

از همــه، برگــزاری لیــگ برتــر فوتبــال یــک پیــام 

مهمــرت هــم دارد و  آن مدیریــت و رهــربی اســت. 

ایــن  کــه نســل نویــن افغانســتان دارای ظرفیــت 

و توانایــی قابــل توجهــی اســت. مدیریــت لیــگ 

برتــر منونــه ای از ظرفیــت نســل جدیــد در  متــام 

اســت.  زمینه هــا 
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ــن کــه  ــرای ای ــی از خواننــدگان ســتون دریافــت کــرده ام. ب ــه نــرش رســیده اســت، واکنش هــای متفاوت ــه رنــگ زن« ب ــد نوشــته ی پیشــین کــه از رسی نوشــته های ســتون »زندگــی ب ــا نــرش چن ب

نگرانــی مخاطبــان را جــدی می پنــدارم، الزم می دانــم تــا بــرای آگاهــی بیشــرت مخاطبانــم بنــگارم کــه ایــن روایت هــا مســتند اســتند؛ روایت هایــی برخاســته از دل همیــن جامعــه کــه مــا در آن زندگــی 

ــرای بازگویــی خشــونت های انجــام شــده  ــرا قانــون جدیــت خــود را از دســت داده اســت. پــس مــن ب ــر جنــس دیگــر چنیــن خشــونت هایی را روا داشــته؛ زی می کنیــم. جامعــه ای کــه یــک جنــس ب

ــان نگاشــته  ــه زن ــر اســاس اســناد رســمی پرونده هــای ثبــت شــده از خشــونت علی ــد و ب ــن خشــونت ها و دردهــا واقعیــت دارن ــاز هــم نیســت؛ چــون ای ــم و نی ــرای زن منی کن ــی را ب هیــچ مظلوم منای

می شــود و زاده ی هیــچ ذهــن خیال بافــی نیســت. ایــن روایت هــا واقعیــت زندگــی زن در جامعــه ی افغانســتان اســت کــه رنــگ درد، خشــونت و قربانــی شــدن را بــه خــود گرفتــه اســت. ایــن روایت هــا 

زندگی هایــی اســتند کــه در همیــن نزدیکــی مــان اتفــاق افتــاده انــد و مــا تــا کنــون چشــم و گــوش خــود را بــر آن بســته بودیــم.
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نامــزد  و  رییس جمهــور  ارشف غنــی،  محمــد 

ریاســت جمهوری، می گویــد کــه حــارض اســت بــرای 

نظــام  وجــه  هیــچ  بــه  امــا  بدهــد؛  قربانــی  صلــح 

کــرد. نخواهــد  معاملــه  را  جمهــوری 

ــی  ــنبله(، در یک ــنبه )31 س ــی، روز یک ش ــای غن آق

از هامیش هــای انتخاباتــی اش در کابــل، گفــت کــه 

نقطــه ی مشــرتک همــه ی مــردم افغانســتان در زیــر 

ــچ  ــه هی ــام ب ــن نظ ــت و ای ــه اس ــت نهفت ــرت جمهوری چ

ــود. ــد ب ــه نخواه ــل معامل ــه قاب وج

مــردم  شــهروندی  »حقــوق  افــزود:  غنــی  آقــای 

ــه  ــردم ب ــاوات م ــت، مس ــه نیس ــل معامل ــتان قاب افغانس

ــل  ــان قاب ــوق زن ــت، حق ــه نیس ــل معامل ــرد قاب ــث ف حی

معاملــه نیســت، بــه عقــب رفــنت ممکــن نیســت و بــرای 

بــه عقــب بــردن زنــان افغانســتان بایــد از روی جســدم 

ــوری  ــام جمه ــا در نظ ــی، تنه ــدت مل ــد. وح ــور کنن عب

توســعه، تحکیــم و پیرشفــت داشــته می توانــد.« 

نظــام  در  تنهــا  افغانســتان  مــردم  کــه  گفــت  او 

را  خــود  مســاوات  می شــوند،  شــهروند  جمهــوری 

می رونــد. پیــش  بــه  و  می یابنــد 

آقــای غنــی تأکیــد کــرد کــه صلــح نیــاز مربمــی 

ــگ را  ــت جن ــرا قیم ــت؛ زی ــتان اس ــردم افغانس ــرای م ب

آن هــا می پردازنــد. او عــالوه کــرد: »برنامــه ی مــا بــرای 

ــت.  ــور اس ــهروند محور و دولت مح ــور، ش ــح ملت مح صل

ــا وعــده می دهــم کــه  ــم؛ ام ــه می کنی ــالت را ارائ تفصی

صلــح را بــه شــب منی گذاریــم. صلــح ملــی اســت، نــه 

ــچه ی  ــح ُس ــک صل ــی؛ ی ــه قوم ــی و ن ــه حزب ــمتی، ن س

افغانــی می خواهیــم تــا بتوانیــم زیــر چــرت آن واقعــا 

ــیم.« ــوش بکش ــه آغ ــر را ب هم دیگ

امنیتــی  وضعیــت  کــه  گفــت  همچنــان  او 

ــدارد  ــق ن ــان تعل ــا طالب ــح ب ــه صل ــا ب ــتان، تنه افغانس

کشــور  ایــن  در  فراوانــی  تروریســتی  پدیده هــای  و 

می کننــد. فعالیــت 

تروریســتی  ادامــه داد: »پدیده هــای  آقــای غنــی 

زیــادی در افغانســتان اســت و بایــد از آن جلوگیــری 

شــود. حــرف کلیــدی ایــن اســت کــه بــه کســی اجــازه 

جنــگ  میــدان  بــه  را  افغانســتان  کــه  منی دهیــم 

ــد یــک صــف ملــی در  رقابتــی خــود تبدیــل کنــد و بای

ــده  ــیه ران ــه حاش ــا ب ــود ت ــاد ش ــتان ایج ــر تروریس براب

شــوند.«

او تأکیــد کــرد کــه مذاکــره بــا طالبــان، جدیــت، 

بایــد خودشــان  مــردم  و  تدبیــر می خواهــد  و  تعهــد 

انتخــاب کننــد کــه چــه کســی در گفت وگوهــای صلــح 

ــد. ــی کن ــا منایندگ از آن ه

مذاکره کننــده ی  هیــأت  کــه  افــزود  غنــی  آقــای 

آدرس  از  کــه  نــدارد  صالحیــت  افغانســتان،  دولــت 

بلکــه  کنــد؛  امضــا  صلــح  توافق نامــه ی  زیــر  مــردم 

مــردم خــود شــان بایــد از طریــق مناینــدگان شــان 

لویه جرگــه ی مشــورتی صلــح  یــا هــم  و  پارملــان  در 

تصمیــم نهایــی خــود را در ایــن بــاره بگیرنــد.

ــد  ــش، دونال ــدی پی ــه چن ــت ک ــی اس ــن در حال ای

دنبــال  بــه  متحــده،  ایــاالت  رییس جمهــور  ترامــپ، 

حملــه ی  در  امریکایــی  رسبــاز  یــک  باخــنت  جــان 

ــح را  ــای صل ــل، گفت وگوه ــان در کاب ــتی طالب تروریس

متوقــف کــرد و پــس از آن گفــت کــه ایــن گفت وگوهــا، 

ــه اســت  ــه تازگــی گفت »مــرده« اســت. آقــای ترامــپ، ب

کــه رد آتش بــس از ســوی طالبــان، یکــی از دالیــل 

عمــده ی توقــف گفت وگوهــای صلــح بــوده اســت.

تالش هــا  نیــز  افغانســتان  حکومــت  آن،  از  پــس 

از  پــس  تــا  را  صلــح  گفت وگوهــای  پیشــربد  بــرای 

ــرد و  ــف ک ــت جمهوری، متوق ــات ریاس ــزاری انتخاب برگ

ــد  ــد صلــح، توســط دولــت منتخــب جدی گفــت کــه رون

ــد. ــد ش ــال خواه دنب

ــتار  ــا خواس ــون باره ــا کن ــان ت ــال، طالب ــن ح ــا ای ب

ــد کــرده  ــح شــده و تاکی ــری گفت وگوهــای صل از رسگی

 انــد کــه در صــورت از رسگیــری ایــن گفت وگوهــا، ایــن 

ــد. ــار متعهــد خواهنــد مان ب

مســؤوالن اداره ی احصائیــه ی ملــی و معلومــات 

ــد  ــته، دوص ــاه گذش ــش م ــی ش ــه ط ــد ک می گوین

ــل،  ــای کاب ــی در والیت ه ــناس نامه ی برق ــزار ش ه

هــرات و ننگرهــار توزیــع شــده اســت.

مرکــز  پنجمیــن  ســنبله(   31( یک شــنبه  روز 

دوم  حــوزه ی  در  برقــی  شــناس نامه های  توزیــع 

شــهر کابــل فعــال شــد. احمدجاویــد رســولی، 

ــس  ــات، پ ــه و معلوم ــی احصائی ــس اداره ی مل ریی

ــاه  ــش م ــه در ش ــت ک ــز، گف ــن مرک ــایش ای از گش

باشــندگان والیت هــای کابــل، هــرات  گذشــته، 

و ننگرهــار، دوصــد هــزار شــناس نامه ی برقــی را 

ــان  ــن اداره همچن ــس ای ــد. ریی ــرده  ان ــت ک دریاف

افــزود کــه در مــدت ذکرشــده، 300 هــزار نفــر 

بــرای اخــذ شــناس نامه مراجعــه کــرده  انــد کــه 

ــودن طــی  ــر ب ــل زمان گی ــه دلی صــد هــزار آن هــا ب

ــد. ــرده ان ــت نک ــوز دریاف ــا هن ــل آن، ت مراح

کــه  کــرد  اعــالم  همچنــان  رســولی  آقــای 

دیگــر  مرکــز  چندیــن  نزدیــک،  آینــده ی  در 

والیــت  چنــد  در  برقــی  شــناس نامه های 

افغانســتان از جملــه، کندهــار، بامیــان، بلــخ و 

شــد. خواهــد  ایجــاد  پکتیــا 

حیــدری،  محمدیعقــوب  حــال،  همیــن  در 

والــی والیــت کابــل، می گویــد کــه نبــود ســند 

را  عمــده  پیامــد  دو  کابــل،  در  هویتــی  معتــرب 

ــت  ــته اس ــراه داش ــه هم ــل ب ــندگان کاب ــرای باش ب

ــای  ــش جرم ه ــرای افزای ــه را ب ــو زمین ــه از یک س ک

جنایــی و فعالیت هــای تروریســتی فراهــم کــرده 

و از ســوی دیگــر، باعــث شــده اســت خدمــات 

ــه ی الزم  ــه گون ــل ب ــندگان کاب ــرای باش ــهری ب ش

انجــام نشــود.

و  ملــی  احصائیــه ی  اداره  ی  آمــار  بنیــاد  بــر 

ــی  ــناس نامه های برق ــع ش ــاز توزی ــات، از آغ معلوم

ــهروندان  ــه ش ــناس نامه ب ــزار ش ــون 287 ه ــا کن ت

ــت. ــده اس ــع ش ــتان توزی افغانس

کمیســیون مســتقل انتخابــات، از نامــزدان 

ریاســت جمهوری خواســته اســت کــه در صــورت 

انــرصاف از نامــزدی و یــا کناره گیــری بــه نفــع 

ایــن  رســمی  مکتــوب  طــی  دیگــری،  نامــزد 

کمیســیون را در جریــان بگذارنــد.

در اعالمیــه ای کــه روز یک شــنبه )31 ســنبله( 

از ســوی ایــن کمیســیون منتــرش شــده، آمــده 

ــه منظــور عــدم محاســبه ی  اســت کــه نامــزدان ب

رأی  شــان در جریــان شــامرش آرا، مکلــف اســتند 

بــه  را  انــرصاف  شــان  کتبــی  گونــه ی  بــه  تــا 

ــد. ــالع ده ــات اط ــیون انتخاب کمیس

در اعالمیــه آمــده اســت کــه اخیــرا کمیســیون 

رســانه های  طریــق  از  انتخابــات  مســتقل 

ــامری از نامــزدان  ــه ش جمعــی اطــالع یافتــه ک

ریاســت جمهوری از رفــنت بــه انتخابــات شــش 

میــزان ســال جــاری منــرصف شــده و یــا از برخــی 

ــد. ــرده ان ــت ک ــالم حامی ــر اع ــدان دیگ کاندی

ــت:  ــه اس ــات گفت ــتقل انتخاب ــیون مس کمیس

ــردی از نامــزدی خــود منــرصف شــود،  »هــرگاه ف

مکلــف اســت کــه قبــل از تاریــخ معینــه در تقویــم 

بــه  کتبــی  به گونــه ی  را  موضــوع  انتخاباتــی، 

ــد.« ــالع ده ــیون اط کمیس

ــون  ــا کن ــه ت ــی ک ــیون، از نامزدان ــن کمیس ای

بــه نفــع نامــزد دیگــری کنــار رفتــه  انــد، خواســته 

اســت کــه فورمــه ی انــرصاف را خانه پــری کننــد؛ 

ــی  ــکایات انتخابات ــیون ش ــه کمیس ــر آن، ب در غی

ــد شــد. ــی خواهن معرف

گفتنــی اســت کــه از میــان هجــده نامــزد 

و  رســول  زملــی  کنــون  تــا  ریاســت جمهوری، 

شــیدا محمــد ابدالــی بــه نفــع محمــد ارشف غنــی 

رهــرب دســته ی انتخاباتــی دولت ســاز کنــار رفتــه 

ــد.  ان

گزارش هــا از والیــت تخــار، حاکــی از تجــاوز گروهــی 

ــاله در  ــت س ــرت هش ــک دخ ــر ی ــب ب ــان طال هراس افگن

ــار،  ــت تخ ــی در والی ــؤوالن محل ــت. مس ــت اس ــن والی ای

ــوالی  ــب در ولس ــان طال ــه هراس افگن ــد ک ــد می کنن تایی

خواجه   غــار ایــن والیــت بــه تازگــی بــر یــک دخــرت 8 

ــد.  ــرده  ان ــی ک ــاوز جنس ــی تج ــه ی گروه ــه گون ــاله ب س

ــزارش  ــم گ ــال، وخی ــرت خردس ــن دخ ــی ای ــت صح وضعی

شــده اســت.

بــه  تخــار،  والیــت  خواجه  غــار  ولســوال  مالعمــر، 

هراس افگنــان  کــه  می گویــد  کابــل  روزنامــه ی صبــح 

ــوروغ«  ــه ی »ق ــاله در منطق ــرت 8 س ــک دخ ــر ی ــب ب طال

کــه حــدود 10 کیلومــرت از مرکــز ولســوالی فاصلــه دارد، 

ــد. ــرده  ان ــی ک ــی گروه ــاوز جنس تج

او می افزایــد کــه وضعیــت صحــی ایــن دخــرت بــه 

ــازه  ــواده ی او اج ــه خان ــان ب ــت و طالب ــم اس ــدت وخی ش

نــداده انــد کــه تــا هنــوز دخــرت شــان را بــه منظــور درمــان 

بــه بیــرون از روســتا انتقــال بدهنــد. بــه گفتــه ی منابــع، 

ــه  ــر ایــن موضــوع، ب ــرای رسپــوش گذاشــنت ب طالبــان ب

خانــواده ی قربانــی اجــازه نــداده انــد کــه دخــرت هشــت 

ــه مراکــز صحــی انتقــال دهنــد. ســاله ی شــان را ب

پــس  کــه  می کنــد  عــالوه  خواجه  غــار،  ولســوال 

از ایــن رویــداد، خانــواده ی ایــن دخــرت 8 ســاله بــه 

مســؤوالن گــروه طالبــان شــکایت کــرده انــد؛ امــا تــا 

آنــان رســیدگی نشــده اســت. کنــون بــه شــکایت 

گفتــه می شــود کــه بنــا بــر دالیــل امنیتــی تــا کنــون 

نیروهــای امنیتــی نیــز نتوانســته انــد بــه ایــن روســتا 

ــد.  ــدا کنن ــی پی دسرتس

ولســوال خواجه غــار می گویــد: »زمــان دقیــق ایــن 

موضــوع مشــخص نیســت؛ امــا بــه تازگــی اتفــاق افتــاده 

اســت.«

ــدگاه  ــا دی ــم ت ــالش کردی ــاق ت ــن اتف ــه ای ــد ب در پیون

گــروه طالبــان را نیــز بــا خــود داشــته باشــیم؛ امــا موفــق 

نشــدیم.

ــب  ــان طال ــی هراس افگن ــاوز جنس ــتین تج ــن نخس ای

نیســت؛ در جریــان ســال های گذشــته بســیار اتفــاق 

ــف  ــق مختل ــروه در مناط ــن گ ــان ای ــه جنگجوی ــاده ک افت

افغانســتان، دســت بــه چنیــن اعاملــی بزننــد. بــه گونــه ی 

مثــال، چهــار ســال پیــش، هراس افگنــان طالــب در 

ــک  ــر ی ــان، ب ــت بدخش ــوالی وردوج والی ــات ولس مربوط

زن در حضــور شــوهر و فرزندانــش تجــاوز جنســی کــرده 

و ســپس او را حلق آویــز کردنــد.

نوجــوان  جنگجویــان  از  شــامری  هــم،  ســویی  از 

طالــب کــه ســوی نیروهــای امنیتــی بازداشــت شــده 

ــان، در  ــان طالب ــه فرمانده ــد ک ــرده  ان ــرتاف ک ــد، اع  ان

تروریســتی  فعالیت هــای  در  آن هــا  از  کــه  ایــن  کنــار 

نیــز  جنســی  بهــره ی  آن هــا  از  می کردنــد،  اســتفاده 

. نــد می برد

ایــن در حالــی اســت کــه چنــد مــاه پیــش، برخــی از 

ــت  ــه دس ــار، ب ــت تخ ــار والی ــوالی خواجه غ ــق ولس مناط

وزارت  هرچنــد  بــود.  افتــاده  طالــب  هراس افگنــان 

داخلــه در آن زمــان اعــالم کــرد کــه ایــن ولســوالی از 

ــوز هــم  ــان پاک ســازی شــده اســت؛ امــا هن وجــود طالب

طالبــان در بخش هایــی از ایــن ولســوالی حضــور دارنــد.

از  افغانســتان  شــامل-رشق  در  تخــار  والیــت 

والیت  هــای بــه شــدت ناامــن اســت کــه در ماه هــای 

اخیــر آمــاج حمــالت پــی هــم هراس افگنــان طالــب قــرار 

داشــته و افــراد ایــن گــروه در شــامری از ولســوالی های 

آن، در حــال نــربد بــا نیروهــای امنیتــی اســتند.

اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 200 $
یک سال: ۳50 $
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58 روز تا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

مواد  که  می گویند  انتخابات  مستقل  کمیسیون  مسؤوالن 

انتقال  افغانستان  ولسوالی   125 از  بیش  به  انتخاباتی  حساس 

داده شده و این کمیسیون، متام آمادگی های کامل را در ششم 

است. گرفته  دست  روی  میزان 

مسؤوالن این کمیسیون همچنان گفته  اند که کارمندان مؤقت 

در 4500 مرکز رأی دهی استخدام شده و تا دو روز دیگر، متامی 

استخدام ها در سایر مراکز رأی دهی دیگر، تکمیل خواهد شد.

انتخابات  دور  چهارمین  برگزاری  تا  دیگر  روز  پنج  این که  با 

کمیسیون  کارمندان  درصد  هفتاد  مانده،  باقی  ریاست جمهوری 

دیگر،  جانب  از  و  دارد  قرار  آموزش  تحت  انتخابات  مستقل 

فهرست  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  مسؤوالن  گفته ی  به 

رأی دهندگان آماده شده و در روز رأی دهی در متام مراکز انتقال 

می شود. داده 

بخشیدن  نظم  برای  عامل  مهم ترین  رأی دهندگان  فهرست 

پارملانی ای  انتخابات  در  است.  ریاست جمهوری  انتخابات  به 

این  بودن  منسجم  عدم  دلیل  به  شد،  برگزار  گذشته  سال  که 

یا  شدند؛  روبه رو  زیادی  چالش های  با  رأی دهندگان  فهرست، 

نام شخص رأی دهنده در فهرست وجود نداشت و یا هم فهرست 

شده  داده  انتقال  دیگر  مرکز  به  مرکز  یک  از  رأی دهندگان 

فهرست  که  می گویند  کمیسیون  این  مسؤوالن  اکنون  اما  بود؛ 

روز  در  و  منی سازند  همگانی  ناظر  نهادهای  با  را  رأی دهندگان 

می کنند. نصب  محالت  به  رأی دهی 

انتخابات خواسته که  از کمیسیون مستقل  ناظر  نهادهای  اما 

فهرست نهایی رأی دهندگان را در اختیار این نهادها قرار دهد و 

این روند، در محالت رأی دهی نصب  از روز برگزاری  یا هم پیش 

زبیر حبیب زاده  بیرون شوند.  از رسدرگمی  رأی دهندگان  تا  شود 

انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  می گوید  تیفا،  سخنگوی 

فهرست  که  صورتی   در  و  است  نداده  نهاد  این  به  روشنی  پاسخ 

رأی دهندگان در روز انتخابات در محالت نصب شود، چالش های 

خواهد  تکرار  ریاست جمهوری  انتخابات  در  پارملانی  انتخابات 

شد.

به دست  این چالش ها دست  نهادها معتقدند که همه ی  این 

انتخابات را محدود می سازد. تیفا  هم داده و نظارت بر شفافیت 

4500 ناظر خود را در رسارس افغانستان برای نظارت از انتخابات 

ریاست جمهوری آماده کرده است. هرچند که ناظران این نهاد از 

سوی سازمان ملل  متحد حامیت مالی منی شوند؛ اما به همکاری 

نهادهای دیگر، تالش می کنند که نظارت گسرتده را انجام دهند. 

عمده ترین  را  امنیتی  و  سیاسی  چالش های  اما  تیفا  مسؤوالن 

صورت  در  که  می دانند  رو  پیش  انتخابات  از  نظارت  برای  مانع 

ولسوالی های  از  نظارت  روند  گسرتده،  ناامنی های  موجودیت 

بود. خواهد  دشوار  افغانستان،  ناامن 

را  امنیتی  تهدیدهای  نیز،  فیفا  مسؤوالن  حال،  همین  در 

درشت ترین مانع برای نظارت از انتخابات ریاست جمهوری عنوان 

حاصل  اطمینان  »ما  می گویند:  نهاد  این  مسؤوالن  می کنند. 

برگزار  انتخابات  اگر  ناامن  مناطق  در  استیم.  نگران  و  نکردیم 

نشود و یا هم اگر برگزار شود و ناظرین ما به دالیل امنیتی برای 

می آورد.« بار  به  را  مشکالت  این  باشند،  نداشته  حضور  نظارت 

کمسیون  می گوید،  رأی دهندگان  فهرست  مورد  در  تیفا 

انتخابات به این نهاد گفته که فهرست به مراکز محالت رأی دهی 

ارسال شده؛ اما نظارت ناظران تیفا در والیات نشان می دهد که 

هنوز فهرست رأی دهندگان به والیات ارسال نشده است. سمیرا 

رأی دهندگان  فهرست  اگر  که  بیان می کند  تیفا،  رسا، سخنگوی 

انتخابات  نشود،  نصب  مراکز  به  انتخابات  برگزاری  روز  از  پیش 

شد. خواهد  مواجه  بن بست  به  ریاست جمهوری 

از مسائل بسیار مهم و کلیدی برای  انتخابات یکی  بر  نظارت 

انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در افغانستان است. شفافیت 

می گیرد.  صورت  آن  از  که  است  نظارتی  به  وابسته  انتخابات 

و  انتخابات  قانون  مطابق  دقیق،  باید  انتخابات،  بر  نظارت 

بی طرفانه انجام شود تا اصل شفافیت در این روند تضمین گردد؛ 

اگر نظارت از انتخابات دقیق انجام شود، جلو تقلب تا حد زیادی 

گرفته می شود و چالش های احتاملی پس از برگزاری انتخابات و 

بود. نتایج، کمرت خواهد  اعالم  بررس  یا هم 

دقیق  نظارت  انتخابات  بر  که  صورتی  در  دیگر،  سوی  از 

انتخابات  اصل  به  نسبت  مردم  اطمینان  و  اعتامد  شود،  انجام 

برای  مسأله  این  و  شد  خواهد  احیا  انتخاباتی  کمیسیون های  و 

تلقی  مهم  بسیار  افغانستان  در  انتخابات  فرهنگ  کردن  نهادینه 

نشود،   انجام  همه جانبه  نظارت  انتخابات  بر  هرگاه  اما  می شود؛ 

انتخاباتی بیش  انتخابات و کمیسیون های  بی اعتامدی مردم به 

به  نهادها  این  و حیثیت  اعتامد  یافته،  افزایش  دیگر  زمان  هر  از 

جانب  از  رفت.  خواهد  بین  از  مردم  میان  در  بی پیشینه  گونه ی 

از  را پس  و تنش ها  تقلب گسرتده فراهم شده  برای  دیگر، زمینه 

برگزاری انتخابات افزایش خواهد داد که در این صورت مرشوعیت 

رفت  خواهد  سوال  زیر  تقلبی  انتخابات  نتایج  از  برامده  حکومت 

بود. در کشور خواهد  بحران  و  نزاع  آن،  فرجام  که 

روز  باید در  ابزارهایی است که  دارنده ی  انتخابات،  بر  نظارت 

ابزارهایی  از  یکی  رسانه ها  کنند؛  ایفا  را  بارزی  نقش  انتخابات، 

است که می توانند با پوشش گسرتده از این روند، به تخطی های 

کنند.  همگانی  را  سیستامتیک  تقلب های  و  پرداخته  انتخاباتی 

را  فعال  نقش  انتخاباتی  پیکارهای  در  رسانه ها  طوری  که  هامن 

داشتند، در روز برگزاری انتخابات نیز نقش نظارتی و اطالع رسانی 

ایفا می کنند. را  مهمی 

نهادهای جامعه ی مدنی؛ این نهادها برای کسب قدرت مبارزه 

می ورزند.  تالش  قدرت  مردمی ساخنت  برای  بلکه  منی کنند؛ 

و دولت است؛  میان مردم  نهادها وساطت  این  فلسفه ی وجودی 

ویژه  ای  اهمیت  از  مدنی  جامعه ی  برای  انتخابات  این،  بر  بنا 

مدنی  جامعه ی  نهادهای  منظور،  همین  به  و  است  برخوردار 

انتخاباتی،  حوزه های  در  خود  منایندگان  استقرار  با  می توانند 

دهند. انجام  را  همه جانبه  نظارت 

پنج روز تا انتخابات
فهرست رای دهندگان ششم میزان در مراکز رای دهی نصب می شود

سیدمهدی حسینی

مهم ترین  رأی دهندگان  فهرست 

انتخابات  به  بخشیدن  نظم  برای  عامل 

انتخابات  در  است.  ریاست جمهوری 

به  شد،  برگزار  گذشته  سال  که  پارملانی ای 

فهرست،  این  بودن  منسجم  عدم  دلیل 

روبه رو  زیادی  چالش های  با  رأی دهندگان 

شدند؛ یا نام شخص رأی دهنده در فهرست 

وجود نداشت و یا هم فهرست رأی دهندگان 

داده شده  انتقال  به مرکز دیگر  از یک مرکز 

کمیسیون  این  مسؤوالن  اکنون  اما  بود؛ 

با  را  رأی دهندگان  فهرست  که  می گویند 

روز  در  و  منی سازند  همگانی  ناظر  نهادهای 

می کنند. نصب  محالت  به  رأی دهی 


