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وزارت دفاع افغانستان اعالم کرده است که 

در نتیجه ی عملیات ویژه ی نیروهای کوماندو، 

۱۳ تن از زندان طالبان در والیت هلمند آزاد 

شدند.

این  دفاع،  وزارت  خربنامه ی  بنیاد  بر 

عملیات پنج شنبه شب )۱۱میزان( در روستای 

دین محمد ولسوالی نهر رساج انجام شده و در 

نتیجه،  ۱۳ تن از غیر نظامیانی که نزد طالبان 

شدند. آزاد  بودند،  زندانی 

این وزارت گفته است که در چند ماه اخیر، 

ده ها تن از غیر نظامیان از زندان طالبان آزاد 

شده  اند و عملیات آزادی سایر زندانیان از نزد 

طالبان ادامه دارد.

اخیر  ماه  چند  در  که  است  درحالی  این 

نیروهای ارتش به شمول کوماندوها و نیروهای 

در  را  تن  ده ها  اند  توانسته  ملی،  امنیت 

والیت های مختلف از زندان طالبان آزاد کنند. 

در  کامندو  ویژه ی  نیروهای  نیز  قبل  ماه  چند 

والیت هلمند، یک زندان طالبان در این والیت 

آزاد کردند. را  زندانی  و ۳۳  نابود  را 

مرکز  افغانستان،  جنوب  در  هملند  والیت 

اصلی گروه طالبان است. این والیت در جریان 

سه سال گذشته، چندین بار تا مرز سقوط به 

تنها  و  رفت  پیش  طالب  هراس افگنان  دست 

سه ولسوالی در این والیت به گونه ی کامل در 

اما در سایر  دارد؛  قرار  نیروهای دولتی  دست 

ولسوالی های این والیت، دولت تنها در مراکز 

ولسوالی ها حضور دارد و ساحات دیگر آن در 

افراد طالبان است. کنرتل 

به دنبال حمله ی هراس افگنان طالب بر پاســگاه های امنیتی در روســتای تلوکه ی والیت کندز، ۱۰ 
رسباز امنیتی کشــته شدند.

یــک منبع امنیتی که نخواســت نامش ذکر شــود، به روزنامه ی صبح کابــل می گوید که هراس افگنان 
طالب پنج شــنبه شــب )۱۱میزان( بر پاســگاه های امنیتی در ولســوالی تلوکه ی والیت کندز حمله  کردند 

که در نتیجه ی آن ۱۰ رسباز ارتش کشــته و یک تن دیگر زخم برداشــته اســت.

بــه تازگــی، ســازمان ملل متحــد چهارمین گزارش خود را در مورد وضعیت کــودکان افغان نرش کرده 
کــه بــر بنیاد این گزارش، در چهار ســال گذشــته به دلیل ناامنی هــا، ۱4 هزار کودک افغان مورد 

خشــونت قرار گرفته است.
ســازمان ملل متحد، گزارش خود را روز پنج شــنبه )۱۱ میزان( در مورد وضعیت کودکان افغانســتان 
منترش کرد و در این گزارش آمده اســت که با وخیم شــدن وضعیت امنیتی افغانســتان در چهار ســال 

گذشــته، 35۰۰ کودک جان باخته و 9 هزار کودک دیگر زخمی شــده اســت.

سازمان ملل متحد:
 در چهار سال گذشته 3500 کودک افغان جان باخته است

انتقال مواد انتخاباتی امروز به پایان می رسد

۱۰ سرباز ارتش در حمله ی طالبان بر روستای 
تلوکه ی کندز کشته شدند
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مردی در تالش برای زنده به گور کردن زنش
ــه  ــد ک ــن دارن ــری از زن در ذه ــا تصوی ــه ی م ــای جامع مرده

ــد،  ــودش می خواه ــه خ ــنی ک ــد در س ــی بخواه ــر زن ــی اگ گوی

ــا اگــر زنــی بخواهــد خــودش عشــقش را انتخــاب  ازدواج کنــد ی

کنــد، حــرف دلــش را بزنــد و یــا حقــی بــرای خــودش قائــل 

ــازات  ــد آن زن را مج ــت و بای ــرده اس ــی ک ــی نافرمان ــد؛ یعن باش

کــرد. 

زن، یــک زندانــی نیســت. هیــچ مــردی منی توانــد و نبایــد ایــن 

اجــازه را بــه خــودش بدهــد کــه بــا زن هامننــد یــک زندانــی رفتــار 

کنــد. زن وقتــی وارد زندگــی مــردی می شــود، متــام زندگــی اش 

ــد زن را از آن  ــم بای ــرد ه ــس م ــود. پ ــش می ش ــردش و فرزندان م

تصویــری کــه در ذهــن دارد، آزاد کنــد. 

ــام و  ــک ن ــا ی ــه از او تنه ــی ک ــتعار( زن ــام مس ــاس« )ن »مهری

ــس  ــردارش عک ــت ب ــت. در دس ــده اس ــرادرش مان ــر دل ب درد ب

خواهــرش اســت کــه ســال گذشــته در یکــی از خوشــی های 

ــت. ــه اس ــان گرفت ــی ش خانوادگ

زندگی به رنگ زن
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مسؤوالن محلی در والیت غزنی می گویند که هراس افگنان 

طالب، پیش از چاشت روز جمعه )۱2میزان( ۳4 غیر نظامی را 

در این والیت با خود برده  اند. 

روزنامه ی  به  غزنی،  والیتی  یوسفی، عضو شورای  حسن رضا 

از سوی طالبان در روستای  افراد  این  صبح کابل می گوید که 

شده  اند. ربوده  خواجه عمری  ولسوالی  حاجی خواجه ی 

انتخابات  روز  در  امنیتی  نیروهای  که  افزود  یوسفی  آقای 

هدف  خواجه عمری  ولسوالی  در  را  هراس افگنان  از  شامری 

حمله ی هوایی قرار دادند که در نتیجه ی آن چندین هراس افگن 

آن  دنبال  به  کردند؛  فرار  ساحه  از  هم  شامری  و  شدند  کشته 

آتش  را  طالبان  از  مانده  به جا  نقله ی  وسایل  متام  محل  مردم 

زدند. 

آتش زدن  دلیل  به  را  افراد  این  او، طالبان ظاهرا  به گفته ی 

اند.  ربوده  گروه  این  نقلیه ی  وسایل 

کجا  به  ربوده شده  افراد  که  این  مورد  در  کنون  تا  چند  هر 

آقای  اما  نیست؛  دست  در  معلومات  است،  شده  داده  انتقال 

ولسوالی  در  دلیل حضور شان  به  که طالبان  یوسفی می گوید 

پادرمیانی  با  و  نزنند  آسیبی  افراد  این  به  شاید  خواجه عمری، 

کنند. رها  دوباره  ولسوالی،  این  بزرگان 

شکننده  بودن  از  همچنان  غزنی  والیتی  شورای  اعضای 

وضعیت امنیتی این والیت ابراز نگرانی می کنند و می گویند که 

حکومت باید در قسمت پس گیری ولسوالی های غزنی از دست 

طالبان اقدام کند؛ در غیر آن ممکن است این والیت بار دیگر 

به دست طالبان سقوط کند. 

والیت غزنی در جنوب افغانستان از والیت هایی است که در 

یکی دو سال گذشته حضور طالبان در آن گسرتده شده و این 

گروه سال قبل برای چهار شبانه روز قسمت های زیاد این والیت 

یادشده ی  حمله ی  در  که  است  گفتنی  گرفتند.  دست  به  را 

طالبان بیش از ۳۰۰ نظامی و غیر نظامی جان باختند.

به تازگی اما نیروهای امنیتی عملیات تصفیوی ای را در این 

والیت غزنی آغاز کرده و ولسوالی جغتوی این والیت را پس از 

دوسال از وجود طالبان پاک سازی کرده اند.

طالبان 34 غیر نظامی را در والیت غزنی با خود بردند

در عملیات نیروهای کوماندو 
۱3 تن از زندان طالبان 

در هلمند آزاد شدند
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رهربان همدیگر را چلنج می دهند!

رسبازانی که از جبهه ی جنگ 
معتاد بر می گشتند 

تا بعد از ظهر روز چهاردهم ثور ۱۳95 که »شورای 

زیرمنزل  در  مردمی«  عالی  »شورای  یا  تصمیم گیری« 

مسجد باقرالعلوم تشکیل شد، حرکت اعرتاضی مردم 

لین  برای  »دادخواهی  نداشت.  مشخصی  اسم  هنوز 

بامیان–  مسیر  از  ترکمنستان  کیلوولت   5۰۰ برق 

میدان«، »انقالب روشنایی«، »جنبش روشنایی«، »قیام 

مردمی علیه تبعیض« در نوشته ها و سخنان مختلف بر 

می رفت... زبان 

و  استند  احرتام  قابل  ما  کشور  امنیتی  نیروهای 

هرگز جرأت این را ندارم که در نوشته هایم به رسبازان 

شک،  بدون  شود.  حرمتی  هتک  یا  جسارت  وطنم 

خاطر  به  می کنیم،  حس  خود  زندگی  در  که  امنیتی 

تالش و جان بر کف گذاشنت این رسبازان دلیر است. 

اشکی بر گونه ی سخن 

)قصه ی آدم های زیر پل سوخته(

قسمت اول
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»شورای  که   ۱۳95 ثور  چهاردهم  روز  ظهر  از  بعد  تا 

تصمیم گیری« یا »شورای عالی مردمی« در زیرمنزل مسجد 

اسم  هنوز  مردم  اعرتاضی  حرکت  شد،  تشکیل  باقرالعلوم 

مشخصی نداشت. »دادخواهی برای لین برق 5۰۰ کیلوولت 

»انقالب روشنایی«،  بامیان – میدان«،  از مسیر  ترکمنستان 

»جنبش روشنایی«، »قیام مردمی علیه تبعیض« در نوشته ها 

و سخنان مختلف بر زبان می رفت. با تشکیل شورای عالی 

مردمی، سقفی که باالی رس بسیج و اعرتاض مردمی کشیده 

اعضای  و  کرد  پیدا  آدرس  و  اسم  عنوان  همین  به  شد، 

تالش  لحظه،  همین  از  شد.  مشخص  آن  رهربی کننده ی 

این  که چه کسی  با رقابت بر رس  این سقف  برای ورود زیر 

در چه موقعیتی قرار گیرد، نیز به راه افتاد. به نظر می رسید 

»ترس« و »امید«ی که در قیام تبسم خلق شده بود، به عنوان 

موتور حرکت افراد و چهره های سیاسی در رقابت آنان بر رس 

این جنبش عمل می کرد. زیر سقف  جای گاه مناسب در 

احمد بهزاد در »قیام تبسم« تنها یک بیانیه ی فیسبوکی 

صادر کرد. به غیر از این بیانیه، در صفحه ی او قبل و بعد 

از »قیام تبسم« هیچ پست و سخنی در مورد این رویداد به 

»کوچه بازاری ها«  در  کریمی  خادم حسین  منی خورد.  چشم 

داکرت  با  توافقاتی  از  او  به چشم داشت  را  بهزاد  موضع  این 

عبدالله و رسیدن به پست والیت بامیان یا شهرداری کابل 

و می نویسد که: مرتبط می داند 

»بنا بر اطالعاتی، پس از پایان نزاع بر رس والیت بامیان و 

صدور مکتوب والیت زهیر بر این والیت، عبدالله وعده های 

دیگری به شمول شهرداری کابل به بهزاد داده بود. به یقین، 

ریاست  به  کابل  شهرداری  واگذاری  به  نیز  رییس جمهوری 

اجرائیه و سپس گزینه ای در قد و قامت بهزاد تن منی داد. 

در  بیانیه  یک  صدور  به  او  کردن  بسنده  و  بهزاد  سکوت 

واکنش به رسبریده شدن هفت گروگان در زابل و خودداری 

شدن  عملی  برای  او  انتظار  بر  راه پیامیی،  در  مشارکت  از 

پس  ماه  ده  می گذارد.  تأیید  مهر  عبدالله  داکرت  وعده های 

از قطعی شدن والیت زهیر بر بامیان و آغاز موضع گیری های 

»جنبش  شکل گیری  با  اجرائیه،  ریاست  برابر  در  بهزاد  تند 

روشنایی« در کابل، او از داکرت عبدالله به عنوان »عهدشکن 

و پیامن شکن« یاد می کرد. در میان اعضای سیاسی شورای 

عالی مردمی و هواداران »جنبش روشنایی« که بیشرت آنان 

تیغ محکومیت  شان را به تن ارشف غنی احمدزی تیز کرده 

اتهام های  پرکاربردترین  از  یکی  »فاشیست«  تعبیر  و  بودند 

سخرنانی ها،  در  بهزاد  بود،  رییس جمهوری  علیه  شان 

کردن  برجسته  از  می کرد  تالش  گفت وگوهایش  و  بیانیه ها 

نام داکرت عبدالله غافل نشود«. )کوچه بازاری ها، چاپ اول، 

)۳22 ص 

از  بعد  و  بود  غایب  تبسم«  »قیام  هنگامه ی  در  خلیلی 

قیام، مخصوصا بعد از آن که موضع محقق در سطح افکار 

عامه توفانی از واکنش و نفرت در برابر او خلق کرد، به نرش 

اعالمیه پرداخت و ویدیوهای تظاهرات مردم را با آهنگی از 

»نگاه« پخش  تلویزیون  به صورت بی وقفه در  عارف جعفری 

سند  که  این  بدون  هم  باز  کریمی،  خادم حسین  می کرد. 

مشخصی ارائه کند، می نویسد که »در طول زمستان ۱۳94، 

از وقوع  افراد و حلقه های سیاسی در میان هزاره ها  بعضی 

یک رسی راه پیامیی های بزرگ و رسارسی در بهار ۱۳95 در 

می افزاید: او  می دادند«.  افغانستان خرب  رسارس 

»اعرتاض  آن  ایجاد  برای  آمادگی  راستای  در  »آنان 

رسارسی افغانستان شمول«، فعالیت های شان را در حوالی 

شعاعی  به  شخصی  حلقه های  و  جلسه ها  از   ۱۳95 نوروز 

بزرگ تر پهن کردند. رهربی و مدیریت این طرح کالن برای 

راه اندازی یک راه پیامیی بزرگ و رسارسی در کالن شهرهای 

سوی  از  داشت.  عهده  به  حامدکرزی  باند  را  افغانستان 

دیگر، ایرانی ها هم عزم جزم کرده بودند که در سال جدید، 

بدهند.«  قرار  شدید«  »فشار  زیر  را  ملی  وحدت  حکومت 

)۳26 و   ۳25 ص  )هامن، 

صادق  آدرس  به  گزارش،  این  در  کریمی  خادم حسین 

در  باید  مشخصا  اما  دارد؛  اشاره  نیز  نجفی  داکرت  و  مدبر 

تعبیرات او و طرح بزرگی که از آن یاد می کند، رد پای خلیلی 

»جنبش  در  خلیلی  که  پُررنگی  نقش  به  توجه  با  گرفت.  را 

روشنایی« بر عهده گرفت، آمادگی های او برای اشرتاک در 

است  درک  قابل  بیشرت  رسارسی«  و  بزرگ  »راه پیامیی  این 

آنان. امثال  و  یا داکرت نجفی  مانند صادق مدبر  تا کسانی 

زخم  دلیل  به  محقق  خلیلی،  و  بهزاد  با  مقایسه  در 

عمیقی که از »قیام تبسم« بر تن داشت، با ترس و لرز گام 

بر می داشت و در عین حال که مراقب بود میدان را به طور 

و  ورطه  به  افتادن  از  نکند،  واگذار  خود  حریفان  به  رایگان 

گردابی دیگر بیم ناک بود. کش و قوس های موضع گیری و 

سخنان محقق این واقعیت را در پشت دل او به وضوح نشان 

می داد. 

سایر رهربان احزاب و وکیالن نیز به خاطر پس ماندن در 

و سعی می کردند که  داشتند  تلخی  احساس  تبسم«  »قیام 

خیلی به حاشیه نروند. این تصویر در روزهای اول جلسات 

از  مزاری  در مصالی شهید  انتقال گردهم آیی  تا  باقرالعلوم 

»جنبش  نام  به  بعدها  که  بود  حرکتی  سیامی  مشهودترین 

یافت. اعتبار  روشنایی« 

***

و  جلسات  فیلم های  و  عکس ها  که  آن  وجود  با 

و  چهره ها  روشنایی،  جنبش  در  اولیه  گردهامیی های 

نیروهای سیاسی هزاره را نشان می داد که خود را تنگاتنگ 

در  آنان  همه ی  امکانات  و  وزن  می فشارند؛  هم  بغل  در 

با  مقایسه  در  نبود.  یک سان  جنبش  رهربی  و  مدیریت 

نفوذ مردمی  از پشتوانه ی حزبی،  دیگران، خلیلی و محقق 

و تجربه ی استفاده از احساسات و عواطف جمعی بیشرتی 

اکربی،  انوری،  حسین  سید  مدبر،  صادق  بودند.  برخوردار 

ذوالفقار امید و بقیه ی احزاب به عنوان جریان های کوچک تر 

در جوار این دو حزب فشار می آوردند؛ اما معلوم بود که در 

این تالش متاع چشم گیری نداشتند. اغلب وکیالنی که به 

صورت انفرادی زیر سقف جنبش روشنایی قرار داشتند، تنها 

همراهی با موج عمومی را برای خود غنیمت می دانستند و 

نبود. لشکر  سیاهی  از  بیشرت  امر،  واقعیت  در  شان،  نقش 

راهربدی  و  ابتکارات هوش مندانه  از  یکی  میان،  این  در 

یا  شورا،  به  تخنیک«  »کمیته ی  کردن  وارد  بهزاد  احمد 

دست کم استفاده از نقش این »کمیته« به عنوان اهرم نفوذ 

در درون شورا بود. من از سابقه ی روابط اعضای »کمیته ی 

تخنیک« با احمد بهزاد چیزی منی دانستم. برخی از اعضای 

آن را به صورت انفرادی می شناختم و بعید می دانم که آن ها 

داشته  خاصی  نزدیکی  و  متاس  بهزاد  احمد  با  گذشته  در 

باشند. »کمیته ی تخنیک« بدون این که اعضای آن به صورت 

مشخص و معلوم دار تبارز کنند، در قالب یک نهاد نامرئی؛ 

اما موثر، در شورای عالی مردمی راه یافته بود. این کمیته، 

او  فردی  ویژگی های  برخی  کنار  در  را  بهزاد  محوری  نقش 

برجسته می ساخت و او از این امتیاز تا آخر استفاده ی موثر 

کرد؛ بدون این که به ساختارمندساخنت رابطه ی خود با آنان 

فکر یا اقدامی نشان دهد.

عالی  شورای  درون  در  بهزاد  احمد  که  دیگری  امتیاز 

و  مدنی  فعاالن  اکرثیت  قاطع  حامیت  داشت،  مردمی 

سایر  و  محقق  خلیلی،  نفوذ  و  حضور  از  که  بود  جوانانی 

ناخوشایندی  حس  سیاسی  سنتِی  اریکه داران  و  احزاب 

تریبونی  حیث  به  بهزاد  نیروها  و  افراد  این  برای  داشتند. 

دیده می شد که از طریق او صدا و خواسته های یک نسل، به 

می یافت.  بازتاب  متفاوت  گونه ی 

رادیکال  و  اعرتاضی  صدای  نگه داشنت  بلند  در  بهزاد 

نیامد.  کوتاه  خود  هم تایان  از  هیچ گاهی  روشنایی  جنبش 

مناظره های تلویزیونی، پیام های فیس بوکی، ویدیوهایی که 

به رسعت از او و سخنانش در صفحات مجازی نرش می شد، 

بلند  محقق  و  خلیلی  با  رقابت  در  را  او  اجتامعی  وزنه ی 

می برد. تالش خلیلی و محقق در کوبیدن بر طبل احساسات 

از  استفاده  برای  رقابت  نوعی  هرچند  رادیکال  سخنان  و 

بهزاد  کیسه ی  به  آن  سود  عمل  در  بود،  عمومی  هیجان 

داشت.  قرار  هیجان ها  این  ثقل  نقطه ی  در  که  می ریخت 

به کار می رفت،  ادبیاتی که  و  زبان  و  نیروهای مؤثر  ترکیب 

دورمنایی را برای جنبش روشنایی تصویر می کرد که حامل 

یک پارادوکس پیچیده بود. توجه به این پارادوکس، بخش 

مهمی از مطالعه برای شناخت و بررسی جنبش روشنایی را 

تشکیل می دهد. موج هیجان عمومی به سود بهزاد حرکت 

داشت و از این منظر سخنان و موضع گیری های تندروانه ی 

خلیلی و محقق آب را به آسیاب او می ریخت. در عین حال، 

هیچ گونه  دارای  موج  این  رهربی  و  مدیریت  برای  بهزاد 

حزبی  پشتوانه ی  و  تشکیالتی  کار  تجربه ی  تشکیالت، 

نصیب  عمومی  هیجان  از  را  آنچه  دلیل،  همین  به  و  نبود 

می شد، هر چند از واریزشدن آن به حساب خلیلی و محقق 

جلوگیری می کرد، خود نیز بهره ی ساختارمندی از آن گرفته 

منی توانست.

***

روز هفدهم ثور، محمد محقق در مزار با تندی و حرارت 

تا حدی جدی است که حارض  برایش  توتاپ  اعالم کرد که 

را  با حکومت وحدت ملی  آن همراهی خود  به خاطر  است 

جامعه  در  گسرتده ای  استقبال  با  سخنان  این  دهد.  پایان 

نیز  نور  عطامحمد  محقق،  سخنان  با  همزمان  شد.  مواجه 

بامیان  از مسیر  برق  انتقال خط  از  و  گرفت  موضع سختی 

مشهور  چهره های  از  دیگری  جمع  کرد.  حامیت  وردک   –

کردند.  حامیت  را  داعیه  این  نیز  مدنی  فعاالن  و  سیاسی 

عبداللطیف  فرید،  ناهید  کوفی،  فوزیه  نبیل،  رحمت الله 

پدرام، جمیل کرزی، عمر داودزی، لینا روزبه، امرالله صالح، 

به  که  بودند  از کسانی  دیگر  و جمعی  نادری  زهرا  فرخنده 

تا به خواسته ها  صورت جدی و قاطع از حکومت خواستند 

و مطالبات عدالت خواهانه ی مردم لبیک بگوید. همه ی این 

موضع گیری ها نشانه های مثبتی بود از تأثیر حرکت جنبش 

اعرتاضی مردم که محقق نیز در جوار آن گام بر می داشت و 

آن بکشاند. نقطه ی مرکزی  تا  را  تالش می کرد خود 

از  پس  که  وضعیتی  توصیف  در  کریمی  خادم حسین 

می نویسد: بود،  آمده  پیش  مزار  در  محقق  سخرنانی 

مسابقه ی  رشیف،  مزار  شهر  در  محقق  »سخرنانی 

سخرنانی های تند و ارسال هشدارهای شدیدتر به حکومت 

استقبال  دلیل  به  کرد.  آغاز  هزاره  سیاست مداران  میان  را 

به  هشدارآمیز  و  آتشین  سخرنانی های  از  مردم  گسرتده ی 

میان  نفوذ  برای  می کردند  تالش  سیاست مداران  حکومت، 

حساب  به  اجتامعی  بیشرت  محبوبیت  واریزکردن  و  مردم 

کارنامه ی سیاسی خود از همدیگر سبقت بگیرند. غرب کابل 

و  والیت ها  دیگر  در  هزاره نشین  مناطق  و  خاص  صورت  به 

رسارس جهان به صورت کل، به بیشه ی آتشینی شبیه شده 

بود که سیاست مداران بر شعله های آن نفت می انداختند.« 

)۳48 ص  اول،  چاپ  )کوچه بازاری ها، 

گردهامیی  از  پیش  روز  یک  ثور،   ۱9 یک شنبه  روز 

محقق،  خلیلی،  مزاری،  شهید  مصالی  در  مردمی  بزرگ 

محقق  آمدند.  باقرالعلوم  مسجد  به  وکال  اکرثیت  و  شفق 

افغانستان  می خواهد  اگر  »حکومت  که  گفت  سخنانی  در 

دارای وحدت ملی و دارای عدالت اجتامعی باشد، باید به 

صدای شام پاسخ مثبت دهد؛ اما، اگر خود حکومت بخواهد 

بحران آفرینی کند، باز بحث دیگری است و مسؤولیتش هم 

به دوش ما نیست.« خلیلی بعد از او فتیله ی سخن را کمی 

باالتر کشید و »پیروزی بی چون و چرای جنبش روشنایی« را 

تنها خواست خود اعالم کرد و ضمن تأکید بر این که »من 

تابع امر شورای عالی مردمی استم«، گفت که »چندین بار 

از حکومت با من متاس گرفتند برای مذاکره؛ در جواب شان 

گفتم که تا فیصله ی ظاملانه و مستبدانه ی کابینه لغو نشود، 

با  که  حالی  در  و  داشت.«  نخواهد  وجود  مذاکره ای  هیچ 

انگشتان باز هوا را فشار می داد، گفت که »برای تحقق این 

ندارد.«  معنایی  گفت وگو  و  مذاکره  مطالبه، 

بر  عالوه  که  بود  مجموع،  چالش هایی  در  سخنان  این 

در  نیز  را  روشنایی  جنبش  رهربان  ملی،  وحدت  حکومت 

رقابت با هم دیگر به میدان آورده بود. خادم حسین کریمی 

شدید  رقابت  این  از  دیگری  برگ  »کوچه بازاری ها«  در 

و  می دهد  رشح  را  عمومی  هیجانات  تحریک  و  شکار  برای 

می نویسد:

»دو یا سه روز پس از سخرنانی تند و هشدار بی پیشینه ی 

محقق به حکومت، بهزاد در مسجد باقرالعلوم سخرنانی کرد. 

او فصیح و بلیغ سخن می گفت و مردم در جریان سخرنانی 

چندین بار تکبیر گفتند یا کف زدند. بهزاد به دلیل فصاحت 

را  سهم  بیشرتین  هیجانی،  و  آتشین  سخرنانی های  و  کالم 

در بسیج افکار عمومی داشت. در این سخرنانی، او هشدار 

جدیدی به حکومت فرستاد و گفت که به »رسان ستم پیشه ی 

مطالبات  نپذیرفنت  صورت  در  می دهد  هشدار  حکومت« 

در رسارس جهان،  روشنایی«  »جنبش  مردم، سفیران  برحق 

را  را زهر جان شان خواهند کرد. »جهان  سفرهای خارجی 

بهزاد  که  بود  شعاری  کرد«،  خواهیم  تنگ  ستم ساالران  بر 

همیشه از آن استفاده می کرد.« )هامن، ص ۳49(

سخنسرمقاله2 گونه ی  بر  اشکی 

رهبران همدیگر را چلنج می دهند! افغانســتان  ایــن  کــه همســایه های  از  گفــنت 

ــه ی  ــه خصــوص پاکســتان، مؤســس، حامــی و الن ب

ــن را  تروریســت ها اســت، تکــرار مکــررات اســت. ای

ــم  ــو« صدراعظ ــر بوت ــه »بی نظی ــد، چ ــه می دانن هم

ــم  ــدر اعظ ــان« ص ــا »عمران خ ــابق ی ــده ی س ترورش

کنونــی ایــن کشــور، بــه تأســیس، تجهیــز و آمــوزش 

بین املللــی  و  منطقــه ای  تروریســتی  گروه هــای 

ــه. ــد، یان اعــرتاف کنن

هیــأت دوازده نفــره ی طالبــان پــس از حضــور 

در ایــران، ایــن بــار بــا دعــوت رســمی حکومــت 

بــه  طالبــان  رفتنــد.  کشــور  ایــن  بــه  پاکســتان 

ــای  ــی از رسویس دهنده ه ــوان یک ــه عن ــتان ب پاکس

اصلــی، احســاس بســیار نزدیــک دارنــد. چیــزی 

ــاه محمود  ــره ی »ش ــوان از چه ــی می ت ــه راحت ــه ب ک

رییــس  و  پاکســتان  خارجــه ی  وزیــر  قریشــی«، 

ــل تشــخیص داد.  ــان در اســالم آباد قاب ــأت طالب هی

بغل گشــایی شــاد بــرادر بــرای بــرادر دیگــر کــه 

ــوده اســت. ــج ب ــی در کشــورهای حــوزه ی خلی مدت

در نخســتین روزهــای امســال نیــز طالبــان قصــد 

ســفر بــه پاکســتان را داشــتند کــه بــا اعــرتاض 

ــن  ــد، ای ــل متح ــازمان مل ــه س ــتان ب ــت افغانس دول

ــان  ــا در می ــام آن ه ــا رسانج ــد؛ ام ــام نش ــفر انج س

ــه ی  ــه خان اســتقبال رســمی مقامــات پاکســتانی، ب

ــامدگویی  ــن خوش ــته و ضم ــاز گش ــان ب ــی ش اصل

عمران خــان،  بــا  کشــور،  آن  خارجــه ی  وزیــر 

ســازمان  رییــس  حمیــد،  فیــض  و  نخســت ویر 

دیــدار  نیــز  آی(  )آی اس  آن کشــور  اســتخبارات 

ــد. ــرده ان ک

ــوده  ــی ب ــی و صمیم ــدر خودمان ــفر آن ق ــن س ای

اســت کــه ســخنگوی طالبــان در تویــرتش بنویســد، 

ــح، در مــورد  ــاره ی صل دو طــرف جــدا از بحــث در ب

آمــوزش و پــرورش کــودکان مهاجــران افغــان در 

پاکســتان، بهداشــت و ســهولت در گرفــنت ویــزا نیــز 

ــد. ــرده ان ــو ک گفت وگ

جالــب اســت کــه وزیــر خارجــه ی پاکســتان 

ــت  ــده داده اس ــزی وع ــه چی ــتان را ب ــردم افغانس م

ــت و  ــور نیس ــن کش ــت مداران ای ــه در ذات سیاس ک

ــح  ــای صل ــه از گفت وگوه ــت صادقان ــم حامی آن  ه

ــاد  ــه ی ــخ ب ــه تاری ــت ک ــزی اس ــت چی ــت. صداق اس

ــوده  ــه آن پای بنــد ب ــدارد پاکســتان در مســأله ی ب ن

ــد. باش

سیاســت مداران پاکســتان اعــالم کردنــد کــه 

گفت وگوهــای صلــح بایــد از رس گرفتــه شــود و الزم 

ــاره رشوع شــود.  ــن پروســه دوب اســت کــه ای

پاکســتان  و  طالبــان  کــه  می رســد  نظــر  بــه 

ــه  ــتند ک ــکا اس ــا امری ــازش ب ــال س ــدت دنب ــه ش ب

ــح  ــرات صل ــه ی مذاک ــد ده ماه ــد رون ــان می ده نش

بــرای  وسوســه کننده ی  و  چشــم گیر  امتیازهــای 

ایــن دو داشــته اســت؛ اگــر چنیــن نبــود، چــرا 

ــی گری  ــزی و وحش ــر از خون ری ــه غی ــه ب ــی ک گروه

بــه چیــزی در بــاور نداشــت، حــارض بــه صلــح 

ــده ی  ــک غ ــل ی ــه مث ــوری ک ــا کش ــت و ی ــده اس ش

ــت،  ــرده اس ــوده ک ــه را آل ــه ی منطق ــی، هم رسطان

حــرف از صلــح و تشــنگی بــرای آن می زنــد.

حکومــت افغانســتان نیــز پــس از ســفر طالبــان 

بــه پاکســتان، بــه ایــن موضــوع واکنــش نشــان داده 

ــی  ــرف بین امللل ــالف ع ــان را خ ــی از طالب و میزبان

ــونت  ــه خش ــی ک ــی از گروه ــت. میزبان ــته اس دانس

و کشــنت انســان نخســتین و فرجامیــن خواســت 

 شــان اســت.

حکومــت افغانســتان معقتــد اســت کــه ایــن 

صلــح  پیرشفــت  بــه  کمکــی  هیــچ  نشســت ها 

نخواهــد کــرد؛ چــرا کــه مــردم افغانســتان بایــد خــود 

ــه  ــد، ن ــح باش ــای صل ــب گفت و گوه ــک و صاح مال

بیگانه هــا. ملــت افغانســتان بــه عنــوان قربانــی 

مــداوم تروریــزم، بایــد تصمیــم بگیرنــد کــه روی 

ــد.  ــح کنن ــانی صل ــه کس ــا چ ــزم و ب ــدام میکانی ک

تاریــخ  مقاطــع  حســاس ترین  از  یکــی  ایــن 

بحــث  یــک  طــرف  از  کــه  اســت  افغانســتان 

صلــح مطــرح اســت و از طــرف دیگــر کشــورهای 

صــدد  در  تروریــزم  حامــی  و  تروریســت رور 

سیاســت مداران  و  مــردم  اســتند.  امتیازگیــری 

ــیار  ــد هوش ــری بای ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــور، بی کش

ــردم  ــن و آرای م ــن رسزمی ــای ای ــا ارزش ه ــند ت باش

و  نرفتــه  بیــن  از  ریاســت جمهوری  انتخابــات  در 

آینــده ی کشــور دوبــاره بــه کام دشــمنان افغانســتان 

رقــم نخــورد.

نیــاز اســت تــا همــه، رشایــط امــروز را درک 

امتیاز طلبی هــای  و  کشــمکش ها  از  و  کــرده 

داخلــی  ســمت گرایانه ی  و  گــروه  دســته،  قــوم، 

بــرای آینــده ی افغانســتان دوری کــرده و نتایــج 

انتخابــات را وســیله ی نفــاق و شــقاق نکننــد تــا 

خــدای نخواســته، دشــمنانی  کــه دنــدان تیــز کــرده 

و مثــل همیشــه در کمیــن نشســته انــد، از ایــن 

ــردم، رسان  ــر م ــد. اگ ــت ســوء اســتفاده نکنن وضعی

حکومــت، احــزاب، گروه هــای مدنــی، بــه خصــوص 

نســل تحصیل کــرده ی ایــن رسزمیــن رشایــط بســیار 

شــکننده و حســاس امــروز را درک نکننــد؛ دشــمنان 

ــر همــه چیــز  ــار دیگــر ب و بدخواهــان افغانســتان  ب

ــد. ــد ش ــلط خواهن مس

دو برادر
 در آغوش یکدیگر

عزیز رویش

بهزاد در بلند نگه داشنت 

صدای اعرتاضی و رادیکال 

جنبش روشنایی هیچ گاهی 

از هم تایان خود کوتاه نیامد. 

مناظره های تلویزیونی، 

پیام های فیس بوکی، 

ویدیوهایی که به رسعت از 

او و سخنانش در صفحات 

مجازی نرش می شد، وزنه ی 

اجتامعی او را در رقابت با 

خلیلی و محقق بلند می برد. 

تالش خلیلی و محقق در 

کوبیدن بر طبل احساسات 

و سخنان رادیکال هرچند 

نوعی رقابت برای استفاده از 

هیجان عمومی بود، در عمل 

سود آن به کیسه ی بهزاد 

می ریخت که در نقطه ی ثقل 

این هیجان ها قرار داشت. 

)روایت عزیز رویش از جنبش روشنایی(
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نهاد  پارملان )مجلس منایندگان-مجلس سنا( مهم ترین 

با  می رود.  شامر  به  دموکراتیک  کشورهای  در  قانون گذاری 

شکل گیری نظام های دموکراتیک و به وجودآمدن اصل تفکیک 

قوا در دولت ها، دو خانه ی قانون گذار به حیث ُرکن اساسی 

در این نظام ها به حساب می آیند که نقش تعیین کننده ای را 

در تصمیم گیری های کالن ملی ایفا می کنند.

در  طوالنی  نسبتا  سابقه ی  هرچند  افغانستان،  پارملان 

تاریخ این کشور دارد؛ اما به شکل غیر منظم، جزئی از ساختار 

را  دموکراتیک  روندهای  هم،  موارد  برخی  در  و  بوده  دولت 

طی نکرده بود؛ به این معنا که اساس مرشوعیت منایندگان 

پارملان، وکالت از سوی شهروندان است که آن ها را انتخاب 

وکالی  عمدتا  تاریخی،  مختلف  برهه های  در  اما  می کنند، 

پارملان افغانستان انتخابی نه، بلکه حکومتی بودند. بنا بر 

این، پارملان جدید افغانستان که پس از سقوط رژیم طالبان 

با روش  منظم دموکراسی در ساختار سیاسی افغانستان به 

و  تعریف شد  قوی  نهاد صالحیت های  این  برای  آمد،  وجود 

استقالل آن در کنار قوه ی اجرائیه و قضائیه در قانون اساسی 

داده شد. افغانستان 

قانون اساسی افغانستان، پارملان را مظهر اراده ی مردم 

دانسته و در کنار وضع و تصویب قوانین، صالحیت نظارت 

از حکومت و پاسخگو قراردادن مقام های دولتی را نیز به این 

نهاد، تفویض کرده است. معموال، حضور و مشارکت مردم در 

قدرت در چهارچوب پارملان مفهوم پیدا می کند و به همین 

در  مردم  مشارکت  زمینه  های  کنونی،  رشایط  در  اگر  دلیل، 

تصمیم گیری های دولتی فراهم نیست، این وکال استند که از 

مؤکالن خود به درستی منایندگی کرده  منی توانند؛ روی این 

اقل در دو دوره ی کاری،  افغانستان، حد  لحاظ، شهروندان 

پارملان را فاقد کارایی تعریف می کنند.

گذشته  سال  منایندگان  مجلس  انتخابات  دور  سومین 

برگزار شد. این مجلس با فراز و نشیب های بسیار، در ماه ثور 

سال جاری آغاز به کار کرد؛ اما رسنوشت مجلس، بیشرت از 

یک ماه در گرو تنش های درونی بود و این تنش ها، بار دیگر 

حیثیت و اعتبار مجلس را در جامعه، آسیب زد.

اکنون که شش ماه از فعالیت مجلس منایندگان می گذرد، 

بوده  برخوردار  کامل  نصاب  از  بار  دو  فقط  مدت،  این  طی 

است؛ یک بار بودجه ی وسط سال را رد و بار دیگر هم، آن را 

تأیید کردند؛ اما بقیه ی موارد، نشست های مجلس منایندگان 

فیصله ی  هیچ گونه  و  شده  برگزار  کامل،  نصاب  نبود  در 

است. نداشته  را  قانون گذاری 

تأیید  با  منایندگان  مجلس  برحال  اعضای  از  شامری 

کم کاری این مجلس، می گویند که موضوع های مختلفی از 

جمله گفت وگوهای صلح، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 

افغانستان، روند کاری مجلس منایندگان را تحت تأثیر قرار 

داده است؛ زیرا با پس لرزه های سیاسی ای که وجود داشت، 

منایندگان مردم منی دانستند که وضعیت افغانستان چگونه 

می شود؛ آیا پارملان باقی می ماند، یا خیر.

شینکی کروخیل، عضو مجلس منایندگان، می گوید، پیش 

از آن  که اعضای مجلس از موضوعات مختلف سیاسی متأثر 

شوند، یک ونیم ماه برای تعیین هیأت اداری، روئسا و اعضای 

کمیسیون هایی  هم،  هنوز  و  کردند  تلف  وقت  کمیسیون ها 

وجود دارد که رییس و اعضای آن تعیین نشده است.

سال  ثور   28 در  منایندگان  مجلس  درونی  جنجال های 

جاری خامته یافت و بعد از آن، طبق اصول وظایف داخلی، 

کمیسیون ها  اعضای  و  رییس  انتخاب  به  مجلس  اعضای 

پرداختند. بر اساس قانون اساسی و اصول وظایف داخلی، 

مجلس منایندگان از پانزدهم جوزا به رخصتی های تابستانی 

با ختم رخصتی های  بر گرفت.  را در  ماه  رفتند که یک ونیم 

شدت  قربان(،  )عید  حج  ادای  چون  موضوعاتی  تابستانی، 

قطر(  در  طالبان  و  امریکا  )منایندگان  صلح  گفت وگوهای 

بود که اعضای  انتخابات ریاست جمهوری  بازار  و گرم شدن 

وظایف  به  رسیدگی  از  و  کرد  درگیر  را  منایندگان  مجلس 

ماندند. باز  شان،  قانونی 

اعضای برحال مجلس منایندگان، همچنان می گویند که 

شامر زیادی از منایندگان مردم در مجلس، بازرگان استند و 

بیش از آن  که به مسؤولیت قانونی خود بیندیشند، مرصوف 

تجارت استند و شامر دیگری اعضای این ارگان نیز تازه کار 

اند و با مسؤولیت منایندگی  شان آشنایی ندارند که همه ی 

این ها باعث شده تا روند کاری مجلس منایندگان به درستی 

انجام نشود.

ریاست جمهوری  انتخابات  که  اکنون  دارند،  انتظار  آن ها 

پایان یافته و مسأله ی گفت وگوهای صلح هم در حاشیه قرار 

گرفته، باید نشست های مجلس منایندگان با نصاب کامل، 

عادی  مجلس  کاری  روند  و  شده  بیرون  بی نظمی  حالت  از 

شود. قوانینی  که مهم پنداشته می شود، در اولویت قرار گیرد 

و حکومت نیز، فهرستی از قوانین خود را به پارملان ارسال 

ملی  شورای  مجلسین  ساالنه ی  برنامه ی  این گونه،  تا  کند 

شود. تنظیم 

عدم  می گویند،  حقوق دانان  از  شامری  هم،  سویی  از 

غیرحارضی  از  ناشی  منایندگان،  مجلس  در  نصاب  تکمیل 

است.  شورا  این  در  مردم  منایندگان 

وحید فرزه ای، آگاه حقوقی می گوید، آنانی  که به اهمیت 

نشست های  در  و  نیستند  قایل  اعتنایی  منایندگان  مجلس 

مهم مجلس حضور منی یابند، نشان می دهند که به درستی 

از موکالن دشان منایندگی کرده منی توانند و از جانبی هم، 

قانون اساسی را نقض کرده  اند.

این آگاه حقوقی باورمند است که پارملان گذشته، ضعیف 

نارسایی های گذشته،  به همین دلیل،  و  بود  فاقد کارکرد  و 

پارملان جدیدی را متأثر کرده است؛ اما کارکرد پارملان جدید 

در یک دوره ی تقنینی )چهار و نیم ماهه( را منی توان بررسی 

کرد؛ چون بر اساس قانون اساسی، کارکرد پارملان در پایان 

آیا منایندگان مجلسین  که  قرار می گیرد  بررسی  مورد  سال 

شورای ملی، وظایف  شان را به درستی انجام داده اند یا خیر.

 دور هفدهم پارملان پس از چهار سال تأخیر، در ششم 

ماه ثور سال جاری توسط محمد ارشف غنی، رییس جمهوری، 

از آن به کارش آغاز کرد که  افتتاح شد. پارملان پس  کشور 

هنوز نتیجه ی انتخابات پارملانی شامری از والیت ها به شمول 

کابل اعالم نشده بود.

با  امریکا  مذاکرات  یک  سال  منفی  پیامدهایی  از  یکی 

به سادگی می توانند  این است که رهربان طالبان  طالبان، 

به کشورها سفر کنند. هفته ی گذشته، مال برادر، رییس دفرت 

طالبان در قطر، همراه با یازده عضو مهم طالبان به پاکستان 

سفر کردند. عمران خان، نخست وزیر پاکستان، به استقبال 

آن ها رفت و مال برادر را به آغوش گرفت.

لغو  بر  مبنی  ترامپ  اقدام  از  پس  که  می گویند  طالبان 

مذاکره با این گروه، سفر هیأت آن ها به پاکستان، چهارمین 

سفر به کشورهای منطقه است. پیش از این آن  ها به روسیه، 

چین و ایران سفر کرده اند.

دلیل  به  طالبان،  با  امریکا  گفت وگوهای  آغاز  از  پیش 

آن ها  داشت،  وجود  طالبان  مهم  اعضای  بر  که  محدودیتی 

لغو  کنند.  سفر  کشورها  به  آزادانه  و  علنی  منی توانستند 

محدودیت سفر بر هیأت مذاکره  کننده ی طالبان، این فرصت 

را به آن ها داده است که از آن برای منایش حضور، قدرت و 

ارتباط  شان با کشورهایی که از این گروه حامیت می کنند، 

کنند.  استفاده 

کند،  متوقف  را  طالبان  با  صلح  ترامپ  آن   که  از  پیش   

رهربان طالبان به بهانه ی صلح به کشورهای اندونیزیا و چین 

سفر کرده بودند و بعد از آن نیز چهار سفر را به روسیه، چین، 

ایران و پاکستان انجام داده اند. سفر اعضای طالبان چه در 

جریان گفت وگوهای این گروه با امریکا و چه بعد از آن، علنی 

و رسمی بوده است. 

هر چند روپوش این سفرها را کمک به صلح می گویند؛ 

اما طالبان این سفرها را رسمی و سیاسی می دانند و با این 

عنوان هم آن را بازتاب می دهند. از جمله در مورد سفر مال 

برادر به پاکستان گفته اند که این سفر سیاسی بوده و مال 

برادر با رهربان پاکستانی در مورد روابط اقتصادی و سیاسی 

آن ها با پاکستان صحبت کرده است.

منطقه  کشور  چهار  روسیه،  و  چین  ایران،  پاکستان،   

است که از طالبان حامیت می کنند. چین و روسیه به دلیل 

رقابت اقتصادی و ایران به دلیل اختالفی که با امریکا دارد 

و با حضور امریکا در افغانستان مخالف است. طالبان برای 

روسیه، ایران و چین وسیله ای است که از این گروه، بر ضد 

با  ارتباط  کشورها  این  ظاهر،  در  می کنند.  استفاده  امریکا 

از طالبان حامیت می کنند.  اما در عمل  انکار؛  را  طالبان 

طالبان  رهربان  سفر  از  کشورها  این  رهربان  که  این 

نادیده  را  افغانستان  دولت  جایگاه  و  می کنند  استقبال 

این است  آن ها،  رفتار غیر دیپلامتیک  این  می گیرند، دلیل 

می کنند. دنبال  را  آن  ها  خواست های  طالبان  که 

پاکستان به  خاطر خط دیورند و نفوذ اقتصادی و سیاسی 

دولت  کشور  این  در  که  منی خواهد  افغانستان،  در  خود 

پاکستان  که  باری  هر  باشد.  داشته  وجود  قدرت مندی 

احساس کرده دولت افغانستان قدرت مند می شود، از طریق  

از افراط گرایی مذهبی،  گروه های وابسته به خود و حامیت 

است. کرده  تقویت  افغانستان  در  را  ناامنی  چالش 

پاکستان، روسیه، چین و  به   سفر رسمی هیأت طالبان 

ایران به این معنا است که این کشورها دیگر باکی ندارند تا 

حامیت سیاسی شان را از طالبان پنهان کنند. 

است.  کرده  امضا  امنیتی  پیامن  افغانستان  با  امریکا   

حضور  افغانستان،  در  طالبان  جنگ  بهانه ی  بزرگ ترین 

برای  اما  می جنگند؛  شعار  این  با  و  می شود  تلقی  امریکا 

روسیه،  چین،  با  طالبان  ارتباِط  که  نیست  مهم  امریکا 

افغانستان  برای دولت  پیامدی  ایران چه  با  و حتا  پاکستان 

افغانستان،  دولت  جایگاه  از  امریکا  بی اعتنایی  دلیل  دارد. 

این است که می خواهد پروژه ی صلح با طالبان را با رشیک 

سفر  که  زمانی  تا  کند.   حل  سیاسی  نظام  در  آن ها  کردن 

طالبان به روسیه و چین با این پروژه در تضاد نباشد، نه تنها 

امریکا با آن مخالفت منی کند که حتا زمینه ی تسهیل آن را 

کرد. خواهد  فراهم  نیز 

القاعده  با  گروه  این  ارتباط  دلیل  به  طالبان  از  امریکا 

احساس خطر می کند؛ اما برایش مهم نیست که فرایند صلح 

فراهم  را  طالبان  سیاسی  قدرت منایی  زمینه ی  گروه  این  با 

می کند. رهربان امریکایی بارها گفته اند که برای آن ها تنها 

مهم این است که طالبان دیگر برای امنیت ایاالت متحده، 

نباشند. خطری 

 امریکا در جریان یک سال مذاکره با طالبان، این سیاست 

را بیشرت از هر زمان دیگری به اثبات رسانده است و باکی هم 

ندارد که نتیجه ی یک  سال مذاکره با طالبان، این گروه را از 

نظر سیاسی تقویت کرده و زمینه ای شکل گرفته که رهربان 

طالبان می توانند آزادانه به کشورها سفر کرده و اعتبار دولت 

افغانستان را خدشه دار می کنند. 

روسیه، چین و امریکا به عنوان سه قدرت امپریالیستی و 

ایران و پاکستان به عنوان همسایه های افغانستان در جنگ 

چین  و  روسیه  پاکستان،  با  امریکا  دارند.  نقش  افغانستان 

این گونه  و  کنند  قدرت  رشیک  را  طالبان  که  است  هم نظر 

افغانستان حل شود.   تضاد منافع آن ها در 

با توجه به این واقعیت، دولت افغانستان تنها با اعرتاض 

تغییر  را  چین  و  روسیه  پاکستان،  امریکا،  رویکرد  منی تواند 

بدهد؛ باید مراقب آسیب های سناریوی صلح با طالبان باشد. 

تنها راه برای تضعیف طالبان از نظر سیاسی و نظامی این 

است که دولت، قدرت خود را حفظ کند و هامهنگی بیشرتی 

برنامه ها و سیاست هایی را  ایجاد کند.  با آن  ها  برای مقابله 

دنبال کند که مطابق به منافع مردم باشد و جلو امتیازگیری 

طالبان را بگیرد. 
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رهبران همدیگر را چلنج می دهند!
کشورهایی که به طالبان وجه ی سیاسی می دهند

پارلمان ناکارا؛ چرا مجلس نمایندگان هنوز فعال نیست؟

زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

نیروهای امنیتی کشور ما قابل احرتام استند و هرگز 

وطنم  رسبازان  به  نوشته هایم  در  که  ندارم  را  این  جرأت 

که  امنیتی  شک،  بدون  شود.  حرمتی  هتک  یا  جسارت 

در زندگی خود حس می کنیم، به خاطر تالش و جان بر 

است.  دلیر  رسبازان  این  کف گذاشنت 

متأسفانه من در زیر پل سوخته متوجه شدم که دولت 

رسبازانی را که تحت نام نیروهای مردمی )اربکی( برای 

جنگ در برابر طالبان، آن هم در مناطقی که خطر درگیری 

به صورت روزانه بود، می فرستاد و که این رسبازان را در 

برابر طالبان و احتامل کشته شدن شان قرار می داد؛ اما 

برای این  که رسبازان بتوانند رشایط جنگی و دشوار آن 

مناطق را تحمل کنند و از جنگ دست نکشند، به جای 

بدهد،  تجهیزات جنگی  و  قلب  به رسبازان قوت  این  که 

مخدر،  مواد  به  آنان  ساخنت  معتاد  با  تا  می کرد  تالش 

جنگ را برای آنان قابل تحمل تر سازد. 

این ادعا را من ندارم. این گفته های چند رسباز فراری 

حس  زمانی  که  و  بودند  شده  معتاد  که  بود  جنگ  از 

می کنند، طالبان به سنگر شان نزدیک شده و یا احتامل 

سنگر  به  طالبان  فردا  تا  است  قرار  که  اند  داده  را  این 

این  از  انجام دهند و ممکن است  شان حمله ی سنگین 

جنگ ناعادالنه، زنده بیرون نیایند، سالح خود را آهسته 

بر دوش انداخته و شبی پیش از حمله ی طالبان، بدون 

آن  که فرمانده یا همسنگران شان خربدار شوند، به سمت 

می آیند.  کابل 

تنها چند  و جواد  علی، مسلم، شیرآقا، طاهر، حبیب 

رسباز معتاد از هزاران رسباز معتادی بودند که جنگ را 

رها کرده و زیر پل سوخته، اعتیاد را به رفنت در جبهه ی 

بودند.  داده  ترجیح  جنگ 

حاال منی دانم که این بچه ها کجایند؟ شاید هامن زیر 

پاک  و  اند  کرده  رها  را  اعتیاد  شاید  باشند،  سوخته  پل 

زندگی می کنند یا اگر در جنگ با طالبان کشته نشدند، 

حتام در رفاقت با مواد مخدر زنده نخواهند ماند؛ اما آن 

زمان از هر کدام  شان شنیده بودم که به خاطر بیکاری 

را  شان  خود  باشند،  داشته  درآمدی  بتوانند  این  که  و 

ضامنت کننده،  فرد  یک  و  عکس  قطعه  چند  تذکره،  با 

بود  قرار  و  بودند  کرده  )اربکی(  مردمی  نیروهای  شامل 

که در ازای هر ماه جنگ، برای شان از مبلغ ۱8 تا 25 

خود  گفته ی  به  که  بدهند  ماهانه  معاش  افغانی  هزار 

جان  به  را  مردن  خطر  باید  اما  بود؛  رضایت بخش  شان 

می خریدند. 

می زدند،  صدا  فرمانده  علی  را  او  همگی  که  علی 

می گفت که او در ابتدا از خانواده اش پنهانی تصمیم بر 

نظامی  آشنای  یک  از طریق  و  تا رسباز شود  گرفت  این 

به ولسوالی قره باغ  والیت غزنی فرستاده  قدیمی پدرش 

شد که آن زمان طالبان تحرکات بسیاری در این ولسوالی 

امنیتی حارض  نیروهای  و  ولسوالی  مردم  و خود  داشتند 

را  طالبان  با  جنگیدن  برای  کافی  توان  والیت،  این  در 

مردمی  پولیس  فرمانده ی  خاطر،  همین  به  نداشتند. 

می کرد.  رسبازگیری  نیز  دیگر  جاهای  از  قره باغ 

او  بود.  شده  معتاد  قره باغ  جنگ  جبهه ی  در  علی 

فضای  تحمل  بود  دشوار  برایم  اول  روزهای  که  می گفت 

امنیتی  پوسته های  و مسلم هم در  جنگی منطقه. جواد 

جلریز  دره ی  امنیت  تأمین  خاطر  به  که  مردمی  پولیس 

ایجاد کرده بودند، با مواد مخدر آشنا شدند. بقیه بچه ها 

هم همین را می گفتند که تا پیش از رفنت به جنگ، مواد 

مخدر را منی شناختند یا اگر نامش را شنیده بودند؛ اما 

بودند.  نکرده  استفاده 

باز  جنگ  سنگرهای  به  رسبازان  این  پای  که  همین 

ناآشنایی  برای شان  و چند هفته  ای می گذشت،  می شد 

آن ها  می شد.  زجرآور  جنگ  از  ترس  و  منطقه  مردم، 

می گفتند، رسبازانی که قبل از ما در این سنگرها بودند، 

قرارگاه  منی توانستند  چون  و  بودند  معتاد  همه ی  شان 

پولیس  رنجرهای  که  می شوند  متوجه  کنند،  رها  را  خود 

شان  برای  می آورند،  را  شان  اعاشه ی  که  هنگامی  ملی 

می کنند.  تأمین  هم  را  شان  مرصفی  مخدر  مواد 

علی می گفت که دو سال و سه ماه در پوسته ی امنیتی 

فرمانده  و  بوده  اربکی  پولیس  قره باغ غزنی،  در ولسوالی 

شده بود. با علی در آن پوسته ی امنیتی شش رسباز دیگر 

را  طالبان  تحرکات  جلو  که  می کردند  وظیفه  انجام  هم 

بگیرند. علی در شش ماه اول انجام وظیفه اش اعتیاد را 

بود؛ ماده ی مخدری که در  آغاز کرده  تریاک  با کشیدن 

مناطق روستایی به راحتی در دسرتس است و ارزان.

ادامه دارد ...

رسبازانی که از جبهه ی 
جنگ معتاد بر می گشتند 

من یک معتادم
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معصومــی«  »ســارا  افغانســتان،  انتخابــات  روز  در 

در روزنامــه ی اعتــامد، چــاپ تهــران، مطلبــی بــا تیــرت 

کــه  کــرد  منتــرش  انتحــاری«  »انتخابــات  توهین آمیــز 

واکنش هایــی بــر انگیخــت. کســانی کــه در ایــران زندگــی 

کــرده باشــند و بــا ریــز فرهنگــی ایــن کشــور آشــنا باشــند، 

می داننــد کــه پشــت انتخــاب ایــن تیــرت، چــه چیــزی 

ــت. ــه اس نهفت

روزنامه ی اعتامد

کــه  اســت  تحلیلــی   خــربی-  روزنامــه ی  اعتــامد 

فرمانده هــان  از  حرضتــی،  الیــاس  آن  صاحب امتیــاز 

ــان و  ــت در پارمل ــت رش ــین والی ــده ی پیش ــگ، مناین جن

ــده ســال  ــی اســت. در طــول هف ــامد مل عضــو حــزب اعت

از طــرف  بــار  امــروز، چنــد  تــا  ایــن روزنامــه  فعالیــت 

ــار ده  ــتین ب ــت. نخس ــده اس ــف ش ــران توقی ــت ای حکوم

دلیــل  بــه  اعتــامد  روزنامــه ی   ،)۱۳88( پیــش  ســال 

تخلــف، تکــرار و ارصار بــر آن، بســته شــد. 

ــه مــاده ی  ــا اســتناد ب ــر مطبوعــات، ب ــأت نظــارت ب هی

ششــم قانــون مطبوعــات در ایــران، دلیــل آن را »نــرش 

مطالــب الحــادی، اشــاعه ی فحشــا، تبلیــغ ارساف، ایجــاد 

ــایعه«  ــرش ش ــالم و ن ــه اس ــت ب ــه، اهان ــالف در جامع اخت

اعــالم کــرد.

ــود.  ــته ب ــه بس ــن روزنام ــال دروازه ی ای ــش از یک س بی

وقتــی اعتــامد تعطیــل شــد، تــازه کارمنــدان آن فهمیدنــد 

ــت  ــان را پرداخ ــه ی  ش ــق بیم ــه، ح ــؤوالن روزنام ــه مس ک

بازگشــایی  و  توقیــف  رفــع  از  مــاه  چنــد  انــد.  نکــرده 

ــا حکــم دادســتان  ــار ب ــن ب ــاره و ای ــود کــه دوب نگذشــته ب

کل تهــران، بــه اتهــام نــرش اکاذیــب و توهیــن بــه مقامــات 

ــد.  ــه را گِل گرفتن ــار دوم دروازه ی روزنام ــرای ب ــی، ب دولت

ــرش  ــرای ن ــه ب ــن روزنام ــر ای ــار دیگ ــش ب ــال پی ــش س ش

ــکایت  ــل ش ــه دلی ــی ب ــان عموم ــویش اذه ــب و تش اکاذی

و  شــناخته  مجــرم  همــدان،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 

محکــوم شــد. دفــرت ایــن روزنامــه ی جنجالــی در تهــران، 

ــو  ــت مین ــر دوم و بن بس ــان کوث ــتارخان، خیاب ــان س خیاب

ــت. اس

اپیدمی ســتم و تعدی در نظام های استبدادی

تاریخــی  ریشــه ی  اســتبداد  کــه  جامعــه ای  در 

ــم  ــار توه ــردم دچ ــتبدادزده ی م ــن اس ــد، ذه ــته باش داش

بیامرگونــه و پیش داوری هــای منفــی دربــاره ی دیگــران 

ــمن  ــب و دش ــم رقی ــه چش ــران را ب ــه، دیگ ــده و جامع ش

ــه  ــوان ب ــه می ت ــه ای، ن ــا و جامع ــن فض ــد. در چنی می بین

ــه بازســازی  ــه پــس از آزادی، ب آزادی و عدالــت رســید و ن

و انســانیت. الزمــه ی اســتبداد، جامعــه ی بســته، باورهــای 

محــدود، ســطحی نگر و دور از حقیقــت اســت کــه بــه 

آســانی در دام تبلیغــات دروغیــن و شــایعات زهرآگیــن 

گرفتــار شــده و حتــا بــا ناآگاهــی، در هــر دامــی می افتــد.

نظام هــای اســتبدادی بــه خصــوص اگــر آلــوده بــه 

ــه  ــد ک ــی  ان ــل اخالق ــتارگاه فضای ــد، کش ــک باش متافیزی

امــکان اخالقی زیســنت، انســان شــدن و شــدِن انســانی را 

ــا خــود  ــه ب هــم از آدم هــا ســلب می کنــد و آدمــی را بیگان

ــر  ــه زی ــار مــی آورد کــه متــام هم وغمــش ب و هم نوعانــش ب

کشــیدن دیگــری بــوده و بــا خروارهــا عقــده ی ناگشــوده، 

از دنیــای تبعیض هــا و رسکوب هــای هدف منــد، دســت 

ــوید. ــی می ش ــل اخالق از فضای

توطئــه،  تئــوری  از  پاسداشــت  و  عالقه منــدی 

منشــأ  و  واهــی  ایدیولــوژی  چالــه ی  در  شــدن  غــرق 

افــرادی  مشــخصات  دیگــر  از  مفــرط  خودبزرگ بینــی 

اســت کــه در جامعــه ی اســتبدادی زندگــی می کننــد. 

ــا را  ــد و آن ه ــی می کنن ــا خط کش ــن آدم ه ــدام بی ــا م آن ه

بــه خــوب و بــد تقســیم کــرده و دیگــران را بــا مفهــوم بــا مــا 

و یــا بــر مــا گــره می زننــد.

از دیــد آن هــا، دیکتاتورهــا عمــر ابــدی دارنــد؛ جاودانــه 

ــه  ــتقیم ب ــطه و مس ــدون واس ــه ب ــد ک ــت ناپذیر ان و شکس

خــدا و خدایــگان وصــل انــد. چنیــن افــرادی، معمــوال 

در کاخ خودســاخته ی ذهنــی، مملــو از باورهــای فربــه 

و پوشــالی بــه رس می برنــد کــه در دایــره ی بی دلیــل و 

تکــراری عیب جویــی از دیگــران چــرخ می زننــد.

افاغنــه و افغانی؛ اخرتاعی برای تحقیر

ــرای  ــون اساســی افغانســتان کلمــه ی »افغــان« را ب قان

ــنهاد داده  ــتان پیش ــردم افغانس ــرد از م ــر ف ــردن ه ــام ب ن

اســت. ایــن مهــم اســت کــه نــام یــک فــرد و یــا جغرافیــا، 

ــده  ــری در ذهــن آدم هــا )گوین ــا تصوی ــز ی حــاوی چــه چی

و شــنونده( اســت. در واقــع بــار معنایــی و یــا تصویــر 

ــت.  ــا اس ــام آن ه ــه ن ــوف ب ــا، معط ــا از پدیده ه ــی م ذهن

ایــن  کــه ایــن نــام و برداشــت، چقــدر بــا ماهیت آن ســازگار 

اســت یــا نیســت، دارای اهمیــت اســت و ایــن  کــه از فــرد 

و یــا کشــوری بــا نــام درســت و نیکــو یــاد کنیــد، بیــش از 

هرچیــزی، وابســته بــه شــخصیت و باورهــای درونــی شــام 

اســت. 

ــا  ــراد را ب ــه اف ــت ک ــی اس ــه ی اخالق ــک وظیف ــن ی ای

ــه خصــوص اگــر  ــم؛ ب ــاد کنی نام هــا و پســوندهای نیکــو ی

ــیت  ــد، حساس ــان باش ــور در می ــا کش ــت ی ــک مل ــای ی پ

ــود. ــد ب ــرت خواه ــوع بیش موض

در گذشــته دولــت مــردان ایــران در گفتارهــای روزانــه، 

مــردم و گاه رســانه های ایــن کشــور از کلمه هــای مثــل 

»افاغنــه«، »افغانــی« و »افغونــی« اســتفاده می کردنــد کــه 

بــار معنایــی تحقیرآمیــز داشــت.

مــردم  بــه  کــه  نامــی  بدتریــن  تاریــخ،  طــول  در 

افغانســتان اطــالق شــده، همیــن کلمــه ی افاغنــه اســت؛ 

ــت  ــچ وق ــز هی ــتان[ نی ــول افغانس ــد پ ــی ]واح ــا افغان ام

ــر نبــوده اســت. کلمــه ا ی کــه  ــه ی تحقی خالــی از درومنای

از  معتقدنــد،  کاظمــی«  »کاظــم  مثــل  زبان شناســانی 

ــبتی را  ــون »ی« نس ــکل دارد؛ چ ــز مش ــتوری نی ــر دس نظ

منی تــوان بــه قــوم اضافــه کــرد.

ــم  ــیم« ه ــط ننویس ــاب »غل ــی« در کت ــن نجف »ابوالحس

می نویســد کــه اهــل کشــور افغانســتان را بایــد افغــان 

ــت  ــه و والی ــردم ترکی ــه م ــان ک ــی؛ چن ــه افغان ــم، ن بنامی

ــی و  ــه ترک ــم؛ ن ــرد می نامی ــرک و ک ــران را ت ــتان ای کردس

ــردی. ک

حکومت، ملت و همه گیر شــدن تحقیر

ــت  ــن و سیاس ــه دی ــه ک ــورها هامن گون ــیار کش در بس

از یکدیگــر جــدا اســتند، سیاســت، فرهنــگ، هــرن و ادب 

ــورهای  ــا در کش ــد؛ ام ــود را می رون ــدام راه خ ــر ک ــز ه نی

اســتبداد زده کــه سیاســت عیــن دیانــت اســت، اســتبداد 

می توانــد بــر هــر بایــد و نبایــدی، چمــربه انداختــه و 

در  ابــزار،  یــک  مثــل  رســانه،  و  ادب  هــرن،  جامعــه ی، 

ــرای  مســیر خواســت، آرزو و آمال هــای اســتبداد باشــد. ب

همیــن، در ایــران نــگاه تحقیرآمیــز و از بــاال بــه پاییــن بــه 

افغان هــا، از ســطح حکومــت عبــور و توســط جامعــه ی 

ــه  ــت ک ــده اس ــدل ش ــی ب ــک اپیدم ــه ی ــی ب ــرنی و ادب ه

ــد. ــه ان ــر پذیرفت ــز از آن تأثی ــردم نی م

ســینامی ایــران ده هــا فیلــم بــا ســوژه ی افغان هــا 

ــه  ــواب ب ــیاه و ناص ــگاه س ــرتینه ن ــه بیش ــت ک ــاخته اس س

مــردم افغانســتان داشــته اســت. از بایســکل ران، جمعــه، 

بــاران، حیــران، روبــان قرمــز، دلــربان و ... تــا رسیال هــای 

افغان هــا دزد، قاچاقچــی،  مثــل »ممنوعــه« کــه در آن  

ــد. ــد ان ــوک و ب ــر، مفل کارگ

فرهنگ ســازی و تأکیــد مــداوم مثلــث، حکومــت، هــرن 

ــر بــد نشــان دادن افغان هــا در ایــران،  و ادبیــات مبنــی ب

موجــب شــد تــا دایــره ی محــدود شــدن افغان هــا  در 

ایــن کشــور هــر روز شــدیدتر از دیــروز شــده و مــردم ایــن 

ــد. ــر کنن ــا را تحقی ــی، افغان ه ــورت علن ــه ص ــور، ب کش

لوحــه  شــان  دوکان  دروازه ی  در  مغــازه داران  مثــال: 

ــا  ــه. ی ــز افاغن ــه ج ــند، ب ــه می فروش ــه هم ــه ب ــند ک بنویس

ــه  ــد ک ــب کنن ــی نص ــرن تبلیغات ــام ب ــان رس ــردم اصفه م

ــا  ــوند ی ــه« وارد ش ــارک »صف ــه پ ــد ب ــق ندارن ــا ح افغانی ه

ــد،  ــالم کن ــان اع ــل« در اصفه ــه ی ابوالفض ــن خیری »انجم

ــن  ــه هموط ــی ب ــر ایران ــای ه ــد اعض ــون، پیون ــق قان »طب

خــود امکان پذیــر اســت و پیونــد از یــک ایرانــی بــه افاغنــه 

انجــام منی شــود.« دروازه هــای مکاتــب و دانشــگاه ها نیــز 

ــت. ــوده اس ــته ب ــا بس ــه روی افغان ه ــه ب ــه همیش ک

ــا،  ــا و باره ــتان باره ــردم افغانس ــر م ــال های اخی در س

ــط  ــن را توس ــتم مهاجری ــای رضب و ش ــر و ویدیوه تصاوی

نیروهــای نظامــی ایــران دیــده انــد. همیــن دیشــب، یــک 

ــا دســت وپای بســته در بنــدر  ــه ب جــوان افغــان، بی رحامن

عبــاس ایــران کشــته شــده اســت.

انتخابات انتحاری

ــتبدادی،  ــای اس ــد، نظام ه ــاره ش ــه اش ــه ک هامن گون

ــد کــه امــکان اخالق مــدار  ــی  ان ــل اخالق کشــتارگاه فضای

»ســارا  می کنــد.  ســلب  آدم  از  را  انســانیت  و  بــودن 

معصومــی« بــه عنــوان یــک خانــم، چنــد روز پیــش مطلبــی 

انتخابــات  بــاره ی  در  انتحــاری  انتخابــات  عنــوان  بــا 

ــود کــه در بخــش آخــر ایــن مطلــب،  افغانســتان نوشــته ب

کمــی بــه آن می پــردازم.

او نوشــته اســت کــه هجــده ســال پــس از ســقوط 

طالبــان، هنــوز نــام انتخابــات افغانســتان بــا اســم و رســم 

ایــن گــروه، گــره خــورده اســت. او ضمــن اســتفاده از 

جمله هــای محرتمانــه نســبت بــه طالبــان امــا نگفتــه اســت 

کــه پــول، اســلحه و امکانــات چــه کشــوری موجــب شــد که 

نــام انتخابــات افغانســتان همچنــان بــا نــام طالبــان گــره 

بخــورد و ایــن  کــه مــارک ]مــدل[ ابــزار جنگــی ایــن گــروه، 

ســاخت کــدام کشــور اســت!

بــه  اســالمی  انقــالب  صــدور  دوران  از  احتــامال  او 

حزب اللــه،  ســپاه،  »نــرص،  نام هــای  زیــر  افغانســتان 

اتفــاق، حرکــت، دعــوت، نهضــت، مکتــب توحیــد و...« نیــز 

ــی  ــای برادرکش ــه کینه ه ــته ک ــوده و منی دانس ــرب ب بی خ

آن دوران هنــوز هــم در افغانســتان جــاری اســت.

ــی در  ــه کس ــه ی چ ــه روزگاری خان ــد ک ــاید منی دان ش

بیــن کاشــانک و فرمانیــه ی تهــران بــود؟ جالــب اســت کــه 

ــات افغانســتان  ــان، انتخاب ــان طالب ــم معصومــی از زب خان

را مــرشوع ندانســته و گفتــه اســت، رســم نیســت کــه 

ایــن کشــور، برنــده ی آن  انتخابــات در  برگزارکننــده ی 

ــد.  نباش

تــا  کــرد  هــر کاری  کــه  قــول کســی  از  نویســنده، 

انتخابــات لغــو و بــه جــای آن امــارت طالبــان برپــا شــود، 

ــی،  ــط فعل ــات در رشای نوشــته اســت کــه برگــزاری انتخاب

مثــل آن اســت کــه از یــک بیــامر قلبــی بخواهــی در 

ماراتــن رشکــت کنــد.

ایشــان می دانســت کــه هــدف از رشکــت در  کاش 

ــت،  ــتی، محب ــت، دوس ــدن نیس ــده ش ــا برن ــن، تنه مارات

جوامنــردی، اســتقامت و رســیدن بــه خــط آخــر نیــز اســت. 

از  ایشــان،  گفتــه ی  ]بــه  پیــر  دونــده ی  ایــن 

نفس افتــاده[، اگــر همســایه هایش مــدام رس راهــش چــاه 

نکننــد، گل میــخ در مســیرش نپاشــند، بــا تک تیرانــداز او 

ــن خــط هــم  ــد از فرجامی ــد، می توان ــن نکارن ــزده و می را ن

ــته. ــر و خس ــو دی ــد ول ــور کن عب

افغانستان4 مهاجران  روایت 

ــی  ــر اروپای ــور دیگ ــر کش ــان، از ه ــی در آمل ــتان پناهندگ داس

ــاده تر  ــران س ــرش مهاج ــط پذی ــان رشای ــت. در آمل ــر اس متفاوت ت

ــال های  ــه در س ــی ک ــزان مهاجران ــل، می ــن دلی ــت و روی همی اس

اخیــر بــرای ادامــه ی زندگــی بــه آملــان پنــاه آورده انــد، بــه مراتــب 

ــاه  ــی پن ــورهای اروپای ــر کش ــه دیگ ــه ب ــد ک ــی ان ــرت از مهاجران بیش

ــد. ــرده  ان ب

اســت  آملــان  در  افغانســتانی  مهاجــر  خــود  کــه  فرشــته 

ــان  ــان در آمل ــرای پناه جوی ــه ب ــی ای ک ــکل اساس ــد: »مش می گوی

وجــود دارد بــرای مهاجــران یــک رسزمیــن تــا رسزمیــن دیگــر فــرق 

» می کنــد.

مــردم افریقــا بیشــرت بــه دلیــل تهی دســتی اقتصــادی بــه آملــان 

پنــاه آورده انــد و مهاجــران ســوری هــم بــه دلیــل جنــگ داخلــی کــه 

تــا هنــوز در ســوریه جریــان دارد بــه آملــان پنــاه آورده انــد.

ــری  ــای دیگ ــت از دنی ــتانی روای ــران افغانس ــتان مهاج ــا داس ام

می کنــد.

سیاســی،  مشــکل  یــا  و  جنــگ  جنســی،  تجــاوز  قتــل، 

اســت. آملــان  در  افغانســتانی ها  مشــهور  پرونده هــای 

پناه جویانــی کــه از ســال های 2۰۱۳ و 2۰۱4 بــه ایــن ســو 

وارد آملــان شــده  انــد، بــا رشایــط دشــوارتری روبــه رو اســتند؛ چــون 

ســیل مهاجرانــی کــه در ســال های 2۰۱۳ و 2۰۱4 وارد آملــان 

شــد، دولــت و مــردم آملــان را بــا بحــران جــدی ای مواجــه کــرد. روی 

ایــن دلیــل، حــاال قانــون بــرای مهاجــران و پذیــرش  شــان ســخت تر 

و رشایــط مانــدن در آملــان بــرای مهاجــران دشــوارتر شــده اســت. 

فرشــته می گویــد کــه پیــش از ایــن، مهاجــران خــواه قبولــی شــان 

نهایــی شــده بــود یــا نــه؛ می توانســتند زبــان را یــاد بگیرنــد، شــامل 

ــران  ــان مهاج ــد، در آن زم ــوند. او می گوی ــی ش ــه های آموزش پروس

شــامل   »house building« نــام  زیــر  آموزشــی ای  برنامــه ی  در 

ــری  ــه فراگی ــوزی سه ســاله می شــدند و در آن جــا ب دوره هــای کارآم

ــود،  ــاق می ش ــای ش ــامل کاره ــرت ش ــه بیش ــی ک ــته ی تخصص رش

می پرداختنــد.

مهاجــران در آن  جــا بــرای ســه ســال یادگیــری حرفه هایــی 

مثــل نجــاری، خیاطــی، نانوایــی و معــامری را فــرا می گرفتنــد.

کارآمــوزی  دوره ی  ایــن  کــردن  متــام  از  پــس  مهاجــران 

می توانســتند جــای دیگــری بــرای  شــان کاری دســت و پــا کننــد و 

پــس از آن، قبولــی شــان را بــرای مانــدن در آملــان دریافــت کننــد.

در ســال 2۰۱6، میــزان مهاجــران مجــردی کــه بــه آملــان 

ــرم و  ــراف ج ــه روز گ ــد. روز ب ــرت ش ــب بیش ــه مرات ــد، ب ــر ش رسازی

ــرد.   ــد ک ــدر رش ــواد مخ ــاق م ــت و قاچ ــد رف ــان بلن ــت در آمل جنای

ترجامنــی  او  کــه  مــواردی  از  یکــی  در  فرشــته می گویــد، حتــا 

پرونــده ای را بــه عهــده داشــت، مأمــوران امنیتــی آملــان از خانــه ی 

ــدا  ــه را پی ــدد تفنگچ ــک ع ــورو و ی ــزار ی ــرب 5۱ ه ــان و ع ــک افغ ی

ــواد  ــاق م ــخاص کار قاچ ــن اش ــته، ای ــه ی فرش ــه گفت ــد. ب می کنن

مخــدر را انجــام می دادنــد.

فرشــته می گویــد کــه ایــن وضعیــت باعــث شــده اســت، رشایــط 

پذیــرش و مانــدن بــرای مهاجــران در آملــان، ســخت تر از پیــش 

شــود.

 فرشــته می گویــد کــه پــس از 2۰۱6 نیــز رشایــط درســی و 

دست رســی بــه مراکــز آموزشــی همچنــان پابرجــا مانــد. هــر مهاجــر، 

ــت  ــوی دول ــدن را از س ــی مان ــه قبول ــن  ک ــت ای ــدون در نظرداش ب

ــان و  ــری زب ــه یادگی ــر، می توانســت ب ــا خی آملــان دریافــت کــرده ی

درس هــای دیگــری بپــردازد. رشط اول شــامل شــدن در برنامه هــای 

آموزشــی ایــن بــود کــه نخســت بایــد بــه فراگیــری زبــان پرداخــت و 

ــان، شــامل دیگــر برنامه هــای آموزشــی شــد. ــری زب ــس از یادگی پ

ــه مهاجــران در  اواخــر ســال 2۰۱8 و رشوع  قانــون در رابطــه ب

ــران  ــازه ی کار از مهاج ــود و اج ــخت تر می ش ــم س ــر ه 2۰۱9 دیگ

افغانســتانی گرفتــه می شــود. بــه بــاور فرشــته، ایــن خــود مهاجــران 

بودنــد کــه رشایــط را بــرای خــود ســخت کردنــد.

آملــان  در  افغانســتانی  مهاجــر  زنــان  کــه  فرشــته می گویــد 

تــا درس. اســتند  پارتی بــازی  و  پارتــی  دنبــال  بیشــرت 

ــم  ــردان ه ــد و م ــا می آوردن ــه دنی ــودک ب ــا ک ــن زن ه ــرت ای بیش

روز و شــب را در خــواب و تفریــح می گذراننــد. حتــا ایــن مهاجــران 

ــده ی  ــرد پرون ــه پیش ب ــه ب ــان در رابط ــای ش ــه قراره ــتانی ب افغانس

ــه ی  ــه جریم ــود ک ــث می ش ــن باع ــد و ای ــیدگی منی کنن ــان رس ش

نقــدی بپردازنــد. فرشــته می گویــد کــه ایــن وضعیــت بــه انــدازه ای 

ــرار داشــته باشــیم و رس  ــا پزشــک ق ــر ب ــه حــاال اگ جــدی اســت ک

ــم. ــورو جریمــه بپردازی ــم 5۰ ی ــم، ناچاری ــت نروی وق

ــا آن  ــان ب ــتانی در آمل ــدگان افغانس ــه پناهن ــری ک ــکل دیگ مش

ــوی  ــان از س ــای ش ــدن پرونده ه ــتند، رد ش ــان اس ــه گریب ــت ب دس

دادگاه اســت. بیشــرت مهاجــران پرونده هــای تکــراری را تحویــل 

دادگاه می دهنــد. این هــا بیشــرت شــان می گوینــد یــا کســی را 

کشــته ام یــا مــرا می کشــند یــا دعــوای زمیــن و فــالن داشــته  ایــم. از 

ســویی هــم بیشــرت ایــن پناهنــدگان افغانســتانی نــه شــناس نامه ی 

ــا دولــت آملــان بتوانــد هویــت  ــه هــم پاســپورت ت ــد و ن هویــت دارن

این هــا را مشــخص کنــد؛ ایــن دلیــل باعــث می شــود کــه کار 

ــود. ــخت تر ش ــتانی س ــران افغاس ــده ی مهاج ــه پرون ــیدگی ب رس

تصویری از زندگی مهاجران 
افغانستانی در آملان!

فرزندان زمین

از افاغنه تا انتخابات انتحاری
نعمت رحیمی

مجیب ارژنگ
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از روی کار  پــس  تلویزیونــی  تهیــه و نــرش رسیال هــای 

آمــدن صنعــت ســینام و تصویربــرداری، یکــی از راه هــای 

آمــوزش، رسگرمــی و پرداخــت داســتانی بــه زندگــی انســان ها 

ــی رود. ــاب م ــه حس ــف ب ــع مختل در جوام

ایــن نــوع پرداخــت ســینامیی-تلویزیونی، بیشــرت از طــرف 

بن گاه هــای ســینامیی طرح ریــزی  و  رســانه های تصویــری 

دنبالــه دار  داســتان های  بــه  آن،  در  کــه  اســت  شــده 

خانواده هــا، گروه هــا و مســایل مهــم سیاســی و اســتخباراتی 

پرداختــه می شــود و از طریــق تلویزیون هــا در روز قســمتی 

ــمت های  ــرای قس ــان را ب ــا مخاطب ــد ت ــرش می رس ــه ن از آن ب

بعــدی آن همچنــان پــای رســانه های تصویــری میخکــوب 

ــد. کن

ــنتی-مذهبی،  ــه ی س ــل جامع ــه دلی ــتان ب ــا در افغانس ام

ــرت  ــدارد و بیش ــی ن ــابقه ی چندان ــد و س ــینام رش ــت س صنع

مــرصف رســانه های تصویــری ای کــه پــس از فروپاشــی نظــام 

ــه  ــت ک ــی اس ــد، رسیال های ــود آمدن ــه وج ــی ب ــیاه طالبان س

ــانه ها داده  ــن رس ــورد ای ــه خ ــد و ب ــر تولی ــورهای دیگ در کش

می شــود.

ــد، نــرش رسیال هــای  ــن باورن ــه ای کارشناســان فرهنگــی ب

تلویزیونــی ای کــه در کشــورهای دیگــر تولیــد می شــود و 

در مخالفــت بــا فرهنــگ و زندگــی در افغانســتان اســت، 

بدآموزی هــای اجتامعــی و فرهنگــی ای را در پــی دارد کــه در 

درازمــدت می توانــد بــه چالش هــای بزرگــی بینجامــد.

یکــی از رسیال هایــی کــه ایــن روزا از طریــق شــبکه ی 

ــی ای  ــال ترک ــود، رسی ــش می ش ــوع و آرزو پخ ــی طل تلویزیون

پرطرف دارتریــن  از  یکــی  بــه  کــه  »ُچُقــر«  نــام  بــه  اســت 

رسیال هــای تلویزیونــی بیــن نوجوانــان و جوانــان افغانســتان 

ــار  ــام منطقــه ای اســت خودمخت ــر ن ــل شــده اســت. ُچُق تبدی

در ترکیــه کــه باشــندگان آن در تبانــی بــا دولــت، متــام قــدرت 

منطقــه ی شــان را در دســت دارنــد و رفت وآمــد افــراد مناطــق 

ــه هــر عنوانــی کــه باشــد، مــورد بازخواســت و امــر  دیگــر را ب

ــتان  ــال  را در افغانس ــن رسی ــه ای ــد. آنچ ــرار می دهن ــی ق و نه

پربیننــده کــرده اســت، محتــوای خشــونت آمیز و قلدرمآبانــه ی 

ــود آن را در  ــی می ش ــاط مختلف ــه از نق ــت ک ــال اس ــن رسی ای

ــرد. ــت وجو ک ــتانی جس ــان افغانس ــی انس زندگ

ســمیع اللــه ســعیدی، باشــنده ی کابــل می گویــد کــه 

ــل، لگــوی چقــر را بــه دســت  ــا اســتفاده از پَ پــر عمــه اش ب

ــی  ــی خوب ــت صح ــه وضعی ــت ک ــرده اس ــی ک ــود خال کوب خ

ــدارد. ن

ایــن روزهــا در کوچه پس کوچه هــای کابــل، بــا عالمتــی 

روی در و دیوارهــا بــر می خوریــم کــه نشــان از جاافتــادن ایــن 

رسیــال در بیــن شــهروندان خشــونت گرای افغانســتان دارد و 

ــب، دانشــگاه ها  ــان لوگــوی آن را روی دیوارهــای مکات نوجوان

و دیگــر جاهــای شــهر ترســیم کــرده انــد.

ــام وادی  ــه ن هامن طــور کــه چنــد ســال پیــش، رسیالــی ب

ــید  ــرش می رس ــه ن ــوع ب ــون طل ــق تلویزی ــه از طری ــا ک گرگ ه

در  تلویزیونــی  رسیال هــای  پربیننده تریــن  از  یکــی  بــه  و 

افغانســتان تبدیــل شــده بــود، ُچُقــر نیــز رسیالــی اســت 

شــبیه بــه وادی گرگ هــا کــه در آن خشــونت ورزی و زورگویــی 

هســته ی مرکــزی داســتان را تشــکیل می دهــد.

ــی کــه آن هــا  ــد، زمان ــل می گوین برخــی از شــهروندان کاب

ــد،  ــی می کنن ــری کوچ کش ــه ی دیگ ــه منطق ــه ب ــک منطق از ی

اطفــال و نوجوانــان آنــان از طــرف نوجوانــان منطقــه ی میزبــان 

مــورد آزار و اذیــت قــرار می گیرنــد و بــه دلیــل ایــن کــه 

ــان  ــا آن ــد، ب ــر را ندارن ــه ی ُچُق ــت وگذار در منطق ــازه ی گش اج

برخــورد خشــونت آمیز می شــود.

زورگویــی،  مخــدر،  مــواد  قاچــاق  کشــتار،  جنــگ، 

نقــاط  از  دیگــران  زندگــی  در  دخالــت  و  منطقه گرایــی 

اصلــی مــورد پرداخــت در ایــن رسیــال اســت کــه بــه گفتــه ی 

ــباهت های  ــه ش ــه ب ــا توج ــان ب ــان و جامعه شناس روان شناس

آن در زندگــی انســان افغانســتانی، تأثیــر بالقــوه و بالفعــل 

روی زندگــی اطفــال، نوجوانــان و جوانــان در ایــن کشــور 

مــا،  بــا  »ســینام   : می گویــد  لینیــن  چنانچــه  می گــذارد. 

همــه ی ارتــش دنیــال خــالف مــا 

ــتیم«،  ــروز اس ــت پی ــا در نهای و م

تأثیــر ســینام را منی تــوان روی 

نادیــده  امــروز  انســان  زندگــی 

گرفــت.

ــا  ــن رسیال ه ــه در ای ــا آن ک ب

بــرای  هــم  مثبتــی  نقش هــای 

امــا  دارد؛  وجــود  برداشــت 

آن  خشــونت آمیز  بخش هــای 

بــه قــدری اســت کــه همیشــه 

طرف هــای مثبــت آن را مغلــوب 

می کنــد و ایــن رویکــرد از طریــق 

زندگــی  در  شــباهت ها  یافــنت 

کــه  این جایــی  انســان های 

ــی  ــه زورگوی ــت ب ــورده اس ــره خ گ

بیشــرت  تأثیــر  خشــونت،  و 

رد. می گــذا

رضایــی،  باقــر  داکــرت 

میگویــد:  بالینــی  روان شــناس 

»ایــن فیلم هــا کــه در محــدوده ی 

زمانــی نــرش می شــوند در همیــن 

جریــان حتــا بعــد از متــام شــدن 

ایــن رسیال هــا تأثیــرات آن را می تــوان در جامعــه بــه صــورت 

گســرتده مشــاهده کــرد. افغانســتان کــه بــه لحــاظ اقتصــادی، 

فرهنگــی، امنیــت و از همــه مهمــرت تربیــت خانوادگــی ضعیف 

ــه رخ  ــر را ب ــای دیگ ــدی جامعه ه ــا غنامن ــن فیلم ه ــت، ای اس

می کنــد.  برمــال  را  مــا  جامعــه ی  ضعف هــای  و  می کشــد 

تفکــر  نــوع  دارای  نوجوانــان  و  جوانــان  کــه  ایــن  روی  از 

انتزاعــی انــد؛ نــه تنهــا بــه مســایلی کــه وجــود خارجــی دارد 

ــه تفکــر  ــدارد، ب ــه مســایلی کــه وجــود خارجــی هــم ن بلکــه ب

می پردازنــد.«

دلیــل  بــه  کــه  اســت  بــاور  ایــن  بــه  رضایــی  آقــای 

ــای  ــنت پ ــا نشس ــود دارد، ب ــا وج ــه این ج ــی ک محرومیت های

یــاد می گیرنــد کــه  بــه نوعــی  ایــن رسیال هــا،  متاشــای 

کــه  از طریق هایــی  اســتفاده  بــا  را  محرومیت هــای شــان 

در ایــن رسیال هــا وجــود دارد، ارضــا کننــد و بــرای ارضــا 

ــه زور متوســل  ــاد می گیرنــد کــه ب کــردن ایــن حــس شــان، ی

شــوند و بــا اســتفاده از وســایل خشــونت زا در پــی اِعــامل 

شــوند. شــان  خواســته های 

نقــش  ُچُقــر  رسیــال  در  کــه  شــخصیت هایی  از  یکــی 

برجســته دارد، چاقاق بــری اســت کــه نقــش یــک افغــان 

رسیالــی  در  افغــان  واژه ی  از  اســتفاده  می کنــد.  بــازی  را 

ــت  ــد اس ــی کلی ــه نوع ــت، ب ــده اس ــاخته ش ــه س ــه در ترکی ک

بــرای داشــنت بیننــده در جامعــه ی افغانســتان و در حقیقــت 

بن گاه هــای  طــرف  از  دانســت  تولیــدی  را  آن  می تــوان 

خــود  خــاص  مخاطب شناســی  بــا  کــه  ســینامیی-تجارتی 

ــه تولیــد چنیــن رسیال هایــی می زننــد. توجــه  شــان دســت ب

و بزرگ منایــی نقــش افغــان در ایــن رسیــال، نشــان می دهــد 

ــه  ــت ب ــق دس ــی دقی ــا مخاطب شناس ــازنده های آن ب ــه س ک

ایــن کار زده انــد و در ضمــن بــه رخ کشــیدن شــخصیت 

ــه ارضــای بیشــرت  افغانســتانی آن فــرد، در حقیقــت، نوعــی ب

انــد  گذاشــته  دســت  افغان هــا  خشــونت خواهی  حــس 

تــا بیشــرت مخاطبــان افغانــی  شــان را در داســتان رشیــک 

ــد. بدانن

ایــن  پخــش  و  نــرش  امــا  و 

ــانه هایی در  ــق رس ــا از طری رسیال ه

افغانســتان کــه وظیفــه دارنــد کشــور 

را خشــونت زدایی  در حــال جنــگ 

نســل های  تربیــه ی  در  و  کننــد 

بعــدی آن ســهم بگیرنــد، چــه هدفــی 

را می توانــد در پــی داشــته باشــد.

صحــرا کریمــی، ریــس افغان فیلــم 

کانال هــای  »دارنــدگان  می گویــد: 

محصــوالت  می تواننــد  شــخصی 

خریــداری  پخــش  بــرای  خارجــی 

ــگ  ــر فرهن ــرت ب ــه در مغای ــد ک کنن

افغانــی قرار نداشــته باشــد و مشــکل 

ــل عــدم  ــه دلی ــن جــا اســت کــه ب ای

تولیــدات  بــاالی  رسمایه گــذاری 

افغانــی و نبــود فیلم هــای باکیفیــت، 

ــه متاشــای فیلم هــای  ــم ب رو می آوری

خارجــی کــه بایــد جاگزین ســازی 

ــم.« کنی

بــه بــاور خانــم کریمــی، بایــد جلو 

کــه جنبــه ی  پخــش  رسیال هایــی 

ــی  ــت نرشات ــود. او، معینی ــه ش ــی دارد گرفت ــتاری و منف کش

وزارت اطالعــات و فرهنــگ را در ایــن راســتا مســؤول می دانــد 

ــه در  ــا ک ــوع رسیال ه ــن ن ــش  ای ــد در پخ ــه بای ــد ک و می گوی

اوقــات متاشــای خانوادگــی )وقــت نــان شــب( نــرش می شــود، 

ــه شــود. رده ی ســنی و جنبه هــای آموزشــی آن در نظــر گرفت

ــر  ــری از تأثی ــرای جلوگی ــه ب ــد ک ــرا کریمــی می گوی صح

ایــن چنیــن رسیال هــا، بایــد زیربناهــای تربیتــی خانوادگــی 

ــان و  ــا چنیــن مســایلی، جوان ــا ب ــت شــود ت و اجتامعــی تقوی

ــا آزادی  ــد و ب ــورد کنن ــتقالنه برخ ــه ی مس ــه گون ــان ب نوجوان

مفکــوره ی شــان، بیشــرت تحقق بخــش جنبــه ی مثبــت در 

ــند. ــان باش ــی ش زندگ

بخشــی از ایــن رسیال هــا بــه منایــش گذاشــنت بافت هــای 

خانوادگــی و اجتامعــی جوامــع دیگــر اســت کــه بــه بــاور 

ایــن  »چــون  بالینــی:  روان شــناس  رضایــی،  باقــر  داکــرت 

فیلم هــا بــر مبنــای عشــق و محبــت ســاخته شــده انــد و 

ــه  ــود ک ــا ش ــاوت ارض ــنین متف ــد در س ــت بای ــاز محب ــن نی ای

منی شــود، نشــان دهنده ی نــوع میکانیــزم دفاعــی اســت. 

تأثیــرات اخالقــی کــه بــر جوانــان دارد ایــن اســت کــه آن هــا 

را دچــار تعــارض می کنــد؛ چــون تعریفــی کــه آن هــا از اخــالق 

در جامعــه و فرهنــگ خــود دارنــد، در تضــاد بــا تعریــف اخــالق 

ــرار  ــان ق ــه در می ــت ک ــا اس ــن ج ــرار دارد؛ ای ــا ق در رسیال ه

می گیرنــد و دچــار تعــارض مــی شــوند.« آقــای رضایــی از 

بــه هم آمیختگــی  یــا  بــه عنــون ســکیزوفرنی اخالقــی  آن 

اجتامعــی یــاد می کنــد.

آنچــه از رســانه ها در افغانســتان توقــع مــی رود ایــن اســت 

کــه در کنــار توجــه بــه جنبه هــای اقتصــادی برنامه هــای 

شــان، بایــد توجهــی هــم بــه وضعیــت اجتامعــی داشــته 

باشــند و در کشــوری کــه روزانــه ده هــا خــرب جنــگ و کشــتار 

واقعــی بــه نــرش می رســد، بــه نــرش برنامه هایــی بپردازنــد 

کــه از جامعــه  خشــونت زادیی کنــد و مــردم را از جــِو موجــود 

ــق شــبکه های  ــغ آن از طری کــه حنــگ، خشــونت ورزی و تبلی

ــه را  ــکار عام ــرون بکشــند و اف اجتامعــی و جمعــی اســت، بی

در  خشــونت گرایی،  ایــن  کــه  بدهنــد  سمت وســو  طــوری 

ــد. ــت نکن ــد رسای ــل های بع نس

در کنــار توجــه رســانه ها، خانواده هــا مســؤولیت دارنــد 

ــان شــان در متاشــای برنامه هــای  ــرای اطفــال و نوجوان کــه ب

متاشــای  پــای  را  آنــان  و  بگذارنــد  مکلفیــت  تلویزیــون 

برنامه هایــی ننشــانند کــه خشــونت و بدآمــوزی اخالقــی و 

اجتامعــی را در پــی دارد.

5

زهرا سیاس

چقر، خانه ی ما - ادریس بابه ی ما
داکرت باقر رضایی، روان شناس 

بالینی میگوید: »این فیلم ها 

که در محدوده ی زمانی نرش 

می شوند در همین جریان 

حتا بعد از متام شدن این 

رسیال ها تأثیرات آن را می توان 

در جامعه به صورت گسرتده 

مشاهده کرد. افغانستان که 

به لحاظ اقتصادی، فرهنگی، 

امنیت و از همه مهمرت تربیت 

خانوادگی ضعیف است، این 

فیلم ها غنامندی جامعه های 

دیگر را به رخ می کشد و 

ضعف های جامعه ی ما را برمال 

می کند. از روی این که جوانان 

و نوجوانان دارای نوع تفکر 

انتزاعی اند؛ نه تنها به مسایلی 

که وجود خارجی دارد بلکه به 

مسایلی که وجود خارجی هم 

ندارد، به تفکر می پردازند.«
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خانواده6

نقــش  عاطفــی  نیازهــای  تأمیــن  بــرای  جنســی  آگاهــی 

ارزنــده ای دارد کــه همــران بــه ایــن وســیله می تواننــد نیازهــای 

تأمیــن کــرده و در جهــت ارضــای یکدیگــر ســهم  را  همدیگــر 

مثــل  عقب مانــده ای  جوامــع  در  متأســفانه  کننــد.  ادا  را  خــود 

نداشــته  کافــی  آگاهــی  رابطــه،  ایــن  در  زوجیــن  افغانســتان، 

و نقــش خــود را در تحکیــم ایــن روابــط منی تواننــد ادا کننــد. 

ــواد  ــان س ــه زن ــن ک ــا و ای ــوص در قریه ه ــه خص ــه ب ــأله ای ک مس

کافــی بــرای خوانــدن و نوشــنت ندارنــد، ســبب تنــش و کشــمکش 

میــان زوجیــن می شــود. آنــان در رابطــه بــه چگونگــی ایــن روابــط 

چیــزی منی داننــد و شــوهر نیــز بــدون آگاهــی فقــط بــه فکــر 

ــب  ــورد موج ــن م ــی در ای ــت. ناآگاه ــه اس ــن رابط ــردن از ای لذت ب

ــد.  ــته باش ــود نداش ــود زن وج ــی در وج ــن حس ــه چنی ــود ک می ش

ایــن وضعیــت بــه دلیــل خردســال بــودن و دالیــل دیگــر، موجــب 

می شــود کــه نارضایتــی از یکدیگــر آغــاز شــده و در مــواردی منجــر 

بــه جدایــی شــود؛ پــس الزم اســت تــا در داشــنت رابطــه ی جنســی 

ــویم. ــر نش ــت یکدیگ ــث اذی ــم و باع ــرت بدانی ــامل، بیش س

رابطه ی زناشــویی دو بُعد دارد:

۱. بُعــد فیزیکــی کــه هــامن بُعــد فزیولوژیکــی ایــن رابطــه 

ــت. اس

2. بُعــد روانــی که تأثیر ویژه بر ارضای فیزیکی دارد.

کدام بُعد دارای اهمیت بیشــرت است؟

در خصــوص بُعــد فیزیکــی بایــد گفــت کــه ایــن بُعــد فقــط مــال 

ــنت  ــد رف ــا بلن ــج ب ــه تدری ــون ب ــت؛ چ ــال اول ازدواج اس ــد س چن

ــه ی  ــده و جذب ــار ش ــی دچ ــه کهنگ ــی ب ــک آدم ــال، فیزی سن وس

اولیــه ی خــود را از دســت می دهــد؛ بــا ایــن حــال چیــزی کــه 

پابرجاســت، ارضــای همدیگــر از  بُعــد روانــی اســت. ممکــن اســت 

مــرد 6۰ســاله بــا زن 55 ســاله، هیــچ نــوع جذبــه ی فیزیکــی بــرای 

همدیگــر نداشــته باشــند؛ ولــی چیــزی کــه آن هــا را کنــار همدیگــر 

ــری  ــان در اوج همدیگرپذی ــی ش ــای روان ــت، ارض ــته اس ــه داش نگ

اســت.

دانســنت تفاوت هــای جنســی بیــن زنــان و مــردان کمــک 

می کنــد تــا طرفیــن بداننــد کــه از همدیگــر چــه توقعــی و در 

کــدام حــد می تواننــد داشــته باشــند. بعضــی افــراد در بیــان 

ــان کــه اکــرثا  ــه خصــوص آقای احساســات خــود ضعیــف اســتند؛ ب

ــگام انجــام رابطــه ی جنســی  شــان  احســاس خــود را فقــط در هن

بیــان می کننــد کــه خــود بــه خــود زن احســاس می کنــد کــه 

ــد و  ــی می خواه ــه ی جنس ــام رابط ــر انج ــه خاط ــط ب ــرد او را فق م

ــت  ــده اس ــی ش ــی عاطف ــار رسخوردگ ــه دچ ــد ک ــاس می کن احس

ــط  ــه رواب ــن ک ــرای ای ــس ب ــت. پ ــه نیس ــن گون ــم ای ــال ه ــه اص ک

ــد  ــن کنی ــود متری ــاس را در خ ــان احس ــید، بی ــته باش ــرت داش به

و برچســب نتوانســنت را بــه خــود نزنیــد. بــرای بیــان احســاس 

ــارت  ــن مه ــد. ای ــت کنی ــود را تقوی ــی خ ــوش هیجان ــد، ه می توانی

دو بُعــد دارد:

۱. بُعد علمی 

2. بُعد عملی

ــا هــوش  ــی در رابطــه ب ــدن کتاب های ــا خوان ــد علمــی کــه ب بُع

ــی  ــت هــوش هیجان ــده باشــد؛ ماهی ــد کمک کنن ــی می توان هیجان

چیســت؟ و دارای کــدام ویژگی هــا اســت؟ بــرای متریــن بُعــد 

ــال؛  ــرد مث ــن ک ــف متری ــای مختل ــوان آن را در مکان ه ــی می ت عمل

صنف هــای بازیگــری.

در صنف هــای فــن بیــان بــا مترینــات زبــان بــدن و تُــن صــدا 

قابلیــت گفتــار احساســات تــان را متریــن کنیــد و فُــرم حــرف زدن 

و نحــوه ی بیــان احســاس را بیاموزیــد. بایــد از خــود شــناخت 

واقعــی داشــته باشــید؛ زیــرا نــوع بیــان عاطفــه بــه فرزنــدان نســبت 

ــان  ــرای بی ــس ب ــاوت دارد. پ ــر تف ــا هم ــه ب ــان عاطف ــوع بی ــه ن ب

منطقی تــر احســاس و عاطفــه ی  تــان، دامنــه ی واژه هــای عاطفــی 

تــان را وســعت بخشــید و بــرای ارضــا ی همــر تــان عاشــقانه ترین 

واژه هــا را بــه کار بربیــد.

در بســیار مــوارد، افــراد در خصــوص ســواد عاطفــی نقــش 

ــد؛ مثــال  ــرای برقــراری رابطــه ی عاطفــی را نیاموختــه ان مناســب ب

در اکــرث وقت هــا خانــم و شــوهر بــرای یکدیگــر نقــش پــدر و 

ــا رخ  ــرت در خانم ه ــاق بیش ــن اتف ــه ای ــد ک ــازی می کنن ــادر را ب م

ــد  ــازی می کنن ــادر را ب ــش م ــان نق ــر ش ــرای هم ــه ب ــد ک می ده

ــد،  ــی ندارن ــل جنس ــادر متای ــدر و م ــه پ ــبت ب ــراد نس ــون اف و چ

بــرای  شــان کســالت بار اســت کــه چنیــن حســی از ســوی همــر 

شــان بــه رساغ شــان آیــد و ایــن نــوع رفتارهــا مصــداق بــارز آســیب 

رســاندن بــه روابــط زناشــویی اســت. زن و شــوهر بایــد بداننــد کــه 

ابــراز عاطفــه در رفتــار والدیــن بــه گونــه ای نیســت کــه خــود ســبب 

ایجــاد فاصلــه ی جنســی و نارضایتــی جنســی بیــن زوج هــا شــود.

از مشــکالت حــاد جنســی می تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره 

کــرد و راه حــل آن را جســتجو کــرد: 

• کم میلی جنســی و  بی میلی جنسی 

• زودانزالی و نرســیدن به ارگاسم در زنان 

• ناتوانی های جنسی 

هرکــدام این هــا بــه نوبــه ی خــود می توانــد مشــکالت بســیاری 

ــویی را در  ــه ی زناش ــت رابط ــا، درس ــن چالش ه ــد. ای ــاد کن را ایج

خانــواده هــدف می گیــرد کــه در شــامره ی آینــده بــه راه هــای 

ــای  ــه نا آگاهی ه ــویی ب ــه ی زناش ــدن رابط ــار ش ــگیری از دچ پیش

ــت. ــم پرداخ ــی خواهی ــه ی جنس رابط

ادامه دارد ...

مردهــای جامعــه ی مــا تصویــری از زن در ذهــن 

ــی بخواهــد در ســنی کــه  ــی اگــر زن ــد کــه گوی دارن

زنــی  اگــر  یــا  کنــد  ازدواج  خــودش می خواهــد، 

بخواهــد خــودش عشــقش را انتخــاب کنــد، حــرف 

دلــش را بزنــد و یــا حقــی بــرای خــودش قائــل 

ــد آن زن  ــت و بای ــرده اس ــی ک ــی نافرمان ــد؛ یعن باش

ــرد.  ــازات ک را مج

زن، یــک زندانــی نیســت. هیــچ مــردی منی توانــد 

و نبایــد ایــن اجــازه را بــه خــودش بدهــد کــه بــا زن 

ــی وارد  ــد. زن وقت ــار کن ــی رفت ــک زندان ــد ی هامنن

زندگــی مــردی می شــود، متــام زندگــی اش مــردش 

و فرزندانــش می شــود. پــس مــرد هــم بایــد زن را از 

ــد.  ــری کــه در ذهــن دارد، آزاد کن آن تصوی

ــا  ــه از او تنه ــی ک ــتعار( زن ــام مس ــاس« )ن »مهری

ــت. در  ــده اس ــرادرش مان ــر دل ب ــام و درد ب ــک ن ی

ــردارش عکــس خواهــرش اســت کــه ســال  دســت ب

ــان  ــی ش ــی های خانوادگ ــی از خوش ــته در یک گذش

ــد،  گرفتــه اســت. زنــی کــه در عکــس لبخنــد می زن

ــادر هفــت  ــی کــه م ــاس چهل ســاله اســت؛ زن مهری

ــض از  ــربی مح ــه در بی خ ــی ک ــود. فرزندان ــد ب فرزن

ــت  ــه از دس ــا کاری ک ــد و تنه ــه ان ــرار گرفت ــادر ق م

ــادر شــان  ــودن م ــرای نب ــد، گریســنت ب شــان می آی

اســت. 

زنــی کــه در عکــس چهل ســالگی اش می خنــدد 

زیــر  گــودی  پیشــانی،  چین وچروک هــای  از 

می شــود  رنگ پریــده اش  صــورت  و  چشــامن 

ــه  ــرتکی ک ــی مش ــال زندگ ــه در 27 س ــدس زد ک ح

بــا همــرش داشــته، درد، تنهــا هدیــه ای بــوده کــه 

از مــرد زندگــی اش دریافــت کــرده و حتــام ایــن درد 

ــت  ــته اس ــدش توانس ــت فرزن ــر هف ــه خاط ــا ب را تنه

ــد.  ــل کن تحم

ــت، از  ــال داش ــده س ــه هج ــی ک ــاس زمان مهری

خانــه ی پــدرش بــه خانــه ی بخــت مــی رود؛ خانــه ای 

کــه فکــر منی کــرد تــا ایــن حــد برایــش بدشــگون و 

ــا درد همــراه باشــد. ب

مهریــاس در هــامن ســال اول ازدواجــش بــاردار 

ــی  ــرتک زندگ ــال های مش ــام س ــود و او در مت می ش

شــان هفــت فرزنــد بــه دنیــا مــی آورد. بارداری هــای 

ــا ضعــف جســامنی شــدید  پی در پــی، مهریــاس را ب

روبــه رو می کنــد. او، هیــچ آگاهــی ای از قبــل بــرای 

ــه  ــد ک ــا منی دان ــدارد و حت ــارداری ن ــری از ب جلوگی

ــا  ــد ت ــت کن ــود مراقب ــه از خ ــامن چگون ــد از زای بع

دچــار ناتوانی هــای بعــد از زایــامن نشــود؛ امــا ایــن 

زایامن هــای پشــت رس هــم از مهریــاس جســمی 

ــذارد.  ــا می گ ــه ج ــی آزرده ب ــف و روان نحی

شــوهر مهریــاس از مردانــی اســت کــه هیــچ حــق  

و حقوقــی بــرای زن در زندگــی قائــل نیســتند. ایــن 

مــرد، خانــه اش را زنــدان و خــودش را زندان بانــی 

اســت  کافــی  می کنــد.  تصــور  مهریــاس  بــرای 

همــرش انــدک کوتاهــی در امــور روزمــره ی خانــه 

ــد،  ــه کــه مناســب می بین ــا هــر گون داشــته باشــد ت

خشــمش را بــر زن زندگــی اش فــرود آورد و مهریــاس 

ــد.  را مجــازات کن

مشــت  بــا  لت وکــوب  شــامل  شــکنجه هایش 

و  لگــد، حبــس خانگــی، نــدادن آب و غــذا بــرای 

بــا  مدتــی کــه دوســت داشــت و زدن مهریــاس 

کمربنــد و پایــپ بــوده اســت. 

شــوهر مهریــاس بــر ایــن بــاور بــوده اســت کــه زن 

نبایــد هیــچ اعرتاضــی در برابــر مــرد داشــته باشــد. 

نــزد او رسپیچــی از دســتورات شــوهر قابــل بخشــش 

ــن  ــد زن جزایــش را پــس بدهــد؛ امــا ای نبــوده و بای

مــرد لحظــه ای هــم بــا خــودش فکــر منی کنــد 

ــدون  ــه ب ــد ک ــت فرزن ــنت هف ــا داش ــک زن ب ــه ی ک

شــوخی های کودکانــه منی توانســتند آرام و قــرار 

بگیرنــد، کاری دشــوار بــر عهــده دارد و امــکان نــدارد 

کــه زن بتوانــد بــه متــام خواســته های شــوهر و امــور 

خانــه رســیدگی کنــد.

و  مهریــاس  مشــرتک  زندگــی  ســال   27 در 

شــوهرش، هیــچ روزی نبــوده کــه ایــن زن مــورد 

بی مهــری و خشــم شــوهر قــرار نگیــرد. در کنــار 

روانــی ای  خشــونت های  فیزیکــی،  خشــونت های 

کــه بــر او وارد شــده، مهریــاس را بــا آســیب های 

ــی مواجــه کــرده کــه هــر روز زندگــی را برایــش  روان

اســت. می کــرده  ســخت تر 

ــا  ــه ای ب ــرای لحظ ــت ب ــا می توانس ــاس تنه مهری

خــود خلــوت کنــد و در تصوراتــش جهانــی را بــدون 

ــی  ــود؛ جهان ــور ش ــش متص ــونت و درد در ذهن خش

ــد  ــک زن لبخن ــوان ی ــه عن ــت ب ــه در آن می توانس ک

ــه او  ــی ب ــه در زندگ ــی ک ــد. جهان ــاد باش ــد و ش بزن

ــه درد.  ــه دهــد، ن عشــق هدی

مهریــاس متــام ایــن ســال ها را صبورانــه لــب 

ــا چــه مــدت  بــه ســکوت گذاشــته می گــذارد؛ امــا ت

ــی  ــد و اعرتاض ــه بده ــکوت ادام ــه س ــت ب می توانس

ــر  ــن خاط ــه همی ــت و ب ــخت اس ــد. س ــته باش نداش

روزی می رســد کــه او بــر شــوهرش کــه در حــال 

شــالق زدنــش اســت، اعــرتاض می کنــد و بلنــد 

خــدا  از  می زنــی؟  »چــرا  کــه  می زنــد  فریــاد 

منی رشمــی؟ خــدا جزایــت را بدهــد.«

شــوهر متعجــب بــه ســمت مهریــاس نگاهــی 

می انــدازد و می گویــد: »شــجاع شــدی؟ صدایــت را 

ــالق را  ــم ش ــردا ه ــام ف ــی؟ حت ــن می کش ــر رس م ب

ــی زد.« ــودم را خواه ــه و خ گرفت

ــا گفــنت ایــن جمله هــا، مــرت  مــی آورد و  شــوهر ب

بعــد رس تــا پــای مهریــاس را انــدازه می گیــرد. بیــل 

ــد.  ــن می کن ــدن زمی ــه کن ــی دارد و رشوع ب ــر  م را ب

ــاس  ــد مهری ــدازه ی ق ــه ان ــه ای ب ــد چال او می خواه

در باغچــه ی خانــه بکنــد؛ چالــه ای کــه اگــر اعــرتاض 

پــر نوجوانــش بــه پــدر نباشــد، بــدون شــک آن روز 

ــرای زنده به گــور شــدن مهریــاس می شــود. قــربی ب

ــد و  ــیار می ترس ــاس بس ــد، مهری ــه بع از آن روز ب

ــی  ــه راحت ــا او ب ــد؛ ام ــوهرش را می شناس ــم ش خش

دســت از رس مهریــاس برمنــی دارد؛ تــا ایــن کــه 

ــد و  ــه می آی ــه خان چنــد روز بعــد، هنــگام چاشــت ب

بــه زنــش می گویــد: »بیــا می خواهــم بــرای مدتــی، 

ــوض  ــت ع ــا حال وهوای ــربم ت ــدرت ب ــه ی پ ــو را خان ت

ــدی.«  ــوی ش ــاید خوش خ ــود، ش ش

ــه  ــوهرش ب ــه ش ــن  ک ــدون ای ــاس آن روز ب مهری

ــا وســایل مــورد نیــازش را  او اجــازه بدهــد، لبــاس ی

بگیــرد، از خانــه بیــرون می شــود و چنــد ســاعت 

بعدتــر شــوهرش تنهــا بــه خانــه بــاز می گــردد. 

ــه  ــان چ ــادر م ــه م ــند ک ــدر می پرس ــش از پ فرزندان

ــد روز  ــرای چن ــان ب ــادر ت شــد؟ جــواب می دهــد »م

ــت.« ــه اس ــان رفت ــدرکالن ت ــه ی پ ــه خان ب

ــاد  ــاس، در رسک دام ــرادر مهری ــد ب ــد روز بع چن

را  خواهــرش  رساغ  می بینــد.  را  خواهــرزاده اش  و 

بزنــد،  مــرد حرفــی  آن  کــه  از  پیــش  و  می گیــرد 

کــودک بــه مامایــش می گویــد کــه پــدرم، چنــد 

خانــه ی  بــه  را  مــان  مــادر  کــه  می شــود  روزی 

پــدرکالن فرســتاده اســت.

بــردار مهریــاس مشــکوک می شــود و وقتــی کــه با 

جدیــت دوبــاره رساغ خواهــرش را می گیــرد، شــوهر 

مهریــاس متوســل بــه دورغ می شــود و می گویــد 

کــه چنــد روز پیــش هــر دوی  شــان بــه بامیــان ســفر 

کــرده بودنــد و مهریــاس آن جــا گــم شــده و تــا کنون 

خــربی از او نشــده اســت. 

بــرادر مهریــاس از زبــان خواهــرزاده اش  قضیــه ی 

زنده به گــور  قصــد  پــدرش  کــه  پیــش  روز  چنــد 

کــردن مــادر شــان را داشــت، شــنیده اســت و بــرای 

پیگیــری بــه حــوزه ی پولیــس مراجعــه می کنــد تــا رد 

ــاس  ــرادر مهری ــد. ب ــدا کن و نشــانی از خواهــرش پی

ــل  ــه قت ــر او را ب ــه اش، خواه ــه یازن ــت ک ــی اس مدع

رســانده اســت. بــردار مهریــاس بــر ایــن بــاور اســت 

کــه دامــاد شــان ایــن بــار خواهــرش را بــرده و بیــرون 

ــت.  ــرده اس ــور ک ــی زنده به گ ــه در جای از خان

متأســفانه پولیــس ادعــای او را جــدی منی گیــرد 

و بــرادر مهریــاس بــا عکســی کــه از خواهــرش دارد، 

ــن  ــرش روش ــف خواه ــا تکلی ــد ت ــر دری می زن ــه ه ب

شــود. او شــکایت خــود را در نهادهــای مختلفــی بــه 

ثبــت رســانده تــا معلــوم شــود کــه قانــون می توانــد 

کاری بــرای عدالت خواهــی ایــن بــرادر انجــام دهــد 

یــا خیــر؟

از خوبی هــای جوامــع امــروزی، اختصــاص دادن روز مشــخص در 

گاهشــامر ســال اســت کــه در آن از مقــام واالی معلــم ســتایش می شــود. 

ــت  ــغلی اس ــا ش ــوزگاری تنه ــد »آم ــه می گوی ــت ک ــی اس ــه ی معروف جمل

ــه  ــرادی ک ــه ی  اف ــود« و هم ــری می ش ــغل های دیگ ــاد ش ــث ایج ــه باع ک

ــاه در یــک صنــف درســی نشســته باشــند، نیــک  ــرای مدتــی کوت حتــا ب

ــی  ــه آموزگاران ــتند را ب ــروز هس ــه ام ــدار از آن چ ــه مق ــه چ ــد ک می دانن

مدیــون انــد کــه روزگاری از آن هــا درس ادب و علــم می آموختنــد. بعیــد 

ــان مــا، در بزرگــی و اهمیــت مقامــی کــه آمــوزگاران  اســت کســی از می

دارنــد، تردیــدی داشــته باشــد.

نگون بختانــه؛ صعنــت آمــوزش در کشــور مــا هیــچ  گاهــی در تاریــخ، 

رسآمــد ســایر کشــورهای جهــان یــا دســت کم همســایه های  مــان نبــوده 

اســت. جنــگ بی پایانــی کــه دســت از گریبــان افغانســتان برمنــی دارد و 

فشــارهای روانــی ای کــه رفیــق هــر روز مــردم  اســت، از دالیلــی بــه شــامر 

مــی رود کــه رضبــه ی مهلکــی بــه پیکــر معــارف کشــور زده اســت. پیــش 

از ایــن کــه 4۰ ســال قبــل، نخســتین جرقه هــای جنــگ در کشــور آغــاز 

ــود؛  ــوردار ب ــداری برخ ــبتا پای ــت نس ــتان از وضعی ــارف افغانس ــود، مع ش

امــا از آن زمــان تــا کنــون، یــا توجهــی در خــور اهمیــت آمــوزش صــورت 

ــا جنــگ گــره خــورده اســت کــه  ــا رسنوشــت مــردم آن قــدر ب نگرفتــه و ی

ــادی از آن نکــرده اســت. پــس از ایجــاد نظــام جدیــد در  اصــال کســی ی

دولــت و رسازیــر شــدن میلیاردهــا دالــر پــول بــه کشــور، فرصــت مناســبی 

ــق  ــو و مطاب ــی را از ن ــام آموزش ــا نظ ــت ت ــرار گرف ــؤولین ق ــار مس در اختی

ــازند. ــگ بس ــس از جن ــل پ ــای نس نیازمندی ه

ــو از خشــونت، نفــرت و جنــگ  دولت هایــی کــه وارث گذشــته ی ممل

اشــتباهات  تکــرار  از  جلوگیــری  بــرای  می کوشــند  همــواره  اســتند، 

گذشــته، بیشــرتین رسمایه گــذاری را روی نظــام آموزشــی  شــان داشــته 

ــوز هــم آشــکارا  ــا افغانســتان کــه هن ــن مــورد امــا در رابطــه ب باشــند. ای

درگیــر جنگــی خامنانســوز بــا گروه هــای مختلــف در کشــور اســت، 

صــدق منی کنــد و دولت مــردان هنــوز هــم ناچــار انــد بیشــرت از هــر 

ــد. ــه کنن ــور توج ــی کش ــام دفاع ــه نظ ــزی، ب چی

بــا متــام ایــن واقعیت هــا، نظــام آموزشــی کشــور، هــر چنــد آهســته؛ 

تالش هــای  ســال  هــر  و  اســت  پیش رفــت  حــال  در  پیوســته  امــا 

خالقانــه ای در جهــت بازســازی نظــام آموزشــی کشــور صــورت می گیــرد. 

درس خوانــدن و بــه مکتــب رفــنت حــاال بــه قــدری در میــان مــردم 

اهمیــت پیــدا کــرده اســت کــه در صــورت مواجــه شــدن بــا یــک کــودک، 

چنــد  »صنــف  می پرســیم  او  از  متــداول،  احوال پرســی های  از  پــس 

ــی  ــون زحــامت آموزگاران اســتی؟« نســل امــروز، ســوادش را بیشــرت مدی

اســت کــه از ُعمــر خویــش مایــه گذاشــتند تــا افــراد ســامل تر بــه جامعــه 

تحویــل دهنــد. آمــوزگاری در افغانســتان؛ از ســخت ترین و در عیــن حــال 

ــور،  ــوزگار در کش ــک آم ــد ی ــقف درآم ــت. س ــغل ها اس ــن ش کم درآمدتری

نســبت بــه ســایر دولت هــای پیش رفتــه ی دنیــا کــه بــه خوبــی از اهمیــت 

ــا آن هــم،  ــد، بســیار کمــرت اســت؛ ب ــرورش آگاه ان ــگاه آمــوزش و پ و جای

ــا جــان و  ــات، ب ــود امکان ــا متــام دشــواری ها و کمب ــوزگاران کشــور، ب آم

ــراد  ــل دادن اف ــا تحوی ــا مســؤولیت خــود را کــه هامن ــد ت دل کار می کنن

ــه درســتی انجــام دهنــد. ــه جامعــه اســت، ب فرهیختــه و باســواد ب

ــد، »روز  ــه می پذیرن ــه هم ــور ک ــامن ط ــت و ه ــم اس ــروز، روز معل ام

ــه ای اســت کــه  ــان و مــردان پاک باخت ــادآور شــکوه و عظمــت زن ــم ی معل

در طــول تاریــخ، در عرصــه ی آمــوزش و پــرورش زیباتریــن جلوه هــای 

عشــق و ایثــار را بــه منایــش گذاشــته انــد.« افغانســتان نیــز همزمــان بــا 

بیشــرت کشــورها، روز معلــم را در 5 اکتوبــر )۱۳ میــزان( گرامــی میــدارد. 

ــم  ــن روز ه ــور در ای ــوزان کش ــا، دانش آم ــدادی از دولت ه ــالف تع ــر خ ب

ــل  ــم تجلی ــام واالی معل ــم، از مق ــی مراس ــا برپای ــد و ب ــب می رون ــه مکت ب

ــن روز  ــول در ای ــوارد معم ــیدنی ، از م ــی  و نوش ــا، خوردن ــد. هدای می کنن

ــوز  ــه ی دانش آم ــی رابط ــبب نزدیک ــم س ــت از روز معل ــت. بزرگ داش اس

ــد.  ــد ش ــت، خواه ــوزگاری اس ــه ی آم ــی در حرف ــل مهم ــه اص ــم ک و معل

ــوع بزرگ داشــت از ایــن روز، موضــوع مــورد بحــث در معــارف کشــور و  ن

ــته  ــت. در گذش ــور اس ــؤولین کش ــوزگاران و مس ــوزان، آم ــان دانش آم می

ــف  ــوزان مکل ــم، دانش آم ــود کــه در اســتقبال از روز معل ــن ب ــر ای رســم ب

بودنــد مقــدار معینــی پــول جمــع کننــد تــا بــرای آمــوزگاران  شــان هدیــه 

ــت  ــی از جمعی ــش از نیم ــه بی ــری ک ــر فراگی ــل فق ــه دلی ــا ب ــد؛ ام بخرن

کشــور در آن دســت و پــا می زننــد، تعــدادی از دانش آمــوزان قــادر 

ــد در  ــح می دادن ــوده و ترجی ــخص آن روز نب ــه ی مش ــت هزین ــه پرداخ ب

خانــه مباننــد. از چنــدی بــه ایــن ســو، وزارت معــارف کشــور در اقدامــی 

ســتودنی؛ هــر نــوع جمــع آوری پــول بــه گونــه ی اجبــاری از شــاگردان و 

ــدا  ــا را ج ــه ی هدای ــم و تهی ــل از روز معل ــرای تجلی ــب ب ــوزگاران مکات آم

ممنــوع اعــالم کــرد. 

بیشــرت پول هایــی کــه مناینده هــای صنف هــا در ایــن روز جمــع 

می کننــد، خــرچ خریــد یــا تهیــه ی مــواد خوراکــی ماننــد برنــج یــا قابلــی 

و نوشــابه می شــود و تنهــا مقــدار کمــی از پــول جمــع آوری شــده را رصف 

خریــد هدیــه  میکننــد. نــوع تجلیــل از روز معلــم در افغانســتان، نیــاز بــه 

بازنگــری جــدی دارد. مســؤولین معــارف و مدیــران مکاتــب، وظیفــه دارند 

تــا از ایــن مصــارف غیــر معقــول جلوگیــری کــرده و دســت بــه اصالحــات 

ــه رصف  ــی ک ــا پول ــال، ب ــه ی مث ــه گون ــد. ب ــش بزنن ــن بخ ــی در ای اساس

تهیــه ی برنــج و نوشــابه و موســیقی در روز معلــم می شــود، می تــوان 

صدهــا جلــد کتــاب خریــد و بزرگ داشــت از روز معلــم را بــه ســخن رانی، 

ــری  ــای مفیدت ــرورش و کاره ــوزش و پ ــت آم ــورد اهمی ــی در م آگاهی ده

از ایــن دســت محــدود کــرد. در حــال حــارض مکتب هــای زیــادی، 

برنامه هــای  گرفــنت  دســت  روی  بــا  خصوصــی؛  مکاتــب  مخصوصــا 

ــوز  ــه هن ــتند ک ــی اس ــته از مکاتب ــرای آن دس ــی ب ــوی خوب ــر، الگ مفیدت

بــه شــیوه ی ســنتِی مخصــوِص افغانســتان، ایــن روز را گرامــی می دارنــد.

در ســتایش از مقــام واالی معلــم همیــن بــس کــه می گوینــد »معلــم 

کســی اســت کــه چیــزی را تنهــا یــک بــار منی گویــد.« ایــن یعنــی معلــم 

تــا زمانــی  کــه دانش آمــوزش، نتوانســته درس را فــرا بگیــرد، آن را چندیــن 

بــار تکــرار می کنــد و متــام تالشــش ایــن اســت کــه از او، فــردی شایســته 

ــش  ــی دانش آموزش ــده، در جای ــرگاه در آین ــه ه ــازد ک ــامالت بس ــا ک و ب

را دیــد، بــه خــود ببالــد. بــه عبــارت دیگــر، اِلیفــاس لِــوی )۱8۱۰-

ــوب  ــتاد خ ــک اس ــد: »ی ــوی می گوی ــهور فرانس ــعبده باز مش ۱875(، ش

کســی اســت کــه بتوانــد خــودش را جــای دانش آموزانــی بگــذارد کــه در 

آموخــنت مشــکل دارنــد.«

ــا مفاهیــم آمــوزش حرفــه ای آشــناییم و  ــه ب در رشایــط کنونــی، مــا ن

ــرورش  ــم. مســؤولین آمــوزش و پ ــرای آن داری ــه اســتاندارد مشــخصی ب ن

کشــور از اســتانداردهای جهانــی آمــوزش چیــزی نشــنیده و آن را تجربــه 

نکــرده  انــد. بــه مقــام معلــم هــم در کشــور مــا، بــه گونــه ای کــه شایســته ی 

تــالش  و زحمت هــای یــک آمــوزگار اســت، ارج گذاشــته منی شــود. ایــن 

ــن قــرش  ــرای ای ــه ی آمــوزگاری ب ــوان از ســطح درآمــد پاییــن حرف را می ت

ــد. ــه فهمی انسان ســاز و تأثیرگــذار جامع

بــه جــرأت می تــوان گفــت کــه کمــرت بزرگ ســالی را می تــوان یافــت 

کــه گاهــی، دســت کم بــرای یــک بــار هــم کــه شــده؛ هــوس دوبــاره بــه 

ــد.  ــرده باش ــش را نک ــرف آموزگاران ــای ح ــه پ ــنت ب ــنت و نشس ــب رف مکت

ــام  ــا انج ــرای م ــان ب ــوزگاران م ــه آم ــت آن چ ــه اهمی ــا روزی ب ــه ی م هم

دادنــد، پــی خواهیــم بــرد. روز باشــکوه معلــم بــر متــام آمــوزگاران پرتــالش 

و مهربــان مبــارک.

تحکیم رابطه ی زناشویی
 با آگاهی از روابط جنسی 

)قسمت اول(

مردی در تالش برای زنده به گور کردن زنش 

زندگی به رنگ زن

افسانه یاس

مهدی غالمی

)روایت های مستند از وضعیت زندگی زنان(

روز معلم؛ فرصتی برای سپاس گزاری

زهرا سیاس

روزنوشت
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بــه تازگــی، ســازمان ملل متحــد چهارمیــن گــزارش 

خــود را در مــورد وضعیــت کــودکان افغــان نــرش کــرده کــه 

بــر بنیــاد ایــن گــزارش، در چهــار ســال گذشــته بــه دلیــل 

ــرار  ــورد خشــونت ق ــان م ناامنی هــا، ۱4 هــزار کــودک افغ

گرفتــه اســت.

ســازمان ملل متحــد، گــزارش خــود را روز پنج شــنبه 

)۱۱ میــزان( در مــورد وضعیــت کــودکان افغانســتان منترش 

ــم شــدن  ــا وخی ــه ب ــده اســت ک ــن گــزارش آم کــرد و در ای

وضعیــت امنیتــی افغانســتان در چهــار ســال گذشــته، 

۳5۰۰ کــودک جــان باختــه و 9 هــزار کــودک دیگــر زخمی 

شــده اســت.

آنتونیوگوتریــش، دبیــرکل ایــن ســازمان، در ایــن گزارش 

طرف هــای درگیــر جنــگ را کــه بــه کــودکان افغــان آســیب 

می زننــد، محکــوم کــرده اســت. گوتریــش بیــان کــرده 

ــال  ــار س ــا چه ــه ب ــان در مقایس ــودکان افغ ــات ک ــه تلف ک

گذشــته، 82 درصــد افزایــش یافتــه اســت.

بربنیــاد گــزارش ســازمان ملل متحــد، درگیری هــای 

زمینــی، بقایــای مــواد منفجــره ی باقی مانــده از جنــگ 

ــش  ــبب افزای ــه س ــت ک ــی اس ــی از عوامل ــالت هوای و حم

ــت. ــده اس ــان ش ــودکان افغ ــات ک تلف

ســازمان ملل متحــد در گــزارش خــود ترصیــح کــرده 

اســت کــه تلفــات کــودکان در نتیجــه ی حمــالت هوایــی از 

ــه بعــد افزایــش یافتــه اســت. ســال 2۰۱5 میــالدی ب

ــه گفتــه ی دبیــرکل ســازمان ملــل، گروه هــای مســلح  ب

ــه  ــم ب ــتند و یاه ــودکان اس ــات ک ــدی تلف ــل 4۳درص عام

عبــارت دیگــر، گروه هــای مســلح عامــل مــرگ ۳45۰ 

کــودک اســتند کــه جنگ جویــان طالبــان مســؤول بیشــرت 

ــند. ــات می باش ــن تلف ای

ــر  ــکل های دیگ ــی و ش ــاوز جنس ــورد تج ــرش در م گوت

ــم  ــا می دانی ــت: »م ــودکان گف ــه ک ــی علی ــونت جنس خش

کــه بــه خاطــر مســائل فرهنگــی، اجتامعــی، تــرس از 

انتقام گیــری و معافیــت از مجــازات، در بســیاری مــوارد از 

شــکایت رصف نظــر می شــود.«

امنیتــی  و  پیرامــون تحــوالت سیاســی  او همچنــان 

ــت  ــه اس ــا 2۰۱8 گفت ــال های 2۰۱5 ت ــتان در س افغانس

ــر  ــته وخیم ت ــال گذش ــا چهارس ــه ب ــت در مقایس ــه وضعی ک

ــت.  ــده اس ش

ــه   ــت ک ــرده اس ــد ک ــد تاکی ــازمان ملل متح ــرکل س دبی

ــوی  ــزار جنگ ج ــا 65 ه ــزار ت ــته، 45 ه ــای گذش در ماه ه

طالبــان بــر اســاس گزارش هــا در افغانســتان فعالیــت 

داشــتند و نفــوذ شــبکه ی حقانــی در عملیــات نظامــی 

ــت. ــش اس ــه افزای ــان، رو ب طالب

عملیــات  از  خــود  گــزارش  در  ملل متحــد  ســازمان 

ناتــو ســخن گفتــه اســت  افغــان و  نیروهــای امنیتــی 

فعالیت هــای  گســرتش  از  نیروهــا  ایــن  عملیــات  کــه 

گــروه تروریســتی داعــش جلوگیــری کــرده اســت؛ امــا 

جنگ جویــان داعــش بــا راه انــدازی حمــالت انتحــاری، بــه 

ــد. ــرده ان ــاال ب ــان را ب طــور چشــم گیری، تلفــات غیرنظامی

 در حالــی کــه حدود یک هفتــه از برگزاری 

می گــذرد،  ریاســت جمهوری  انتخابــات 

کمیســیون انتخابــات امــا می گویــد کــه رونــد 

انتقــال مــواد انتخاباتــی از دفرتهــای والیتــی 

ایــن کمیســیون بــه دفرتمرکــزی در کابــل، 

ــد.  ــان می یاب ــزان( پای ــنبه )۱۳می ــروز ش ام

ســخنگوی  معــاون  افتخــاری،  علــی 

کمیســیون انتخابــات بــه روزنامــه ی صبــح 

ــی  ــال فیزیک ــد انتق ــه رون ــد ک ــل می گوی کاب

ــده و  ــاز ش ــت آغ ــی از 2۱ والی ــواد انتخابات م

ــن  ــزان( ای ــنبه )۱۳می ــروز ش ــت ام ــرار اس ق

رونــد تکمیــل شــود. 

آقــای افتخــاری افــزود کــه در حــال حــارض 

معلومــات بیــش از 5۳ درصــد دســتگاه ها بــه 

رسور مرکــزی انتقــال یافتــه و قــرار اســت 

انتخاباتــی،  مــواد  شــدن  تکمیــل  از  پــس 

ــود.  ــاز ش ــز آغ ــامرش آرأ نی ــد ش رون

ــوی  ــه از س ــاری ک ــاد آم ــر بنی ــان ب همچن

کمیســیون مســتقل انتخابــات ارائــه شــده 

و  و 695 هــزار  میلیــون  اســت، حــدود دو 

89۰ نفــر در انتخابــات ششــم میــزان رأی 

داده  انــد.

کمیشــرن  عبداللــه،  محمــد  موالنــا 

ــه در روز  ــد ک ــات، می گوی ــیون انتخاب کمیس

انتخابــات در مجمــوع 26 هــزار و 568 محــل 

ــر  ــل دیگ ــزار و ۱8 مح ــاز و ۳ ه ــی ب رأی ده

ــت. ــوده اس ــته ب بس

انتخابــات  کمیســیون  همــه  ایــن  بــا 

ــات  ــی انتخاب ــج ابتدای ــه نتای ــت ک ــه اس گفت

و  میــزان   27 تاریــخ  بــه  ریاســت جمهوری 

پــس از آن نتایــج نهایــی آن بــه تاریــخ ۱6 

می شــود. اعــالم  عقــرب 

وزارت دفــاع افغانســتان از بازشــدن دوبــاره ی شــاهراه  کابل-جالل آبــاد بــه روی ترافیــک خــرب داده اســت. در 

خربنامــه ای کــه پــس از چاشــت روز جمعــه )۱2میــزان( از ســوی ایــن وزارت بــه نــرش رســیده، آمــده اســت کــه شــاهراه 

کابل-جالل آبــاد  در نتیجــه ی باران هــای شــدید، رسازیــر شــدن ســیالب ها و لغــرش کــوه مســدود شــده بــود؛ امــا پــس 

ــاز شــده اســت.  ــه روی ترافیــک ب ــاره ایــن شــاهراه ب از ۱8 ســاعت دوب

ــه  ــود ادام ــد خ ــه رفت وآم ــادی ب ــه ی ع ــه گون ــد ب ــردم می توانن ــافران و م ــه مس ــت ک ــه اس ــان گفت ــاع همچن وزارت دف

دهنــد.  

در همیــن حــال، فــردوس فرامــرز، ســخنگوی پولیــس کابــل، بــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد کــه ایــن شــاهراه بــه 

بــی بــاز شــده اســت. بــی و شــهرداری رُسُ دنبــال تالش هــای فرماندهــی پولیــس رُسُ

ایــن درحالــی اســت کــه وزارت ترانســپورت و هوانــوردی افغانســتان ناوقــت روز پنج شــنبه )۱۱میــزان( گفتــه بــود کــه 

شــاهراه کابل-جالل آبــاد بــه دلیــل باران هــای شــدید، رسازیــر شــدن ســیالب ها و لغــرش کــوه مســدود شــده اســت.

شاهراه کابل- جالل آباد از مسیرهای پررفت وآمد است که روزانه صدها موتر از این مسیر رفت وآمد می کند.

گفتنــی اســت کــه روز پنج شــنبه اداره ی هواشناســی افغانســتان از باران هــای شــدید در والیت هــای ننگرهــار، 

ــود. ــرب داده ب ــا خ ــا و کاپیس ــل، پکتی ــر، کاب ــامن، لوگ ــت، لغ ــرن، خوس ــتان، ک نورس

ــاز امنیتــی  ــر پاســگاه های امنیتــی در روســتای تلوکــه ی والیــت کنــدز، ۱۰ رسب ــه دنبــال حملــه ی هراس افگنــان طالــب ب ب

کشــته شــدند.

یــک منبــع امنیتــی کــه نخواســت نامــش ذکــر شــود، بــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد کــه هراس افگنــان طالــب 

پنج شــنبه شــب )۱۱میــزان( بــر پاســگاه های امنیتــی در ولســوالی تلوکــه ی والیــت کنــدز حملــه  کردنــد کــه در نتیجــه ی آن ۱۰ 

ــاز ارتــش کشــته و یــک تــن دیگــر زخــم برداشــته اســت. رسب

در همیــن حــال محمــد یوســف ایوبــی، رییــس شــورای والیتــی کنــدز، بــه روزنامــه ی صبــح کابــل تائیــد می کنــد کــه طالبــان 

پنج شنبه شــب بــر پاســگاه های امنیتــی ولســوالی تلوکــه حملــه کردنــد کــه در نتیجــه ۱۰ رسبــاز ارتــش کشــته شــده اســت.

آقــای ایوبــی ضمــن ایــن کــه ســقوط ایــن پاســگاه ها را بــه دســت طالبــان تأییــد می کنــد، همچنــان می گویــد کــه 

هراس افگنــان طالــب پــس از کشــنت رسبــازان ارتــش، متــام ســالح و تجهیــزات آنــان را باخــود بــرده انــد.

ــرتل  ــه از کن ــوالی تلوک ــی در ولس ــگاه  امنیت ــه دو پاس ــت ک ــه اس ــان، گفت ــخنگوی طالب ــد، س ــه مجاه ــم ذبیح الل ــویی  ه از س

ــاز ارتــش نیــز کشــته شــدند. نیروهــای امنیتــی افغــان بیــرون شــده و چندیــن رسب

والیــت کنــدز در شــامل-رشق افغانســتان، از والیت هــای ناامــن بــه شــامر مــی رود. طالبــان در آن حضــور گســرتده دارنــد و 

ــه طــور کامــل در  ــه تحــرکات علیــه نیروهــای دولتــی می زننــد. هم اکنــون چندیــن ولســوالی ایــن والیــت ب هرازگاهــی دســت ب

کنــرتل طالبــان  اســت و شــامر دیگــر نیــز در تهدیــدات بســیار بــاال قــرار دارد.

ایــن در حالــی اســت کــه بــه تازگــی ولســوالی دشــت  ارچــی ایــن والیــت نیــز پــس از روزهــا تهدیــد طالبــان، بــه دســت ایــن 

گــروه ســقوط کــرده اســت.

نوجــوان  یــک  شکنجه شــدن  دنبــال  بــه 

کمیســیون   ایــران،  در  افغــان  شانزده ســاله ی 

ــان داده  ــتان اطمین ــرش افغانس ــوق ب ــتقل حق مس

ــطح  ــوان در س ــن نوج ــوق ای ــن حق ــرای تأمی ــه ب ک

می کنــد. دادخواهــی  بین املللــی  و  ملــی 

شانزده ســاله ی  نوجــوان  یــک  تازگــی،  بــه 

ــتای  ــی روس ــورای محل ــس ش ــوی ریی ــان از س افغ

هرمــزگان  والیــت  قشــم  جزیــره ی  در  »ســلخ« 

ایــران، مــورد شــکنجه و بدرفتــاری قــرار گرفتــه 

اســت.

ــار  ــا انتش ــتان ب ــرش افغانس ــوق ب ــیون حق کمیس

ــی  ــای بین امللل ــت: »معیاره ــه اس ــه ای گفت اعالمی

حقــوق بــرش بــه ویــژه کنوانســیون حقــوق کــودک، 

متــام کشــورها را ملــزم کــرده اســت کــه از حقــوق 

ــدون  کــودکان در قلمــرو تحــت حاکمیــت خــود، ب

ــد.« ــت کنن تبعیــض حامی

در اعالمیــه ی ایــن کمیســیون آمــده اســت کــه 

رهایــی  بــرای  افغــان  خانواده هــای  و  کــودکان 

پیــش  را در  راه مهاجــرت  و خشــونت،  از جنــگ 

گرفتــه و بــه کشــورهای همســایه پنــاه برده انــد 

ــن  ــا چنی ــان ب ــودکان افغ ــز، ک ــته نی ــه در گذش ک

خشــونت هایی بــه گونــه ی متفــاوت مــورد ســوء 

اســتفاده و شــکنجه قــرار گرفتــه  انــد.

ســه ســال پیــش، یــک نوجــوان ایرانــی کــودک 

در  را  نام»ســتایش«  بــه  افغــان  ســاله ی  شــش 

منطقــه ی »ورامیــن« نخســت مــورد تجــاوز قــرار 

داده و ســپس بــه قتــل رســاند.

ــه  : »کمیســیون مســتقل  ــن اعالمی ــر اســاس ای ب

حقــوق بــرش افغانســتان، ضمــن تقبیــح شــدید 

و  خانواده هــا  بــه  جنایت کارانــه،  عمــل  ایــن 

کــودکان مهاجــر افغــان مقیــم جمهــوری اســالمی 

ــرای تأمیــن حقــوق  ــران، وعــده می ســپارد کــه ب ای

آن هــا در ســطح ملــی و بین املللــی دادخواهــی 

ــد.« کن

وزارت خارجــه ی  از  بــرش   کمیســیون حقــوق 

یــک  ســو  از  کــه  اســت  خواســته  افغانســتان 

جلــو هرگونــه آسیب رســاندن جانــی و مالــی بــه 

شــهروندان افغانســتان را بگیــرد و از ســوی دیگــر، 

شانزده ی ســاله ی  کــودک  شــکنجه ی  پرونــده ی 

ــرد  ــورد پی گ ــالن آن را م ــری و عام ــان را پی گی افغ

ــد. ــرار ده ــی ق ــی و قضای عدل

کابــل  در  ایــران  ســفارت  حــال  همیــن  در 

نیــز نســبت بــه شــکنجه ی ایــن نوجــوان افغــان 

ــوع  ــن موض ــت ای ــه اس ــان داده و گفت ــش نش واکن

اســت. پی گیــری  حــال  در 

امــور  وزارت  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 

ــودک  ــکنجه ی ک ــس از ش ــتان، پ ــه ی افغانس خارج

ــاره ی  ــه در ب ــرد ک ــالم ک ــان اع ــاله ی افغ شانزده س

گزارش هــا مبنــی بــر چگونگــی شــکنجه ی ایــن 

می کنــد. تحقیــق  کــودک، 

مهاجــران  کــه  نیســت  بــار  نخســتین  ایــن 

و  مأمــوران  شــکنجه ی  مــورد  ایــران  در  افغــان 

شــهرواندان ایــن کشــور قــرار می گیرنــد؛ پیــش 

ــوران  ــه مأم ــده ک ــرت ش ــر منش ــا تصاوی ــن باره از ای

ایــران، پناه جویــان افغــان را مــورد بدرفتــاری قــرار 

 . هنــد می د

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 $

شاهراه کابل-جالل آباد پس از 18 ساعت دوباره انتقال مواد انتخاباتی امروز به پایان می رسد
به روی ترافیک باز شد

10 رسباز ارتش در حمله ی طالبان بر روستای 
تلوکه ی کندز کشته شدند

کمیسیون حقوق برش افغانستان شکنجه ی 
نوجوان افغان در ایران را جنایت برشی خواند

سازمان ملل متحد: در چهار سال گذشته 
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w w w . s u b h e k a b u l . c o m 8ما می نویسیم، شام قضاوت کنید

در بالک سوم کارته ی نور خدا، در شهر مزار رشیف، خانه ای 

است که صدای خنده ها، گریه ها و بازی های کودکانه ی دخرتی 

از آن شنیده منی شود. دیگر صدا منی ماند، تنها سکوت است که 

می ماند.

صبح روز سه شنبه، جلو دروازه ی دادستانی والیت بلخ به مالقات 

هفت ساله اش،  دخرت  تابوت  برداشنت  اندوه  بار  که  رفتم  مردی 

پدر  محمدی«،  »عبدالحسین  است.  کرده  خمیده تر  را  قامتش 

اثر  بر  میزان(   4( پنج شنبه  روز  فایزه  است.   هفت ساله  فایزه ی 

سینای  ابوعلی  آموزشی  حوزوی  شفاخانه ی  داکرتان  بی توجهی 

بلخی در شهر مزاررشیف که به نام »شفاخانه ی ملکی« شهرت دارد، 

سپرد.  جان  مادرش  دستان  روی 

برای  که  عریضه ای  است؛  دستش  در  ورق  یک  فایزه  پدر 

ریاست  به  را  او  فایزه،  جان سپردن  چگونگی  قضیه ی  پی گیری 

است. رسانده  بلخ  والیت  دادستانی 

گوشه ی خلوتی را انتخاب می کنیم. از آقای محمدی می خواهم 

بیشرت ماجرا را رشح دهد. هر چند می دانم چه کار دشواری را از 

او می خواهم. آقای محمدی نه تنها برای دخرت خودش بل برای 

فایزه هایی که قبال نیز به اثر بی توجهی داکرتان جان سپرده اند 

قربانی  نشود،  پرداخته  جدی  مسأله  این  به  اگر  که  فایزه هایی  و 

خواهند شد، دادخواهی می کند. 

با صدای غم گینش و ورق عریضه ای که در دست دارد، رشوع 

به حرف زدن می کند. آیا واژه ها می تواند بار این اندوه سنگین را 

بردارد. می ترسم کلمه ها وقتی که از مرگ جگرگوشه اش می گوید، 

تکه تکه روی زمین بیفتند.

»دو روز قبل از حادثه  سفری به خارج از افغانستان داشتم. برایم 

زنگ زدند که زود خودت را به خانه برسان.«

مزاررشیف  شهر  به  را  خودش  متام  عجله ی  با  محمدی  آقای 

برای  زنگ خطر  تلفونی،  این متاس  این که  از  بی خرب  می رساند. 

مرگ عزیزی  است که قبل از رفتنش به او گفته بود: »پدر دو روز 

کنار من مبان!«  دیگر هم 

به  را  خودم  تلفونی  متاس  این  دنبال  به  شنبه  پنج  روز  »شام 

داخل  که  دیدم  را  و طفلم  بود.  بسیار شلوغ  خانه  رساندم.  خانه 

کفن پیچیده  اند. وضعیتم بسیار خراب و آشفته شد. در اول هیچ 

کسی در مورد ماجرا برایم نگفته بود. متام دوستان و اقارب تالش 

می کردند تا به ما دلداری دهند. بعدها جویای مسأله شدم و متام 

ماجرا را برایم تعریف کردند.«

پدر فایزه ادامه می دهد: »صبح روز پنج شنبه، فایزه پیش از این  

که به مکتب برود، کمی دل درد شده و حالت تهوع پیدا می کند. 

یکی دو بار هم استفراغ می کند. مادرش او را نزد داکرتحامد پیامن 

می برد. او داکرت متخصص اطفال است.«

از مادر  و  را معاینه می کند، نسخه می دهد  داکرتپیامن طفل 

تا بسرتی شود.  بربد  به شفاخانه  زودتر  را  او  که  فایزه می خواهد 

زمانی  که مادر، فایزه را به شفاخانه می رساند، با دخرتش که مریِض 

و  می کند  مراجعه  اطفال  بخش  به  است،  بوده  روی دست هایش 

نسخه ی داکرتپیامن را نشان می دهد و می گوید که داکرتپیامن 

بعد از معاینه، سفارش کرده که این مریض باید بسرت شود. 

داکرت مؤظف که در هامن بخش بوده، در مراجعه ی اول به آن ها 

می گوید: »بیرون منتظر باشید؛ چون  فعال مرصوفم و همین که 

بیکار شدم، می توانید بیایید.«

طبق  می نشینند.  انتظار  سالُن  در  دخرتش  با  همراه  مادر   

نیم  داشت،  دخرتش  که  وخیمی  حالت  با  فایزه،  مادر  گفته های 

ساعت در سالُن منتظر می ماند. وقتی مادر می بیند دیگر رنگ از 

چهره ی فایزه پریده و توان از جانش، طاقتش را از دست می دهد و 

دوباره به نزد داکرت می رود. داکرت بشیر که در ساعت 9 بجه ی آن 

روز در بخش اطفال مؤظف به اجرای وظیفه بود.

از  »بعد  می گوید:  حرف هایش  ادامه ی  در  محمدی  آقای 

مراجعه ی دوباره ی همرم، داکرت این بار با خشم، فایزه و مادرش 

را از اتاق بیرون می کند. همرم دیده بود که فقط یک مریض روی 

تخت خوابیده بود و چهار بسرت دیگر خالی بوده؛ اما داکرتبشیر 

پذیرش مریض مان نشد.« به  حارض 

حرف  دخرتش  و  زن  با  داکرت  رفتار  و  حادثه  آن  از  که  زمانی 

می زند، می شود تصور کرد، یک مادر تنها چگونه با دخرت مریضش 

مقابل خشم و بی توجهی داکرتی تحقیر می شود. تحمل اش سخت 

است و بغض گلویش می شکند و دیگر توان حرف زدن برای پدر 

منی ماند. فایزه 

پیداکردن  امید  به  دیگر  بار  و  منی بیند  چاره ای  مادر  روز،  آن 

پیامن  داکرت  از  تا  می گردد  بر  فایزه  شدن  بسرتی  برای  راهی 

درخواست کمک کند. ماجرا را وقتی داکرت پیامن می شنود به مادر 

فایزه می گوید که شام بروید شفاخانه، من متاس خواهم گرفت و 

سفارش می کنم هر طور شده، بیامر تان را بسرتی کنند. مادر با 

فایزه ی مریض که هرلحظه وضعش وخیم تر می شود، به شفاخانه بر 

می گردد؛ اما این بار هم داکرتبشیر بدون هیچ دلیلی، از پذیرش 

بیامر رس باز می زند.

مادر فایزه به یاد می آورد که دوست داکرتی در بخش نسایی 

را  داکرتبشیر  بخواهد  او  از  تا  می رود  او  دنبال  به  دارد.  والدی  و 

متقاعد کند که فایزه را بسرتی کند؛ اما داکرتبشیر تصمیم خود را 

گرفته است و با خشونت بیشرت، این بار هم مادر فایزه و هم داکرت 

همکارش را از اتاق بیرون می کند.

آقای محمدی می گوید: »از ساعت 9 صبح تا ۱2 ظهر، همرم 

دیگری  داکرت  این  که  تا  می کند  تالش  دخرتم  شدن  بسرت  برای 

دخرتم  و  می کند  قبول  داکرتبشیر  تا  می شود  واسطه  و  می آید 

پیچکاری  یک  دنبالش  به  و  می کند  وصل  رِسُم  می شود.  بسرت 

نیز به دخرتم تزریق می کند. با تزریق کردن همین آمپول دخرتم 

به  همین حرف  گفنت  با  جان سوختم!«  »مادر  زد:  فریاد  یک باره 

خودش می پیچد، از دهنش کف بیرون می زند و هامن جا به دقیقه 

می سپارد.« جان  تخت شفاخانه  روی  که  منی کشد 

مادر فایزه داکرتها را صدا می زند. داکرت بعد از معاینه کردن او را 

می گوید که بای او را به بخش مراقبت های جدی بربند. پرکاکای 

فایزه، او را از روی تخت بر می دارد و به بخش مراقبت های جدی 

می برد. در آن بخش هم کسی نیست تا مریض را تحویل بگیرد. 

رساسیمه پشت آکسیجن می گردند تا به فایزه آکسیجن بدهند؛ اما 

هر چه تالش می کنند، آکسیجن پیدا منی شود. رسانجام آکسیجن 

یکی از مریضان را می آورند و به فایزه وصل می کنند؛ اما کار از کار 

گذشته است و فایزه دیگر نفس منی کشد.

شفاخانه ی حوزوی ابوعلی سینای بلخی، یکی از شفاخانه هایی 

است که وزارت صحت عامه، بیشرتین امکانات را در اختیار آن قرار 

داده است. از انواع معاینه های تلویزیونی، دارو تا آمبوالنس و ...

این  به  تداوی  برای  که  مراجعه کنندگانی  از  شامری  اما   

از  شفاخانه  این  مسؤوالن  که  دارند  ادعا  اند،  آمده  شفاخانه 

متامی امکانات  شان برای مریضان استفاده منی کنند و مریضان 

در  شفاخانه،  از  بیرون  در  را  تلویزیونی  شان  معاینات  اند  مجبور 

معاینه خانه های مشخصی که داکرتان شفاخانه سفارش می کنند، 

بخرند.  خودشان  نیز  را  داروها  باید  حتا  بیامران  دهند.  انجام 

بیامران می گویند، در استخدام شدن داکرتانی که در بخش های 

مختلف این شفاخانه مشغول تداوی استند، آن چه مالک است، 

شایسته ساالری. نه  است،  پول  و  روابط 

بعد از آن  که آقای محمدی عریضه اش را به دادستانی والیت 

سوی  از  قضیه  این  بررسی  برای  کمیسیون  یک  می سپارد،  بلخ 

تا برای هر چه روشن تر شدن قضیه،  دادستانی تشکیل می شود 

بررسی ها صورت بگیرد. حکم دستگیری داکرتبشیر نیز صادر شده 

است؛ اما داکرتبشیر تا کنون تحت نظارت قرار نگرفته است. 

و  کرده  آغاز  را  زمینه  این  در  تحقیقات  نیز  شفاخانه  ریاست 

می گوید هر زمانی  که تحقیقات  شان به پایان برسد، نتایج آن را با 

می سازند. رشیک  قضایی  و  امنیتی  نهادهای 

هفت ساله،  فایزه ی  که  است  فرزند  چهار  پدر  محمدی  آقای 

فرزند دومش بود و در صنف اول درس می خواند. آغوش خانواده ی 

را  بی توجهی داکرتی، خانواده ای  و  ندارد  را  فایزه  محمدی دیگر 

شفاخانه ها،  در  داکرتانی  چنین  موجودیت  است.  کرده  سوگوار 

نظام پزشکی کشور بی اعتامد کرده است.  به  را نسبت  مردم 

هام همتا

اگر وجدانی بود؛ فایزه زنده می ماند!
آقای محمدی می گوید: 

»از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ 

ظهر، همرسم برای بسرت 

شدن دخرتم تالش می کند 

تا این  که داکرت دیگری 

می آید و واسطه می شود تا 

داکرتبشیر قبول می کند و 

دخرتم بسرت می شود. ِسُم 

وصل می کند و به دنبالش 

یک پیچکاری نیز به دخرتم 

تزریق می کند. با تزریق 

کردن همین آمپول دخرتم 

یک باره فریاد زند: »مادر جان 

سوختم!« با گفنت همین 

حرف به خودش می پیچد، از 

دهنش کف بیرون می زند و 

هامن جا به دقیقه منی کشد 

که روی تخت شفاخانه جان 

می سپارد.«


