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ــد کــه نیروهــای  ــد می کن ــی، تأکی رییس جمهــور غن

گروه هــای  ســایر  و  داعــش  امنیتــی،  و  دفاعــی 

تروریســتی را در والیــت ننگرهــار رسکــوب خواهنــد 

ــرد. ک

آقــای غنــی کــه روز یک شــنبه )28 میــزان(، بــه 

ــداد  ــان روی ــای قربانی ــا خانواده ه ــی ب ــور غم رشیک منظ

اخیــر تروریســتی بــه ولســوالی هســکه مینــه ی ننگرهــار 

ــود، تأکیــد کــرد: »نیروهــای دفاعــی و امنیتــی،  رفتــه ب

جنایــت،  ایــن  عامــان  از  انتقام گیــری  منظــور  بــه 

گــروه داعــش و دیگــر گروهــای تروریســتی را رسکــوب 

ــرد.« ــد ک خواهن

حوالــی ســاعت ۰۱:۳۰ پــس از چاشــت روز جمعــه 

)2۶ میــزان(، دو انفجــار پی هــم هنــگام ادای منــاز 

جمعــه در مســجدی در منطقــه ی جــودری ولســوالی 

ایــن  در  داد.  رخ  ننگرهــار  والیــت  مینــه ی  هســکه 

رویــداد، ۷2 منازگــزار جــان باختنــد و بیــش از ۳۰ 

نفــر دیگــر زخمــی شــدند. تــا کنــون هیــچ گروهــی 

ــت. ــه اس ــده نگرفت ــه عه ــداد را ب ــن روی ــؤولیت ای مس

در همیــن حــال، محمــد ارشف غنــی، در میــان 

ــتاهای  ــام روس ــه مت ــد ک ــار، می گوی ــندگان ننگره باش

ولســوالی شــینوار، از وجــود بقایــای داعــش پاک ســازی 

خواهــد شــد.

والیــت ننگرهــار در رشق افغانســتان، بزرگ تریــن 

مرکــز گــروه تروریســتی داعــش در ایــن کشــور محســوب 

می شــود و ســایر گروه هــای تروریســتی بــه شــمول 

روز  چنــد  دارنــد.  گســرده  حضــور  آن  در  طالبــان، 

پیــش، مســؤوالن محلــی ایــن والیــت اعــام کردنــد کــه 

ولســوالی اچیــن، بزرگریــن مرکــز داعــش در ننگرهــار 

از وجــود اعضــای گــروه تروریســتی داعــش پاک ســازی 

شــده اســت.

می گویــد  غنــی،  رییس جمهــور  حــال،  ایــن  بــا 

رویــداد  قربانیــان  کــدام خانواده هــای  هــر  بــه  کــه 

تروریســتی اخیــر در ولســوالی هســکه مینــه، یــک منــره 

زمیــن رهایشــی اعطــا می شــود.

او می افزایــد: »حملــه ی تروریســتی روز جمعــه بــاالی 

منازگــزاران در مســجد جامــع منطقــه ی جــودری، عمــل 

ــت، انســانیت، اســامیت و افغانیــت اســت.  ضــد برشی

ــه  ــه، بلک ــک ن ــه ی کوچ ــن قری ــج و درد ای ــا رن ــن تنه ای

ــی اســت.« ــی و بین امللل ــه ای در ســطح مل فاجع

ایــن در حالــی اســت کــه یونامــا یــا دفــر منایندگــی 

ســازمان ملــل متحــد، ایــن رویــداد تروریســتی را جنایت 

ــیده  ــه محاکمه کش ــت و ب ــر بازداش ــده و ب ــی خوان جنگ

شــدن عامــان آن تأکیــد کــرده اســت.

بنیــاد انتخابات شــفاف افغانســتان )تیفــا(، تأخیر در اعالم نتیجــه ی ابتدایی انتخابات 
ریاســت جمهوری را نگران کننده و مشــکوک می داند.

تیفــا، روز یک شــنبه )28 میــزان( با نرش اعالمیه ای گفته اســت که تأخیر در اعــالم نتیجه ی ابتدایی 
انتخابات ریاســت جمهوری، ناشــی از فشــارهای سیاســی و ضعف در مدیریت برنامه های کمیســیون های 

است. انتخاباتی 

بــر بنیــاد تقویم انتخاباتی کمیســیون مســتقل انتخابات، نتیجه ی ابتدایی انتخابات ریاســت جمهوری 
باید به تاریخ 27 میزان؛ یعنی دو روز قبل اعالم می شــد؛ اما رهربی این کمیســیون عرص روز شــنبه 
در نشســت خــربی ای بــه خاطر تأخیر در اعالم نتیجه ی ابتدایی انتخابات، از شــهروندان افغانســتان 

معذرت خواســت. مســؤوالن این کمســیون اطمینان دادند که کار روی مشــکالت فنی جریان دارد و به 
زودی، نتایج ابتدایی اعالم خواهد شــد.

تیفا: فشارها و ضعف مدیریتی 
 سبب تأخیر در اعالم نتایج شد

عوامــل تأخیر  اعالم نتیجه ی
انتخابات ابتدایی   

تداوم جمهوریت خط رسخ اتحادیه ی اروپا
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مادر سیزده ساله و طفلی که نتیجه ی یک تجاوز است
شــفاخانه  از  یکــی  تخــت  رنگ  ورورفتــه ای  بســر  وســط 

کهنــه ی  پنجــره ی  از  و  کشــیده  دراز  دخــری  کابــل،  هــای 

ــگاه مــی کنــد. گوشــکی های تلفونــش  ــه بیــرون ن روبه رویــش؛ ب

را در گوش هایــش گذاشــته اســت؛ مطمــن نیســتم کــه چــه 

آهنگــی می شــنود. بــه داکــران بیامرســتان و مــادرش گــوش زد 

کــرده اســت کــه آمــاده نیســت بــا هیــچ شــخص و یــا نهــادی در 

مــورد آنچــه بــر او گذشــته، صحبــت کنــد. وقتــی داکــر برایــش 

می گویــد کــه بــه طفلــش شــیر بدهــد، بــا رشم وصف نشــدنی ای 

پســتان کوچکــش را از یخــن کهنــه ی پیراهنــش بیــرون می کنــد 

چهــره اش  حساســیت  از  می گــذارد.  طفلــش  دهــان  در  و 

ــده  ــخت و آزاردهن ــش س ــدر برای ــن کار چق ــد ای ــوان فهمی می ت

اســت. خــرم ســیزده ســال دارد و طفلــی را بــه دنیــا آورده اســت 

کــه پــدرش را منی شناســد.

ــه در  ــر کــه روزان ــواده ی فقی خــرم دخــری اســت از یــک خان

ــواده اش  ــرف خان ــا م ــد، ت ــم می فروش ــل قل ــای کاب خیابان ه

را فراهم سازد.   

زندگی به رنگ زن
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غنی در ننگرهار: 
داعش و سایر گروه های 

تروریستی سرکوب می شوند
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جنبش روشنایی؛
 نهادی که نهادینه نشد!

»جست وجوگران«؛ 
امید خانواده های معتاد پل سوخته

در  جنبشی  تقویمی،  لحاظ  از  روشنایی،  جنبش 

میادی.   2۰۱۶ سال  اول  نیمه ی  بود.  مدرن  جهان 

رنگ و رخسار این جنبش از جنبه هایی متعدد، رنگ 

و رخسار مدنی و مطابق با ارزش ها و نورم های زندگی 

چیز  همه  مدرن  جهان  در  که  هامن گونه  بود.  مدرن 

دارد... زمینی  محاسبه ی  و  می شود  دیده  زمینی 

همرسی،  مادری،  که  نبود  سوخته  پل  در  روزی 

فرزندی، پدری یا کسی از اقارب به دنبال عضو معتاد 

خانواده اش نباشد. همه ی معتادان پل سوخته خانواده 

بیشر  می آیند.  خانواده ای  کانون  از  آنان  دارند. 

معتادان خود را تنها عضو جداشده یا فراموش شده ی 

می دانند. شان  خانواده ی 

قسمت اول

اشکی بر گونه ی سخن 

قصه ی آدم های زیر پل سوخته

مارک اسپر، وزیر دفاع ایاالت متحده ی امریکا، پس از چاشت 

روز یک شنبه )28 میزان( در یک سفر غیرمنتظره وارد کابل شد.

به  اسپر،  آقای  که  داده  اند  گزارش  امریکایی  رسانه های 

شده  کابل  وارد  صلح  گفت وگوهای  برای  زمینه سازی  منظور 

به  اسپر،  آقای  که  است  داده  گزارش  واشنگنت پست،  است. 

خربنگاران همراهش گفته است که رسیدن به یک توافق صلح و 

دست یافنت به راه حل سیاسی برای جنگ افغانستان، در حال 

است. گزینه  بهرین  حارض 

به  که  این  بدون  می تواند  متحده  ایاالت  که  است  گفته  او 

رسبازان  حضور  سطح  برسد،  آسیبی  تروریزم  با  مبارزه  اهداف 

ایاالت  دفاع  وزیر  دهد.  کاهش  افغانستان  در  را  امریکایی 

متحده، تأکید کرده است که هر نوع خروج از افغانستان، وابسته 

بود. خواهد  طالبان  گروه  با  صلح  توافق  به 

در حال حارض، حدود ۱4۰۰۰ رسباز امریکایی در افغانستان 

حضور دارند و مشغول آموزش و مشوره دهی به نیروهای امنیتی 

و دفاعی افغانستان اند.

ایاالت  دفاع  وزیر  عنوان  به  بار،  نخستین  برای  اسپر،  آقای 

متحده، به افغانستان آمده است. او، در حالی وارد کابل شده 

است که تاش ها برای از رسگیری مذاکرات صلح میان امریکا 

یک شنبه  روز  صبح  است.  یافته  افزایش  طالبان،  منایندگان  و 

اروپا  اتحادیه ی  ویژه ی  مناینده ی  کوبیا،  روالند  میزان(   28(

رسگیری  از  خواهان  اتحادیه  این  که  گفت  افغانستان،  در 

آغاز  همچنان  و  طالبان  و  امریکا  میان  صلح  گفت وگوهای 

است. بین االفغانی  گفت وگوهای 

سفر غیر منتظره ی وزیر دفاع امریکا  به کابل
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جنبش روشنایی، از لحاظ تقویمی، جنبشی در جهان 

مدرن بود. نیمه ی اول سال 2۰۱۶ میادی. رنگ و رخسار 

و  مدنی  رخسار  و  رنگ  متعدد،  جنبه هایی  از  جنبش  این 

مطابق با ارزش ها و نورم های زندگی مدرن بود. هامن گونه 

و  می شود  دیده  زمینی  چیز  همه  مدرن  جهان  در  که 

و »لین  بر »برق«  محاسبه ی زمینی دارد، جنبش روشنایی 

برق« و »5۰۰ کیلوولت« بودن آن ناخن می گذاشت. وقتی 

صاحب  ادعای  یا  ملی  وحدت  حکومت  موقف  از  کسانی 

شام  که  پرسیدند  ملی  وحدت  حکومت  در  بودن  امتیاز 

بود  زمینی ای  سوال  برق؟«،  سویچ  یا  می خواهید  »برق 

برق  سویچ  »بلی،  گرفت:  پس  زمینی  دقیقا  پاسخی  که 

می خواهیم.« یعنی، سویچ برق در انحصار افراد یا حلقات 

از  و  بدهد  کسی  دست  در  را  آن  بتواند  که  نیست  خاص 

کند. بیرون  کسی  دست 

بار  نیز  تحقیر  و  تبعیض  نفی  و  شهروندی  حقوق  بحث 

روشن مدنی داشت. در گذشته هم مبارزان جامعه از نفی 

تبعیض و تحقیر حرف می زدند؛ اما پشتوانه ی این حرف را 

در حقوق برش و حقوق شهروندی که از ارزش های بنیادین 

مدنی محسوب می شود، جست وجو منی کردند. در نهایت، 

پای خداوند و دین و عدالت اسامی را به میان می کشیدند 

و اگر کسی به نقض این ارزش ها متهم می شد، بازخواست 

در  می شد.  ارجاع  آخرت  روز  و  به خداوند  نیز  مجازاتش  و 

جنبش روشنایی، برعکس، متام حرف ها به استناد مدارک 

و  می شد  مطرح  جهانی  کنوانسیون های  و  اعامیه ها  و 

زمام داران ارگ نیز به »محاکمه ی جهانی« تهدید می شدند 

که در کانبیرا و نیویورک و بروکسل و لندن و مونشن و وارسا 

برگزار می شد.

خیزش های  و  سیاسی  حرکت های  و  مبارزات  در 

خربی  حرف ها  این  کدام  هیچ  از  ما  گذشته ی  اجتامعی 

نبود. اگر غیر مذهبی بودیم، راه حل نهایی را در کمونیسم 

کمونیستی  آخرالزمان  در  بی طبقه  آرمانی  جامعه ی  و 

نهایی  راه حل  بودیم،  اگر مذهبی  و  جست وجو می کردیم 

توحیدی  آرمانی  جامعه ی  ایجاد  و  اسامی  حکومت  در  را 

می دیدیم و در هر دو حرکت -غیر مذهبی و مذهبی- فرجام 

سال   ۱4 به  کمونیسم  با  بود:  ما  آرمان های  برخاف  امر 

انسان  میلیون ها  که  رسیدیم  آوارگی  و  ویرانی  و  خشونت 

دوره ی  به  اسامی  با حکومت  کرد.  بی خامنان  و  را کشته 

و  حقوق  ابتدایی ترین  که  رسیدیم  طالبان  و  مجاهدین 

شد. پا  زیر  نیز  مردم  انسانی  ارزش های 

از  فراتر  بود  جنبشی  امر،  ظاهر  در  روشنایی،  جنبش 

آنچه به عنوان تجربه ی 4۰ سال گذشته به خاطر داشتیم. 

جنبشی بود مدنی و مدرن با ابزار و رویکردهای مبارزاتی 

مدنی و مدرن: تظاهرات، توفان توییری، به پارملان های 

معترب دنیا رس زدن، با سازمان ملل سخن گفنت، ارشف غنی 

وارسا  و  لندن  محکمه ی جهانی  در  را  عبدالله  و  احمدزی 

کردن. بازخواست 

حاال بعد از سه و نیم سال که از آغاز جنبش روشنایی 

هزینه های  وجود  با  جنبش،  این  که  می بینیم  می گذرد، 

مادی و انسانی سنگین، به هیچ یک از اهدافی که در پیش 

داشت، نرسید. بحث لین برق که از مسیر بامیان و میدان 

بگذرد یا از کوه پایه های سالنگ شاملی و جنوبی، هنوز هم 

نیز  را  تحقیر  و  تبعیض  روشن نشده است. سایر منادهای 

با همین بحث اول می توان دنبال کرد. برای پاسخ به این 

سوال، باید از حوزه های عاطفی یا ُحب و بغض های فردی 

بیرون شویم و بر خاهایی که در حرکت خود داشته ایم، با 

دید علمی و روش مند ناخن بگذاریم.

***

به  انتها،  تا  ابتدا  از  روشنایی،  نظر می رسد، جنبش  به 

ایجاد و تقویت پایه های معرفتی خود التفات نکرد. تنها این 

که اسم جنبش روشنایی در تقویم 2۰۱۶ درج شده بود، 

برای  را   2۰۱۶ سال  در  حضور  کارایی  و  صابت  و  قدرت 

این جنبش تضمین منی کرد. اگر مطالبه و داعیه ی کان 

جنبش روشنایی را کنار بگذاریم، اثرات فقر و تهی دستی 

می توان  جنبش  این  بی شامر  اقدامات  و  لحظات  در  را 

آن  معرفتی  تهی دستی  و  فقر  از  عمدتا  که  کرد  شناسایی 

ناشی می شود. شورای عالی مردمی و ترکیب آن نشانه ی 

مردمی حتا  عالی  اعضای شورای  بود.  فقر  این  از  روشنی 

این ساختار در  ناکارایی و ضعف  بر  برای لحظه ای کوتاه، 

رهربی و مدیریت جنبشی که گسردگی و قدرت بسیج آن 

نکردند.  بود، درنگ  آغاز مشهود  از هامن 

اعضای محوری شورای عالی مردمی، بسیج مردمی در 

رسارس جهان را به عنوان عمده ترین نقطه ی اتکا و قدرت 

می کردند.  بیان  ملی  وحدت  حکومت  با  مقابله  در  خود 

رسانه  یک  فرد  »هر  که  کرد  اعام  بهزاد  احمد  وقتی 

رسارس  در  گسرده  صورت  به  او  درخواست  این  شویم«، 

از هامن لحظه، صدها  و  قرار گرفت  استقبال  مورد  جهان 

ظاهر  مجازی  صفحات  در  روشنایی  جنبش  فعال  هزار 

به  بهزاد  احمد  هم  باز  وقتی  کردند.  نقش آفرینی  و  شدند 

جنبش  سفیران  که  داد  هشدار  ارگ«  ستم پیشه ی  »رسان 

جان  زهر  را  خارجی  »سفرهای  رسارس جهان  در  روشنایی 

ستم ساالران  بر  را  »جهان  که  گفت  یا  کرد«  خواهند   شان 

گره کرده ی  کرد«، مشت های  تنگ خواهیم  و ستم پیشگان 

را  شعار  این  تا  شدند  بسیج  جهان  رسارس  در  بی شامری 

تحقق بخشند. وقتی او با شبیه سازی عکس خود و مارتین 

لوتر کینگ فراخوانی را در صفحه اش بارگذاری کرد و گفت 

»از همه ی هم وطنان عدالت خواه در جهان آزاد می خواهیم 

به  را  افغانستان  بر  حاکم  آپارتاید  و  قومی  تبعیض  که 

محاکمه ی جهانی بکشانید«، تدابیر و اقدامات عملی برای 

شد. فراهم  جهان  رسارس  در  کار  این 

جنبش  نفوذ  شعاع  و  گسردگی  بیان گر  نشانه ها  این 

روشنایی در وسعت جهانی بود. در داخل کشور، مخصوصا 

در شهر کابل، تقریبا همه ی نیروهای موثر و فعال سیاسی، 

روشنایی  جنبش  کاروان  به  مدنی  و  فرهنگی  اجتامعی، 

نیاز  روشنایی  جنبش  پیش گامان  بودند.  شده  محلق 

داشتند تا این واقعیت کان و برجسته را به صورت جدی 

مورد توجه قرار دهند و برای جلوگیری از هرگونه انحراف، 

کژاندیشی و سوء رفتار در آن به صورت مسؤوالنه و روش مند 

کار کنند. این کار صورت نگرفت و پیش گامان شورای عالی 

عمومی  بسیج  اولویت  آن ها  برای  که  دادند  نشان  مردمی 

و  کردن  ساختارمند  اولویت  از  بیشر  و  جدی تر  مراتب  به 

می شد. تلقی  روشنایی  جنبش  حرکت  نهادینه ساخنت 

فضای  در  می شد،  مطرح  باب  این  در  که  تذکرهایی 

انرژی، رصفا در حد یک توصیه ی اخاقی  از هیجان و  پر 

حرکت  که  نداشت  وجود  عاملی  هیچ  و  می شد  پذیرفته 

رسیع و پرشتاب جنبش را آهسته تر کند. تجربه ی جنبش 

روشنایی، با وجود تلخی هایی که به همراه داشت، فرصتی 

و  تغییر  برای  که  مبارزه ای  و  کار  در  تا  بود  کرده  فراهم 

اصاح جامعه مد نظر داشتیم، درنگ و تجدید نظر کنیم. 

مدیریت  و  رهربی  در  فرد،  یک  عنوان  به  بهزاد،  احمد 

بود؛  برخوردار  نفوذ کم نظیری  و  نقش  از  روشنایی  جنبش 

از  او در موقعیتی که قرار داشت،  و مؤثریت  اما صاحیت 

جنس صاحیت و مؤثریت »قادر متعال« نبود که همه چیز 

را به مشیت خود زیر و رو کند. این هامن نکته ی ظریفی 

بود که خود احمد بهزاد هم به درک و اعتنای آن نرسید و 

شد. مرتکب  را  کمرشکنی  اشتباه های  موارد  از  پاره  ای  در 

***

یل  دانشگاه  آموزشی  دوره ی  از  یادداشت هایم  وقتی 

دیوید  سخنان  در  را  عمیقی  تکه های  می کردم،  مرور  را 

چند  هر   – افراد  مشارکت  می کرد  تأکید  که  یافتم  برگ 

در  نیرومند  نهادهای  خای   – تحصیل کرده  و  آگاه  افراد 

در  نیز  سلطانی  جواد  منی کند.  پر  را  جمعی  حرکت های 

می کرد  تأکید  نکته  همین  بر  خود  تحلیل های  و  درس ها 

از  اجتناب  برای  روشن  دالیل  از  یکی  را  آن  اتفاقا  و 

تبسم«  »قیام  مانند  شبه مدرن  حرکت های  در  خوش بینی 

که  یادداشت هایی  در  می دانست.  روشنایی«  »جنبش  و 

مشارکت  و  رشد  سیر  وی  ام،  کرده  نقل  برگ  دیوید  از 

و  می دهد  توضیح  را  جامعه  در  فرد  دموکراتیک  و  آگاهانه 

از تأثیرپذیری و تأثیرگذاری متقابل فرد و رهرب یاد می کند. 

می گوید:  وی 

با  شام  دارد،  کمری  اهمیت  فردیت  که  جوامعی  »در 

نقش برجسته تر رهربان و حلقه های محوری طرف استید. 

تأکید  اند بگویند که  دانش مندان غربی اکرثا تاش کرده 

بر نقش و اهمیت فرد مناد رشد مدنی در تاریخ برش است؛ 

قبیلوی تر  به سوی گذشته حرکت کند،  یعنی برش هر چه 

آمده  پیش  مدنیت  طرف  به  چه  هر  و  بوده  جامعه گراتر  و 

این  معنای  به  حرف  این  است.  شده  فردگراتر  است، 

نیست که فردگرایی الزاما خوب است و جامعه گرایی مناد 

عقب ماندگی است. نباید این گونه تصور کرد؛ اما تأکید بر 

ایجاد مدنیت  از اهمیت زیادی در  نقش فرد، روی هم رفته 

رابطه ی گروهی  بیان گر  نظامی که  برخوردار است.  جدید 

و  قدرت مندتر  دموکراتیک  جوامع  در  است،  افراد  میان 

مستحکم تر از نظام هایی است که در جوامع غیردموکراتیک 

شکل می گیرند. این نظام از پشتوانه ی سهم گیری آگاهانه 

و ارادی تک تک افراد ایجاد شده و طبعا تک تک افراد خود 

برابر آن مسؤول احساس می کنند.« را در 

تأکید  خود  تحلیل های  از  دیگر  جای  در  برگ  دیوید 

درون  در  باید  فرد  نقش  مدرن  حرکت های  در  که  می کند 

می گوید: و  شود  نهادینه  نهاد 

»در صورتی که افراد با هم دیگر در کار معینی اشراک 

نهاد  قالب  در  را  خود  موقعیت های  و  نقش ها  اما  کنند؛ 

به  مخصوصا  و  نکنند  تعریف  روشنی  به  نهادی  اصول  و 

میان  در  فروپاشی  خطر  نکنند،  توجه  آن  ساخنت  نهادینه 

نهادهایی است که  از  برجسته تر و رسیع تر  مراتب  به  آنان 

به صورت قبیلوی و بدوی شکل گرفته باشند. نهاد، رصفا 

با اجتامع افراد و تعیین خطوط ابتدایی برای معین کردن 

ایجاد  آنان  نقش  و  موقعیت  ترسیم  و  افراد  روابط ی  حدود 

می شود؛ اما وقتی می توانیم این عملیه را »نهادینه« بگوییم 

نهاد  شام  آن،  غیر  در  کند.  عمل  فرد  از  مستقل  نهاد  که 

دارید؛ اما هیچ عمل نهادینه شده را در آن شاهد نخواهید 

فردی  به  منحر  موقعیت  در  که  است  فرد  هم  باز  بود. 

و عمل می کند.« نهاد تصمیم می گیرد  به جای  و  نشسته 

که  ساختاری  و  نهاد  لحاظ  از  هم  روشنایی،  جنبش 

بردارد،  را  جهانی  و  بزرگ  حرکت  این  سنگین  وزن  بتواند 

دچار آسیب بود و هم در ذهنیت و مفکوره ای که به نهادینه 

ساخنت موقعیت ها و نقش ها رسیدگی کند. شورای عالی 

باقرالعلوم شکل  در مسجد  که  آن  ترکیب خاص  و  مردمی 

برای  مستحکم  و  مدرن  ساختاری  منی توانست  گرفت، 

در  نیز،  ساختار  همین  باشد.  روشنایی  جنبش  بار  تحمل 

و  سنتی  توافق  یک  مثابه ی  به  خود  اولیه ی  صورت  هامن 

بدوی حفظ شد و هیچ کسی، حتا اصاحیه ی کوچکی هم 

در ترکیب و شیوه های عمل آن پیشنهاد نکرد. وقتی حرکت 

جنبش روشنایی به راه افتاد، عمل سیاسی با چنان رسعت 

و فشاری به راه افتاد که پیش گامان شورای عالی مردمی از 

هرگونه تدبیر به خاطر مهار و مدیریت سامل آن باز ماندند.

روشن گرانه ی  تحلیل های  از  دیگر  یکی  در  برگ  دیوید 

می گوید: خود 

تجربه  را  انتقال  دوران  وضعیت  که  جوامعی  »در 

و  نهادسازی  رضورت  میان  توازن  ایجاد  می کنند، 

نهادینه سازی، خرد و هوش مندی رهربان سیاسی جامعه را 

به آزمون می گیرد. در دوران انتقال، شام بسر و زمینه ای 

ندارید که در آن به ثبات و استواری نهادها مطمن باشید. 

به  برجسته تری  نقش  طبیعی،  طور  به  وضعیت،  همچو  در 

رهربان و نخبگان سیاسی جامعه اختصاص می یابد که به 

نقش ساختار عمل  در  و هم  کارگزار  نقش  در  نحوی، هم 

می کنند. نخبه گرایی در جوامع قبیلوی و بدوی یک اصل 

قابل درک است. جوامعی که در دوران انتقال قرار دارند، 

و  به نقش نخبگان احرام  از یک جانب رضورت دارند که 

اعتنا کنند، در عین حال که از اثرات زیان بار و بازدارنده ی 

نخبگان در جریان نهادینه شدن اصول و ارزش های مدرن 

نکنند.« غفلت 

که  بود  سنگینی  خای  هامن  این  می رسد  نظر  به 

پیش گامان شورای عالی مردمی، در فقدان دیدگاه روشن 

نتیجه، هم جنبش  در  و  ماندند  دور  آن  از درک  علمی،  و 

روشنایی و هم خود این افراد، به آسیب های خردکننده ای 

گرفتار شدند. جنبش روشنایی جنبش ماند؛ اما هیچ اصلی 

که بتواند سامت، بقا و موثریت آن را در برابر چالش ها و 

شورای  ساختار  در  کند،  ضامنت  گوناگون  دشواری های 

نشد. نهادینه  مردمی  عالی 

سخنذره بین2 گونه ی  بر  اشکی 

جنبش روشنایی؛ نهادی که نهادینه نشد!
عبــور از جــدول زمان بنــدی شــده ی انتخابــات، 

از پیــش برنــده بــودن، انــگ تقلــب بســنت بــه 

و...  و ســیاه  آرای ســپید  از  زدن  همــه، ســخن 

در افغانســتان یــک شــوک خــربی و غیــر معمــول 

نیســت. دیگــر همــه پذیرفتــه و عــادت کــرده  ایــم 

کــه هــر پروســه ی دموکراتیــک ملــی، بایــد بــا 

ــای  ــد. ناهنجاری ه ــراه باش ــکل هم ــائبه و مش ش

فراخ دامــن و گســرده ای کــه ُدم اش بــه بســیار 

می رســد. جاهــا 

ایــن روزهــا وقتــی متــام نگاه هــا بــه کمیســیون 

ــت،  ــده اس ــه ش ــوگ دوخت ــادوی درمل ــراغ ج و چ

بحران هــای دیگــر را کــه ممکــن اســت، بســیار 

ــر از کنــدی درملــوگ باشــند، فرامــوش کــرده  بدت

انــد.

خــروج  صلــح،  گفت وگوهــای  شــدن  زنــده 

ــدن  ــع ش ــتان و قط ــی از افغانس ــازان امریکای رسب

کــه  صورتــی  در  اروپــا  اتحادیــه ی  کمک هــای 

امــارت اســامی بــه افغانســتان بــر گــردد، مســائلی 

انــد کــه ایــن روزهــا از دیدهــا پنهــان و بــه حاشــیه 

ــد.  ــده شــده ان ران

ــن  ــا و ای ــه و دنی ــروزی در منطق ــل جنگ اف دلی

ــر  ــه و افغانســتان همــواره درگی ــرا خاورمیان ــه چ ک

جنــگ انــد، بحــث دیگــری اســت؛ امــا خــروج 

ســوریه،  از  امریکایــی  رسبــازان  شــتاب زده ی 

ــرد.  ــعله ور ک ــه ش ــدی را در آن منطق ــگ جدی جن

آتشــی کــه ممکــن اســت دامــن افغانســتان را 

نیــز بگیــرد. هــر چنــد افغانســتان همیشــه درگیــر 

جنــگ بــوده و دهه هــا اســت کــه آب خــوش از 

ــت؛  ــه اس ــن نرفت ــن پایی ــن رسزمی ــردم ای ــوی م گل

ــه ی دوران  ــاره تجرب ــه دوب ــت ک ــرس آن اس ــا ت ام

ــود.  ــرار ش ــش تک ــه پی ــه ده ــا س ــای دو ی جنگ ه

بــار دیگــر رسعــت ویرانــی، خرابــی و آوارگــی بیــش 

ــد. ــری باش ــان دیگ ــر زم از ه

دونالــد ترامــپ، بارهــا از اشــتیاق کشــورش 

جنــگ  طوالنی تریــن  بــه  دادن  خامتــه  بــرای 

کــه  ایــن  اســت.  امریــکا ســخن گفتــه  تاریــخ 

ــور  ــن کش ــازان ای ــتند و رسب ــته نیس ــران فرش دیگ

نیروهــای پولیــس کشــورهای دیگــر نیســتند و 

وقتــش اســت کــه دوبــاره بــه خانــه برگردنــد. 

از طرفــی، مناینــدگان خــاص امریــکا بــا رسان 

طالبــان در ارتبــاط و بــرای آینــده در حــال رایزنــی 

روز  هــر  تروریســتی  گروه هــای  انســجام  انــد. 

بیشــر از دیــروز اســت؛ امــا در داخــل متــام مترکــز 

روی آرای بایومریــک شــده و غیــر بایومریــک 

ــور  ــرای عب ــی ب ــال رایزن ــه در ح ــت. هم ــده اس ش

از انتخابــات انــد. انتخابــات بــدون شــک مهــم 

و  ایــن برهــه ی حســاس  نبایــد در  امــا  اســت؛ 

روزهایــی کــه بایــد مســؤوالن مواظــب باشــند، 

تــا ایــن انــدازه خطرهــای بزرگ تــر را فرامــوش 

ــات  کننــد. ســهل انگاری ای کــه حتــا خــود انتخاب

ــرای آن  ــان را ب ــم ش ــام هم وغ ــه مت ــزی را ک و چی

ــرد. ــد ب ــن خواه ــز از بی ــد نی ــته  ان گذاش

ــر  ــه اگ ــت ک ــروز گف ــز دی ــا نی ــه ی اروپ اتحادی

امــارت اســامی بــه افغانســتان برگــردد، متــام 

کمک هایــش را بــه افغانســتان قطــع خواهــد کــرد. 

ــرده  ــام ک ــه اع ــن اتحادی ــده ی ای ــد مناین ــر چن ه

اســت کــه طالبــان پیــش از آن کــه وارد مذاکــره بــا 

امریــکا شــوند، بایــد بــا دولــت افغانســتان دور میــز 

ــرش  ــه ظاه ــی ک ــوند. حرف های ــارض ش ــم ح تفاه

از روی نگرانــی و بــرای کاهــش خشــونت و اضافــه 

شــدن رشط حتمــی آتش بــس در مذاکــرات صلــح 

بیــن طرف هــای درگیــر اســت؛ امــا باطــن آن، 

ــت مداران  ــد سیاس ــه نبای ــت ک ــزی اس ــامن چی ه

و مــردم افغانســتان از آن غافــل باشــند. ایــن کــه 

افغان هــا  دســت  در  صلــح،  مذاکــرات  دوبــاره 

نباشــد، حکومــت و مــردم افغانســتان طــرح جامــع 

و راهــکار درســت بــرای عبــور از بحــران پیش بینــی 

نکــرده باشــند و پــس از خــروج احتاملــی رسبــازان 

امریکایــی، در معــرض یــک عمــل انجام شــده قــرار 

ــه  ــود ک ــار ش ــتی گرفت ــه رسنوش ــور ب ــه و کش گرفت

ــا آن درگیــر انــد. کردهــای ســوریه ب

ــائل  ــه مس ــنت ب ــای پرداخ ــه ج ــور ب  رسان کش

رسگــرم  نبایــد  آینــده،  بحران ســاز  و  کان 

زورآزمایــی  مشــغول  قــدرت،  بــرای  چانه زنــی 

بــرای انحصارگرایــی و گســرش دامنــه ی نفــوذ 

شــان بــرای در اختیــار داشــنت منابــع مالــی ایــن 

رسزمیــن باشــند. تــا زمانــی کــه اجــامع ملــی 

بحران هــای  باشــد،  نداشــته  وجــود  داخــل  در 

ــی  سیاســی، خطــر از بیــن رفــنت ارزش هــای مدن

و ســقوط کشــور در دام تروریــزم بین املللــی و 

ــرد.  ــد ک ــد خواه ــا را تهدی ــان م ــه ای همچن منطق

بــدون شــک مــردم افغانســتان خواهــان صلــح 

ــا  ــن روزه ــه ای ــی ک ــد؛ مردم ــری ان ــان درگی و پای

بیــش از هــر زمــان دیگــری نگــران آینــده ی خــود 

ــد  ــی بای ــح و نظام ــا صل ــتند؛ ام ــان اس و کشورش

در افغانســتان حاکــم شــود کــه ضمــن حفــظ 

ــازندگی،  ــب س ــده، موج ــت آم ــه دس ــای ب ارزش ه

ــی  ــه ی جهان ــکاری جامع ــه ی هم ــت و ادام پیرشف

ــود. ــور ش ــن کش ــا ای ب

وقتی همه خامر
 انتخابات استیم

عزیز رویش

)روایت عزیز رویش از جنبش روشنایی(

حاال بعد از سه و نیم سال 

که از آغاز جنبش روشنایی 

می گذرد، می بینیم که این 

جنبش، با وجود هزینه های 

مادی و انسانی سنگین، 

به هیچ یک از اهدافی که 

در پیش داشت، نرسید. 

بحث لین برق که از مسیر 

بامیان و میدان بگذرد یا از 

کوه پایه های سالنگ شاملی 

و جنوبی، هنوز هم روشن 

نشده است. سایر منادهای 

تبعیض و تحقیر را نیز با 

همین بحث اول می توان 

دنبال کرد. برای پاسخ به 

این سوال، باید از حوزه های 

عاطفی یا ُحب و بغض های 

فردی بیرون شویم و بر 

خالهایی که در حرکت خود 

داشته ایم، با دید علمی و 

روش مند ناخن بگذاریم.
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همچنان  و  بین املللی  و  ملی  نهادهای  از  شامری 

از  خواستار  افغانستان،  مسایل  در  تأثیرگذار  کشورهای 

امریکا  و  طالبان  میان  صلح  گفت وگوهای  رسیع  رسگیری 

شده و تأکید دارند که باید هرچه زودتر زمینه ی گفت وگوهای 

شود.  فراهم  نیز  بین االفغانی 

روالند کوبیا، مناینده ی اتحادیه ی اروپا برای افغانستان، 

در  خربی  نشست  یک  در  که  میزان(   28( یک شنبه  دیروز 

گفت وگوی  از  پس  که  کرد  تأکید  می کرد،  صحبت  کابل 

اروپا  اتحادیه ی  طالبان،  منایندگان  با  امریکا  دوجانبه ی 

طالبان  و  حکومت  میان  بین االفغانی  مذاکرات  خواستار 

است.

او گفت که اتحادیه ی اروپا با سایر رشکای بین املللی به 

خاطر از رسگیری مذاکرات میان امریکا و طالبان از نزدیک با 

زملی خلیل زاد کار می کند که منجر به بازشدن راه برای آغاز 

»روند واقعی صلح« در افغانستان شود. 

انجام شده  تأکید کرد که تفاهم بین االفغانی  آقای کوبیا 

فرارسیده است. بین االفغانی  آغاز گفت وگوی  زمان  اکنون  و 

رسیع  رسگیری  از  شاهد  که  داریم  دوست  »ما  افزود:  او 

مذاکرات میان طالبان و امریکا و آغاز مذاکرات میان حکومت 

باشیم.«  و طالبان  افغانستان 

در  همچنان  افغانستان،  برای  اروپا  اتحادیه ی  مناینده ی 

مورد چگونگی گفت وگوهای صلح اشاره کرده و تأکید کرد که 

»پس از توافق صلح، افغانستان نیاز دارد حکومتی را ایجاد 

با  کشورها  این  و  باشد  غربی  کشورهای  نظر  مورد  که  کند 

کنند.« همکاری  افغانستان  آینده ی  حکومت 

ایاالت  کانگرس  اعضای  از  شامری  این،  با  همزمان 

درگیر  طرف های  متام  شمولیت  خواهان  امریکا،  متحده  ی 

تأکید  روند  این  ترسیع  مورد  در  و  شده  گفت وگوها  این  در 

 . می کنند

سوزان داویس، مناینده ی دموکرات ها در کانگرس امریکا 

کشور  این  صلح  انستیتوت  در  هفته  این  شنبه ی  روز  که 

امریکا  گفت وگوهای  قبل  »ماه  کرد:  تأکید  می کرد،  صحبت 

امریکا  که  آمد  میان  به  ترس  این  و  شد  متوقف  طالبان  با 

نیروهایش را بدون یک توافق صلح از افغانستان بیرون کند؛ 

اما از تاش های زملی خلیل زاد برای از رسگیری گفت وگوها 

سپاس گزاریم. من خواهان این استم که دولت افغانستان و 

به ویژه زنان افغان نیز در دور جدید گفت وگوها شامل شوند.« 

کانگرس  در  جمهوری خواهان  مناینده ی  روبی،  مارتا 

صلح  گفت وگوهای  شمول بودن  همه  مورد  در  نیز  امریکا 

تأکید کرد و گفت که به خاطر حفظ دست آورهای دو دهه ی 

شود.  شامد  روند  این  در  طرف ها  متام  باید  افغانستان 

مرحله ی  هر  در  طرف ها  متام  »حضور  کرد:  تریح  او 

قبلی  سفر  جریان  در  ما  و  است  مهم  بسیار  صلح  پروسه ی 

پروسه ی  در  موضوع  این  که  شنیدیم  را  نگرانی های  خود 

اگر  که  می کنم  فکر  من  منی افتد.  اتفاق  افغانستان  صلح 

می خواهیم مطمن شویم که این دست آورد های شکننده، نه 

تنها حفظ بلکه ادامه پیدا کرده و رشد می کند، نه تنها زنان 

می گیرد  قرار  روند  این  تأثیر  تحت  که  هر کسی  بلکه  افغان 

باشد.« داشته  حضور  گفت وگو  میز  روی  باید 

توافق سیاسی با طالبان به نفع امریکا است

جدید  دور  احتاملی  آغاز  با  همزمان  امریکایی  مقام های 

در  سیاسی  حل  راه  که  دارند  تأکید  صلح،  گفت وگوهای 

باشد.  امریکا  نفع  به  می تواند  افغانستان 

صلح  برای  امریکا  ویژه ی  مناینده ی  خلیل زاد،  زملی 

رییس  مایلی،  مارک  جرنال  با  دیدار  از  پس  افغانستان، 

تازه ی ستاد ارتش ایاالت متحده ی امریکا، تأکید کرده است 

و  می شناسد  خوب  را  افغانستان  مایلی،  مارک  جرنال  که 

تهدید  از  امریکا  محافظت  برای  که  است  کرده  توافق  او  با 

هراس افگنی و کاهش بار جنگ، نیاز به یک توافق سیاسی 

دارد. وجود 

»ما  است:  نوشته  خود  تویر  صفحه ی  در  خلیل زاد  آقای 

توافق کردیم که یک راه حل سیاسی برای جنگ افغانستان 

کشور،  این  از  احتاملی  تهدیدهای  از  را  امریکا  می تواند 

کند.«  حفاظت 

مناینده ی ویژه ی امریکا در امور صلح افغانستان همچنان 

افغانستان،  در  سیاسی  حل  راه  یک  که  است  کرده  تریح 

را  امریکا  بارهای مسؤولیت جنگی  تا  اجازه می دهد  آنان  به 

دهند. کاهش 

از  شامری  نیز  افغانستان  داخل  در  جا  این  حال  این  با 

و  صلح  گفت وگوهای  آغاز  بر  افغانستان  مجلس  منایندگان 

دارند.  تأکید  گفت وگوها  این  شدن  افغانی 

افغانستان  از منایندگان مجلس  یکی  مالی اسحاق زی، 

رسیع  هرچه  گفت وگوهای  آغاز  خواهان  »ما  می گوید: 

و  امریکا  میان  گفت وگوها  از  سال  یک  استیم.  بین االفغانی 

گفت وگوها  این  در  افغانستان  کنون  تا  اما  گذشت؛  طالبان 

ندارد.«  جایی 

این  تأکید دارد که در  افغانستان  پارملان  این مناینده ی 

مردم  و  است  افغان ها  قرمز  خط  »جمهوریت«  گفت وگوها 

این کشور با توجه به گذشته ی تلخ و حکومت وحشت زده ی 

طالبانی، منی خواهند بار دیگر نظام »امارتی« را تجربه کنند.

گفته  قطر  در  طالبان  گروه  سیاسی  دفر  هم  سویی  از 

دوباره ی  از رسگیری  برای  کامل  آمادگی  گروه  این  که  است 

روند هرچه  این  که  است  امیدوار  و  دارد  گفت  وگوهای صلح 

شود.  آغاز  زودتر 

این دفر سیاسی طالبان، در  سهیل شاهین، سخنگوی 

مصاحبه با روزنامه ی دیلی تایمز گفته است، طالبان آماده اند 

دونالد  که  کنند  آغاز  هامن جایی  از  امریکا  با  را  گفت وگوها 

بود. امریکا، متوقف کرده  ترامپ، رییس جمهور 

دور  نهمین  در  که  است  کرده  خاطرنشان  شاهین 

مذاکرات متوقف شده ی طالبان با امریکا، توافق شده بود که 

توافق نامه ی نهایی به تاریخ 2۳ سپتمرب سال جاری میادی 

شد. متوقف  ترامپ  سوی  از  مذاکرات  این  اما  شود؛  امضا 

انتخابات،  مستقل  کمیسیون  انتخاباتی  تقویم  بنیاد  بر 

تاریخ  به  باید  ریاست جمهوری  انتخابات  ابتدایی  نتیجه ی 

2۷ میزان؛ یعنی دو روز قبل اعام می شد؛ اما رهربی این 

خاطر  به  خربی ای  نشست  در  شنبه  روز  عر  کمیسیون 

شهروندان  از  انتخابات،  ابتدایی  نتیجه ی  اعام  در  تأخیر 

کمسیون  این  مسؤوالن  خواست.  معذرت  افغانستان 

اطمینان دادند که کار روی مشکات فنی جریان دارد و به 

شد. خواهد  اعام  ابتدایی  نتایج  زودی، 

انتخابات،  رییس کمیسیون مستقل  نورستانی،  علم  حوا 

در این نشست گفت: »از یک سو چالش عدم مدیریت زمان 

آرا، سبب  تأمین شفافیت در روند شامرش  از سوی دیگر  و 

شد که اعام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری 98، 

بیفتد.« تأخیر  به 

سخنگوی  معاون  افتخاری،  علی  حال،  همین  در 

کمیسیون انتخابات، اظهار داشت: »به دلیل مشکاتی که 

میان  به  عمومی  رسور  به  بایومریک  آرای  انتقال  روند  در  

آمده بود، متأسفانه کمیسیون »چهار روز کاری« را از دست 

کمیسیون  رهربی  اعضای  که  شد  سبب  اتفاق  این  و  داد 

کنند.« اعام  تأخیر  با  را  ابتدایی  نتیجه  ی  بگیرند،  تصمیم 

برای  دیگری  دقیق  تاریخ  انتخابات  کمیسیون  چند  هر 

علی  اما  نکرده؛  ارائه  انتخابات  ابتدایی  نتیجه ی  اعام 

اعام  دقیق  تاریخ  امروز  پایان  در  که  می گوید  افتخاری 

شد.  خواهد  مشخص  نتیجه 

معاون سخنگوی کمیسیون در مورد تأخیر اعام نتیجه ی 

اطاعات  را  امسال  انتخابات  بخش  »یک  گفت:  انتخابات 

رأی دهندگان  اطاعات  باید  و  می داد  شکل  بایومریک 

انتقال  مرکزی  رسور  به  وایفای  و  دیواس ها  خود  طریق  از 

آن  از  پس  می رفت.  پیش  کندی  به  پروسه  این  می شد. 

این  شدیم،  موفق  آمدند،  درملوک  کمپنی  انجنیرهای  که 

در  شان   تاش  این  اما  بسازیم؛  رفع  را  کار   در  سکته گی 

مطلوب  نتیجه ی  شده،  بایومریک  آرای  انتقال  کلی  روند 

به همراه نداشت. کمیسیون زمان را از دست داده بود. به 

برای  دیگر  روز  دو  و  شدیم  بدیل  یک  فکر  به  ما  آن  دنبال 

مجموع  در  که   رفت  هدر  انتخاباتی  تکت های  با  گفت وگو 

به  اعام  که  و سبب شد  زد  ما صدمه  به  کاری«  روز  »چهار 

بیفتد.« تعویق 

انتخابات  کمیسیون  که  شد  سبب  واقعا  دالیلی  چه  اما 

نتواند به وعده ی خود عمل کند تا نتیجه ی ابتدایی در زمان 

اعام نشود؟ آن  تعیین شده ی 

نرش  با  افغانستان،  شفاف  انتخابات  بنیاد  یا  تیفا 

انتخابات،  ابتدایی  نتیجه ی  اعام  تأخیر  از  اعامیه ای 

پروسه،  این  در  تأخیر  که  است  گفته  و  کرده  نگرانی  ابراز 

برنامه های  از فشارهای سیاسی و ضعف در مدیریت  ناشی 

است.  انتخاباتی  کمیسیون های 

نعیم ایوب زاده، رییس این نهاد، به روزنامه ی صبح کابل 

افتادن  تأخیر   به  سبب  که  دلیلی  »مهم ترین  می گوید: 

کمیسیون  مدیریتی  انتخابات شد، ضعف  ابتدایی  نتیجه ی 

از  اند  نتوانسته  کمیسیون  این  کارمندان  است.  انتخابات 

کنند.«   استفاده  درست  گونه ی  به  زمان 

آقای ایوب زاده تأخیر در اعام نتیجه ی ابتدایی انتخابات 

نظارت کننده ی  نهاد  این مسؤول  نگران کننده می خواند.  را 

اعام  روز  افتادن  تأخیر  »به  داشت:  اظهار  )تیفا(  انتخابات 

منفی  تأثیر  نهایی  نتیجه ی  باالی  می تواند  ابتدایی  نتایج 

داشته باشد و شک و تردید را نسبت به پروسه ی انتخابات 

آمادگی  نفر  میلیون   9 برای  کمیسیون  رهربی  کند.  بیشر 

این می بود. فشار  از  بهر  باید عمل کرد شان  بودند،  گرفته 

را  نتیجه  نتوانند،  باعث شده که  سیاسی و ضعف مدیریتی 

در زمان درست آن اعام کنند.«

اخیر  تصمیم  به  نسبت  نیز  سیاسی  آگاهان  از  شامری 

نتیجه ی  اعام  در  تأخیر  بر  مبنی  انتخابات  کمیسیون 

ابتدایی، ابراز نگرانی کردند و می گویند که نبود هامهنگی 

و مدیریت نشدن زمان، سبب شده که اعام نتیجه با تأخیر 

شود.  روبه رو 

کابل  صبح  روزنامه ی  به  امور،  آگاه  بپژن پور،  رحمت الله 

ابتدا  از هامن  با مشاهده ی کارکرد کمیسیون  می گوید که 

نتیجه ی  نتواند  کمیسیون  این  می شد،  زده  حدس  نیز 

کند.   تعیین شده  اعام  زمان  در  را  انتخابات  ابتدایی 

است.  تقلب  از  انتخابات، رسشار  نفس  »اتفاقا  افزود:  او 

انتخابات مخدوش  برگزارکننده ی  نهادهای  به  اعتامد مردم 

بود. به تأخیرافتادن انتخابات قابل پیش بینی بود. ما گفته 

اعام  آ  را  نتیجه  منی توانند  تعیین شده   زمان  در  که  بودیم 

اولیه  فرصت  از  عبور  فهمید،  می توان  حقیقت  در  کنند. 

باشد.« داشته  پی  در  را  انتخابات  اصل  از  عبور  می تواند 

با این حال آقای بیژن پور تأکید می کند که مردم منتظر 

»جامعه ی  که  شود  دیده  آن  از  بعد  و  باشند  آرا  تصفیه ی 

می زند.« آهنگی   چه  جهانی 

زمان  در  نتوانست  انتخابات  کمیسیون  چرا  که  این 

تعیین شده  نتیجه ی ابتدایی را اعام کند، دالیل دیگری نیز 

کارمندان  نشدن  استخدام  به  می توان  جمله  از  که  داشت 

و  ملی  نهادهای  بودن  بی اعتبار  و  مردم  بی باوری  مسلکی، 

بین املللی از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد.

امریکا  میان  صلح  گفت وگوهای  که  است  یادآوری  قابل 

و طالبان در یک سال گذشته به کلی پروسه ی انتخابات را 

زیر شعاع قرار داده بود. در یک سال گذشته اکرث سیاسیون 

افغانستان به تأخیر انتخابات و پیشربد پروسه ی صلح تأکید 

داشتند. 

طالبان  با  گفت وگوها  ترامپ،  دونالد  که  آن  از  پس  اما 

برگزاری  بر  مترکز  نهادها  سایر  و  حکومت  کرد،  متوقف  را 

انتخابات  برگزاری  برای  اندکی  فرصت  و  کردند  انتخابات 

گرفت.  قرار  کمیسیون  اختیار  در  ریاست جمهوری 

انتخابات  کمیسیون  که  است  این  تعمق  قابل  نکته ی 

حدود 2۰۰ هزار کارمندان خود را در روز انتخابات از بازار 

آزاد و بدون این که هیچ گونه آموزشی دیده باشند، استخدام 

کرد و افزون بر آنان، کارمندان والیتی کمیسیون نیز فرصت 

بیاموزند.  را  نهایی پروسه ی  آموزش های  تا  اندکی داشتند 

که  شود  دیده  باید  آمده،  وجود  به  نگرانی های  با 

نتیجه ی  آن  از  پس  و  ابتدایی  نتیجه ی  می تواند  کمیسیون 

نهایی را با تأخیر؛ اما در شفافیت کامل اعام کند یا خیر.

3 عوامل تأخیر  اعالم نتیجه ی ابتدایی انتخابات

تأکید جامعه ی بین الملل بر ادامه ی گفت وگوهای صلح 

زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

همرسی،  مادری،  که  نبود  سوخته  پل  در  روزی 

معتاد  عضو  دنبال  به  اقارب  از  کسی  یا  پدری  فرزندی، 

خانواده  سوخته  پل  معتادان  همه ی  نباشد.  خانواده اش 

آنان از کانون خانواده ای می آیند. بیشر معتادان  دارند. 

خانواده ی  فراموش شده ی  یا  جداشده  عضو  تنها  را  خود 

شان می دانند. شامری را که خانواده ی شان رها کرده و 

نسبت به اعتیاد شان بی توجه بوده اند، پل سوخته نشین 

شده  اند. 

در این بین، معتادانی هم هستند، با آن که دست از 

خواهان  شان  خانواده های  هنوز  اند،  نداشته  بر  اعتیاد 

آنان اند. هنوز مهر شان در دل اعضای خانواده، مانده و 

آن ها را دوست دارند. آنان امید دارند که این پرس یا دخر، 

زن یا شوهر یا هر نسبتی که دارند را زنده نگه دارند. به 

را  خانواده اش  معتاد  فرد  تا  اند  بسته  دل  و  امید  روزی 

کمک کند. زندگی پاک و دور از مواد مخدر آرزوی متام 

است.  خانواده ها  این  اعضای 

هم  گرد  سوخته  پل  در  که  معتادی  جمعیت  متام 

معتادان  این  بیشر  نیستند.  کابل  ساکنان  از  اند،  آمده 

افرادی تشکیل می دهند که خانواده های شان ساکن  را 

محل  در  شان  بودن  که  معتادانی  اند.  دیگر  والیت های 

آبروی  به  بزرگ  لطمه ی  بودن شان  معتاد  یا خرب  زندگی 

خانواده می زند، خانه را ترک می کنند و به کابل می آیند. 

تعداد دیگری هم که آبروی خانواده برای شان مهم نبوده 

و ارصار بر بودن در خانه دارند؛ اما چون در خانه ماندن 

یک معتاد پیامدهایی جز دزدی و بدنامی خانواده ندارد، 

در پی واکنش های اعضای خانواده، چاره ای جز آمدن به 

نقاطی مثل پل سوخته ندارند. معتادان، کنار هم خود را 

می کنند.  احساس  راحت تر 

سوخته،  پل  زیر  در  معتادان  از  شامر  این  تجمع  با 

دارد،  معتاد  گم شده ی  خانواده ای  اگر  نیست  هم  بعید 

معتادان  بدهند. خانواده های  او  به  را  رساغ همین مکان 

نام  به  کاری  سوخته  پل  در  که  بود  شده  سبب  گم شده 

بگیرد.  رونق  »جست وجو گران« 

این  اعضای  از  برادری  یا  پدر  همرس،  مادر،  هر 

سوخته  پل  به  دارند،  دست  در  که  عکسی  با  خانواده ها 

آمد  و  رفت  دقت،  با  بار  یک  دور  هامن  از  می رسند،  که 

معتادان را متاشا می کنند تا شاید گمشده ی معتاد شان 

را  ترس  این  هست.  شان  دل  در  ترسی  کنند.  پیدا  را 

دیگران با این جمات در دل شان انداخته اند: »مواظب 

باش، پایین نروی که هم جیبت و هم جانت را می گیرند« 

گم  هم  را  تو  نفرت،  هامن  با  منی آید  باال  ات  »جنازه  یا 

کرد.« خواهند 

در برابر این ترس، مهر مادر بودن، پدر بودن و همرس 

بودن قدرت بیشری دارد. نزدیک تر می آیند. معتاد دیگری 

که در دست خانواده ها عکسی می بیند، درنگ منی کند و 

زودتر از معتادان دیگر خود را به یابنده می رساند. عکس 

را می گیرد و مشخصات را هم می شنود. نامش و این که از 

کدام والیت است و چه نسبت با یابنده دارد. 

کردن  پیدا  برای  حرکت  از  پیش  جستجوگر  معتاد 

حارض  پول  قبال  در  او  می کند.  پول  درخواست  گم شده 

است حتا جنازه ی گمشده را هم بیاورد. یابنده منی تواند 

وجود  ضامنتی  هیچ  کند.  اعتامد  جست وجوگر  معتاد  به 

او  معتاد جست وجو گر،  به  پول  پرداخت  از  بعد  که  ندارد 

سوخته  پل  از  گوشه ای  در  را  خودش  پول  هامن  با  برود 

از آن  برود و فراموش کند برای چی  به ُچرت  نشئه کند، 

است. گرفته  پول  نفر 

چاره ای نیست؛ باید به یک دیگر اعتامد کنند. تفاهمی 

معتاد  شود.  آغاز  جست وجو  تا  باشند  داشته  هم  با 

جست وجو گر هم مسلام کسی است که مدت ها است زیر 

پل زندگی می کند و چون از همین روش امرار معاش دارد، 

موظف ساخته خود را تا همه تازه واردها را شناسایی کند.

پرحجم  دیتابیس  یک  مثل  معتاد  جست وجو  گر 

پل  باالی  هم  همیشه  و  بودند  گروه  یک  آنان  می ماند. 

گم شده ی  رساغ  که  خانواده ای  تا  می نشستند  منتظر 

می شد.  آغاز  شان  مأموریت  آنان  می آمد،  شان  معتاد 

روزی من هم ناچار باید همکاری می کردم. صدایی از 

پشت رسم به گوش رسید. برگشتم و دیدم که مادر جوانی 

باالی  دارد،  که  اسرسی  و  فرزندش  گرفنت  آغوش  در  با 

پل سوخته آمده ایستاده است. آن زن جوان مادر دخری 

شش ماهه و همرس معتادی بود که شوهرش شب گذشته 

از  قبل  که  معتادی  بود.  کرده  فرار  اعتیاد  ترک  مرکز  از 

اعتیادش، یک آدم معمولی بود؛ اما معتاد شد و با به دنیا 

آمدن فرزندش، به زنش تعهد داده بود که ترک کند. 

ادامه دارد ...

»جست وجوگران«؛ 
امید خانواده های معتاد

 پل سوخته 

من یک معتادم

حسن ابراهیمی
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غــرق در دنیــای خــودش بــا شــوق خاصــی می چرخیــد. 

ــای او  ــر چرخیدن ه ــری ب ــا اث ــود؛ ام ــرم ب ــوا گ ــه ه ــا آن ک ب

ــته را  ــای بس ــی کلکین ه ــم تزئین ــای ضخی ــت. پرده ه نداش

ــش، آرام  ــده در تلفون ــت ش ــیقی ثب ــا موس ــود و ب ــیده ب کش

ــاز  ــراز احساســاتش ب ــرای اب می رقصیــد. پرده هــا، فضــا را ب

کــرده بــود. شــکوفه )نــام مســتعار(، نــه رقــاص اســت و نــه 

مربــی آن. او حتــا در محفل هــای خوشــی اقوامــش نیــز 

منی رقصــد؛ امــا مــن او را درســت در ســاعت متریــن رقــص، 

دیــدم. نیــم ســاعت از زمــان ورودم بــه اتاقــش گذشــته بــود 

و او تــا قطــع شــدن موزیــک، متوجــه  حضــورم نشــد. 

روزانــه  ی  فعالیت هــای  جدایی ناپذیــر  جــزء  رقــص، 

شــکوفه  اســت. او کــه در آســتانه ی سی ســالگی اســت، 

می گویــد، کمــر  اتفــاق افتــاده کــه از رقــص روزانــه اش 

غافــل شــده  باشــد. می گویــد کــه بــا رقصیــدن، متــام 

خســتگی ها، دردهــا و نداشــته هایش را فرامــوش می کنــد؛ 

از ایــن رو، در خلــوت خــودش و دور از چشــم دیگــران 

ــرا  ــد و چ ــا می رقص ــرا، در خف ــه چ ــم ک ــد. می پرس می رقص

ــت؟  ــده اس ــش نرقصی ــی نزدیکان ــل خوش ــاال در محف ــا ح ت

ــی، پاســخ می دهــد: »مــن کــه رقاصــه نیســتم.« ــا ناراحت ب

دارنــد؟   تفــاوت  چــه  رقاصــه  و  رقــص  می پرســم 

می گویــد: »رقــص، تحــرک و ورزش اســت؛ امــا رقاصــه، 

فــردی اســت کــه از رس ناچــاری و بــرای کســب درآمــد؛ 

ــکوفه  ــد.« ش ــای قلبــی و دینــی اش می رقص خــاف باوره

ــع  ــرای رف ــه، ب ــا در درون خان ــه وی تنه ــد ک ــه می کن اضاف

گناهــی  کار،  ایــن  کــه  می دانــد  و  می رقصــد  خســتگی 

نــدارد.

 هرن

هــرن، وســیله ای بــرای پاالیــش و اعتــای روح آدمــی بــه 

خاطــر اثرگــذاری بــر عواطــف، احساســات و هــوش انســانی 

ــوان  ــان می ت ــت. همچن ــوم اس ــا مفه ــا ی ــال معن ــرای انتق ب

آن را مهــارت خلــق زیبایــی دانســت. ریشــه ی  واژه ی هــرن 

ــه  ــردد ک ــاز می گ ــونره ب ــه واژه ی س ــکریت ب ــان سانس در زب

در زبــان فارســی، بــه  معنــای انســان کامــل و فرزانــه اســت. 

هــرن، شــاخه های گوناگونــی دارد؛ مثــل هرنهــای تجســمی 

تندیس گــری،  طراحــی،  نقاشــی،  شــامل  کــه  )بــری( 

عکاســی و...  اســت. هرنهــای منایشــی نیــز از انــواع رقــص، 

ــازی،  ــعبده بازی، بندب ــینام، ش ــر، س ــده، تیات ــیقی زن موس

در  اســت.  گرفتــه  شــکل   ... و  معرکه گیــری  معــامری، 

ــدازه ای  ــه ان افغانســتان امــا هیــچ یکــی از ایــن شــاخه ها ب

کــه بایــد، پــرورش نیافتــه و حتــا ســنت، باورهــا و دیــن در 

تقابــل بــا پــرورش هرنهــای مثــل رقــص قــرار گرفتــه اســت.

رقص چیست؟

تعریــف هــرن رقــص بســتگی بــه رشايــط اجتامعــی، 

و  هــرنورزی  زيبايی شناســی،  معيارهــای  و  فرهنگــی 

باورهــای هــر جامعــه دارد. بســیاری ، رقــص را هــرن تجســم، 

ــدن می داننــد.  ــان ب ــق زب ــان تفکــر و احساســات از طري بي

ــد:  ــیا می گوی ــگ آس ــه ی فرهن ــؤول خان ــرزاد، مس ــب ف نجی

»رقــص کنشــی اســت کــه انســان رقصنــده بــر مبنــای 

حــس و حــرکات مــوزون، بــرای ابــراز احســاس پرشــوری کــه 

ــد.«  ــا درک باشــد، اجــرا می کن ــک حــال ی ــده ی ی بیان کنن

هــرن رقــص، از طيــف گســرده ی حرکت هــا در قالــب 

ــردی  ــرکات کارب ــد ح ــود؛ مانن ــرا می ش ــوزون اج ــرکات م ح

و  تکنيکــی  رقص هــای  انــواع  تــا  فولکلــور  رقــص  در 

ــردم  ــگ م ــری از فرهن ــش جدایی ناپذی ــه بخ ــه ک هرنمندان

ــل رقــص شــیوا در  در برخــی کشــورهای جهــان اســت. مث

ــی  ــود و تجل ــتین من ــد نخس ــه معتقدن ــم ک ــن هندوئیس آیی

ــه  ــی ک ــت؛ رقص ــا اس ــیوا، نادانت ــی ش ــص کیهان ــص، رق رق

ریتــم  از  تقلیــدی  و  بینیادیــن  وحــدت  نشــان دهنده ی 

ــود  ــص خ ــا رق ــدوان ب ــش هن ــیوا در بین ــت. ش ــات اس کائن

قــدرت ازلــی پــرودگار را متجلــی می ســازد.

ــروان اهــل تصــوف، مفهــوم  ــان پی ــز می رقــص ســامع نی

ــا  ــامع از آن ج ــل س ــد، اص ــه ان ــی گفت ــی دارد. گروه عرفان

اســت کــه حــق تعــاال گفــت: »الســت بربکــم«. اول خطابــی 

ــن  ــنیدند و خوش تری ــن ش ــنیدند، ای ــاال ش ــق تع ــه از ح ک

ــنوی. ــت ش ــه از دوس ــت ک ــامع آن اس س

ــان  کــه تذکــر رفــت، رقــص در بســیاری جاهــا جــزو  چن

ــه  ــخ ب ــول تاری ــه در ط ــی ک ــت. فرهنگ ــردم اس ــگ م فرهن

اشــکال مختلــف تکامــل یافتــه و زیبایــی پیــدا کــرده اســت؛ 

امــا در اســام ایــن زبــان گویــا نــه تکامــل یافتــه و نــه محــو 

شــده اســت. بــر اســاس تحقیــق و برخــی نظرهــا، از آن جــا 

کــه در قــرآن رشیــف، تنهــا احــکام کلــی و اساســی بیــان و 

تفصیــل آن بــه پیامــرب گرامــی اســام واگــذار شــده اســت، 

ــه  ــا گفت ــده؛ ام ــص نیام ــودن رق ــرام ب ــاره ی ح ــزی در ب چی

ــود و  ــن ش ــن دی ــب وه ــه موج ــزی ک ــر چی ــت ه ــده اس ش

ــد، نکوهیــده اســت.  ــه ی لهــو و لعــب را فراهــم کن زمین

جنگ مال و مطرب

همیــن  بــه  اســتناد  بــا  اســام  در  مذاهــب  برخــی 

جامعــه ی  در  را  مــوزون(  )حرکت هــای  رقــص  برداشــت، 

اســامی حــرام می داننــد. بــا ایــن تقابــل، هــرن رقــص 

ــه  ــت؛ ب ــه  اس ــان یافت ــتوخانه ها جری ــتان در پس در افغانس

مذهبی تریــن  خوشــی  محفل هــای  حتــا  کــه  گونــه ای 

ــا  ــر پ ــی ب ــص و پایکوب ــدون رق ــز ب ــی نی ــای افغان خانواده ه

ــص  ــی، رق ــای عموم ــا در فض ــال ام ــن ح ــا ای ــود. ب منی ش

ــرورش  ــرن را پ ــن ه ــه ای ــرادی ک ــت. اف ــده اس ــو و نکوهی تاب

می دهنــد و یــا بــرای ابــراز شــادمانی در فضــای خصوصــی 

دور خــود می چرخنــد، اگــر در فضــای مجــازی ویدیــوی 

ــد باشــد،  ــل دی ــار شــان قاب ــا بی اختی ــار و ی ــا اختی آن هــا ب

بــا هجمــه ی بدگویی هــا و تکفیــر مواجــه خواهنــد شــد.  

در چنیــن فضایــی، در غــروب یــک روز غبارآلــود بــه یکــی 

از باشــگاه های ورزشــی شــهر کابــل مــی روم. شــهری کــه در 

آن آموزه هــا و اصــول  دینــی پیوســته بــا هــرن در ســتیز بــوده 

ــدا از  ــرنی اش را ج ــت ه ــل، هوی ــا کاب ــت ت ــته اس و نگذاش

هویــت مذهبــی اش پیــدا کنــد.

 پــرده ی ضخیــم درب باشــگاه ورزشــی مــرزی اســت 

میــان بیــرون و درون ایــن جامعــه.  دنیــای مــدرن باشــگاه 

زیرزمینــی بــا کلکین هــای عایــق صــدا کــه آن را از فضــای 

ملتهــب ســنتی ســطح شــهر کابــل جــدا کــرده، محلــی 

شــده اســت بــرای آمــوزش هــرن رقــص بــه شــامری از 

جوانــان.

ــان آن  را ورزش  ــه جوان ــی ک ــص )هرنمنای ــک و رق  موزی

خطــاب می کننــد تــا از حساســیت در مقابــل آمــوزش هــرن 

رقــص کاســته شــود.( بــه فضــای داخــل باشــگاه، شــور 

ــه  ــر را ب ــن فک ــاری، ای ــای ج ــت. فض ــیده اس ــی بخش خاص

میــان مــی آورد کــه آن جــا در واقعیــت یــک باشــگاه، در 

دنیــای مــدرن و کامــا دموکراتیــک امــروز باشــد. بــا همیــن 

ــد. ســاختار چهــره   ــم می افت ــه دو دخرخان فکــر، چشــمم ب

ــر نشــان  ــان پــرسان متامیزت ــان را در می و رورسی شــان، آن

ــرای رشوع متریــن بریکنــگ و  ــا آن کــه هــر دو ب مــی داد. ب

ــن  ــن از متری ــدن م ــا دی ــد، ب ــی می گیرن ــاپ آمادگ هیپ ه

هم صحبــت  اجــازه ی  کــه  فرصتــی  می شــوند.  منــرف 

ــد. ــن می ده ــه م ــان را ب ــا آن ــدن ب ش

متریــن  بــه  دو  هــر  کــه  اســت  انــدی  و  ســال  دو   

هیپ هــاپ و بریک دانــس )رقــص بریــک( رو آورده انــد. 

ــویق  ــا تش ــری ب ــودش و دیگ ــه ی خ ــل عاق ــه دلی ــی ب یک

بریکینگ دانــس  و  هــاپ  هیــپ  کــه  می گوینــد  مــادر. 

رقــص نــه، کــه ورزش و هــرن اســت. 

از »نفیســه محمــدی«  پرســیدم کــه چــرا بــه هیپ هــاپ و 

ــه  ــت ک ــن اس ــش ای ــد و تاش ــص منی گوی ــس، رق بریک دان

آن را بیشــر ورزش جلــوه دهــد؟

ــرای  پاســخ داد: »بریکینــگ تحــرک و هــرن اســت کــه ب

انســان نشــاط و ســامتی می بخشــد و شــامل فعالیت هــای 

ورزشــی شــده  اســت؛ امــا رقــص حــرام اســت.«

 او اضافــه می کنــد کــه از دیــد بســیاری ها رقــص منفــور 

ــص را  ــردم رق ــی از م ــرام. »خیل ــام ح ــن اس ــت و در دی اس

ــیدن  ــه و رس ــب توج ــرای جل ــه ب ــد ک کار شــیطانی می دانن

بــه خواســته های جنســی  شــان انجــام می دهنــد و یــا هــم 

ــه رقــص  ــدگاه هــم ب ــن دی ــول. ای ــه دســت آوردن پ ــرای ب ب

ــرادی کــه عاشــق و شــیفته ی  ــه اف آســیب رســانده و هــم ب

ایــن هــرن انــد.«

ــص و ورزش  ــه رق ــه ب ــدیدی ک ــه ی ش ــا عاق ــدی ب محم

ــه آن  ــه طــور مســتمر ب ــب ب ــد از فراغــت از مکت داشــته، بع

 رو آورده اســت. او، انتظــار دارد کــه از راه پــرورش هــرن 

هیپ هــاپ و بریکنیگ دانــس، بتوانــد روی زنــان افغــان 

ــم. در آرزوی روزی  ــم می رقص ــه باش ــاد ک ــذارد. »ش ــر بگ اث

اســتم کــه زنــان و دخــران احساســات درونــی  شــان را 

بــه فعالیت هــای ورزشــی و رقــص رو  رسکــوب نکننــد و 

ــی  ــای دین ــا آموزه ه ــر ب ــی مغای ــردن از زندگ ــد. لذت ب آورن

نیســت و ســبب ســامتی و صحت منــدی آدم می شــود.«

تقابــل ارزش های فرهنگی، دینی و افرسدگی 

نخســتین  از  او  هم تیمی هــای  و  محمــدی  نفیســه 

ــرن  ــن ه ــه متری ــدی ب ــه ی  ج ــه گون ــه ب ــتند ک ــانی نیس کس

ــان  ــر، جوان ــال های اخی ــد. در س ــص و ورزش می پردازن رق

)بــه خصــوص رقص هــای  رقــص  احیــای  بــرای  زیــادی 

می کننــد.  کار  محلــی( 

 چنانچــه در چهــارم دلــو ســال گذشــته )9۷( بــرای 

نخســتین بــار در کابــل جشــن واره ی رقص هــای محلــی 

ــی  ــوع رقــص محل ــن جشــنواره، شــش ن برگــزار شــد. در ای

ــامع«  ــص س ــی و رق ــص  هزاره گ ــه گونه رق ــن، س ــامل »ات ش

اجــرا شــد؛ جشــنواره ی یــک روزه ای کــه بــا وجــود مخالفــت 

شــدید مجامــع دینی-مذهبــی، از ســوی نهادهــای خانــه ی 

ــا گذشــت یــک  فرهنــگ آســیا و راه ابریشــم برگــزار شــد. ب

ــه ی  ــؤول خان ــرزاد، مس ــب ف ــنواره، نجی ــن جش ــال از ای  س

فرهنگــی آســیا می گویــد کــه فعالیــت ایــن نهــاد بــه دلیــل 

تهدیدهــا تــا کنــون متوقــف اســت: »جشــنواره ی رقــص 

ــا وجــود تهدیدهــا و مخالفت هــای شــدید، برگــزار  محلــی ب

شــد؛ تهدیدهایــی کــه تــا کنــون وجــود دارد.«  ایــن در 

حالــی اســت کــه یکــی از کاربــران فیس بــوک در پــای 

ــاک  ــت: »خ ــی نوش ــص محل ــنواره ی رق ــه ی جش دعوت نام

بــر رس شــام دخــر بــی  آتــه و آیــه؛ از ایــن بــه بعــد بــه نــام 

ــردم  ــن م ــوان در بی ــک ج ــوید. ی ــهور می ش ــا مش رقاصه ه

پیــدا منی شــود کــه ایــن دســته ی کثیــف را بــه جهنــم 

بفرســتد؟«

برگــزاری  مقابــل  در  تهدیدهــا  و  مخالفت هــا  ایــن 

تازگــی  افغانســتان  جشــنواره های رقــص و موســیقی در 

نــدارد؛ پیــش از ایــن، علــامی شــیعه ی بامیــان در مخالفــت 

دانســته  حــرام  را  آن  دمبــوره ،  برگــزاری جشــنواره ی  بــا 

و اعامیــه ی بلنــدی بــر ضــد آن منتــرش کــرده بودنــد. 

ــا  جشــنواره ای کــه بــا حامیــت مســؤوالن محلــی بامیــان، ب

وجــود مخالفــت  و تهدیدهــای روحانیــون برگــزار شــد.

افغانستان4 مهاجران  روایت 

بــر اســاس آمــار کمیســاریای عالــی ســازمان ملــل متحــد در 

امــور پناهنــدگان، از آغــاز ســال روان میــادی بیــش از ۳5 هــزار 

ــی  ــای یونان ــه جزیره ه ــده و ب ــی رد ش ــرز آب ــر از م و 8۰۰ مهاج

دریــای اژه رســیده انــد. همیــن طــور 9 هــزار و ۷۰۰ تــن دیگــر 

ــه ۳8  ــد ک ــیده ان ــان رس ــه یون ــده و ب ــی رد ش ــرز خاک ــز از م نی

درصــد ایــن مهاجــران افغانســتانی ها انــد. بــه اســاس ایــن آمــار 

در پایــان مــاه آگســت، تنهــا در یــک روز 5۰۰ مهاجــر بــه یونــان 

رســیده انــد.

 از دیــر زمانــی بــه ایــن ســو اردوگاه ویــژه ی پذیــرش اولیــه ی 

از  انــدازه  از  بیــش  لیســبوس  موریــا در جزیــره ی  مهاجــران 

آتش ســوزی  رخــداد  از  پــس  اســت.  شــده  لربیــز  پناه جــو 

ــدیدی  ــی ش ــن اردوگاه، ناآرام ــپتامرب( در ای ــب )۱9 س شنبه ش

ــل متحــد  ــان آمــده اســت. آژانــس مهاجــرت ســازمان مل ــه می ب

نیــز آتش ســوزی و در نتیجــه ی آن کشــته شــدن یــک مــادر 

و کــودک همراهــش در  اردوگاه ویــژه ی مهاجــران موریــا در  

جزیــره ی لیســبوس را تأییــد کــرده و هویــت آن هــا را افغانســتانی 

ــی  ــور از زخم ــن ط ــی همی ــؤوالن محل ــت. مس ــرده اس ــام ک اع

شــدن ۱۷ تــن دیگــر در ایــن آتش ســوزی خــرب می دهنــد. 

در ویدیوهایــی کــه از  ایــن آتش ســوزی در مهاجرنیــوز و 

ــه نــرش رســیده اســت؛ مهاجــران افغانســتانی ای  ــه ب دویچــه ول

ــد.  را نشــان می دهــد کــه رساســیمه ایــن ســو و آن ســو می دون

در ایــن میــان زنــی دیــده می شــود کــه از شــدت گریــه بــه زانــو 

نشســته و بــاز هــم قطره هــای اشــک از گونه هایــش رسازیــر 

اســت. هــر قطــره روایــت از دردی دارد کــه در نتیجــه ی ســال ها 

ســختی کشــیدن در افغانســتان و ایــن اردوگاه هــای وحشــت آور 

ــد. ــکار می کن ــود را آش ــان خ در یون

دوربیــن کمــی آن ســو تــر مــی رود و از مــردی تصویــر می گیــرد 

کــه کودکــش را روی زانوهایــش نشــانده و هــر دو دســتامل 

ــا از دود ناشــی از  ــد ت ــه صــورت شــان چســپانده ان ســفیدی را ب

آتش ســوزی در آمــان مانــده و همیــن طــور قطره هــای اشــک 

شــان را می خواهنــد بــه کمــک همیــن دســتامل پنهــان کننــد.

ــتانی در  ــر افغانس ــه از دو مهاج ــری ک ــی دیگ ــته ویدیوی بس

ــوز  ــوی مهاجرنی ــش از س ــدی پی ــان چن ــاموس یون ــره ی س جزی

بــه نــرش رســید، دو پــرس جــوان افغانســتانی را نشــان می دهــد 

کــه درون خیمــه ای؛ یکــی بــه پشــت خوابیــده و یــک ســال 

بی رسنوشــتی در یونــان او را آن قــدر از زندگــی و اطرافــش 

ــوان  ــورد. ج ــی منی خ ــش تکان ــه از جای ــت ک ــرده اس دل زده ک

خربنــگار  بــه  بدبختی هایــش  از  و  اســت  نشســته  دومــی 

می گویــد. او می گویــد کــه از بــودن در ایــن جــا بــه تنــگ آمــده 

اســت و دیگــر تــاب و تــوان مانــدن در ایــن بی رسنوشــتی و 

رشایــط تنــگ زندگــی در ایــن خیمه هــا را نــدارد.

را  مــا  یــا  کــه  ناامیــدی می گویــد  و  پرخاش گــری  بــا  او 

بــه کشــورهای دیگــر اروپایــی بفرســتند یــا بــه افغانســتان. 

او در ادامــه می گویــد کــه بــه دولــت یونــان نیــز درخواســت 

ــوی  ــخی از س ــچ پاس ــوز هی ــا هن ــا ت ــت؛ ام ــی داده اس پناهندگ

ــت.  ــرده اس ــت نک ــت دریاف ــن دول ای

ایــن در حالــی اســت کــه 4۰ درصــد مهاجــران افغانســتانی 

در یونــان، تــاب و تــوان شــان را بــرای ادامــه ی زندگــی در یونــان 

ــا  ــه افغانســتان اســتند؛ ام از دســت داده و خواهــان برگشــت ب

ایــن  برگردانــدن  بــرای  عودت کننــدگان  و  مهاجریــن  وزارت 

ــا  ــدارد و ت ــچ برنامــه ای ن ــوز هی ــا هن ــه افغانســتان ت مهاجــران ب

ــه  ــرای رســیدگی ب ــودن بودجــه ی ایــن وزارت را ب جایــی، کــم ب

ــه مــی آورد. مهاجــران بهان

ــا آن  ــان ب مشــکل دیگــری کــه مهاجــران افغانســتان در یون

ــوی  ــر از س ــان بیش ــت. زن ــان اس ــی زن ــد، آزار جنس ــه رو ان روب

خــود مهاجــران مــورد آزار جنســی قــرار می گیرنــد. شــامری 

ــس از  ــرده می شــوند و پ ــه جنگل هــا ب ــردان مهاجــر ب توســط م

دو ســه شــبانه روز بــه اردوگاه بــر می گردنــد و از آزار جنســی 

ــد. ــکایت می کنن ــود ش ــه خ ــبت ب ــانی نس کس

عودت کننــدگان  و  مهاجریــن  وزارت  آمــار  اســاس  بــه 

افغانســتان بــه گونــه ی مجموعــی ۱۶۳۰۰ مهاجــر افغانســتانی 

در یونــان بــه رس می بــرد.

بــر اســاس توافق نامــه ی اتحادیــه ی اروپــا بــا دولــت ترکیــه کــه 

ــان  ــه یون ــازه وارد ب در ســال 2۰۱۶ امضــا شــد، همــه مهاجــران ت

ــان،  ــی ش ــت پناهندگ ــخ درخواس ــت پاس ــان دریاف ــا زم ــد ت بای

ــخ  ــه پاس ــی ک ــد. کس ــا مبانن ــته در جزیره ه ــای بس در اردوگاه ه

ــه  ــز ب ــن نی ــه ای ــود ک ــده می ش ــه برگردان ــه ترکی ــرد، ب ــی بگی منف

ــان  ــه زم ــت ک ــده اس ــث ش ــا باع ــرد. این ه ــورت می گی ــدرت ص ن

رســیدگی بــه پرونده هــای مهاجــران در یونــان بــه درازا کشــیده و 

شــامر مهاجــران در اردوگاه هــای یونــان روز تا روز بیشــر شــود. از 

ســویی هــم دولــت ترکیــه بــا فشــارآوردن بــه مهاجــران؛ مهاجــران 

را ناچــار بــه رفــنت بــه ســوی یونــان کــرده اســت.

از ۳۰  بیــش  از جنــوری ســال روان  پــس  دولــت ترکیــه 

هــزار مهاجــر بی اســناد را بازداشــت کــرده و هــزاران مهاجــر 

افغانســتانی را اخــراج کــرده اســت. 

 آزار جنسی و بی رسنوشتی 
مهاجران افغانستان در یونان

فرزندان زمین

رقص؛ هنر مهجور در افغانستان

سکینه امیری

مجیب ارژنگ

تعریف هرن رقص بستگی به 

رشايط اجتامعی، فرهنگی 

و معيارهای زيبايی شناسی، 

هرنورزی و باورهای هر جامعه 

دارد. بسیاری ، رقص را هرن 

تجسم، بيان تفکر و احساسات 

از طريق زبان بدن می دانند. 

نجیب فرزاد، مسؤول خانه ی 

فرهنگ آسیا می گوید: »رقص 

کنشی است که انسان رقصنده 

بر مبنای حس و حرکات موزون، 

برای ابراز احساس پرشوری که 

بیان کننده ی یک حال یا درک 

باشد، اجرا می کند.«هرن رقص، 

از طيف گسرتده ی حرکت ها 

در قالب حرکات موزون اجرا 

می شود؛ مانند حرکات کاربردی 

در رقص فولکلور تا انواع 

رقص های تکنيکی و هرنمندانه 

که بخش جدایی ناپذیری 

از فرهنگ مردم در برخی 

کشورهای جهان است.  
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ــزان  ــر دارد از 28  می ــل در نظ ــح کاب ــه ی صب ــاره: روزنام اش

تــا 8 عقــرب و فرارســیدن چهل میــن ســالروز مــرگ طاهــر 

ــاری  ــکاری ش ــا هم ــی( ب ــال سیاس ــنده و فع ــی )نویس بدخش

ــی  ــد و بررس ــرد نق ــا رویک ــی را ب ــور، مقاالت ــندگان کش از نویس

کارنامــه ی ادبــی و سیاســی ایــن نویســنده و سیاســت مدار بــه 

ــاند. ــرش برس ن

***

منی گــذارد  حکومــت  چــون  دیدنــد  مــردم  این جــا  تــا 

ــورا  ــوی ش ــه س ــنت ب ــرای رف ــر ب ــد، دیگ ــی برون ــورای مل ــه ش ب

تــاش نکردنــد؛ امــا منی دانســتند در عــوض چــه کننــد و 

ــدت  ــورش گری ش ــی و ش ــه ی بی هدف ــق، روحی ــن طری ــه ای ب

ــنت  ــا پیوس ــه ب ــر لحظ ــم ه ــردم ه ــامر م ــت. ش ــر می گرف بیش

ــن  ــی ای ــت. در نزدیک ــش می یاف ــان افزای ــجویان و بازاری دانش

منطقــه، بــه غیــر از دانشــگاه کابــل کــه بزرگ تریــن مرکــز 

دانشــجویی در کشــور بــود، چندیــن لیســه ی پرسانــه و دخرانه 

نیــز قــرار داشــت. از همــه نزدیک تــر لیســه ی مســلکی زراعــت 

ــک  ــب و ی ــگاه کات ــاال دانش ــت آن ح ــه در موقعی ــود ک ــل ب کاب

مدرســه ی علمیــه، بــه نــام خاتــم النبیــن ســاخته شــده اســت. 

ــرار دارد.  ــه ق ــه ی حبیبی ــی لیس ــه ی اندک ــه فاصل ــان ب همچن

همیــن گونــه، لیســه ی غــازی و لیســه های دخرانــه ی ســوریا 

و رابعــه ی بلخــی، تخنیــک ثانــوی، صنایــع، داراملعلمیــن 

ابــن ســینا و لیســه های اصــول تحریــر،  کابــل، دانشــگاه 

ســپورت و لیســه ی نرســنگ، در نزدیکــی ایــن محــل قــرار 

داشــتند. لیســه های قبایلــی رحــامن بابــا و خوشــحال خان 

هــم بــه ایــن جــا نزدیــک بودنــد. همچنــان کارخانه هــای 

ــد،  ــا کار می کردن ــر در آن ج ــزار کارگ ــن ه ــه چندی ــک ک جنگل

ــود. ــک ب ــن مــکان نزدی ــه ای ب

ــر  ــوار ب ــس س ــرس پولی ــک اف ــی، ی ــن بیهودگ ــان ای در جری

موتورســایکل ســه چرخــه ی کجــاوه دار بــه رسعــت زیــاد از 

ــش  ــاید هدف ــه ش ــد ک ــردم ران ــوی م ــه س ــگ ب ــمت دهمزن س

پراگنــده کــردن جمعیــت بــود. از بخــت بــدش موتورســایکلش 

در وســط جمعیــت، بیــن جغــل و ریــگ گیــر مانــد. او در 

محــارصه ی صدهــا اعراض کننــده ی خشــم گین قــرار گرفــت. 

ــم گین  ــش خش ــش از پی ــردم را بی ــز، م ــل تحریک آمی ــن عم ای

ــن  ــه ســوی ای ــد. صدهــا ســنگ ب کــرد و او را سنگ ســار کردن

ــود،  ــل شــده ب ــدون حرکــت تبدی ــه یــک هدفــی ب افــرس کــه ب

پرتــاب می شــد. تنهــا امتیــاز ایــن شــخص، کاه ایمنــی او بــود 

ــر ســنگ ها محافظــت می کــرد. هــر چنــد  کــه رسش را در براب

ــد و  ــرا می خواندن ــنت داری ف ــه خویش ــران را ب ــده، دیگ ــک ع ی

ــس  ــه از پولی ــی ک ــا مردم ــد؛ ام ــع می کردن ــنگ باران من از س

ــد.  ــه دادن ــنگ اندازی ادام ــه س ــد، ب ــت بودن ناراح

در گرماگــرم رسو صداهــای معرضــان، یــک جــوان بــا 

ــاالی یــک غرفــه ی برآمــد و مــردم را مخاطــب  لبــاس ســاده، ب

ــرد.  ــخرنانی ک ــه س ــانی رشوع ب ــه ی بدخش ــه لهج ــرار داد. ب ق

او مــردم را از خشــونت منــع کــرد و گفــت کــه پولیــس، بــرادر 

ــتبداد  ــتم و اس ــور از س ــردم کش ــایر م ــد س ــت و هامنن ــا اس م

حکومــت رنــج می بــرد. این هــا دهقــان یــا دهقان زاده هــای 

شــامل، مرکــز و غــرب کشــورند کــه در مطابقــت بــا قانــون 

ــه  ــانی ک ــد. کس ــپری می کنن ــازی را س ــاری رسب ــت اجب خدم

ــام  او را می شــناختند، گفتنــد ایــن شــخص طاهــر بدخشــی ن

دارد و یکــی از شــخصیت های سیاســی جــوان اســت.

 او در ایــن ســخرن انی، بــه ماهیــت ظاملانــه ی حکومت هــای 

اســتبدادی پرداختــه و روی ایــن کــه در نظام هــای اســتبدادی، 

ــای  ــود و حاکمیت ه ــرا می ش ــاره گان اج ــر بیچ ــا ب ــون تنه قان

ــی  ــتند. بدخش ــخگو نیس ــس پاس ــچ ک ــر هی ــه در براب خودکام

ــان  ــی انس ــتثامر و بهره کش ــه اس ــی اش، ب ــخرنانی انقاب در س

ــخ  ــی در طــول تاری ــارزه ی طبقات توســط انســان پرداخــت. مب

را بــه زبــان ســاده بــرای مــردم توضیــح داد. مــردم اصطاحــات 

جدیــدی ماننــد فیــودال، بوروکــرات و اســتثامر را آموختنــد. او 

از همبســتگی طبقاتــی میــان کارگــران و دهقانــان حــرف زد.   

در این جــا، بهریــن منونــه ی نقــش رهــرب و رهــربی در 

پیونــد بــا توده هــا در لحظــات دشــوار تاریــخ را در عمــل متاشــا 

کردیــم. ایــن ابتــکار مردمــی طاهــر بدخشــی، در حزبــش 

یعنــی »جمعیــت دموکراتیــک خلــق« بــه گونــه ی دیگــری تعبیــر 

شــده بــود.

تره کــی کــه خــود شــان در نخســتین  و  بــربک  آقایــان 

حســادت  روی  از  نداشــتند،  ســهم  مردمــی  تظاهــرات 

را  او  ابتــکار  ایــن  دیگــر،  ماحظه هــای  یــا  بدخشــی،  بــا 

»ماجراجویــی« خوانــده و بــه او اخطــار دادنــد. حکومــت وقــت 

ــا اتهــام مشــابه، او را آشــوب گر خطــاب کــرده و زندانــی  هــم ب

ــرد. ک

بــر  مــرگ  شــعارهای  بــا  مــردم  تظاهــرات،  جریــان  در 

اســتبداد و ارتجــاع/ زنــده بــاد آزادی و عدالــت، ســخرنان 

سیاســی  حــزب  زمــان،  ایــن  در  می کردنــد.  همراهــی  را 

فعــال در کشــور موجــود نبــود. هــر چنــد کــه عــده ای بــه 

می پرداختنــد.  سیاســی  محفل بازی هــای 

ــرات  ــامر تظاه ــی، ش ــر بدخش ــخرنانی طاه ــان س در جری

کننده هــا هــم لحظــه بــه لحظــه افزایــش می یافــت. تظاهــرات 

ــار راه  ــوی چه ــه س ــد و ب ــل منان ــک مح ــه ی ــدود ب ــر مح دیگ

ــرد. ــت ک ــگ حرک دهمزن

در  پولیــس  را  شــامری  زد:  صــدا  معرضــان  از  فــردی 

ــا را  ــم آن ه ــد بروی ــت، بیایی ــرده اس ــف ک ــار توقی ــه ی چه کارت

کــه در کارتــه ی چهــار دســت گیر شــدند، رهــا کنیــم. فرصــت 

ســخرنانی را  کــه طاهــر بدخشــی ایجــاد کــرده بــود، در اختیــار 

ــت. ــرار گرف ــم ق ــران ه دیگ

  در اعراض هــای ســوم عقــرب، شــخصیت های زیــادی 

بی عدالتی هــا،  طبقاتــی،  ماهیــت  از  کردنــد.  ســخرنانی 

آنــان،  میــان  در  گفتنــد.  حکومــت  فســاد  و  تبعیض هــا 

و  می پرداختنــد  سیاســت  بــه  کــه  بودنــد  شــخصیت هایی 

ــخن  ــردم س ــا م ــه ب ــود ک ــان ب ــکار آن ــارز آش ــتین تب ــن نخس ای

می گفتنــد. مــن در میــان آنــان، اســتاد داکــر عثــامن )مشــهور 

بــه عثــامن لنــدی(، اســتاد دانشــکده ی علــوم دانشــگاه کابل و 

از رهــربان جنبــش انقابــی »شــعله ی جاویــد« و ســلطان علــی 

ــناختم. ــم« را ش ــاخه ی »پرچ ــربان ش ــی از ره ــت مند، یک کش

 تظاهــرات پــس از چنــد ســخرنانی، از چهــارراه دهمزنــگ 

ــید  ــگاه »س ــر آرام ــت و در براب ــل حرک ــگاه کاب ــوی دانش ــه س ب

جــامل الدیــن افغــان« توقــف کــرد. عده ی دیگــر، به ســخرنانی 

ــی ســاعت ۱2 ظهــر اعراض کننــدگان از راه  ــد. حوال پرداختن

گردنــه ی ســخی بــه کارتــه ی پــروان رســیدند. از آن جــا تــا 

ــاملت آمیز در  ــه ی مس ــه گون ــهر، ب ــز ش ــگار در مرک ــارک زرن پ

ــد. حرکــت بودن

ــت، در  ــس از چاش ــه پ ــاعت س ــی س ــان، حوال ــن زم در عی

ــاالی معرضــان  ــل آوازه شــد کــه حکومــت ب داراملعلمیــن کاب

ــی  ــای نظام ــلیک نیروه ــر ش ــر اث ــده ب ــک ع ــرده و ی ــلیک ک ش

ــد.  ــر حــال کشــته شــده  ان حکومــت ب

هیــچ  چاشــت،  از  پــس  ســه ونیم  یــا  ســه  ســاعت  در 

جــا  همــه  و  منی شــد  دیــده  جــاده  روی  در  زنده جانــی 

خاموشــی بــود. ایــن خاموشــی زیــاد دوام نکــرد. ناگهــان 

ــر«  ــک »نفر ب ــک تان ــدای ی ــن ص ــنیدم. ای ــی ش ــدای مخوف ص

ــود، از  ــت ب ــت در حرک ــن رسع ــا آخری ــه ب ــک ک ــن تان ــود. ای ب

ــت.  ــی می تاخ ــمت رسای غزن ــه س ــی ب ــه ی بلخ ــه ی رابع لیس

ناگهــان بــه شــلیک گلولــه رشوع کــرد و همــه پراکنــده شــدند.

ــد  ــش ش ــربی پخ ــتان خ ــو افغانس ــق رادی ــب از طری  آن ش

ــی  ــدگان »ولس ــس مناین ــف از مجل ــور یوس ــه ی دکت ــه کابین ک

ــت.  ــامد گرف ــه« رأی اعت جرگ

ــام  ــدام مق ــه ک ــود ک ــن ب ــب و روز ای ــه در آن ش ــوال هم س

ــت؟ ــردم را داده اس ــوی م ــه س ــلیک ب ــان ش ــی، فرم دولت

ــت،  ــش داده اس ــان آت ــی فرم ــه کس ــه چ ــن ک ــاره ی ای در ب

ــتند،  ــردم می خواس ــد. م ــیاری ش ــای بس ــرف و گامنه زنی ه ح

ــر  ــود را ُمبتک ــا خ ــه گوی ــاه، ک ــخص ش ــش ش ــه واکن ــد ک بدانن

ــوده  ــه ب ــرد، چ ــود می ک ــهروندی وامن ــوق ش ــی و حق دموکراس

ــوم  ــود. مرح ــل درک نب ــوع قاب ــن موض ــان ای ــت؟ در آن زم اس

صدیــق فرهنــگ کــه در آن ســال ها فعــال صحنــه ی سیاســت 

ــرده ی  ــت پ ــق پش ــته، حقای ــا ناخواس ــته ی ــود، نتوانس ــور ب کش

ــتان  ــش )افغانس ــال ۱۳44 را در کتاب ــرب س ــوم عق ــتار س کش

در پنــج قــرن اخیــر( پنهــان کــرده اســت. 

مرحــوم غــام محمــد غبــار هــم در ایــن دهــه، فعــال 

ــود. جلــد دوم کتــاب تاریــخ »افغانســتان در مســیر  سیاســی ب

ــود. ــیده ب ــان نرس ــه پای ــرب ب ــوم عق ــش از س ــخ« پی تاری

در بــاره ی شــلیک کــردن بــه تظاهرکننــدگان، شــایعات 

شــامر  پیرامــون  در  همچنــان  بــود.  جریــان  در  بســیاری 

نبــود. کســی  دســرس  در  دقیقــی  آمــار  کشته شــدگان 

اختیــار  خاموشــی  مــوارد  ایــن  در  اغلــب  حکومت هــا 

ــا حکومــت وقــت، تظاهــرات ســوم عقــرب را کار  ــد؛ ام می کنن

ــن  ــه ت ــات آن را س ــرد و تلف ــوان ک ــو« عن ــده »ماجراج ــک ع ی

اعــام داشــت.

تــن  ده  را  شــده ها  کشــته  شــامر  کــه  هــم  کســانی 

می گفتنــد، بیــش از ســه نــام منی شــناختند. آن ســه نفــر 

عبــارت بودنــد از؛ حســن خیــاط، شــکرالله دانشــجوی لیســه ی 

زراعــت کابــل و نــام شــخص ســوم را فرامــوش کــردم. ایــن نفــر 

ــود. ــب ب ــی از مکات ــم یک ــز متعل ــوم نی س

در بــاره ی شــخصی کــه بــر تظاهرکننــدگان شــلیک کــرد یــا 

ــد کــه جــرنال رسدار  ــاور ان ــه ایــن ب ــود، همــه ب دســتور داده ب

ولــی »دامــاد ظاهرشــاه« و پــرس »مارشــال شــاه ولی خــان« 

دســتور صــادر کــرد کــه در آن زمــان، فرمانــده ی پــادگان 

مرکــزی )قــول اردوی مرکــز( بــود. ایــن رسدار، در آن زمــان 

چهــره ی خشــن و میرغضــب نظــام پادشــاهی دانســته می شــد. 

ــتور  ــت. دس ــوب را داش ــت رسک ــوان و صاحی ــه ت ــود ک او ب

رسدارولــی توســط واحــد کامنــدوی ارتــش »قطعــه ی تــازه 

دگــروال  فرماندهــی  بــه  ارتــش  چهارچــوب  در  تشــکیل« 

)رسهنــگ( رحمت اللــه صافــی اجــرا شــد. رحمت اللــه صافــی، 

در زمــان جنــگ ضــد شــوروی، یکــی از حواریــون جال الدیــن 

ــن  ــخنگوی ای ــب، س ــم طال ــیطره ی رژی ــان س ــی و در زم حقان

رژیــم در لنــدن بــود. گفتــه می شــود، رحمت اللــه صافــی پــس 

از کودتــای 2۶ رسطــان ۱۳52 داوودخــان  بــه علــت نامعلومــَی 

ــود. ــگ ب ــدان دهمزن در زن

بــه هــر حــال، دکتــور یوســف، نخســت وزیر، ســه یــا چهــار 

روز پــس از کســب رأی اعتــامد اســتعفا کــرد. هاشــم میونــدوال 

بــه جــای او بــه حیــث نخســت وزیر مؤظــف شــد. میونــدوال در 

یــک اقــدام عوام فریبانــه، در مراســم ســوگواری و فاتحه خوانــی 

ــگاه  ــجویان دانش ــوی دانش ــه از س ــرب، ک ــه ی عق ــهیدان س ش

کابــل برگــزار شــده بــود، اشــراک کــرد و تعهــد داد کــه موضوع 

ــراد  ــد و اف ــی می کن ــرات را بررس ــاالی تظاه ــودن ب ــش گش آت

دخیــل در ایــن جنایــت را بــه عدالــت می ســپارد. بــه ایــن 

گفته هــای میونــدوال، نــه خــودش و نــه هــم دیگــران بــاور 

داشــتند.

ایــن بدیهــی اســت کــه قــدرت بــه طــور دامئــی متعلــق بــه 

ــخصی  ــف از ش ــکل مختل ــه ش ــه ب ــت و همیش ــرد نیس ــک ف ی

ــال گاهــی  ــن انتق ــه اســت. ای ــال یافت ــر انتق ــه شــخص دیگ ب

و  بــوده  همــراه  خون ریزی هــا  و  دگرگونی هــا  انقــاب ،  بــا 

ــزی و در  ــدون خون ری ــاملت آمیز و ب ــور مس ــه ط ــم ب ــی ه گاه

رونــد دموکراتیــک صــورت گرفتــه اســت. در کشــورهای 

دارای نظــام دموکراتیــک، انتقــال قــدرت بیشــر بــه 

ــه ی مســاملت آمیز و از مســیر اراده ی مــردم صــورت  گون

می گیــرد؛ در ایــن کشــورها مــردم بــه پــای صندوق هــای 

ــه او  ــم سیاســی شــان ب ــا انتخــاب زعی ــد و ب رأی می رون

ایــن  انجــام  بــرای  می دهنــد.  حکم رانــی  صاحیــت 

ــات آزاد، مســتقیم، عمومــی و رسی برگــزار  کار، انتخاب

ــام دار  ــش زم ــود را در گزیِن ــردم اراده ی خ ــود و م می ش

ــد. ــتعامل می کنن ــود را اس ــق رأی خ ــته و ح ــه کار بس ب

امــروزه افغانســتان در زمــره ی کشــورهای دموکراتیــک 

تقریبــا هجــده ســال،  قــرار می گیــرد کــه در طــول 

دموکراســی را مشــق و متریــن می کنــد و بــا وجــود 

قــدرت  انتقــال  مــدت،  ایــن  فــراوان در  چالش هــای 

ــونت  ــاهد خش ــا ش ــوده و م ــاملت آمیز ب ــورت مس ــه ص ب

بــا  را  مردم ســاالری  امــا  نبــوده  ایــم؛  خون ریــزی  و 

ــات  ــم؛ چــون انتخاب ــاد شــاهد بودی فــراز و فرودهــای زی

ــوده  ــات ب ــات و تقلب ــبیه انتصاب ــر ش ــته، بیش در گذش

اســت. بــه هــر پیامنــه ای کــه پروســه ی انتخابــات شــفاف 

و عــاری از هــر نــوع تقلــب و انحــراف باشــد، بــه هــامن 

تناســب، بــه مردم ســاالری واقعــی نزدیــک خواهیــم 

شــد؛ دموکراســی بهــر نهادینــه خواهــد شــد و نهادهــای 

قــدرت، بیشــر ناشــی از اراده ی پــاک مــردم خواهــد بــود. 

دوره هــای گذشــته ی انتخابــات، عــاری از تقلب نبــود و به اراده 

ــن مســأله موجــب  ــردم وقعــی گذاشــته نشــد؛ ای و انتخــاب م

برگزارکننــده ی  نهادهــای  بــه  نســبت  مــردم  بی اعتــامدی 

ــه دموکراســی شــد.  ــات و بی اعتــامدی مــردم نســبت ب انتخاب

ــده ی  ــیون های برگزارکنن ــا کمیس ــا تنه ــن بی اعتامدی ه در ای

ــال  ــهم فع ــز س ــزدان نی ــه نام ــد؛ بلک ــامل نبودن ــات ش انتخاب

ــا در  ــز این ه ــون نی ــتند و اکن ــه داش ــان عام ــراف اذه در انح

حــال خلــق بی اعتــامدی و بی بــاوری بــرای مــردم اســتند. 

عــده ای از نامــزدان انتخابــات در کار کمیســیون دخالــت 

می کننــد؛ مثــا، »حکیــم تورســن« کــه یکــی از نامــزدان 

می گویــد  کامــل  اطمینــان  بــا  مصاحبه هایــش  در  اســت، 

بــر  و  اســت  افغانســتان  رییس جمهــور  صــد  در  صــد  کــه 

گرداننــده ی برنامــه فشــار مــی آورد کــه جانی مــه »هگــر و 

ــتان اســتم.  ــور افغانس ــام رییس جمه ــدارد، مــن حت مگــر« ن

ــت را  ــزاران تهم ــه ه ــت ک ــری اس ــدای دیگ ــار کاندی حکمت ی

ــرده  ــب وارد ک ــای رقی ــی و تیم ه ــیون های انتخابات ــر کمیس ب

ــب  ــات تقل ــر در انتخاب ــه اگ ــی ک و اخطــار می دهــد، در صورت

ــن  ــوا و قرائ ــاال خواهــد شــد. از محت ــه کوه هــا ب ــس ب شــود، پ

ســخنان ایــن نامــزد ریاســت جمهوری، فهمیــده می شــود کــه 

ــورت  ــه ص ــود دارد و ب ــا خ ــردم را ب ــت م ــت اکرثی ــا حامی گوی

ــه برخوردهــا  قطعــی رییس جمهــور افغانســتان اســت. این گون

و اخــاق سیاســی کــه ناشــی از فرهنــگ جنــگ و قلدرمآبانــه ی 

ته نشــین شــده در افغانســتان اســت، ذهنیــت و افــکار عمومــی 

ــامدی  ــق بی اعت ــوق داده و در خل ــا س ــوی تاریکی ه ــه س را ب

و بحــران نقــش خواهــد داشــت. عبداللــه عبداللــه نیــز نامــزد 

دیگــری اســت کــه خــاف قانــون و طرزالعمــل کمیســیون 

ــال  ــده و در ح ــدای برن ــه کاندی ــد ک ــعار می ده ــات ش انتخاب

تنظیــم و مهره چینــی کابینــه ی ثبــات و همگرایــی اســت. 

این گونــه رفتارهــا، دور از اخــاق سیاســی معتــدل اســت 

کــه بــا تأســف، کاندیداهــای ریاســت جمهوری افغانســتان 

تیــم دولت ســاز در  انــد. هــواداران  یازیــده  آن دســت  بــه 

مقابــل شــعار می دهنــد کــه برنــده ی قطعــی مــا اســتیم 

ــر  ــه ه ــد ک ــان باش ــن و چن ــر چنی ــت. اگ ــد اس ــا بلن و آرای م

آن هــا  میــل  بــه  و  باشــد  تعیین کننــده ی وضعیــت  کســی 

کمیســیون های  وجــود  بخــورد،  رقــم  انتخابــات  نتیجــه ی 

مســتقل انتخابــات و شــکایات انتخاباتــی بــرای چیســت؟ 

ــت  ــرای مصلح ــذرد، ب ــه می گ ــر روزی ک ــت، ه ــن  اس ــر ای به

ــث  ــه بح ــوار ک ــط دش ــن رشای ــتان از ای ــذر افغانس ــوم و گ عم

ــت و  ــرح اس ــی مط ــای امریکای ــروج نیروه ــح و خ ــگ و صل جن

آینــده ی کشــور در هالــه ای از ابهــام قــرار دارد، همــه ی مــردم 

ــروی و  ــون پی ــتان، از قان ــت جمهوری افغانس ــزدان ریاس و نام

اخــاق انتخاباتــی را رعایــت کننــد؛ بــه اراده ی اکرثیــت مــردم 

احــرام بگذارنــد و منتظــر اعــام نتیجــه ی انتخابــات باشــند، 

ــت.  ــده اس ــی را برگزی ــه کس ــردم چ ــه م ــود ک ــخص ش ــا مش ت

کاندیداهــا ایــن حــق را دارنــد کــه بــر رونــد شــامرش آراء 

نظــارت کننــد تــا تقلــب صــورت نگیــرد؛ امــا حــق اعــام برنــده 

ــن  ــون ای ــد؛ چ ــت ندارن ــش از وق ــدن را پی ــده ش ــا برن ــودن ی ب

ــردد. ــر می گ ــات ب ــیون انتخاب ــه کمیس ــط ب ــق، فق ح

بــه هــر حــال، اکنــون کــه در رأس هــر دو کمیســیون 

انتخاباتــی دو بانــو قــرار دارد؛ ایــن یــک آزمــون بزرگ بــرای آن ها 

و زنــان ایــن رسزمیــن نیــز اســت.  تجربــه ی یــک وضعیت 

جدیــد کــه تــا حــال بی ســابقه اســت. گرچــه از گذشــته 

ــا کنــون گــراف اشــراک مــردم در انتخابات هــا، ســیر  ت

نزولــی داشــته بــا آن هــم بــه هــر پیامنــه ی کــه مــردم در 

انتخابــات اشــراک کردنــد، بایــد اراده ی اکرثیت، مجال 

حکم رانــی پیــدا کنــد تــا ایــن  کــه اعتــامد سلب شــده ی 

هــر دو کمیســیون و بی بــاوری روزافــزون مــردم نســبت به 

دموکراســی، کمــر شــود. 

حــاال همــه ی نگاه هــا بــه دو کمیســیون و چگونگــی 

ــد،  ــه می توانن ــت ک ــده اس ــه ش ــا دوخت ــرد آن ه عمل ک

رسنوشــت انتخابــات و آینــده ی دموکراســی، جمهوریــت 

ــلیم زر، زور و  ــا تس ــد ی ــات دهن ــن را نج ــن رسزمی و ای

تزویــر خواهنــد شــد. 

ایــن بــار نبایــد انتخابــات بــه معنــای تقلــب و انتصــاب 

باشــد. متــام کارمنــدان هــر دو کمیســیون بایــد بداننــد 

کــه در چــه آزمــون و مرحلــه ی مهمــی قــرار دارنــد.  تــاش 

کننــد کــه فضــای موجــود و فشــارها، آنــان را مجبــور 

نکنــد تــا بــه ســمتی مایــل شــوند. هــر چنــد تعلــق خاطــر 

ــه نامــزدان پیشــتاز در رسزمینــی مثــل  نداشــنت شــان ب

ــت  ــه رأی و خواس ــد ب ــا بای ــت؛ ام ــوار اس ــتان دش افغانس

مــردم افغانســتان احــرام گذاشــته و رسبلنــد بیــرون آیند.

در نتیجــه، هــر دو کمیســیون انتخاباتــی تــاش کننــد 

شــفافیت را قربانــی رسعــت نکــرده و انتخــاب اکرثیــت مــردم 

را اعــان و صاحیــت حکمرانــی را از جانــب مــردم بــه صــورت 

ــه  ــا حــق ب ــد ت ــده تفویــض کنن ــه شــخص برن مســاملت آمیز، ب

کمیســیون های  بــه  نســبت  بی باوری هــا  و  برســد  حــق دار 

ــه  ــی کاهــش یافت ــن پروســه ی دموکراتیــک مل ــی و ای انتخابات

ــرود. ــن ب ــا از بی و ی
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در رابطــه بــه تأثیرهایــی کــه رســانه ها می تواننــد بــر تربیــت 

ــانه ها را  ــت رس ــای مثب ــند، تأثیره ــته باش ــان داش ــدان م فرزن

در بخــش اول ایــن نوشــته بررســی کردیــم. در قســمت دوم 

بــه تأثیرهــای منفــی رســانه ها بــر تربیــت فرزنــدان خواهــم 

ــت. پرداخ

تأثیــرات منفــی رســانه ها بــر تربیــت کــودکان تخریــب 

تصویــر بدنــی: امــروزه جهــان و رســانه ها پــر از چهره هــای 

شــفاف و اندام هــای زیبــا اســت؛ در حالــی کــه بســیاری از ایــن 

ــای  ــاپ و جراحی ه ــای فتوش ــتفاده از نرم افزاره ــا اس ــر ب تصاوی

زیبایــی صــورت گرفتــه اســت. بنــا بــر ایــن تقریبــا رســیدن بــه 

اســتاندارد زیبایــی کــه در رســانه ها منایــش داده می شــود، 

غیــر ممکــن اســت. ایــن عوامــل باعــث تخریــب قضــاوت 

نوجــوان از ویژگی هــای ظاهــری خــود می شــود. بی اشــتهایی 

عصبــی و پراشــتهایی عصبــی از ایــن بحــران بــه وجــود می آیــد.

در  خشــونت  میــزان  امــروز  خشــونت:  ســازی  عــادی 

ــان  ــاد شــده و نوجوان ــی و فیلم هــا بســیار زی بازی هــای ویدیوی

وقــت زیــادی را بــا آن هــا می گذراننــد. خشــونت بــه مــرور 

ــز  ــی متای ــان، توانای ــی از نوجوان ــود و خیل ــی می ش ــان واقع زم

رفتارهــای  نتیجــه،  در  ندارنــد.  را  واقعیــت  و  فانتــزی  بیــن 

خشــونت آمیز بــرای آن هــا معمولــی بــه نظــر می رســد کــه 

تبعــات خــاص خــود را دارد.

رفتــار جنســی پــر خطــر: نوجوانــان شــدیدا در حــال 

ــرای کشــف هویــت جنســی خــود اســتند. گرایــش  جســتجو ب

ــری  ــی دارد، ام ــوای جنس ــه محت ــزی ک ــر چی ــه ه ــان ب نوجوان

طبیعــی اســت. منایــش تعــدد روابــط جنســی در رســانه ها 

باعــث گیــج شــدن نوجوانــان می شــود. رابطــه ی جنســی 

بــدون مســؤولیت، پیامــد ایــن خــط فکــری اســت کــه در 

نوجوانــان بــه وجــود آمــده و نتایــج آن رفتــار جنســی پرخطــر و 

می شــود. ناخواســته،  بارداری هــای 

شــادی  پــول  کــه  ایــن  چیــز:  همــه  تجاری ســازی 

مــی آورد، تفکــری اســت کــه توســط رســانه ها در نوجــوان 

ایجــاد می شــود. رســانه تــاش می کنــد تــا افزایــش درآمــد 

ــال  ــه دنب ــوان ب ــا نوج ــد؛ ام ــرار ده ــدف ق ــوان ه ــرای نوج را ب

پــول اســت. بــه دســت آوردن  بــا  خوش حالــی 

ــدن  ــان، گذران ــی مفــرط نوجوان ــل چاق چاقــی: یکــی از عل

ــری اســت.  ــرای بازی هــای کمپیوت ــت خــود ب بیــش از حــد وق

ــدرت  ــه ن ــاز ب ــای ب ــازی در فضاه ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ای

ــم  ــا رژی ــا ب ــن عادت ه ــی ای ــاوه همراه ــه ع ــود. ب ــت می ش یاف

غذایــی نامناســب، باعــث بــروز یــک نــوع چاقــی شــایع در ایــن 

می شــود. دوران 

کاهــش عالقــه بــه تحصیــل: گرفــنت منــرات پاییــن و اُفــت 

ــاد  ــی زی ــی وقت گذران ــای منف ــر از اثره ــی دیگ ــی، یک تحصیل

پــای تلویزیــون اســت. بــر همیــن اســاس، کــودکان و نوجوانانی 

کــه منره هــای باالتــری در مکتــب کســب می کننــد، وقــت 

ــد. ــرده ان ــانه ها ک ــری را رصف رس کم

 چگونگــی کنــرل کــردن اثرهــای رســانه بــر تربیــت 

فرزنــدان

ــدرن  ــی م ــی از زندگ ــانه، بخش ــرض رس ــنت در مع ــرار گرف ق

ــد  ــوزش دهی ــان آم ــدان  ت ــه فرزن ــد ب ــام می توانی ــا ش ــت؛ ام اس

ــا بــرای چیزهایــی کــه ارزش دیــدن دارد، وقــت بگذارنــد. در  ت

ایــن  جــا چنــد راه بــرای کنــرل نفــوذ رســانه های اجتامعــی در 

ــان را اشــاره خواهیــم داشــت. نوجوان

موســیقی، فیلــم، برنامه هــای تلویزیونــی و مشــاهیری را 

ــا  ــد ت کــه نوجــوان شــام آن هــا را دوســت دارد، شناســایی کنی

بتوانیــد چیزهایــی کــه بــر روی او تأثیــر می گــذارد را تحــت 

ــان را  ــد ت ــزوم فرزن ــورت ل ــید و در ص ــته باش ــود داش ــرل خ کن

ــد. ــع کنی ــا من از آن ه

یکــی از بهریــن راه هــای دورکــردن نوجــوان از اثــرات منفــی 

رســانه ها، صحبــت در بــاره ی چیزهایــی اســت کــه او بــه دنبــال 

ــه جنــس  ــد شــام، ب ــر فرزن ــال؛ اگ ــوان مث ــه عن آن هــا اســت. ب

مخالــف عاقــه دارد، شــام می توانیــد بــا او در بــاره ی روابــط ی 

دوســتی بــا جنــس مخالــف، انتخاب هــا در زندگــی، اعتــامد بــه 

نفــس و مســائل جنســی صحبــت کنیــد. اگــر نوجــوان از جانــب 

ــاره ی چالش هــای ذهنــی خــود  ــن اطاعــات کافــی در ب والدی

داشــته باشــد، بــه دنبــال جمــع آوری اطاعــات از رســانه ها 

نخواهــد بــود.

والدیــن بایــد اســتفاده از بعضــی برنامه هــا، فیلم هــا یــا 

ــن  ــت ای ــاره ی عل ــوان د رب ــه نوج ــد و ب ــوع کنن ــا را ممن بازی ه

ــد. ــح دهن کار توضی

برنامه هــا  تــا دیــدن بعضــی  بــه نوجــوان اجــازه دهیــد 

را خــودش انتخــاب کنــد؛ شــام او را بــا ســوال های خــود 

تفســیر کنیــد. بــه عنــوان مثــال؛ در بــاره ی یــک فیلــم یــا بــازی 

از او بپرســید کــه: نظــرت در بــاره ی آن چیســت؟ از آن چــه 

آن چیســت؟ بــاره ی  در  احساســت  می خواهــی؟ 

آیــا می تــوان اثــر رســانه ها را بــه طــور کامــل حــذف 

ــرد؟ ک

ــت؛  ــرس اس ــد و در دس ــیار قدرت من ــانه ها بس ــروزه، رس ام

امــا نبایــد فرامــوش کنیــم کــه آن هــا هــم مثــل دیگــر ابزارهــا، 

رصفــا یــک ابــزار اســت کــه بــه خــودی خــود آســیب زا نیســت و 

نحــوه ی اســتفاده ی مــا از آن هــا اســت کــه تعییــن می کنــد چــه 

اثــری بــر زندگــی مــا داشــته باشــند. بنــا بــر ایــن بــه جــای آن 

ــال راه  ــه دنب ــم، بهــر اســت ب ــاک کنی کــه صــورت مســأله را پ

حــل اساســی بــرای ایــن موضــوع باشــید.

از  یکــی  وســط بســر رنگ  ورورفتــه ای تخــت 

کشــیده  دراز  دخــری  کابــل،  هــای  شــفاخانه 

بیــرون  بــه  روبه رویــش؛  کهنــه ی  پنجــره ی  از  و 

در  را  تلفونــش  گوشــکی های  می کنــد.  نــگاه 

گوش هایــش گذاشــته اســت؛ مطمــن نیســتم کــه 

ــفاخانه و  ــران ش ــه داک ــنود. ب ــی می ش ــه آهنگ چ

ــت  ــاده نیس ــه آم ــت ک ــرده اس ــوش زد ک ــادرش گ م

ــر  ــه ب ــورد آنچ ــادی در م ــا نه ــخص و ی ــچ ش ــا هی ب

ــش  ــر برای ــی داک ــد. وقت ــت کن ــته، صحب او گذش

می گویــد کــه بــه طفلــش شــیر بدهــد، بــا رشم 

یخــن  از  را  کوچکــش  پســتان  وصف نشــدنی ای 

کهنــه ی پیراهنــش بیــرون می کنــد و در دهــان 

چهــره اش  حساســیت  از  می گــذارد.  طفلــش 

می تــوان فهمیــد ایــن کار چقــدر برایــش ســخت و 

آزاردهنــده اســت. خــرم ســیزده ســال دارد و طفلــی 

را بــه دنیــا آورده اســت کــه پــدرش را منی شناســد.

خــرم دخــری اســت از یــک خانــواده ی فقیــر که 

ــا  ــم می فروشــد، ت ــل قل ــه در خیابان هــای کاب روزان

مــرف خانــواده اش را فراهــم ســازد. او هــر روز بــا 

ــت  ــه پش ــر ب ــن موت ــت ای ــش از پش ــته های قلم بس

ــه پشــت  ــر مــی دود و از پشــت ایــن پیــاده ب آن موت

آن پیــاده.

مکتــب  صبــح(  طــرف  )از  را  روز  نیــم  خــرم 

مــی رود و چاشــت کــه از مکتــب بــر می گــردد، 

بــدون ایــن کــه لقمــه ی نانــی در خانــه بخــورد، 

قلم هایــش را از بیــک مکتبــش بیــرون می کشــد 

و در خیابان هــا تــا فــروش اولیــن قلمــی کــه شــاید 

ــرای  ــی ب ــک بوالن ــد و ی ــروش برس ــه ف ــی ب ده افغان

خــرم، بــا شــکم گرســنه مشــری های موترســوار 

و پیــاده اش را دنبــال می کنــد. او از چاشــت تــا 

ناوقت هــای شــب در خیابان هــا اســت و بیشــر 

ــه  ــودش را ب ــدان، خ ــگام راه بن ــد هن ــعی می کن س

آن هــا  برســاند کــه شــاید  موترهــای مدل باالتــر 

از او قلمــی بخرنــد. بــرای او موترهــای مدل بــاال 

ــوم  ــول دار معل ــم و پ ــاس منظ ــا لب ــه ب ــرادی ک و اف

ــر  ــت و ه ــواه اس ــری های دل خ ــوند، از مش می ش

توصیــف  و  چرب زبانــی  بــا  می کنــد  تــاش  روز 

از آنــان، قلمــی بــه آن هــا بفروشــد و پــای لنــگ 

زندگــی خــود و خانــواده اش را پیــش بــربد.

کــه ســاعت  تابســتان  از شــب های  یکــی  در 

ــر  ــه موت از شــام گذشــته اســت، خــرم خــودش را ب

شیشه ســیاهی می رســاند کــه کنــار رسک پــارک 

می گویــد  موتــر  بــرای رسنشــین  و  اســت  شــده 

کــه از او قلــم بخــرد. در همیــن هنــگام دروازه ی 

ــخص  ــود و ش ــاز می ش ــر ب ــده ی موت ــت رس رانن پش

ــش  ــه قلم های ــد ک ــرم می گوی ــه خ ــی ب نکتایی پوش

را بدهــد. خــرم یــک درجــن قلــم بــرای او می دهــد 

ــه  ــش ب ــت قلم های ــر از قیم ــول بیش ــوض پ و در ع

دســت مــی آورد. آن فــرد بعــد از بــاز کــردن رس 

ــه او  ــاله، ب ــرم دوازده س ــا خ ــی ب ــت و مهربان صحب

می گویــد کــه در موتــرش بــاال شــود تــا برونــد و 

بــرای خانــواده اش نــان بگیرنــد. او بــرای خــرم 

وامنــود می کنــد کــه آدم خــوب و خیــر خواهــی 

ــته  ــر نشس ــان موت ــت فرم ــه پش ــده ک ــت و رانن اس

تأییــد می کنــد.  را  او  اســت، حرف هــای 

بــا ایــن کــه خــرم پیشــنهاد او را رد می کنــد؛ 

ــس  ــه پ ــد ک ــد و می گوی ــرد ارصار می کن ــا آن م ام

ــا  ــان از رســتورانت، خــودش، خــرم را ت از گرفــنت ن

ــرس  ــزار ت ــا ه ــرم ب ــاند. خ ــه اش می رس ــت خان پش

می شــود؛  شیشه ســیاه  موتــر  ســوار  دلهــره  و 

امــا پــس از گذشــنت از یکــی دو تــا رســتورانت، 

را  او  و  نــان منی خواهــد  کــه  می کنــد  اعــراض 

پیــاده کننــد. آن مــرد بــه بهانــه ی ایــن کــه پولــش 

در خانــه مانــده اســت، بــرای خــرم می گویــد کــه از 

ــرد  ــان می گی ــواده ی او ن ــرای خان ــته ب ــه برگش خان

ــاند.  ــادرش می رس ــش م ــامل پی ــح و س و او را صحی

ــروف  ــه م ــادر دارد ک ــک م ــدارد و ی ــدر ن ــرم پ خ

از  کوچک تــر  خواهــران  و  بــرادران  بزرگ کــردن 

ــت. ــرم اس خ

شیشه ســیاه  موتــر  شــدن  وارد  از  پــس  خــرم 

ــد ســاعت  ــد. او چن ــه لوکــس مــی بین ــک خان در ی

ــودش را  ــد، خ ــاز می کن ــم ب ــه چش ــاره ک ــس دوب پ

ــا  ــه ت ــدیدی ک ــا درد ش ــد؛ ب ــان می بین ــط خیاب وس

نیمه هــای  می کنــد.  احســاس  اســتخوان هایش 

شــب اســت. خــرم بــه مشــکل خــودش را بــه خانــه  

کوچکــش  جســم  و  او  بــر  چــه  آن  و  می رســاند 

می کنــد.  بازگــو  مــادرش  بــه  را  اســت  گذشــته 

ــده  ــرد نیکتایی پوشــی کــه قلم هــای خــرم را خری م

پــس  بــود،  داده  برایــش  بیشــری  پــول  و  بــود 

خــرم  بــر  بی شــامری،  پدرانــه ی  نیرنگ هــای  از 

را  او  بعــد  و  کــرده  جنســی  تجــاوز  دوزاده ســاله 

وســط خیابــان انداختــه اســت.

امــا  می گــذرد؛  موضــوع  ایــن  از  روزی  چنــد 

خــرم کــه بایــد مــرف خانــواده و مکتب رفتنــش 

ــان  ــه خیاب ــود ب ــور می ش ــاره مجب ــاورد، دوب را در بی

برگــردد و قلــم بفروشــد. ایــن بــار مــادرش نیــز 

می آیــد و از دور مواظــب خــرم می باشــد تــا ایــن 

ــه رو  ــی روب ــن مصیبت ــا چنی ــر ب ــار دیگ ــادا ب ــه مب ک

شــود. یکــی دو روزی منی گــذرد کــه بــاز هــامن 

موتــر شیشه ســیاه از راه می رســد و ایــن بــار خــرم را 

ــیاه  ــر شیشه س ــد. موت ــاال می کش ــر ب ــه زور در موت ب

جلــو و مــادر خــرم تــا پشــت خانــه ی آن شــخص، او 

را دنبــال می کنــد؛ امــا چیــزی از دســت ایــن مــادر 

ناتــوان ســاخته نیســت و او بــا رســیدن بــه دروازه ی 

ــان  ــد، نگه بان ــه ی آن شــخص، هــر کاری می کن خان

ــوند.  ــه می ش ــه آن خان ــنت او ب ــع رف مان

ــر  ــه آن موت ــن ک ــا ای ــذرد ت ــاعتی می گ ــد س چن

ــش  ــرم رس راه ــادر خ ــود و م ــرون می ش ــه بی از خان

کــه  می گویــد  برایــش  خــرم  مــادر  می گیــرد.  را 

خانــه اش را تشــخیص داده اســت و صدایــش ره بــه 

نهاد هــای عدلــی و قضایــی بلنــد می کنــد. فــرد 

ــکوت  ــرم س ــادر خ ــه م ــن ک ــل ای ــول دار در مقاب پ

کنــد، وعــده ی پــول زیــادی برایــش می دهــد و 

ــش  ــوم و خویش ــط ق ــروی او را وس ــه آب ــد ک می گوی

ــرای مــادر خــرم مشکل گشــا  ــربد. وعــده ای کــه ب ن

ــان را از ایــن وضعیــت  اســت و می توانــد زندگــی آن

ــرآورده  ــی ب ــده هیچ گاه ــن وع ــا ای ــد؛ ام ــات ده نج

بــه  می شــود  مجبــور  خــرم  مــادر  منی شــود. 

و  کنــد  شــکایت  قضایــی  و  عدلــی  نهادهــای 

ــه  ــاله اش را ب ــر دوازده س ــر دخ ــاوز ب ــده ی تج پرون

ــدرک  ــده م ــن پرون ــت ای ــرای ثب ــاند. او ب ــت برس ثب

کافــی دارد؛ طفلــی کــه در شــکم خــرم دارد بــزرگ 

ــده اســت. می شــود، روشــن ترین مــدرک ایــن پرون

دادســتانی پرونــده را موکــول گذاشــته اســت 

ــا آمــدن طفــل خــرم. ماه هــا پشــت هــم  ــه دنی ــا ب ت

ــد و خــرم در شــکم کودکــی اش، کودکــی  می گذرن

را می پرورانــد کــه دوازده ســال و چنــد مــاه از او 

ــذرد  ــور می گ ــن ط ــاه همی ــه م ــت. نُ ــر اس کوچک ت

ــامن  ــل درد شــدید زای ــه دلی ــن کــه خــرم را ب ــا ای ت

ــد.  ــر می کنن ــل بس ــفاخانه های کاب ــی از ش در یک

او بعــد از یــک شــبانه روز تــاش و درد کشــیدن، 

ــاود.  ــا بی ــه دنی ــش را ب ــه طفل ــود ک ــق منی ش موف

رسانجــام داکــران می گوینــد کــه او بــه دلیــل 

خردســال بــودن، ایــن توانایــی را نــدارد و بایــد 

عمــل  اتــاق  در  را  خــرم  شــود.  ســزارین  عمــل 

ــا  ــه دنی ــامل ب ــش س ــل، طفل ــس از عم ــد و پ می برن

ــد.  مــی آی

بیــرون  بــه  کــه  امتــداد چشــم های خــرم  در 

ــزی  ــچ چی ــم، هی ــگاه می کن ــت، ن ــده اس ــره مان خی

احســاس  انــگار  نیســت؛  شــدن  خیــره  بــرای 

می کنــم خــرم بــه پشــت پنجــره نــه، بــه گذشــته ی 

ــه  ــر چ ــه ه ــت ک ــده اس ــره ش ــی خی ــیاه و تاریک س

پیــش  مــی رود، درد و تاریکــی اســت و بــه آینــده ای 

کــه تــا چشــمش کار می کنــد، مبهــم و دردآور. 

شــاید خــرم بــه شــاخه های کــه پشــت پنجــره اســت 

ــه از دادن  ــت ک ــده اس ــره مان ــی خی ــه کودک ــه، ب ن

احســاس  او،  دهــان  در  کوچکــش  پســتان های 

ــه  ــد کــه چگون ــن فکــر می کن ــه ای ــد و ب رشم می کن

ایــن کــودک نخواســته و برآمــد تجــاوز یــک انســان 

دیگــران  حــرف  و  کنــد  بــزرگ  را  حیوان صفــت  

ــدازد.  ــوش بین ــت گ پش

پشــت  کوچــک  پرنده هــای  بــه  هــم  شــاید 

ــه  ــی ک ــای کوچک ــه بال ه ــد؛ ب ــر می کن ــره فک پنج

نــدارد، تــا از ایــن پنجــره بیــرون بزنــد و دیگــر 

ــه چشــم های کســی خیــره شــود؛  مجبــور نباشــد ب

بــه  منی خواهــد؛  کــه  طفلــی  چشــم های  بــه 

چشــم های  بــه  و  مــادرش  غم گیــن  چشــم های 

بــرای دنبــال کــردن  مــردی کــه حتــام  کثیــف 

پرونــده ی تجــاوزش بــا او روبــه رو می شــود. چگونــه 

ــه  ــق ب ــدر عمی ــن ق ــا ای ــه واقع ــد ک ــوان فهمی می ت

چــه چیــزی در بیــرون از پنجــره خیــره مانــده اســت. 

او، آمــاده نیســت جملــه ای  بــا کســی حــرف بزنــد و 

وقتــی کــه مــادرش یــا داکــر می گویــد بــه کودکــش 

ــوک  ــره و رسدی، ن ــای خی ــا نگاه ه ــد، ب ــیر بده ش

ــی کــه  ــه دهــان او می گــذارد و عذاب پســتانش را ب

ــش  ــان در صورت ــزار زب ــا ه ــوان ب ــد را می ت می کش

خوانــد. هنــوز کــه هنــوز اســت پرونــده ایــن دخــر 

خــرد ســال و مــردی کــه بــه او تجــاوز کــرده اســت، 

ــت.  ــده اس ــی مان ــده باق ــل ناش ح

تأثیرهای منفی رسانه ها 
بر تربیت کودکان 

مادر سیزده ساله و طفلی که نتیجه ی یک تجاوز است

زندگی به رنگ زن

افسانه یاس

)روایت های مستند از وضعیت زندگی زنان(

زهرا سیاس

قسمت دوم

ــش آن  ــد و پذیری ــی واح ــام سیاس ــک نظ ــاب ی انتخ

ــه  ــت ک ــؤولیت هایی اس ــم از مس ــام حاک ــوان نظ ــه عن ب

جامعــه بــر دوش دارد. هیــچ گاه در عــر سیاســی 

ــال آورد کــه نوعیــت  ــه ای را مث ــوان جامع ــی منی ت کنون

نظــام سیاســی شــان بــر آن هــا دیکتــه شــده باشــد و یــا 

ــند.  ــرده باش ــاب ک ــی انتخ ــاری بیرون در اجب

هــر نظــام سیاســی بــا توجــه بــه محدودیت هــا 

و  اجتامعــی  سیاســی،  فرهنگــی،  ویژگی هــای  و 

جغرافیایــی یــک جامعــه ســازگار اســت و بــر معیــار 

ایــن دو بُعــد از ســوی جامعــه گزینــش شــده انــد. 

ــر  ــا ذک ــام دولت ه ــی مت ــون اساس ــاب در قان ــن انتخ ای

گزینــه ای  تنهــا  )رفرانــدوم(  همه پرســی  و  می شــود 

اســت کــه جامعــه بــا رأی بیشــر می توانــد در موقعیــت 

ــرد.  ــرار بگی ــان ق ــی ش ــام سیاس ــر نظ تغیی

در جوامعــی هــم بــوده اســت کــه تجربــه ی آن را 

دارنــد کــه گزینــش اول جامعــه بــرای انتخــاب نــوع نظام 

ــی را  ــیب ها و کم کارهای ــکات، آس ــان مش ــی ش سیاس

در پــی داشــته، پــس دوبــاره جامعــه بــه قانــون مراجعــه 

ــرای  ــت. ب ــی« اس ــی »همه پرس ــا راه قانون ــد. تنه می کن

ــت؟ ــاز اس ــه نی ــی چ همه پرس

بــدون شــک بــرای تغییــر نظــام سیاســی توافــق 

ــه  ــا زمانــی کــه اکرثیــت ب اکرثیــت نیــاز اســت؛  پــس ت

وجــود نیامــده؛ یعنــی تنهــا اقلیــت محــدودی ناراضــی 

اســتند. در ایــن حالــت پدیــده ی تــازه ای در جامعه رشــد 

می کنــد، بــه نــام مهاجــرت. ایــن پدیــده را افــرادی کــه 

ــان مهاجــر گفتــه می شــود شــکل می دهنــد و در  ــه آن ب

تــاش آن اســتند تــا طــوری انتخــاب کننــد کــه نوعیــت 

ــی و  ــق سیاس ــا عای ــان ب ــع میزب ــی جوام ــام سیاس نظ

اجتامعــی شــان همخوانــی مشــابه داشــته باشــد. 

اگــر بخواهیــم نگاهــی بــه جامعــه ی افغانســتان 

بیندازیــم و جامعــه ی مــان را در همزیســتی بــا نوعیــت 

ــه آن  ــی متوج ــه خوب ــم، ب ــی کنی ــی بررس ــام سیاس نظ

خواهیــم شــد کــه تغییــر در نوعیــت نظــام سیاســی، راه 

ــه ای  ــت. جامع ــا نیس ــه ی م ــرای جامع ــبی ب ــل مناس ح

تــا  دارد  اقلیت گرایــی  بــه  متایــل  شــدت  بــه  کــه 

اکرثیت گرایــی. ایــن نــوع جامعــه دچــار بحــران هویــت 

ملــی اســت. پــس هــر نظامــی بــه جــز نظــام سیاســی 

ــر  ــد تــربی باشــد کــه خــود جامعــه ب جمهــوری می توان

ــا ریشــه ی خــودش را قطــع کنــد.  شــانه اش انداختــه ت

نــدارد.  نظــام  در  تداومــی  ریشــه  بــدون  جامعــه 

ــز،  ــان  متمرک ــی م ــام سیاس ــوع نظ ــه ن ــت ک ــم نیس مه

خودمختــار، فــدرال، ریاســتی یــا  پارملانــی باشــد. 

قانون منــد  و  وجدان داشــنت  بــودن،  عدالت خــواه 

ــرای  ــی یــک نظــام باشــد؛ ب ــودن، مشــخصه های اصل ب

جامعــه کافــی ا ســت تــا متــام شــهروندانش در زیــر چــر 

نظــام زندگــی مســاملت آمیــز و بــدون تبعیــض را تجربــه 

ــد. کنن

ــر  ــه بیش ــت ک ــا اس ــی در دنی ــام سیاس ــوع نظ دو ن

دو  آن  از  الگوگیــری  بــا  دموکراتیــک،  حکومت هــای 

تشــکیل شــده انــد. بارزتریــن الگــو نظــام ریاســتی 

حکومــت ایــاالت متحــده اســت و در مقابــل الگــوی 

نظــام پارملانــی، نظــام حکومتــی انگلســتان اســت. 

ــه  ــوع ســوم نظــام حکومتــی نیــز وجــود دارد کــه ب ن

ــداق آن  ــن مص ــت و بارزتری ــروف اس ــط مع ــام مختل نظ

بــرده می شــود؛  نــام  فرانســه  از سیســتم حکومتــی 

امــا در جامعــه ی مــا، عــده ای فــرار از بی عدالتــی را 

تجزیه طلبــی می نامنــد. عــده ای هــم بــه دنبــال یافــنت 

گوشــه ی عافیــت انــد. بــه بــاور مــن اگــر وجــدان حاکم و 

زمــام دار تاریــک باشــد، دیگــر هیــچ نظامــی  منی توانــد 

ــان  ــوازن و تناســب در می ــد. اگــر ت جامعــه را حفــظ کن

اتبــاع یــک ملــت در نظــر گرفتــه نشــود و بــه مشــارکت 

سیاســی کــه یکــی از ارکان حکومــت داری اســت، توجــه 

ــای  ــرار از مرزه ــرای ف ــل ب ــی راه ح ــچ نظام ــود، هی نش

سیاســی نیســت.

بنــا بــر ایــن  در وضعیــت فعلــی جامعــه ی مــا؛ شــاید 

مطلوب تریــن راه ایــن باشــد کــه نظــام ریاســتی بــا 

آوردن تعدیل هــای قابــل ماحظــه ای، باقــی مبانــد. 

ریاســت جمهوری  کنونــی  گســرده ی  اختیــارات  از 

ــه ی  ــی در مقول ــادل منطق ــوازن و تع ــی ت ــته و نوع کاس

تفکیــک قــوا رعایــت شــود و ســازوکارهای روشــنی بــرای 

پاســخگو کــردن رییس جمهــور در برابــر پارملــان در 

ــام  ــی نظ ــل آن نوع ــه بدی ــن ک ــا ای ــود ی ــه ش ــر گرفت نظ

ــت ها،  ــه در خواس ــا ک ــردد. از آنج ــیس گ ــط تأس مختل

ــد  ــی، فاق ــه پارملان ــتی ب ــام ریاس ــل نظ ــال تبدی در قب

مبنــای اســراتیژیک و راهــربدی اســت؛ لــذا، انطبــاق و 

ــا وضعیــت فعلــی افغانســتان نــدارد. حــل  ســازگاری، ب

مشــکات در افغانســتان، در گِــرو تبدیــل نظــام نیســت؛ 

ــؤوالنه  ــرد مس ــون، عمل ک ــت قان ــرو حاکمی ــه در گ بلک

و معطــوف بــه منافــع ملــی دولت مــردان، آگاهــی و 

ــت. ــردم اس ــور م حض

رقیه نوری

تغییر در نوعیت نظام انتخاب جامعه است
  روزنوشت
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)تیفــا(،  افغانســتان  شــفاف  انتخابــات  بنیــاد 

انتخابــات  ابتدایــی  نتیجــه ی  اعــام  در  تأخیــر 

مشــکوک  و  نگران کننــده  را  ریاســت جمهوری 

. نــد ا می د

نــرش  بــا  میــزان(   28( یک شــنبه  روز  تیفــا، 

اعامیــه ای گفتــه اســت کــه تأخیــر در اعــام نتیجــه ی 

از  ناشــی  ریاســت جمهوری،  انتخابــات  ابتدایــی 

ــت برنامه هــای  فشــارهای سیاســی و ضعــف در مدیری

اســت. انتخاباتــی  کمیســیون های 

ایــن نهــاد، افــزوده اســت کــه وضعیــت جــاری، 

ــا مشــکات  ــات را ب ــی انتخاب ــد نتیجــه ی پایان می توان

ــه شــفافیت  ــد و شــک و تردیدهــا نســبت ب مواجــه کن

ــد. ــش ده ــه را افزای پروس

ــر  ــا ب ــات بن ــه ی انتخاب ــه نتیج ــت ک ــه اس ــا، گفت تیف

تأخیــر در روندهــای از قبــل تعیین شــده، می توانــد زمینه 

را بــرای نپذیرفــنت نتیجــه ی انتخابــات ریاســت جمهوری 

بــه تکت هــای انتخاباتــی فراهــم کنــد.

بنیــاد انتخابــات شــفاف افغانســتان، تأکیــد کــرده 

اســت کــه کمیســیون های انتخاباتــی بایــد دالیــل 

مســتندی را بــرای تأخیــر در اعــام نتیجــه ی ابتدایــی 

اســاس  بــر  را  خــود  برنامه هــای  و  کننــد  ارائــه 

ــد. ــش بربن ــه پی ــده ب ــل تعیین ش ــیم اوقات از قب تقس

انتخابــات  ابتدایــی  نتیجــه ی  کــه  بــود  قــرار 

 2۷( شــنبه  روز  افغانســتان،  ریاســت جمهوری 

کمیســیون  مســؤوالن  امــا  شــود؛  اعــام  میــزان( 

ــه دلیــل برخــی  ــد کــه ب ــات، گفتــه  ان مســتقل انتخاب

مشــکات تخنیکــی، اعــام نتیجــه ی ابتدایــی بــه 

اســت. افتــاده  تأخیــر 

حــوا علــم نورســتانی، رییــس کمیســیون مســتقل 

انتخابــات، بابــت تأخیــر در اعــام نتیجــه ی ابتدایــی، 

و  خواســته  معــذرت  افغانســتان  شــهروندان  از 

اطمینــان داده اســت کــه کار روی مشــکات فنــی 

جریــان دارد و بــه زودی، نتیجــه ی ابتدایــی اعــام 

ــد. ــد ش خواه

ــه، کمیشــرن کمیســیون مســتقل  ــا محمــد عبدالل موالن

ــه  ــکوکی را ک ــرد مش ــان او ف ــد، محافظ ــات می گوی انتخاب

ــت  ــت، بازداش ــر او را داش ــه ب ــد حمل ــی رود قص ــامن م گ

کــرده  انــد.

آقــای عبداللــه، پــس از چاشــت روز یک شــنبه )28 

ــرد، از  ــن ف ــزان( در یــک نشســت خــربی گفــت کــه ای می

ســاحه ی رسای شــاملی شــهر کابــل، در حالــی کــه موتــر 

ــت.  ــده اس ــت ش ــرد، بازداش ــب می ک او را تعقی

او عــاوه کــرد: »از نــزد فــرد بازداشت شــده، یــک میــل 

تفنگچــه ی مــاکاروف، دو شــاژور، یــک قبضــه چاقــو، یــک 

پایــه مخابــره، یــک ســیت تلفــون و یــک کارت خربنــگاری 

ــال  ــت رج ــه ریاس ــده و ب ــت آم ــه دس ــوع، ب ــون طل تلویزی

برجســته تحویــل داده شــده اســت.«

کمیســیون  اعضــای  کــه  گفــت  عبداللــه  آقــای 

ــزی از  ــای تهدیدآمی ــه روزه پیام ه ــات، هم ــتقل انتخاب مس

آدرس هــای مختلــف دریافــت می کننــد؛ امــا تــا کنــون 

نهادهــای امنیتــی بــه ایــن موضــوع توجهــی نکــرده  انــد.

کمیســیون  رهــربی  کــه  می افزایــد  عبداللــه  آقــای 

را  گزارش هایــی  پیــش  روز  ســه  انتخابــات،  مســتقل 

دریافــت کــرده بــود کــه بــر اســاس آن، نهادهــای امنیتــی 

تلفــون شــامری از تروریســتان را ردیابــی کــرده و دریافتــه 

 انــد کــه افــراد نفــوذی تروریســتان، در داخــل کمیســیون 

ــد.  ــه   ان جــا گرفت

او خاطرنشــان کــرد کــه از اعضــای رهــربی کمیســیون 

خــود  مراقــب  تــا  شــده  خواســته  انتخابــات  مســتقل 

باشــند.

والــی  یمیــن،  مظفرالدیــن  حامــل  موتــر 

میــدان وردک  حوالــی ســاعت ۰2:۳۰ پــس از چاشــت 

حملــه ی  یــک  هــدف  میــزان(،   28( یک شــنبه  روز 

میدان   شــهر  چــوک  در  شــده  مبب گــذاری  موتــر 

قــرار گرفــت. محب اللــه رشیفــزی، ســخنگوی والــی 

بــه  رویــداد،  ایــن  در  کــه  می گویــد  میــدان وردک، 

اســت.  نرســیده  آســیبی  یمیــن  آقــای 

ســخنگوی  رحیمــی،  نــرت  حــال،  ایــن  بــا 

در  رویــداد  ایــن  کــه  می گویــد  داخلــه،  وزارت 

ســاحه ی »کوتــل تخــت« میدان شــهر، مرکــز والیــت 

میــدان وردک صــورت گرفتــه و در نتیجــه ی آن، ســه 

ــی  ــر از محافظــان وال ــه و دو نف غیرنظامــی جــان باخت

نیــز زخــم برداشــته انــد.

والــی  مطبوعاتــی  دفــر  دیگــر،  ســوی  از 

ــه  ــت ک ــه اس ــه ای گفت ــرش اعامی ــا ن ــدان وردک، ب می

ــاز ترافیــک جــان  ــداد، ســه رسب ــن روی در نتیجــه ی ای

باختــه  انــد.

ــا گروهــی مســؤولیت ایــن رویــداد  ــا کنــون فــرد ی ت

ــه اســت. ــه عهــده نگرفت را ب

والیــت میــدان وردک در غــرب کابــل، از والیــات 

ــرث  ــان در اک ــروه طالب ــه گ ــت ک ــن اس ــدت ناام ــه ش ب

ــد و  ــرده دارن ــور گس ــت حض ــن والی ــی از ای بخش های

هرازگاهــی بــا نیروهــای امنیتــی درگیــر می شــوند. 

تروریســتی  شــبکه ی  افــراد  طالبــان،  از  گذشــته 

والیــت  ایــن  در  گســرده  صــورت  بــه  نیــز  حقانــی 

حضــور دارنــد.

مناینــده ی ویــژه ی اتحادیــه ی اروپــا در افغانســتان، 

ــتان  ــامی در افغانس ــارت اس ــر ام ــه اگ ــد ک ــد می کن تأکی

بــا  کشــور،  ایــن  بــه  کمک هــا  ادامــه ی  شــود،  حاکــم 

مشــکل روبــه رو خواهــد شــد.

ــک  ــی ی ــزان( ط ــنبه )28 می ــا، روز یک ش ــد کوبی روالن

نشســت خــربی در کابــل گفــت کــه اتحادیــه ی اروپــا 

ــکا  ــان امری ــح می ــای صل ــری گفت وگوه ــان از رسگی خواه

و طالبــان و همچنــان آغــاز گفت وگوهــای بین االفغانــی 

اســت.

آتش بــس  پیــش رشط،  عنــوان  بــه  »بایــد  افــزود:  او 

برقــرار شــود. مــا از طرف هــای درگیــر می خواهیــم کــه 

فرصت ســوزی نکــرده و بــه جنــگ و خشــونت در افغانســتان 

ــوأم  ــح ت ــرات صل ــق، مذاک ــد. منط ــان بگذارن ــه ی پای نطق

ــه  ــم ک ــان می خواهی ــا از طالب ــرد؛ م ــگ را منی پذی ــا جن ب

دســت از جنــگ بردارنــد و بــا ادامــه ی مذاکــرات و بــا 

ــدار، حضــور سیاســی شــان را  ــح پای ــه صل دســت یافــنت ب

ــانند.« ــات برس ــه اثب ــتان ب در افغانس

اروپــا  اتحادیــه ی  کــه  کــرد  تأکیــد  کوبیــا،  آقــای 

آن،  نتیجــه ی  کــه  می کنــد  حامیــت  مذاکراتــی  از 

همچنــان  و  باشــد  همــه  قبــول  مــورد  حکومــت  یــک 

حقــوق  و  حفــظ  را  افغانســتان  نویــن  دســت آورد های 

کنــد. تأمیــن  را  شــهروندی 

ــتان  ــامی در افغانس ــارت اس ــر ام ــه اگ ــه داد ک او ادام

حاکــم شــود و در ایــن کشــور دیگــر حقــوق اساســی افــراد 

رعایــت نشــود؛ بــرای اتحادیــه ی اروپــا بســیار مشــکل 

خواهــد بــود کــه بــه کمک هــای خــود بــرای بازســازی ایــن 

کشــور، ادامــه بدهــد. او عــاوه کــرد: »پــس از توافــق صلح، 

افغانســتان بایــد در مســیری حرکــت کنــد کــه کشــورهای 

غربــی بتواننــد بــا دولــت آینــده همــکاری داشــته باشــند.«

مناینــده ی ویــژه ی اتحادیــه ی اروپــا در افغانســتان، 

گفت وگوهــای  آغــاز  بــرای  دوجانبــه  بحــث  کــه  گفــت 

بایــد  حــاال  و  گرفتــه  گذشــته صــورت  در  بین االفغانــی 

ــدگان  ــان مناین ــمی می ــه ی رس ــه گون ــا، ب ــن گفت وگوه ای

طالبــان و دولــت افغانســتان آغــاز شــود.

ــه ی  ــای توافق نام ــا امض ــه ب ــد ک ــا می افزای ــای کوبی آق

صلــح، جامعــه ی جهانــی افغانســتان را تــرک نخواهــد 

افغانســتان  بازســازی  از  پشــتیبانی  بــه  متعهــد  و  کــرد 

ــود. ــد ب خواه

او تأکیــد کــرد کــه اتحادیــه ی اروپــا آمــاده اســت تــا بــه 

ــح  ــده ی صل ــرف، تضمین کنن ــوم و بی ط ــرف س ــوان ط عن

ــدار در افغانســتان باشــد. پای

ژورنــال  وال اســریت  روزنامــه ی  پیــش،  چنــدی 

امریکایــی، گــزارش داده بــود کــه ایــاالت متحــده در تــاش 

ــن  ــت. ای ــان اس ــا طالب ــح ب ــای صل ــری گفت وگوه از رسگی

روزنامــه، بــه نقــل از منابعــی گــزارش داد کــه در زمــان 

هیــأت  بــا  او  اســام آباد،  در  خلیــل زاد  زملــی  حضــور 

از رسگیــری  مــورد رشایــط  در  و  کــرده  دیــدار  طالبــان 

مذاکــرات صلــح رایزنــی کــرده اســت.

ــان،  ــخنگوی طالب ــاهین، س ــهیل ش ــم، س ــویی ه از س

چنــد روز پیــش در مصاحبــه بــا شــبکه ی خــربی نیــوز 

ــود کــه طالبــان در صــورت  ــه ب هجــده ی هندوســتان، گفت

از رسگیــری مذاکــرات و امضاشــدن توافق نامــه ی صلــح بــا 

ــر  ــا حکومــت آینــده ی افغانســتان، ب ــد ب امریــکا، حــارض ان

ــینند. ــره بنش ــز مذاک رس می

ــد  ــواره تأکی ــتان، هم ــت افغانس ــال، حکوم ــن ح ــا ای ب

بــدون  پروســه ی صلحــی،  کــرده اســت کــه هیچ گونــه 

رهــربی و مالکیــت افغان هــا، نتیجــه ی مثبتــی در پــی 

نــدارد و از هــم خواهــد پاشــید.

مســؤوالن محلــی در والیــت تخــار، می گوینــد 

ــت  ــرای والی ــان ب ــاد طالب ــارف نام نه ــس مع ــه ریی ک

ــر  ــی، ب ــت جنس ــرص تقوی ــوردن ق ــس از خ ــار، پ تخ

دینــی  مدرســه ی  یــک  دانش آمــوزان  از  نفــر   2۱

ــت. ــرده اس ــی ک ــاوز جنس تج

قیــوم قانــع، ولســوال اشــکمش والیــت تخــار، بــه 

ــداد،  ــد کــه ایــن روی روزنامــه ی صبــح کابــل می گوی

چنــد روز پیــش اتفــاق افتــاده بــود؛ امــا پــس از 

اعــراض شــامری از دانش آموزانــی کــه مــورد تجــاوز 

جنســی قــرار گرفتــه  انــد، برمــا شــده اســت.

ــاد  ــتای نوآب ــوع در روس ــن موض ــد: »ای او می افزای

تحــت کنــرل طالبــان  کــه  اشــکمش  ولســوالی 

ــیدعبدالکریم،  ــت. س ــاده اس ــاق افت ــرار دارد، اتف ق

از فرماندهــان کلیــدی طالبــان و رییــس معــارف 

از  ایــن گــروه، چنــد شــب پیــش پــس  نام نهــاد 

تقویــت  قــرص  مهامنــی،  یــک  از  شــدن  بیــرون 

جنســی خــورده و بــا اســتفاده از ســاح، بــر 2۱ 

نفــر از دانش آمــوزان مدرســه ای بــه نــام ابراهیــم 

اســت.« کــرده  تجــاوز جنســی  خلیل اللــه، 

آقــای قانــع عــاوه می کنــد کــه ایــن طالــب، ابتدا 

ــن مدرســه تجــاوز  ــوزان ای ــر از دانش آم ــر شــش نف ب

کــرده بــود؛ امــا پــس از ایــن کــه ســایر دانش آمــوزان 

نســبت بــه ایــن کار او اعــراض کردنــد، او بــر آن هــا 

نیــز تجــاوز کــرده اســت.

معــارف  رییــس  از  مــردم  کــه  داد  ادامــه  او 

نام نهــاد طالبــان، بــه مســؤوالن بلندپایــه ی ایــن 

حــارض،  حــال  در  و  انــد  کــرده   شــکایت  گــروه 

ســیدعبدالکریم تحــت بازداشــت طالبــان قــرار دارد.

گــروه طالبــان تــا کنــون در ایــن بــاره چیــزی 

نگفتــه اســت.

ایــن در حالــی اســت کــه حــدود یــک مــاه پیــش، 

شــامری از هراس افگنــان طالــب، بــر یــک دخــر 8 

ســاله در منطقــه ی »قــوروغ« کــه حــدود ۱۰ کیلومــر 

ــاوز  ــه دارد، تج ــار فاصل ــوالی خواجه غ ــز ولس از مرک

جنســی گروهــی کــرده بودنــد.

تخــار،  والیــت  خواجه  غــار  ولســوال  ماعمــر، 

بــه روزنامــه ی صبــح کابــل گفتــه بــود کــه وضعیــت 

صحــی ایــن دخــر بــه شــدت وخیــم بــوده و طالبــان 

ــوع،  ــن موض ــنت روی ای ــوش گذاش ــر رسپ ــه خاط ب

حتــا بــه خانــواده ی او اجــازه ندادنــد کــه دخــر شــان 

را بــه منظــور درمــان بــه بیــرون از روســتا انتقــال 

ــد.  بدهن

در  نیــز  ایــن  از  پیــش  کــه  اســت  گفتنــی 

جریــان ســال های گذشــته بســیار اتفــاق افتــاده 

مختلــف  مناطــق  در  طالبــان،  کــه جنگ جویــان 

بزننــد.  اعاملــی  چنیــن  بــه  دســت  افغانســتان، 

از ســویی هــم، شــامری از جنگ جویــان نوجــوان 

طالــب کــه توســط نیروهــای امنیتــی بازداشــت 

انــد کــه فرماندهــان  شــده  انــد، اعــراف کــرده  

طالبــان، در کنــار ایــن کــه از آن هــا در فعالیت هــای 

تروریســتی اســتفاده می کردنــد، بهــره ی جنســی 

نیــز می بردنــد.

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 $

تداوم جمهوریت
 خط رسخ اتحادیه ی اروپا

تیفا: فشارها و ضعف مدیریتی 
 سبب تأخیر در اعالم نتایج شد

بازداشت یک تن به اتهام سوء قصد 
به جان موالنا محمد عبدالله

انفجار موتر مبب گذاری شده در میدان وردک
 3 کشته به جا گذاشت

تجاوز جنسی رییس معارف طالبان
 بر 21 دانش آموز

تغییر در نوعیت نظام انتخاب جامعه است
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نویسنده: ُعَزیر یونس - مجله ی دیپلاُمت 

با توجه به افتضاح سوریه، منی توان انتشار توییتی مبنی 

بر پایان جنگ در افغانستان را از لیست انتظارها خط زد.

این که تصمیم ناگهانی ترامپ مبنی بر بیرون کردن نیروهای 

واقعیتی  بود؛  کامل  فاجعه ی  یک  سوریه،  شامل  از  امریکایی 

هم  چون  می دانیم؛  را  این  ما  همه  ی  است.  چرا  و  بی چون 

دموکرات ها و هم جمهوری  خواهان، این تصمیم را محکوم کردند. 

اتفاقی که در فضای قطبی سیاسی این روزها نادر است. حاال که 

کُردها با بشاراسد به توافق رسیده اند، ایاالت متحده به سادگی 

نفوذ راه بردی اش را از دست داد. بدون این که چیزی در بدل آن 

به دست بیاورد. تصمیم غیرعاقانه ی ترامپ، پیامدهایی فراتر از 

سوریه دارد و اولین نتایج آن را می توان در تئاتر افغانستان دید؛ 

مذاکرات  دوباره  ی  آغاز  دنبال  به  آن  در  متحده  ایاالت  که  جایی 

با طالبان است. دوجانبه ی صلح 

روی کرد انزواطلبانه ی دونالد ترامپ، در تصمیمش برای خروج 

نیروهای امریکایی از سوریه، تجلی پیدا کرد. ترامپ توییت کرد 

که: »من با هر کس که می خواهد در مورد کُردها به سوریه کمک 

برای  باشد.  بناپارت  ناپلئون  یا  روسیه، چین  موافقم. خواه  کند، 

از  دورتر  مایل   ۷۰۰۰ ما  می کنم.  موفقیت  آرزوی  آن ها  همه ی 

آن ها استیم.« آخرین جمله  ی این توییت شایسته  ی توجه بیشری 

است؛ چون با توجه به نزدیک تر شدن انتخابات و ادامه دار شدن 

امریکا  جمهور  رییس  دارد  احتامل  ترامپ؛  استیضاح  موضوع 

یک بار دیگر بر خاف مشوره ی حکومت خودش، پایان ناگهانِی 

طوالنی ترین جنگ امریکا را اعام کند.

حکومت  بر  طالبان  غلبه ی  برای  را  راه  اعامی،  چنین 

افغانستان که توسط ایاالت متحده پشتیبانی می  شود، باز خواهد 

کرد؛ حکومتی که در پس زدن نیروهای طالبان در ماه های اخیر، 

با  نبوده است. در حالی که طالبان در گفت وگوها  خیلی موفق 

ایاالت متحده دخیل اند، این گروه هیچ متایلی برای توافق بر رس 

یک آتش بس نشان نداده است. طالبان حکومت افغانستان را به 

رسمیت منی شناسند و بسیاری از کارشناسان بر این باور اند که 

به مجرد خروج امریکا از افغانستان، این گروه به کابل لشکرکشی 

کرده و متام تاشش را برای رسیدن به یک پیروزی کامل در برابر 

دشمنانش خواهد کرد.

تقویت  باعث  کردها،  به  پشت کردن  بر  مبنی  ترامپ  تصمیم 

شان  نظامی   پیروزی  که  حاال  چون  شد؛  خواهد  طالب  تندروان 

نزدیک است؛ منی خواهند برای پایان جنگ مذاکره کنند. آن ها 

شاهد تصمیم ترامپ بودند و حتام با خود فکر کرده اند که اگر 

مقابل  در  شجاعانه  که  کند  پشت  کُردهایی  به  می تواند  ترامپ 

جنگ جویان دولت اسامی )داعش( جنگیدند، پس بدون شک 

گذاشت.  خواهد  تنها  را  افغانش  متحدان  هم  مناسبی  زمان  در 

متحده  ایاالت  ریاست جمهوری  انتخابات  به  در حالی که چیزی 

منانده و ترامپ کار سختی در انتخابات دارد، آن زمان به رسعت 

نزدیک شدن است. در حال 

پاکستان، دیگر بازیگر کلیدی در بازی افغانستان، به نوبه ی 

خود از تصمیم ترامپ در مورد سوریه، عربت گرفته است. پس از 

این که پاکستان موفقانه از منافع راه بردی اش در افغانستان دفاع 

کرد، که گاهی این کار به قیمت منافع امنیت ملی ایاالت متحده 

متام شد؛ پاکستان نقش مهمی را در آوردن طالبان به میز مذاکره 

رابطه  ی  پاکستان،  نخست وزیر  عمران خان،  است.  کرده  ایفا 

شخصی خوبی با ترامپ دارد و ممکن است احساس کند که در 

داد؛  خواهد  طالبان  با  توافقی  به  تن  ترامپ  مناسب،  زمان  یک 

و  متحده  ایاالت  برای  فاجعه باری  پیامدهای  توافق  این  هرچند 

متحدانش در افغانستان داشته باشد. اگر عمران خان در این کار 

موفق شود، ایاالت متحده خیلی زود نفوذش را در افغانستان از 

دست می دهد و خطراتی متوجه امنیت ملی امریکا خواهد شد.

هندوستان که تا پیش از این هم از گفت وگوهای صلح امریکا 

ترامپ در  به تصمیم  توجه  با  نگرانی کرده است،  ابراز  و طالبان 

قابل  ترامپ همکار  که  رسید  نتیجه خواهد  این  به  مورد سوریه، 

این  به  صورت  این  در  هند  سیاست گذارن  نیست.  اعتامدی 

فکر خواهند کرد که پاکستان و طالبان، قدرت رو به رشدی در 

افغانستان خواهند شد و هند هم باید راه مخصوصی در رابطه به 

حفظ منافعش در پیش بگیرد. این کار باعث سخت گیری بیشر 

بر پاکستان خواهد شد؛ کشوری که هند آن را منبع بی ثباتی و 

تنش های  یافنت  افزایش  صورت  در  می داند.  منطقه  در  تروریزم 

از قبل خواهد شد. بی  ثبات تر  آسیا،  پاکستان، جنوب  و  هند 

استیضاح  موضوع  شدن  مطرح  با  ترامپ  محبوبیت  که  حاال 

برای  امریکا  رییس جمهور  دارد  امکان  است،  کرده  پیدا  کاهش 

باال بردن میزان محبوبیتش، پیروزی در افغانستان را با توافق با 

خلق  باعث  تصمیمی  چنین  کند.  اعام  جنگ،  پایان  و  طالبان 

بی ثباتی  و  خشونت  افزایش  به  منجر  و  شده  منطقه  در  بحران 

شد. خواهد 

ایاالت متحده، چندین دهه منبع ثبات در بخش گسرده تری 

را  باوری  ترامپ  اما حکومت  می  شد؛  آسیای جنوبی محسوب  از 

است؛  بی ثباتی  برای  منبعی  حاال  واشنگنت  که  آورده  وجود  به 

که  است  بازیگری  و  کرد  اتکا  او  بر  منی توان  که  است  متحدی 

با تصمیم های بی ربط، باعث تعضیف منافع امنیت ملی خودش 

می شود. نیز 

احتامالت نشان می دهند که ترامپ در سال انتخابات، برای 

را  امریکا  ملی  امنیت  منافع  دوباره اش،  برد  بیشر کردن شانس 

تضعیف خواهد کرد. احتامل این کار با توجه به افتضاح سوریه 

در  جنگ  پایان  بر  مبنی  توییتی  انتشار  منی توان  و  است  زیاد 

افغانستان و بیرون آمدن رسبازان امریکایی را از لیست انتظارها 

باعث  تاکتیکی  چنین  که  کرد  خواهد  مشخص  زمان  زد.  خط 

پیروزی او در انتخابات خواهد شد یا نه؛ اما ایاالت متحده با بودن 

ترامپ در رأس قدرت، تا همین حاال هم نفوذ زیادی را از دست 

است. داده 

مرتجم: مهدی غالمی

پس از کردها؛ آیا این بار نوبت افغانستان است؟
تصمیم ترامپ مبنی بر 

پشت کردن به کردها، باعث 

تقویت تندروان طالب خواهد 

شد؛ چون حاال که پیروزی 

نظامی  شان نزدیک است؛ 

منی خواهند برای پایان جنگ 

مذاکره کنند. آن ها شاهد 

تصمیم ترامپ بودند و حتام 

با خود فکر کرده اند که اگر 

ترامپ می تواند به کُردهایی 

پشت کند که شجاعانه در مقابل 

جنگ جویان دولت اسالمی 

)داعش( جنگیدند، پس بدون 

شک در زمان مناسبی هم 

متحدان افغانش را تنها خواهد 

گذاشت.


