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تیرتهای مهم

هشــت ســال پیــش از امــروز، زمانــی کــه 17 ســال دارد، 

مســتعار«  »نــام  پرویــز  می کنــد.  ازدواج  28ســاله ای  مــرد  بــا 

کســی بــه بــه خواســتگاری افســانه »نــام مســتعار« می آیــد، 

و  باســواد  خانــواده ی  یــک  از  و  اســت  طــب  تحصیل کــرده ی 

ظاهــرا روشــن فکر بــه خواســتگاری افســانه آمــده اســت؛ امــا 

افســانه مکتــب نرفتــه و خوانــدن و نوشــن را در خانــه بــه کمــک 

ــواده ی افســانه وقتــی از موقعیــت  برادرانــش آموختــه اســت. خان

خانوادگــی و تحصیلــی پرویــز خــر می شــوند، بــدون آن کــه 

چیــزی از افســانه بپرســند، قبــول می کننــد. از آن جــا کــه افســانه 

ــرد مناســبی  ــدارد و خواســتگارش را ف ــه ای در زندگــی اش ن گزین

ــرد. ــکل می گی ــان ش ــد و ازدواج ش ــی منی کن ــد، اعرتاض می  بین

خانــواده ی افســانه مبلــغ دو لــک و پنجــاه هــزار افغانــی 

طویانــه می خواهنــد؛ مبلغــی از ایــن طویانــه را بــرای افســانه 

جهیزیــه می خرنــد و مقــداری را بــرای مصــارف دیگــر مراســم 

عروســی مــرف می کننــد. افســانه بــا هــزار امیــد و آرزو بــه 

خانــه ی شــوهری مــی رود کــه تحصیل کــرده اســت.
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والــی تخــار، می گویــد کــه هراس افگنــان 

ــر  ــار، ب ــت تخ ــت در والی ــس از شکس ــب پ طال

غیرنظامیــان تجــاوز کــرده و دارایی هــای شــان 

ــد. ــرده ان ــه یغــا ب را ب

 14( سه شــنبه  روز  شــفق،  عبدالحــق 

عقــرب(، در یــک نشســت خــری در کابــل 

گفــت، پیــش از ایــن کــه او بــه عنــوان والــی 

تخــار انتخــاب شــود، هفــت ولســوالی ایــن 

ــه جــز از مراکــز آن هــا، تحــت کنــرل  والیــت ب

ــات  ــام عملی ــا انج ــروه ب ــن گ ــود و ای ــان ب طالب

»الفتــح« تــاش داشــتند کــه ســایر ولســوالی ها 

را نیــز تحــت تســلط خــود داشــته باشــند تــا بــه 

ــد. ــوذ کنن ــت نف ــز والی مرک

ــب، در  ــان طال ــه هراس افگن ــرد ک ــا ک او، ادع

زمــان مأموریــت او، دو بــار عملیــات گســرده ای 

را در تخــار انجــام دادنــد کــه نــه تنهــا شکســت 

خوردنــد، بلکــه ســخت پشــیان شــدند.

آقــای شــفق، افــزود، عــاوه بــر ایــن کــه 

ــی  شــان  ــب ســنگرهای اصل ــان طال هراس افگن

از دســت دادنــد، هفــت ولســوالی تحــت  را 

کنــرل آن هــا نیــز از ســوی نیروهــای...

قســمت  در  مــن  یادداشــت  آخریــن  ایــن 

ــداد جنبــش  ــرای روایــت روی ــی اســت کــه ب اول

روشــنایی اختصــاص داده ام. مجموعــه ی ایــن 

یادداشــت ها بایــد بــه 120 شــاره برســند. 

حــاال بــه شــاره ی 30 رســیده ایــم. تــا ایــن 

لحظــه مــن رســا عضویــت »شــورای عالــی 

ــوی  ــور 1395. عض ــتم: 26 ث ــی« را نداش مردم

بــودم کــه در  از اعضــای جنبــش روشــنایی 

کنــار صدهــا هــزار فعــال دیگــر، بــرای داعیــه ی 

»لیــن بــرق«، »خــط روشــنایی«، »نفــی تبعیــض و 

تحقیــر«، »تأمیــن حقــوق شــهروندی« و »اصاح 

حکومــت و نــگاه حکومــت داری« در افغانســتان 

تــاش داشــتیم. مــن روزانــه، بــدون اســتثنا، از 

ســاعت هفــت صبــح تــا یــک بعــد از ظهــر معلم 

مکتــب معرفــت بــودم و حــارضی خــود در ایــن 

ــه  نهــاد و حضــور در کاس درس و رســیدگی ب

ــدی در  ــون بن ــی را همچ ــؤولیت های معلم مس

پاهایــم می دیــدم کــه منی توانســتم نســبت 

نیــز  ظهــر  از  بعــد  باشــم.  بی اعتنــا  آن  بــه 

ــودم و  دانشــجوی کاس هــای درس ابن ســینا ب

منی توانســتم از مســؤولیت دانشــجویی...

هزار   184 از  بیش  که  می گویند  معارف،  وزارت  مسؤوالن 

پوشش  تحت  افغانستان،  در  عودت کننده  و  بی جاشده  کودک 

اند. گرفته  قرار  آموزشی 

نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف، به روزنامه ی صبح کابل 

می گوید که در جریان سال جاری، 184749 کودک بی جاشده 

والیت   16 در  دخرت،   105990 شمول  به  عودت کننده،  و 

اند. شده  بهره مند  آموزشی  خدمات  از  افغانستان، 

ارزگان،  کابل،  والیت های  در  کودکان  این  که  می افزاید  او، 

ننگرهار،  کندز،  کرن،  کندهار،  جوزجان،  هرات،  بادغیس،  بلخ، 

پوشش  زیر  پکتیکا  و  سمنگان  هلمند،  فاریاب،  زابل،  رسپل، 

اند. گرفته  قرار  آموزشی 

بانو نزهت، عالوه کرد که این کودکان، در بیش از 5 هزار صنف 

درسی، توسط 5849 آموزگار، به شمول نزدیک به 3 هزار آموزگار 

زن، آموزش دیده اند.

او ادامه داد که کودکان بی جاشده به دلیل عدم ارائه ی اسناد، 

در صنف های 9ماهه و سه ساله ای که بر اساس رسوی نیازمندی 

قرار  آموزشی  پوشش  زیر  یافت،  تدویر  مؤسسه ها  سوی  از  مردم 

گرفته و سپس زمینه ی جذب آن ها در مکاتب دولتی در نزدیکی 

محل سکونت شان، فراهم شده است.

این در حالی است که در جریان سال گذشته ی خورشیدی، 

ولسوالی   80 در  کننده  عودت  و  شده  بی جا  کودک   246000

بودند. شده  بهره مند  آموزشی  خدمات  از  افغانستان 

والی تخار:
 طالبان بر غیرنظامیان تجاوز و 

دارایی های  شان را غارت کرده اند

احمد بهزاد »دجال یک چشم« 
جنبش روشنایی بود!
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ــت،  ــینایی »پانی پ ــم س ــر، فیل ــدی دیگ تاچن

اکــران  هندوســتان  در  بــزرگ«  خیانــت  آن 

عمومــی خواهــد شــد. فیلمــی تاریخــی و درام 

بــه کارگردانــی »آشــوتوش گواریگــر و بــا بــازی 

ســانجی َدت، آرجــون کپــور و کریتــی ســانون.« 

ســوم  نــرد  اســاس  بــر  فیلــم،  ایــن  داســتان 

پانی پــت، ســاخته شــده اســت کــه دوصدوپنجــاه 

و هشــت ســال پیــش، میــان ارتش هــای احمدشــاه 

ــد، در  ــوری مرهته هــای هن ــی و ارتــش امپرات دران

داد.  رخ  پانی پــت  شــهر 

مدل هــای تصمیم گیــری در سیاســت خارجــی 

ــا  ــن مدل ه ــی از ای ــت؛ یک ــاوت اس ــورها متف کش

ــر اســاس  ــت و ب ــی« اس ــب فکــری واقع گرای »مکت

ایــن مــدل، تصمیم گیرنــدگان سیاســت خارجــی، 

در مــورد ارزش هــا، منابــع، اهــداف و اولویت هــای 

گوناگــون از اطاعــات کامــل برخــوردار باشــند 

را  آینــده  احتالــی  رفتارهــای  بتواننــد،  تــا 

کننــد.  پیش بینــی 

در حالــی کــه یــک هفتــه ی دیگــر تــا اعــام 

ریاســت جمهوری  انتخابــات  ابتدایــی  نتیجــه ی 

زمــان باقــی مانــده اســت؛ اختافــات دیــدگاه  میــان 

اعضــای کمیســیون مســتقل انتخابــات ایــن نگرانــی 

ــد  ــن نتوانن ــان ممک ــه آن ــت ک ــان آورده اس ــه می را ب

ــی را  ــه ی ابتدای ــات، نتیج ــم انتخاب ــه تقوی ــق ب مطاب

ــد.  ــام کنن ــاری اع ــال ج ــرب س در 23 عق

پانی پت، واکنش ها و 
بازاریابی بزرگ

وزارت خارجه در کنترل ارگ؛
 آیا دیپلماسی فعال برمی گردد؟

اختالف های کمیشنران، سرنوشت 
انتخابات را به کجا خواهد کشاند؟
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پلوشه: عروس نشدم، کنیز شدم
زندگی به رنگ زن
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وزارت معارف: بیش از ۱۸4هزار کودک بی جاشده و 
عودت کننده آموزش دیدند

دانشگاه خوانده ا ی که جواری می فروشد
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برای  اولی است که  یادداشت من در قسمت  آخرین  این 

روایت رویداد جنبش روشنایی اختصاص داده ام. مجموعه ی 

این یادداشت ها باید به 120 شامره برسند. حاال به شامره ی 

»شورای  عضویت  رسام  من  لحظه  این  تا  ایم.  رسیده   30

عالی مردمی« را نداشتم: 26 ثور 1395. عضوی از اعضای 

دیگر،  فعال  هزار  صدها  کنار  در  که  بودم  روشنایی  جنبش 

و  تبعیض  »نفی  روشنایی«،  »خط  برق«،  »لین  داعیه ی  برای 

تحقیر«، »تأمین حقوق شهروندی« و »اصالح حکومت و نگاه 

حکومت داری« در افغانستان تالش داشتیم. من روزانه، بدون 

استثنا، از ساعت هفت صبح تا یک بعد از ظهر معلم مکتب 

معرفت بودم و حارضی خود در این نهاد و حضور در کالس 

درس و رسیدگی به مسؤولیت های معلمی را همچون بندی در 

پاهایم می دیدم که منی توانستم نسبت به آن بی اعتنا باشم. 

و  ابن سینا بودم  نیز دانشجوی کالس های درس  از ظهر  بعد 

منی توانستم از مسؤولیت دانشجویی خود در این نهاد غفلت 

کنم.

و  حاشیه ای  نقش  داشتم،  که  نقشی  هر  زمان  این  تا 

تنها  نه  مردمی  عالی  شورای  جلسات  در  بود.  رسمی  غیر 

رشکت نداشتم، بلکه از محتوا و تصمیامت آن هیچ اطالعی 

عالی  مواضع رسمی شورای  دیگر،  فرد  مانند هر  منی یافتم. 

استاتوس های  و  پیام ها  اعالمیه ها،  بیانیه ها،  از  را  مردمی 

فیس بوکی یا مصاحبه های تلویزیونی و نرشیات چاپی دنبال 

می کردم. روز 26 ثور نیز، برای اولین بار با دعوت احمد بهزاد 

و پس از رصف صبحانه با او، به مسجد رسول اکرم رفتم و با 

پیشنهاد داوطلبانه ی جعفر مهدوی، به جای مناینده ی رسمی 

حزب ملت، به عضویت شورای عالی مردمی نایل شدم. با این 

وجود، من با سایر اعضای شورای عالی مردمی، در راه رفن با 

این ها نهاد، به اندازه ی تقریبا دو هفته فاصله ی زمانی داشتم. 

با  تا آخرین روز عضویتم که  این فاصله ام، به صورت منادین 

سخنان رسدار قلندر در جلسه ی شورای عالی مردمی پایان 

یافت، حفظ شد؛ هر چند، همین عضویت رسمی برایم امکان 

و فرصت آن را نیز مساعد کرد که از موقف یک »عضو رسمی«، 

نه تنها در جلسات شورای عالی مردمی حضور داشته باشم، 

بلکه موضع و تالشم را در سطحی متفاوت تر ابراز کنم.

برای من، قصه ی اصلی جنبش روشنایی دقیقا از همین 

و  حساس  جلسه ی  آن  از  قبل  شب  می شود.  رشوع  تاریخ 

در  مردمی  عالی  شورای  اعضای  از  تن  ده ها  تعیین کننده ی 

دفرت دانش که برگزار شد و آن جا توافق غیررسمی برای ایجاد 

آن  فردا  بود.  گرفته  صورت  توتاپ  منازعه ی  حل  کمیسیون 

تظاهرات بزرگ 27 ثور در کابل برگزار شد. محقق و دانش از 

رفتند. بیرون  روشنایی  جنبش  اردوگاه 

من در جلسه ای که محقق و دانش با مکتوب امضاشده ی 

ارشف غنی به جلسه ی شورای عالی مردمی آمدند و با توهین 

بیرون رفتند، حضور نداشتم.  از مسجد  تلخ کامی  و  و تحقیر 

عالی  شورای  در  عضویتم  که  صبح  اول  جلسه ی  از  پس 

مردمی پذیرفته شد، به مکتب برگشتم و قرار بود در جلسه ی 

می شد،  برنامه ریزی  فردا  تظاهرات  برای  که  شام گاهی 

در  که  مسائلی  بسیار  از  برگشتم،  وقتی  شام  کنم.  اشرتاک 

جریان روز اتفاق افتاده بود، باخر شدم؛ اما کسی نگفت که 

است.  کرده  ترک  را  روشنایی  جنبش  رسمی  طور  به  محقق 

تام االختیار  هنوز حاجی خلیل به عنوان مناینده ی رسمی و 

جلسه  در  نیز  شب  آخر  تا  و  داشت  حضور  جلسه  در  محقق 

صحبت های  نیز  خلیل  حاجی  با  شب  آن  من  ماند.  باقی 

زیادی داشتم. از برخوردی که آن روز با محقق و دانش شده 

بود، فوق العاده ناراحتی داشت. من از او  خواستم که محقق 

در برابر فشارهایی که شورا ایجاد می کند، ناراحت نشود و در 

تظاهرات فردا فعاالنه اشرتاک کند و با موقفی قدرت مندتر در 

صحبت با حکومت سهم بگیرد. آن شب برای اولین بار فرصت 

عارف  نیلی،  زاده ی  صادقی  اکری،  محمد  با  تا  می یافتم 

آزاد،  ریحانه  بهزاد، سعادتی،  رحامنی، جعفر مهدوی، احمد 

اعضای  از  زیادی  جمع  و  قاسمی  علی اکر  رضایی،  شاه گل 

شورای عالی مردمی به صورت انفرادی نیز صحبت و گفت وگو 

باشم. داشته 

»موقعیت« و »نقش« محوری بهزاد در شورای عالی مردمی 

برای هیچ کسی پوشیده و قابل انکار نبود. به وضوح می شد 

این  دل بدی،  یا  دل خوشی  با  همه،  تقریبا  که  کرد  درک 

بهزاد  احمد  بودند. خود  پذیرفته  او  برای  را  نقش  و  موقعیت 

نیز به این موقعیت و نقش باور کرده بود و با اعتامدبه نفسی 

استاتوس های  و  پیام ها  می گذاشت.  ناخن  آن  بر  مشهود 

و  اعالمیه ها  نرش  و  پخش  و  تدوین  در  او  سهم  و  فیس بوکی 

که  سخرنانی هایی  مردمی،  عالی  شورای  رسمی  مواضع 

می کرد، دید و بازدیدهایی که در منزلش یا بیرون از منزلش 

صورت می گرفت، همه مؤید این موقعیت و نقش او در شورای 

عالی مردمی بودند. دلیل این که من در یادداشت هایم او را 

»نقطه ی ثقل قدرت« در جنبش روشنایی گفته ام، نیز با توجه 

او است. به همین موقعیت و نقش 

عالی  شورای  اعضای  همه ی  تقریبا  ثور،   27 شب  تا 

مردمی، به شمول محقق و دانش، در اردوگاه جنبش روشنایی 

حضور داشتند. هویتی جدید، متام گرایش های سیاسی افراد 

و گروه ها، تعلقات قرشی، جنسیتی و ایدیولوژیک آنان، پایگاه 

طبقاتی، حیثیت اجتامعی، سطح سواد و تحصیل و منصب 

رسمی در قوای سه گانه ی دولت را تحت پوشش گرفته بود. 

اگر غیبت محقق و دانش در تظاهرات 27 ثور برمال منی شد، 

میلیون  یک  به  نزدیک  حضور  قالب  در  جامعه  کالن  تصویر 

یک  در  اجتامعی  بسیج  امکان  پایتخت،  قلب  در  انسان 

چهارچوب بزرگ اجتامعی را به عنوان یک تجربه ی تاریخی 

تبدیل می کرد.  »واقعیت«  به  »آیدیال«  از 

احمد بهزاد در مرکزی ترین نقطه ی این هویت جدید قرار 

»موقعیت  همین  به  او  توجه  عدم  می رسد  نظر  به  و  داشت 

مرکزی«، نقطه ی آغاز شکست و انحراف در جنبش روشنایی 

نیز محسوب می شود. او، نه تنها ظرفیت خوب و شایسته ای 

تاریخ  برهه ی  حساس ترین  در  موقعیت  این  متثیل  برای 

سیاسی و مدنی کشور نشان نداد، بلکه با اتخاذ رویکردهای 

ناشیانه و ناسنجیده، رفته رفته خود را به »دجال یک چشم« ی 

تبدیل کرد که رصفا با فریب و چوتاری تالش می کرد ضعف 

و ناشایستگی خود در این موقعیت را کتامن یا جران کند.

قصه های  در  بزرگ  فریبی  مناد  یک چشم«  »دجال 

علوم  دانشجوی  عنوان یک  به  من  برای  است.  »آخرالزمانی« 

معناداری  مناد  یک چشم«  »دجال  »امپاورمنت«،  و  سیاسی 

است که ظرافت های قشنگ و عمیقی از روان شناسی انسان 

هامن  بر  هم  هنوز  بهزاد  احمد  می کند.  متثیل  را  جامعه  و 

»خر« ی سوار است که موقعیت و نقش »دجال« ی او را جار 

را  او خلقی  »خر«  و  است  »دجال«  او صدای  می زند. صدای 

به هوای یک خیال موهوم به دنبال او رسگردان کرده است. 

کسی از روی دوش این »خر«، متوجه نشد که او در فروپاشی 

اردوگاه »جنبش روشنایی« چه نقش خطرناک و بدی را بازی 

می کند. من خیلی زمان های بعد بود که از برافروختگی چهره 

و ارصار او در منزل دانش برای درج اسمش در کمیسیون حل 

منازعه باخر شدم. فردای آن، او در جلسه ی پرتنش شورای 

عالی مردمی به اندازه ی یک کلمه هم از نقش و سهم خود در 

تدوین این طرح و رساندن آن تا مرحله ای که محقق و دانش 

با امضا و مهر رسمی ریاست جمهوری به شورای عالی مردمی 

بیاورند، چیزی نگفت. اگر او به اندازه ی سعادتی سهم محقق 

منازعه  حل  کمیسیون  طرح  ارائه ی  و  تدوین  در  را  دانش  و 

تبیین می کرد، شورای عالی مردمی اولین شکست و فروریزی 

به آن رسعت شاهد منی شد.  را  اردوگاه جنبش روشنایی  در 

شکی نیست که رقابت و هم چشمی محقق، دانش و خلیلی، 

مدبر و امثال آنان در وسط معرکه نقش داشت؛ اما بهزاد در 

را همچون  واقعیت  این  قرار داشت که می توانست  موقعیتی 

ده ها و صدها واقعیت نامتجانس و ناهمگونی دیگر در زیر یک 

سقف بزرگ به نام »جنبش روشنایی« جا دهد.

این  مزاری،  عکس  از  استفاده  در  او  ترتیب،  همین  به 

حقیقت بزرگ را کتامن کرد که محمد اکری، صادقی زاده ی 

و  ده ها  و  امید  ذوالفقار  رحامنی،  عارف  انوری،  سید  نیلی، 

صدها تن دیگر با ایدیولوژی و موضع سیاسی و وابستگی های 

با  کم  دست  که  دارند  حضور  روشنایی  جنبش  در  نیز  دیگر 

این گونه تصویر از احمد بهزاد در نقطه ی ثقل قدرت جنبش 

این  بهزاد در  روشنایی رضایت نخواهند داشت. شاید احمد 

استفاده جویی خود به اثر مثبتی توجه داشت؛ اما فریبی که 

را به عملی »دجال« گونه تبدیل می کرد،  این مثبت اندیشی 

با شکست و فروریزی در اردوگاه جنبش روشنایی قابل درک 

و عدم دل خوشی  یا دل خوشی  بهزاد  احمد  نیت  با  نه  است 

من و کس دیگر.

حمزه  احمدی،  امین  داکرت  مانند  کسانی  هشدارهای 

الهام  سلطانی،  جواد  بودا،  اسد  هاتف،  سخیداد   واعظی، 

و هیجانی خفه می شد  هیاهو  در  آنان رصفا  امثال  و  غرجی 

که احمد بهزاد در محور آن قرار داشت. این یک فریب بزرگ 

و سنگین بود که عمق آن را در روان جامعه تنها در مقیاس 

خودش  بهزاد  احمد  کرد.  اندازه گیری  می توان  »دجال« 

فریبی  نیست؛  ساده ای  فریب  دجالی«  »فریب  که  می داند 

است که چشم های بی شامری را خیره می کند و مجال برای 

تا حدی مرگ آفرین تنگ  را  شنیدن حرف و سخن و هشدار 

می سازد.

در  عضویتم  که  روزی  تا  ثور   27 تظاهرات  فردای  از  من 

مکامله،  نامه،  ده ها  می یابد،  پایان  مردمی  عالی  شورای 

صحبت و جلسه با احمد بهزاد و دیگر اعضای شورای عالی 

مردمی داشته ام. من در سطوحی مختلف با مقامات حکومتی 

و  اسناد  آن ها  همه ی  از  که  بوده ام  صحبت  و  متاس  داخل 

یادداشت هایی  شامره ی  است.  مانده  باقی  زیادی  مدارک 

کنند،  تکمیل  را  روشنایی«  »جنبش  روایت  است  قرار  که 

اکنون به عدد سی رسیده اند که تنها یک چهارم از مجموعه 

یادداشت هایی است که باید تصویر این رویداد را در »تأمل« 

کنند. تکمیل  من  های 

متوقف  جا  همین  در  را  یادداشت ها  این  نرش  سیر  من 

می سازم. حاال اندک اندک معلوم شده است که رس نخ ماجرا 

بگذارم  را  قصه  این  ادامه ی  دارم  دوست  می رسد.  کجا  به 

برای احمد بهزاد و سایر افرادی که سخنان زیادی از جنبش 

تا  اند.  کرده  مخفی  خود  زبان های  زیر  و  دل  در  روشنایی 

کنون تنها اسدالله سعادتی »پاسخ های من« را نوشته است 

منی گیرد.  بر  در  را  او  حرف های  همه ی  می رسد  نظر  به  که 

این کتاب صورت نوشتاری گفت وگویی است که سعادتی در 

صفحه ی تلگرامی با عده ی معدودی از مخاطبان خود انجام 

داده و هامن گونه که خود نیز گفته است، بدون هیچ دخل و 

ترفی به صورت کتاب گرد آمده اند. کتاب »کوچه بازاری ها« 

روایت مفصل و روش مندی دارد که تقریبا بر اکرث واقعیت های 

درون جنبش روشنایی ناخن گذاشته و به تعبیری که من در 

یادداشتی گفته بودم »پرده را پس زده است« تا پنهانی های 

از  را  زیادی آشکار شود. داکرت حفیظ رشیعتی گزارش هایی 

روی صفحات مجازی و غیرمجازی گردآوری کرده و به صورت 

یک مجموعه نرش کرده است؛ اما حرف های بیشرتی هستند 

و  ناجی  باید محقق، دانش، خلیلی، صادق مدبر، داوود  که 

احمد  کنند.  بیان  مردمی  عالی  شورای  اعضای  از  تن  ده ها 

بهزاد، در میان همه، محوری ترین مسؤولیت را در گفن این 

دارد. حرف ها 

یا  من  سخنان  برابر  در  که  حساسیت هایی  و  خشم 

خادم حسین کریمی یا دای فوالدی در صفحات مجازی ابراز 

می شوند، ناشی از فریب بزرگی است که احمد بهزاد با نقاب 

برابر همه پهن کرده  به گونه ی یک دام در  »دجال« ی خود 

است. او، با وجود آن که یک بار از شورای عالی مردمی استعفا 

»نقش دجالی«  از  نجات  برای  بود  استعفا تالشی  این  و  کرد 

که خواسته یا ناخواسته او را روی »خر دجالی« سوار کرده و 

صورتش را در ورای »نقاب دجالی« پنهان کرده است. وقتی 

روایت های جنبش روشنایی رشوع شد، احمد بهزاد به میدان 

برگشت و این خر خوبی بود. حاال من میدان را متاما برای او 

خالی می گذارم تا قبل از این که من در فصلی جدید سخنی 

دیگر بگویم، او لب باز کند و سخن بگوید.

از  و  نوشتم  بهزاد  برای  نامه ای  میزان   25 تاریخ  به  من 

این  از  بزند.  حرف  و  بشکند  را  دهانش  قفل  که  خواستم  او 

او  برای  نامه  ماه برسم، یک  تاریخ 25  به  پس، هر روزی که 

من  هم سخنی  و  ارتباط  وسیله ی  تنها  نامه  این  می نویسم. 

بگذارد  پیش  گام  او  که  بود  خواهد  زمانی  تا  بهزاد  احمد  با 

جنبش  در  او  نقش  و  او  اطراف  در  که  را  زیادی  گره های  و 

کند.  باز  است،  شده  ایجاد  روشنایی 

تجربه  یک  تنها  روشنایی  جنبش  که  منی بریم  یاد  از 

آن  جمعی  حرکت  راستای  در  جامعه  بزرگ  تجربه های  از 

روشنایی  جنبش  از  قبل  حرکت،  این  است.  »نجات«  برای 

هزینه های  و  گذاشته  رس  پشت  را  زیادی  نشیب های  و  فراز 

کمرشکنی را شاهد شده است. پس از این نیز حرکت ادامه 

می یابد؛ اما خوب است احمد بهزاد از اولین کسانی باشد که 

سنت سکوت در سیاست را بشکند و جامعه را در جمع بندی و 

مرور تجربه های سیاسی آن کمک کند. این ساده ترین گامی 

خود  درونی  »دجال«  چنگال  از  دورشدن  برای  او  که  است 

می تواند. برداشته 

»دجال یک چشم« مناد فریبی 

بزرگ در قصه های »آخرالزمانی« 

است. برای من به عنوان یک 

دانشجوی علوم سیاسی و 

»امپاورمنت«، »دجال یک چشم« 

مناد معناداری است که 

ظرافت های قشنگ و عمیقی از 

روان شناسی انسان و جامعه را 

متثیل می کند. احمد بهزاد هنوز 

هم بر هامن »خر« ی سوار است 

که موقعیت و نقش »دجال« ی 

او را جار می زند. صدای او صدای 

»دجال« است و »خر« او خلقی 

را به هوای یک خیال موهوم به 

دنبال او رسگردان کرده است. 

کسی از روی دوش این »خر«، 

متوجه نشد که او در فروپاشی 

اردوگاه »جنبش روشنایی« چه 

نقش خطرناک و بدی را بازی 

می کند.

سخن2 گونه ی  بر  اشکی 

احمد بهزاد »دجال یک چشم« جنبش روشنایی بود!
ظاهــرا تنهــا مشــکالت اقتصــادی نیســت کــه پــای 

افغانســتانی ها را بــه زندگــِی خــارج از افغانســتان 

 The( ــوی ــی از س ــه تازگ ــه ب ــی ک ــاند. گزارش می کش

می دهــد  نشــان   رســیده،  نــرش  بــه   )Daily Beast

ــی  ــه ی پیشــین و فعل کــه برخــی از مقام هــای بلندپای

دولــت افغانســتان، صاحــب جایدادهــا و ویالهایــی در 

شــهر ســاحلی دبــی شــده انــد. ایــن گــزارش، از برخی 

ــه،  ــت ک ــرده اس ــام ب ــتان ن ــت افغانس ــای دول مقام ه

ــن  ــت در ای ــارف هنگف ــا مص ــی را ب ــای بزرگ جایداده

شــهر ســاحلی ســاخته انــد. هرچنــد مشــخص نیســت 

پــول خریــد ایــن جایدادهــا از چــه راهــکاری بــه دســت 

آمــده اســت؛ امــا آن چــه ایــن گــزارش نشــان می دهــد، 

ایــن اســت کــه خریــداری جایــداد توســط مقام هــای 

دولــت کشــوری ماننــد افغانســتان در شــهر تجارتی ای 

میلیاردهــا  بــه  نیم نگاهــی  شــاید  دبــی،  ماننــد 

ــر، در  ــری داشــته باشــد کــه طــی دو دهــه ی اخی دال

افغانســتان رسازیــر شــد و بــه طــور مشــکوکی، قســمت 

بزرگــی از ایــن پــول، بــرای اهدافــی کــه کمــک شــده 

بــود، بــه مــرف نرســید.

در ایــن گــزارش، نــام شــامری از مقام هــای دولتــی 

ــه  ــت ک ــده اس ــر ش ــتان ذک ــی افغانس ــین و فعل پیش

می توانیــد بــا مراجعــه در صفحــه ی 8 همیــن شــامره ی 

روزنامــه ی صبــح کابــل، ترجمــه ی آن را بخوانیــد؛ 

ــت  ــورد انگش ــد م ــه چن ــم ب ــت می خواه ــن فرص در ای

بگــذارم کــه بی ربــط بــه خریــد ایــن جایدادهــا توســط 

مقامــات افغانســتان نیســت.

ــط  ــداد توس ــد جای ــت از خری ــه در برداش 1: آن چ

مقام هــای بلندرتبــه ی دولتــی یــک کشــور در کشــوری 

ــن اســت کــه  ــد، ای دیگــر، توجــه مــن را جلــب می کن

ــور در  ــک کش ــی ی ــه ی دولت ــات عالی ربت ــی مقام وقت

ــداری  ــداد خری ــری جای ــور دیگ ــگ، در کش ــال جن ح

مقام هــای  ایــن  آیــا  چیســت؟  پیامــش  می کننــد 

دولتــی کــه هــر کــدام در پســت های کلیــدی دولــت 

کار کــرده انــد، پذیرفتــه انــد کــه وضعیــت افغانســتان 

خــوب شــدنی نیســت و بایــد بــرای روز مبــادای شــان، 

در کشــور دیگــری جــا ریــزرف کننــد؟ وقتــی مقامــات 

ــد  ــده ی افغانســتان ناامی ــه از آین ــن گون ــا ای ــی م دولت

باشــند، پــس بــا کــدام منطــق دولــت، مهاجــران را بــه 

ــه  ــانی ک ــد و از کس ــوت می کن ــن دع ــه وط ــت ب برگش

ــن  ــه وط ــد ک ــد، می خواه ــرت دارن ــه مهاج ــم ب تصمی

ــرک نکننــد؟ شــان را ت

ــداد در  ــد جای ــال خری ــه دنب ــه ب ــانی ک ــا کس 2: آی

کشــورهای دیگــر اســتند، ریگــی در کفــش شــان 

اســت کــه می ترســند اگــر روزی مــردم از آن خــر 

شــوند، دیگــر افغانســتان جــای آن هــا نخواهــد بــود؟ 

ــه داران  ــرت رسمای ــروز بیش ــه ام ــی ک ــی مدرن در جهان

زندگــی  و  هــوا  آلودگــی  نســبت  می کننــد  تــالش 

ماشــینی شــهری، جایــی در روســتاها و مناطقــی کــه 

ــن  ــوچ ای ــل ک ــند، دلی ــته باش ــرت دارد داش ــوای به ه

مقام هــای پــول دار افغانســتانی بــه یــک شــهر بــه 

شــدت تجارتــی چیســت؟ آن چــه در ایــن گــزارش یــاد 

شــده اســت، بیشــرت ایــن جایدادهــا نــه بــرای تجــارت 

ــت. ــده اس ــداری ش ــاش خری ــرای بودوب ــه ب ک

3: در کشــوری کــه بیــش از پنجــاه درصــد مــردم آن 

دچــار فقــر چندبعــدی اســت، انتقــال میلیاردهــا دالــر 

پــول توســط افــراد عالی رتبــه ی دولتــی بــه کشــورهای 

ــر  ــد. اگ ــته باش ــد داش ــی را می توان ــه پیام ــر، چ دیگ

ــارد  ــای میلی ــد جایداده ــای خری ــه ج ــا ب ــن پول ه ای

رسمایه گــذاری  افغانســتان  در  دبــی،  در  دالــری 

ــر  ــکار و فقی ــزار بی ــرای چنده ــت ب ــد، می توانس می ش

ایــن کشــور زمینــه ی کار و درآمــد را فراهــم کنــد. 

ــر  ــکار و فقی ــهروندان بی ــرای ش ــزارش ب ــن گ ــام ای پی

افغانســتان چــه می توانــد باشــد؟ بــرای جوانانــی کــه 

ــرای درآوردن  ــا ب ــد و ی ــش می گیرن ــرت پی ــا راه مهاج ی

لقمــه ی نانــی، بــه گروه هــای تروریســتی می پیوندنــد.

ــه ایــن مقام هــای افغــان  4: ایــن پول هــا از کجــا ب

ــا ایــن پول هــا بخشــی از میلیاردهــا  رســیده اســت؛ آی

ــه دولــت  ــه ی ملــت فقــط ب ــه بهان دالــری اســت کــه ب

ــون  ــدون دور زدن قان ــراد ب ــن اف ــا ای ــت، ی ــیده اس رس

بــه ایــن پول هــا رســیده انــد؟ طــی دو دهــه ی اخیــر، 

ــوده  فســاد یکــی از مشــکالت عمــده  در افغانســتان ب

اســت کــه پابه پــای تروریــزم و جنــگ از ایــن ملــت 

بلندتریــن  از  قربانــی گرفتــه اســت. فســادی کــه 

ــده  ــه دوان ــن آن، ریش ــا پایین تری ــی ت ــای دولت مقام ه

ــاد  ــا آن ایج ــارزه ب ــرای مب ــه ب ــر اداره ای ک ــت و ه اس

دیگــر  بــه  نســبت  بیشــرتی  فســاد  بــه  می شــود، 

اداره هــا گیــر می مانــد.

چنــد دهــه جنــگ خامنان ســوز در افغانســتان، 

در کنــار نابــودی زیربناهــای اقتصــادی و سیاســی 

و گرفــن جــان هــزاران انســان بی گنــاه، تأثیــرات 

مخربــی را بــر روان و اخــالق ایــن جامعــه بــه جــا 

ــا  ــود؛ ام ــام ش ــگ مت ــاید جن ــه ش ــت ک ــته اس گذاش

ــات اخالقــی و شــخصیتی،   ــن انحراف ــرای اصــالح ای ب

دهه هــا وقــت نیــاز اســت. ملتــی کــه هیــچ امیــدی بــه 

آینــده اش نــدارد و همیــن کــه فرصتــی را بــرای قاپیدن 

حــق دیگــران بــه دســت مــی آورد، تــا تــوان دارد از آن 

اســتفاده می کنــد. 

مقام هایی در حال 
فرار؟!
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در حالــی کــه یــک هفتــه ی دیگــر تــا اعــالم نتیجــه ی ابتدایــی 

انتخابــات ریاســت جمهوری زمــان باقــی مانــده اســت؛ اختالفــات 

ایــن  انتخابــات  دیــدگاه  میــان اعضــای کمیســیون مســتقل 

نگرانــی را بــه میــان آورده اســت کــه آنــان ممکــن نتواننــد مطابــق 

ــال  ــرب س ــی را در 23 عق ــه ی ابتدای ــات، نتیج ــم انتخاب ــه تقوی ب

جــاری اعــالم کننــد. 

مســؤوالن کمیســیون مســتقل انتخابــات، ابتــدای همیــن 

بایومرتیــک  آرای  هفتــه اعــالم کردنــد کــه رونــد پاک ســازی 

شــده از ســوی رشکــت درملــوگ بــه پایــان رســیده و 86226 رأی 

تکــراری شناســایی شــده اســت. اورنــگ زیــب، از کمیشــرنان ایــن 

کمیســیون در آن زمــان گفتــه بــود کــه کمیســیون انتخابــات بــه 

لحــاظ تخنیکــی و عملیاتــی، بــا مشــکلی مواجــه نیســت و تــالش 

ــد. ــالم کن ــده اع ــت تعیین ش ــی را در وق ــه ی ابتدای ــا نتیج دارد ت

ــری  ــه ره ــی ب ــات و همگرای ــی ثب ــت انتخابات ــرا تک ــا اخی ام

عبداللــه عبداللــه، مدعــی شــده اســت کــه حــدود 300 هــزار رأی 

بایــد باطــل اعــالم شــود. نورالرحــامن اخالقــی، ناظــر تخنیکــی 

یــک  روز دوشــنبه )13 عقــرب( در  و همگرایــی،  ثبــات  تیــم 

ــان  ــارج از زم ــه خ ــزار رأی ک ــه 112 ه ــت ک ــری گف ــت خ نشس

ــر  ــاعت 5 ع ــد از س ــح و بع ــاعت 7 صب ــل از س ــری )قب رأی گی

ــود. ــالم ش ــل اع ــد باط ــده، بای ــتم ش ــزان( درج سیس ــش می ش

ــتار  ــان خواس ــی همچن ــات و همگرای ــته ی ثب ــو دس ــن عض ای

باطــل شــدن 137630 رأی دیگــر نیــز شــد؛ زیــرا بــه گفتــه ی او، 

هیــچ وضاحتــی در مــورد ایــن آرا وجــود نــدارد.  

خواســتیم در ایــن مــورد دیــدگاه کمیســیون انتخابــات را 

ــا  ــد؛ ام ــا می کش ــه کج ــن آرا ب ــت ای ــه رسنوش ــیم ک ــته باش داش

ــن  ــات ضم ــیون انتخاب ــرن کمیس ــه، کمیش ــد عبدالل ــا محم موالن

خــودداری از ارائــه ی معلومــات، بــه خرنــگار صبــح کابــل  توهیــن 

کــرد. 

را  کمیســیون  کاری  رونــد  مــورد  در  نگرانی هــا  امــا  آنچــه 

بیشــرت کــرده اســت، نبــود هم آهنگــی میــان اعضــای کمیســیون 

انتخابــات اســت. موالنا محمــد عبداللــه، روز دوشــنبه )14عقرب( 

بــه نحــوی بــر اظهــارات اخیــر دســته ی انتخاباتــی ثبــات و 

همگرایــی مهــر تأییــد گذاشــته و گفتــه اســت کــه رسنوشــت 

137630رأی معلــق و 102012 رأی اســتعامل شــده ی خارج  

از زمــان انتخابــات نیــاز بــه بازشــامری دوبــاره دارد کــه بــدون آن 

ــود.  ــه می ش ــکل مواج ــه مش ــامری ب ــد بازش رون

ــور آن  ــت: »حض ــته اس ــات نوش ــیون انتخاب ــو کمیس ــن عض ای

ــاحات کاری  ــه در س ــات ک ــیون انتخاب ــؤوالن کمیس ــده از مس ع

شــان تفــاوت فاحــش آرا وجــود دارد؛ مطابــق فیصلــه ی مــورخ 7 

میــزان 1398 بایــد بــه مراجــع عدلــی مربــوط معرفــی شــوند؛ زیرا 

ــر  ــز زی ــامری نی ــت بازش ــخاص مرشوعی ــن اش ــت چنی در موجودی

ســوال مــی رود.«

عــدم  نیــز  انتخابــات  ناظــر  نهادهــای  حــال،  همیــن  در 

تأییــد  را  انتخابــات  کمیســیون  اعضــای  میــان  هم آهنگــی 

از  یکــی  واحــد،  دیــدگاه  نبــود  کــه  می گوینــد  و  می کننــد 

دالیلــی اســت کــه ســبب تأخیــر در اعــالم نتیجــه و کنــدی رونــد 

انتخابــات شــده اســت. ســمیرا رســا، ســخنگوی بنیــاد انتخابــات 

ــل  ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــا( ب ــتان )فیف ــه ی افغانس آزاد و عادالن

کمیســیون  در  کــه  چالش هایــی  مهم تریــن  از  می گویــد، 

انتخابــات وجــود دارد، عــدم وحــدت دیــدگاه میــان اعضــای ایــن 

کمیســیون اســت. 

بانــو رســا می گویــد: »وقتــی کــه کمیشــرنی در رســانه ای 

ــأله  ــن مس ــیون ای ــای کمیس ــایر اعض ــد، س ــری می کن ــار نظ اظه

ــم  ــد و عــدم موافقــت دیگــر کمیشــرنان، در تصمی را منــی پذیرن

شــان نیــز تأثیــر منفــی دارد و ایــن مســأله مشــکالت زیــادی در 

ــت.« ــود آورده اس ــه وج ــات ب ــد انتخاب رون

تکت هــای  اظهــارات  فیفــا،  ســخنگوی  ســویی  هــم،  از 

انتخاباتــی منبــی بــر باطــل و یــا عــدم باطــل کــردن آرا را، خــالف 

ــه  ــد ک ــد. او می گوی ــردم می دان ــه آرای م ــی ب ــون و بی احرتام قان

تکت هــای انتخاباتــی، حــق تصمیم گیــری در مــورد ایــن کــه 

ــن  ــا ای ــو رس ــد. بان ــود را ندارن ــا نش ــود و ی ــل ش ــدر رأی باط چق

ــه  ــد ک ــد و می گوی ــات می دان ــیون انتخاب ــق کمیس ــم را ح تصمی

تنهــا کمیســیون های انتخاباتــی حــق دارنــد در مــورد آرای مــردم 

ــد. ــم بگیرن تصمی

نهادهــای ناظــر انتخابــات همچنــان از نقــض تقویــم انتخابات 

نیــز نگرانــی دارنــد. بــه گفتــه ی ایــن نهادهــا، بــا توجــه بــه کنــدی 

رونــد انتخابــات و عــدم توجــه بــه زمــان، ایــن امــکان وجــود 

ــود و  ــص ش ــز نق ــوم نی ــار س ــرای ب ــات ب ــم انتخاب ــه تقوی دارد ک

ــدگاه  ــن مــورد دی ــر در ای ــد هرچــه زودت ــات بای کمیســیون انتخاب

ــد.  خــود را مشــخص کن

بــا ایــن همــه، رونــد تفتیــش و بازشــامری آرا از دیگــر مســائلی 

ــات   ــیون انتخاب ــی، کمیس ــه ی ابتدای ــالم نتیج ــا اع ــه ت ــت ک اس

بایــد آن را پشــت رس بگــذارد. ایــن کمیســیون اخیــرا اعــالم 

ــامری آرا  ــور بازش ــه منظ ــی ب ــای تخنیک ــه تیم ه ــت ک ــرده اس ک

ــی  ــت انتخابات ــد تک ــر چن ــد. ه ــده ان ــتاده ش ــا فرس ــه والیت ه ب

دولت ســاز بــه رهــری محمــد ارشف غنــی خواســتار آغــاز هرچــه 

ــه  ــی عبدالل ــت انتخابات ــا تک ــت؛ ام ــامری اس ــد بازش ــر رون زودت

ــوم  ــزار معل ــت 300 ه ــه رسنوش ــی ک ــا زمان ــد، ت ــه می گوی عبدالل

ــردازد.  ــامری آرا بپ ــه بازش ــد ب ــیون نبای ــود، کمیس نش

کشــورها  خارجــی  سیاســت  در  تصمیم گیــری  مدل هــای 

فکــری  »مکتــب  مدل هــا  ایــن  از  یکــی  اســت؛  متفــاوت 

ــدگان  ــن مــدل، تصمیم گیرن ــر اســاس ای ــی« اســت و ب واقع گرای

و  اهــداف  منابــع،  ارزش هــا،  مــورد  در  خارجــی،  سیاســت 

اولویت هــای گوناگــون از اطالعــات کامــل برخــوردار باشــند 

ــد.  ــی کنن ــده را پیش بین ــی آین ــای احتامل ــد، رفتاره ــا بتوانن ت

بــه  و تصمیم گیرنــدگان  بازی گــران  تعریــف،  ایــن  بنیــاد  بــر 

دنبــال اجــرای بهرتیــن تصمیم هــا اســتند. بنابرایــن، وزارت 

ــت  ــؤول سیاس ــری و مس ــث مج ــه حی ــور ب ــک کش ــه ی ی خارج

خارجــی یــک کشــور بــر مبنــای ایــن تعریــف عمــل می کنــد؛ امــا 

فاصلــه ی زیــادی میــان تعریــف فــوق و سیاســت وزارت خارجــه ی 

افغانســتان وجــود دارد و یــا هــم حداقــل در پنــج ســال گذشــته، 

فاقــد یــک تعریــف مشــخص در پیش بــرد سیاســت خارجــی 

بــود. ایــن وزارت، نــه تنهــا در عمــق ماجــرای سیاســت خارجــی 

ــزاع سیاســی در حکومــت وحــدت  قــرار نداشــت، بلکــه محــور ن

ــزاع، هــر از گاهــی رسخــط خــر رســانه های  ــود و ایــن ن ملــی ب

داخلــی و خارجــی قــرار می گرفــت.

اســاس  بــر  ملــی  وحــدت  حکومــت  جایــی  کــه  آن   از 

یــک توافــق سیاســی شــکل گرفــت، ادارات کلیــدی میــان 

ارشف غنــی رییس جمهــور و داکــرت عبداللــه عبداللــه رییــس 

اجرائیــه، تقســیم شــد کــه از ایــن میــان، وزارت خارجــه بــه 

آقــای عبداللــه تعلــق گرفــت و صالح الدیــن ربانــی، رهــر حــزب 

جمعیــت اســالمی و حامــی آقــای عبداللــه، پنــج ســال متــام بــر 

ایــن وزارت بــه حیــث وزیــر کار کــرد.

ــی، او وزارت خارجــه را  ــای ربان ــی آق ــه قدرت منای ــا توجــه ب ب

بــه یــک محــور حزبــی و قومــی تبدیــل کــرد کــه البتــه در ادارات 

افغانســتان، عــرف بــر ایــن شــده اســت: افــرادی  کــه در رأس یک 

وزارت  قــرار می گیرنــد، آن اداره رنــگ و بــوی قومــی و حزبــی 

ــرار  ــرف ق ــن ع ــر ای ــت تأثی ــز تح ــه نی ــه وزارت خارج ــرد ک می گی

گرفــت. ربانــی، بــا اعــامل صالحیت هــا و تصمیم گیری هــای 

شــخصی، بــدون درنظرداشــت پالیســی دولــت در تبانــی بــا 

ــوری را در  ــاری و خودمح ــوع خودمخت ــک ن ــه، ی ــس اجرائی ریی

ایــن وزارت ایجــاد کــرده بــود کــه ایــن گونــه سیاســت بــر وفــق 

ــود.  ــت جمهوری نب ــم در ارگ ریاس ــم حاک ــراد تی م

صالح الدیــن ربانــی پــس از پنــج ســال، در اول مــاه عقــرب 

اســتعفانامه ی  در  و  داد  اســتعفا  خارجــه  وزارت  ســمت  از 

بــا  گذشــته  ســال  پنــج  مــدت  در  کــه  کــرد  بیــان  خــود 

بــه  و  مــوازی  شبه ســاختارهای  »ایجــاد  چــون  چالش هــای 

حاشــیه رانــدن نهادهــای اساســی حکومــت« مواجــه بــود. 

در پنــج ســال گذشــته، وزارت خارجــه بــه عنــوان دســتگاه 

دیپلامســی دولــت در انحصــار یــک قــوم و حــزب مشــخص 

خارجــه  وزارت  میــان  هم آهنــگ  سیاســت  هیچ گونــه  و  بــود 

و ارگ ریاســت جمهوری وجــود نداشــت؛ بــه همیــن منظــور، 

ــی را در  ــای ربان ــر، آق ــال اخی ــد س ــی در چن ــور غن رییس جمه

نشســت های مختلــف خارجــی، بــه حاشــیه رانــد و از حضــور او 

)ربانــی( در بیشــرت ایــن نشســت ها جلوگیــری  کــرد.

بــه دنبــال اســتعفای ربانــی، اکنــون وزارت خارجــه پــس 

ــه و او در  ــرار گرفت ــی ق ــای غن ــه آق ــور توج ــال در مح ــج س از پن

ــی زده  ــه تقرری هــای ابتدای نخســتین اقدامــات خــود، دســت ب

اســت. ادریــس زمــان، معیــن سیاســی وزارت خارجــه و فــرد 

نزدیــک بــه خــود )رییس جمهــور( را بــه عنــوان رسپرســت و 

گــران هیــواد را بــه عنــوان ســخنگوی ایــن وزارت، تعییــن کــرد.

ــات  ــرای آوردن اصالح ــه ب ــت ک ــه اس ــوری، گفت رییس جمه

در وزارت خارجــه هرچــه زودتــر اقدامــات فــوری روی دســت 

گرفتــه شــود تــا ایــن وزارت بــه حیــث مجــری سیاســت خارجــی 

ــی  ــت خارج ــتگاه سیاس ــک، دس ــود. این ــت ش ــتان تقوی افغانس

ــرتل ارگ  ــده و در کن ــارج ش ــاح خ ــک جن ــار ی ــت از انحص دول

ریاســت جمهوری قــرار گرفتــه اســت.

کــه  انــد  معتقــد  بین امللــل  روابــط  آگاهــان  از  شــامری 

اکنــون ارگ ریاســت جمهوری مصمــم شــده اســت تــا وزارت 

ــاد  ــاد را از فس ــن نه ــد و ای ــرار ده ــری ق ــورد بازنگ ــه را م خارج

قومــی پاک ســازی کنــد. از جانــب دیگــر، ایــن وزارت را بــه 

عنــوان نهــاد مســؤول سیاســت خارجــی بــه جایــگاه اصلــی ا ش 

برگردانــد.

عبدالشــکور ســالنگی، آگاه روابــط بین امللــل، می گویــد کــه 

ــاد دیگــر،  ــه هــر نه ــور نســبت ب ــه رییس جمه ــون اساســی ب قان

صالحیــت بیشــرتی داده اســت و بــه همیــن خاطــر، رفتــه رفتــه 

ــده و  ــف ش ــی، ضعی ــت ربان ــت مدیری ــه تح ــف وزارت خارج موق

مجبــور بــه اســتعفا شــد و در حــال حــارض، ایــن وزارت کامــال در 

ــی  ــا اصالحات ــه ت ــرار گرفت ــت جمهوری ق ــتگاه ریاس ــار دس اختی

را بــه میــان آورد.

وزارت دیگــر  بــه هــر  نســبت  را  وزارت خارجــه  چیزی کــه 

متامیــز کــرده، اعطــای صالحیــت بــه مقــام وزیــر اســت؛ بــه ایــن 

ــن وزارت دارای سیســتم مســتقل اداری اســت کــه  ــا کــه ای معن

وزیــر خارجــه صالحیــت عــام و تــام دارد تــا ترکیــب تیــم خــود را 

بــر اســاس منافــع خــود گزینــش کنــد و هیچ گونــه تحــت تأثیــر 

ــدارد. ــرار ن ــات اداری« ق ــتقل اصالح ــیون مس اداره ی »کمیس

ــا وزارت  در حــال حــارض، رییس جمهــور کمــر بســته اســت ت

خارجــه را از وجــود اقلیت هــای خاصــی کــه در پنــج ســال 

گذشــته، ایــن وزارت را اشــغال کــرده بودنــد، تصفیــه کنــد. 

هرچنــد، تغییــر سیســتم در وزارت خارجــه کار ســاده ای نیســت؛ 

امــا اگــر رییس جمهــور همیــن شــیوه ی کنونــی را ادامــه دهــد، 

وزارت  ایــن  از  را  اقلیت هــای سفارشــی  دســت  می توانــد،  او 

کوتــاه و ایــن نهــاد را بــه جایــگاه اصلــی اش )دیپلامســی فعــال- 

ــد. ــی( برگردان ــت خارج ــری سیاس مج

وزارت  کــه  باورنــد  ایــن  بــر  بین امللــل،  روابــط  آگاهــان 

ــرای  ــوی را ب ــادی و معن ــزرگ م ــازات ب ــو، امتی ــه از یک س خارج

ــک  ــر، از ی ــوی دیگ ــت و از س ــده اس ــل ش ــود قای ــدان خ کارمن

اعتبــار بین املللــی برخــوردار اســت؛ روی ایــن لحــاظ، در طــول 

ــی  ــن ربان ــانی که از آدرس صالح الدی ــته، کس ــال گذش ــج س پن

ــراد  ــن اف ــدند، ای ــته ش ــک گامش ــم دیپلامتی ــمت های مه در س

بــرای رســیدن بــه منابــع مالــی، بیشــرت بــه حیــث یــک تختــه ی 

 خیــز از ســمت های دیپلامتیــک، اســتفاده کردنــد.

مجلــس  پیشــین  اعضــای  از  شــامری  هــم،  ســویی  از 

نهــاد  عنــوان  بــه  خارجــه  وزارت  می گوینــد،  مناینــدگان 

پالیسی ســاز در حــوزه ی سیاســت خارجــی، بــرای کارمنــدان 

خــود، امتیــازات و امکانــات کافــی را در نظــر گرفتــه اســت کــه 

ایــن ویژگــی، وزارت خارجــه را در محــور توجــه سیاســیون و 

احــزاب سیاســی قــرار داده اســت.

جعفــر مهــدوی، عضــو پیشــین کمیســیون روابــط بین امللــل 

مجلــس مناینــدگان، می گویــد کــه ایــن وزارت در زمــان تصــدی 

»داکــرت رنگیــن دادفراســپنتا« رسوســامان گرفتــه بــود و بــا 

ــوزه ی  ــم در ح ــفاف و منظ ــاختار ش ــوع س ــک ن ــای او، ی تالش ه

ــود؛ امــا بعــد از آقــای اســپنتا  سیاســت خارجــی ایجــاد شــده ب

ــه در  ــا وزارت خارج ــه تنه ــر، ن ــال اخی ــج س ــوص در پن ــه خص ب

حــوزه ی سیاســت خارجــی موفــق نبــود، بلکــه در حــوزه ی تأمیــن 

اصالحــات نیــز دســت آوردی نداشــت و هــر وزیــری کــه در رأس 

ایــن نهــاد قــرار گرفــت، تبــار و قــوم خــود را از روســتا، ولســوالی 

و مناطــق دیگــر در وزارت خارجــه، مقــرر کــرد.

جعفــر مهــدوی می گویــد کــه وزارت خارجــه، ناکام تریــن 

بــود  ملــی  وحــدت  حکومــت  در  وزارت  اصالح ناپذیرتریــن  و 

و صالح الدیــن ربانــی، بــه دلیــل عــدم توانایــی در مدیریــت 

تــا یــک بخــش  دســتگاه سیاســت خارجــی، تــالش ورزیــد 

ــی  ــورت غیرقانون ــه ص ــالمی را ب ــت اس ــزب جمعی ــکیالت ح تش

و غیرحرفــه ای جابه جــا کنــد و از جانبــی  هــم، آقــای ربانــی، 

ــت  ــتگاه سیاس ــت جمهوری، دس ــا ارگ ریاس ــت ب ــل رقاب ــه دلی ب

خارجــی را بــه شــدت آســیب زد. اکنــون کــه وزارت خارجــه 

در کنــرتل ارگ ریاســت جمهوری قــرار گرفتــه اســت. آقــای 

بتوانــد  غنــی  رییس جمهــور  تــا  اســت  خوش بیــن  مهــدوی 

اصالحــات جــدی و قانونــی را در وزارت خارجــه بــه وجــود آورد. 

بــر اســاس تفاهــم سیاســی رهــران حکومــت وحــدت ملــی، 

ــس از  ــا پ ــت؛ ام ــه اس ــرت عبدالل ــه داک ــق ب ــه متعل وزارت خارج

ــه در  ــه وزارت خارج ــت ک ــاری اس ــتین  ب ــن نخس ــال، ای ــج س پن

یــک هم ســویی و هم آهنگــی بــا ارگ ریاســت جمهوری قــرار 

ــه  ــه ب ــه وزارت خارج ــی رود ک ــار م ــن، انتظ ــد از ای ــرد. بع می گی

ــرد سیاســت خارجــی  ــی حکومــت در پیش ب ــازوی اصل ــوان ب عن

نقــش فعــال را ایفــا کــرده، اعتبــار و حیثیــت دولــت افغانســتان 

ــد. ــا کن ــی، احی ــع بین امللل را در مجام

3 زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

این که چه تصمیمی بگیری و آیا آن تصمیم درست است 

یا اشتباه، برای هر کسی شاید سخت ترین لحظه ی زندگی 

باشد. حاال این سختی در رشایطی دوچند می شود که تازه 

از پیامدهای یک تصمیم اشتباه در زندگی گذشته ات خود 

را رهانیدی و قرار است این بار زندگی ای داشته باشی بر 

تصمیم  آن  قبل  تا  صداقت  همین  عدم  که  صداقت  اصل 

اشتباه من را دچار »رفتارهای اجباری ضداجتامعی و خود 

نابودکننده« کرده بود. 

وقتی مشکلی به وجود می آمد، از این رفتارهای اجباری، 

گرفن  برای  را  من  من،  بیامری  می کردم.  استفاده  منفی 

تصمیامت درست آماده منی کرد. اعتیاد من را آن طوری در 

اختیار داشت که من این بی اختیاری را مهم منی دانستم.

اما امروز برایم مهم است. این سختی را که برای گرفن 

این  باید  و  می کنم  تحمل  است،  الزامی  درست،  تصمیم 

مخدر  مواد  اختیار  در  را  خودم  دیگر  تا  بپذیرم  را  سختی 

نبینم. این اصل را در زندگی متام معتادانی که به زندگی 

پاک روی آورده اند و موفق بودند که با پاکی شان هر روز 

خود را از خطر لغزش دور نگه دارند، می توان مشاهده کرد.

نفس عمیقی  آزارم می دهند،  این سختی ها  که  بار  هر 

اما  می شوم؛  رسدرگمی  دچار  کمی  که  این  با  و  می کشم 

تالش می کنم از حسی که آن لحظه بر من غالب می شود، 

باوری  و  راهنامیی می گیرم  کنم.  استفاده  بر ضد خودش 

در من رشد می کند که اطمینان خاطر می دهد. نیرویی را 

در خود حس می کنم که در دوران اعتیاد بدان نیاز داشتم 

و تصور اشتباهم این بود که مواد مخدر می تواند آین نیرو 

را به من بدهد؛ در صورتی که  نیرویی که من به دنبالش 

بودم، همواره در دسرتس من بود؛ اما من منی توانستم آن 

را احساس کنم.

باور  یک  از سوی  راهنامیی هایی  منبع  من  برتر  نیروی 

نهفته است.   است که در من 

در  خود  انعکاس  مورد  در  خود،  پاک  زندگی  اوایل  در 

یا  صفات  که  معنی  اين  به  آموختم؛  چیزهایی  دیگران 

رفتارهایی که در دیگران باعث آزار من می شود، احتامال در 

خود من هم وجود دارد؛ پس به خاطر همین است که ترس 

می گویند  من  باره ی  در  دیگران  که  چیزهایی  مبادا  دارم، 

به هامن بدی ای باشد که من در باره ی خود فکر می کنم. 

ممکن است، الزم باشد تا خیلی زودتر از این که بتوانم بر 

روی احساسات خود در این مورد کار کنم، الزم است خود 

را مجبور به تغییر کنم. تغییری که می تواند به معنای عشق 

باشد. آری! عشق، خیلی چیزها را می تواند، تغییر بدهد. 

درست  مسیر  در  را  اشتباهی  هر  و  بدهد  تغییر  را  آدم ها 

مرزهای  بگیرم،  یاد  را  عشق  ابراز  نحوه ی  وقتی  بیندازد. 

باز می شود.  به روی من  جدیدی 

انرژی  جریان  می تواند  »عشق  که  بودم  خوانده  جایی 

زندگی از فردی به فرد دیگر باشد.« و من به درستی معنای 

این  من  می یابم.  در  خود  امروز  زندگی  در  را  جمله  این 

کار  آن  در  که  محیطی  و  دوستانم  همکارانم،  از  را  انرژی 

می کنم. دریافت  می کنم، 

ابراز و دریافت عشق، اساس زندگی است. این امر »وجه 

با  را  من  و  _ شام  و شام  من  که  است  همگانی«  مشرتک 

اطرافیان خود مرتبط می سازد. اعتیاد من را از این ارتباط 

محروم و من را در خود زندانی کرده بود.

ابراز و دریافت عشق معنای  اگر  برده ام که  کم کم پی 

زیادی به زندگی دیگران داده، توانسته است که به زندگی 

کشف  آستانه ی  در  می کنم  احساس  دهد.  معنا  نیز  من 

کوچکی  تغییرات  من  لحظه  این  تا  و  دارم  قرار  بزرگی 

این  با  اما  باشم؛  بزرگ  تغییری  انتظار  در  باید  و  داشته ام 

زندگی،  به  خود  عشق  امروز  اگر  می کنم  احساس  وجود 

همکاران و دوستانم را در میان نگذارم، معنای عشق را به 

فهمید.  نخواهم  واقعی  طور 

عشق  دریافت  و  ابراز  می دهم.  انجام  را  کار  این 

جا  آن  و  سختی  رشایط  هر  در  است  تصمیم  درست ترین 

را  دنیا  و  خود  میان  گم شده  ارتباط  می توانم،  که  است 

کنم. کشف 

زندگی پاک، مرز جدیدی برای من است و وسیله ای که 

را  عشق  می کنم.  استفاده  آن  از  عشق  جست وجوی  برای 

باید دریافت کرد و به رایگان ابراز داشت.

کرد.  نخواهم  نگاه  زندگی  به  سهل انگارانه  دیگر  من 

عشق در زندگی من و یا هر کس دیگر باید یک رسیال بلند 

باشد که آخرین قسمت آن در مراسم ختم مان به منایش 

گذاشته شود. قسمتی که پایان عشق نیست؛ آن جا است 

که می فهمی تازه برای تو آن مراسم ختم و حضور دیگران، 

رشوع فصل جدیدی از عشق است. 

زندگی پاک، تصمیمی درست 
از رس عشق است

من یک معتادم

حسن ابراهیمی

اختالف های کمیشنران، سرنوشت انتخابات را به کجا خواهد کشاند؟

وزارت خارجه در کنترل ارگ؛ آیا دیپلماسی فعال برمی گردد؟

از آن  جایی  که حکومت وحدت 

ملی بر اساس یک توافق 

سیاسی شکل گرفت، ادارات 

کلیدی میان ارشف غنی 

رییس جمهور و داکرت عبدالله 

عبدالله رییس اجرائیه، تقسیم 

شد که از این میان، وزارت 

خارجه به آقای عبدالله تعلق 

گرفت و صالح الدین ربانی، رهرب 

حزب جمعیت اسالمی و حامی 

آقای عبدالله، پنج سال متام بر 

این وزارت به حیث وزیر کار کرد.

سیدمهدی حسینی

رازق اختیاربیگ
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ــوره ی  ــک ک ــک، ی ــک گاری کوچ ی

از  پُــر  ســبد  یــک  کنــارش  و  آتــش 

ســیدعمر  تصــور  شــاید  جــواری. 

رشوع  از  قبــل  امــروزش  زندگــی  از 

تحصیــالت دانشــگاهی، چیــزی فراتــر 

از ایــن گاری بــود. دســت هایی کــه 

ــت  ــزد، می خواس ــواری می پ ــروز ج ام

بدهــد،  نجــات  را  کســی  جــان 

می خواســت کــودکان را تعلیــم بدهــد، 

شــغلی  علمــش  بــا  می خواســت 

داشــته باشــد کــه هــم خــودش راضــی 

باشــد و هــم فــرد مؤثرتــری در جامعــه 

جغرافیــای  در  اگــر  عمــر  باشــد. 

ــا  ــه دنی ــتان ب ــز افغانس ــه ج ــری ب دیگ

می توانســت  روزی  حتــام  می آمــد، 

جهــان را زیــر و رو کنــد؛ امــا حــاال آن 

ــن  ــب ای ــه عق ــمی ک ــا جس ــت ها ب دس

اســت. ایســتاده  گاری 

ــه  ــود ک ــن ب ــش ای ــر آرزوی ــید عم س

بعــد از ختــم دانشــگاه، حــاال پشــت 

میــز کارش در اداره ای نشســته بــود 

ــه شــد کــه  ــا چگون و کار مــی کــرد؛ ام

آرزوهــای او زیــر آتــش ایــن کــوره یکــی 

ــا  ــن آرزوه ــراه ای ــوزد و هم ــی می س یک

روز  هــر  هــم  خــودش  جواری هــا،  و 

می شــود. پخته تــر  و  می ســوزد 

ــوالی  ــی ولس ــنده ی اصل ــر، باش عم

ــن  ــال اســت؛ ولســوالی ای کــه ای چمت

روزهــا از کوچــه و پس کوچه هایــش صــدای شــلیک 

گلوله هــا بــه جــای صــدای خنــده ی باشــنده هایش 

بــه گــوش می آیــد. اهالــی ایــن ولســوالی را جنــگ 

ایــن روزهــا آوارره کــرده اســت؛ جنگــی کــه دســت از رس 

ــر منــی دارد. ــا ب مــردم م

ــگاری  ــته ی خرن ــب در رش ــم مکت ــد از خت ــر، بع عم

دانشــگاه کندهــار قبــول می شــود. او، مســافر کندهــار 

ــی ای  ــکالت مال ــام مش ــا مت ــال را ب ــار س ــود. چه می ش

ــه  ــن ک ــور ای ــه تص ــد؛ ب ــت رس می گذارن ــه دارد، پش ک

امــا کــی  اســت؛  انتظــارش  روزهــای روشــن تری در 

ــه گارِی  فکــر می کــرد کــه مســیر برگشــت از کندهــار ب

جواری فروشــی در بلــخ منتهــی می شــود. 

»ســال 91 از مکتــب فــارغ شــدم و نســبت نبــود 

امکانــات، ســال 93 بــا گرفــن 270 منــره بــه دانشــگاه 

ــه  ــم ب ــا مــن بتوان ــدرم تــالش کــرد ت راه پیــدا کــردم. پ

تحصیالتــم ادامــه بدهــم. ســال 97 از دانشــگاه فــارغ 

شــدم و دوبــاره برگشــتم بــه چمتــال کنــار خانــواده ام. 

ــا دنبــال کار  بــرای شــان گفتــم بایــد بــروم بــه شــهر ت

بگــردم.«

بــه  دســت  در  تحصیلــی  مــدارک  بــا  عمــر 

ــهر  ــان )ش ــوالی ش ــراف ولس ــهر در اط ــن ش نزدیک تری

ــر دری را در  ــر ه ــه عم ــهری ک ــد؛ ش ــف( می آی مزاررشی

کنــد. پیــدا  کاری  خــودش  بــرای  تــا  می زنــد  آن 

می گشــتم.  را  مــزار  کوچه هــای  روز  و  »شــب 

ــرای کار، روی  ــه ب ــد ک ــده باش ــی منان ــچ جای ــاید هی ش

نینداختــه باشــم؛ امــا دیــدم منی شــود. خــرج یــک 

فامیــل هفت نفــری روی دوشــم بــود. پــدِر مریــض، 

و دو خواهــر.« بــرادر  مــادر، دو 

آخریــن  بی رحمــش  چرخــه ی  زیــر  زندگــی 

ــد.  ــه می کن ــه تک ــد را تک ــده ی امی ــای باقی مان روزنه ه

عمــر مدارکــش را می گــذارد لــب طاقچــه ی فراموشــی 

ــم  ــری ه ــل دیگ ــام راه ح ــه حت ــد ک ــر می افت ــه فک و ب

ــی اش را  ــؤولیت اصل ــه مس ــن ک ــرای ای ــود ب ــد ب خواه

ــای  ــن آرزوه ــد بی ــه بای ــر در آن لحظ ــد. عم ــام ده انج

می کــرد.  انتخــاب  را  یکــی  خانــواده اش  و  خــودش 

عمــر بایــد بزرگ تریــن و مهم تریــن تصمیــم زندگــی اش 

تصمیمــی  شــد؛  هــم  طــور  هــامن  و  می گرفــت  را 

کــه  حاصلــش همیــن گاری اســت؛ گاری ای کــه در 

چهارراهــی الکــوزی امــروز پشــتش عمــر را جــای داده 

تــا بــرای خانــواده اش دســت از آرزوهایــش بکشــد. 

ــم  ــده، برای ــت پیــش آم ــن وضعی ــول ای ــل قب »در اوای

ســخت بــود. شــانزده ســال درس خوانــدم و حــاال بایــد 

ــی  ــوار مال ــت دش ــدن وضعی ــا دی ــم؟ ام ــواری بفروش ج

ــی،  ــه بل ــرم ک ــرد بپذی ــور ک ــرا مجب ــم م ــم ک ــواده ک خان

ــال.« ــت فع ــن اس همی

نظــر بــه آمــار وزارت تحصیــالت عالــی در ســال 

دانشــگاه های  از  دانشــجو  پنجاه هــزار   ،1395

خصوصــی و دولتــی فــارغ التحصیــل شــده انــد کــه ایــن 

ــن  ــا از ای ــت؛ ام ــش اس ــال افزای ــاله در ح ــم همه س رق

میــان چــه تعــداد آن هــا بــه کار گامشــته می شــوند؟ بــر 

ــتان،  ــی افغانس ــور اجتامع ــار وزارت کار و ام ــاس آم اس

ــق در افغانســتان وجــود  ــکار مطل حــدود 800 هــزار بی

ــت.  ــش اس ــال افزای ــز در ح ــم نی ــن رق دارد و ای

ایــن در حالــی اســت کــه در ســال 1398، تنهــا 

61799 نفــر بــه تحصیــالت عالــی در دانشــگاه های 

ــد.  ــرده ان ــدا ک ــتان راه پی ــی افغانس دولت

افغانســتان  دولتــی  »اداره هــای  می گویــد:  عمــر 

بــرای افــراد بی پــول و بــدون واســطه جایــی نــدارد. یــا 

بایــد پــول داشــته باشــی تــا بتوانــی بســت های اعــالن 

شــده را بخــری یــا هــم واســطه. در دفاتــر شــخصی هــم 

اصــل شایسته ســاالری کم تــر بــه چشــم می خــورد و 

ــرتی  ــه وارد دف ــن ک ــد. همی ــرف اول را می زن ــط ح رواب

ــرا چــه  ــه ت ــن اســت ک ــن ســؤالش همی می شــوی، اولی

کســی فرســتاده؟«

حکومتــی  دســتگاه  در  اداری  فســاد  موجودیــت 

ــرده  ــاور ک ــت بی ب ــه دول ــبت ب ــردم را نس ــتان، م افغانس

اســت. حکومــت افغانســتان در 18 ســال گذشــته، 

مســؤوالن  و  نداشــته  کارآیــی  مدیریــت  متأســفانه 

حکومتــی در ایــن دوره، نتوانســتند و یــا نخواســتند 

کــه رشایــط زندگــی را بــرای مــردم تســهیل کننــد. 

ــردان و  ــه دولت م ــبت ب ــردم نس ــی م ــاور جمع ــروز ب ام

سیاســت  گران افغانســتان ایــن اســت کــه دولــت در 

نقــش دشــمن ملــت ظاهــر شــده انــد.

مقــر  را  فعلــی  حکومــت  فارغ التحصیــالن، 

ــد و در راســتای  اوضــاع حاکــم در افغانســتان می دانن

ــای  ــرای کادره ــغلی ب ــای ش ــردن فرصت ه ــم نک فراه

بی کفایتــی  بــه  را  آنــان  مســلکی،  و  تحصیل کــرده 

می کننــد. متهــم 

ــی  ــاق کوچک ــرش در ات ــت دیگ ــد دوس ــا چن ــر، ب عم

در منــدوی شــهر مزاررشیــف زندگــی می کنــد و ماهانــه 

2500 افغانــی کرایــه ی ســهم خــودش را پرداخــت 

می کنــد. درآمــد روزانــه ی ســید عمــر 100 تــا 200 

افغانــی اســت. اگــر بــه طــور میانگیــن درآمــد روزانــه ی 

او را 150 افغانــی در نظــر بگیریــم، درآمــد ماهانــه ی 

افغانــی  بایــد 2500  او  افغانــی می شــود.  او 4500 

کرایــه ی اتــاق بپــردازد، غــذا تهیــه کنــد و در عیــن حــال 

ــتد. ــول بفرس ــواده اش پ ــرای خان ب

ــکده ی  ــر، از دانش ــای عم ــر از هم اتاقی ه ــی دیگ یک

اقتصــاِد دانشــگاه تخــار فــارغ شــده اســت و حــاال 

دارد.  زردک  آب  ماشــین 

عمــر آرزو داشــت، بعــد از ختــم تحصیــل، یــک شــغل 

خــوب بــرای خــودش پیــدا کنــد تــا بتوانــد خانــواده اش 

را بــه مــزار بیــاورد. نســبت اوضــاع بــد امنیتــی در 

بــاز  تحصیــل  حــق  از  دخــرتان  چمتــال،  ولســوالی 

ــی رود و  ــب م ــه مکت ــر ب ــرادر عم ــا دو ب ــد. تنه ــده ان مان

خواهرانــش بعــد از حضــور طالبــان در ایــن ولســوالی، 

خانه نشــین شــده انــد. 

پــدر عمــر، مبتــال بــه بیــامری قلبــی اســت و پانــزده 

روز قبــل عمــر توانســته بــود کــه بــرای معالجــه ، پــدرش 

را بــه پیشــاوِر پاکســتان بفرســتد. 

ــم  ــی ه ــن زراعت ــب زمی ــک جری ــال ی ــا در چمت »م

نداریــم. متــام عمــر پــدرم در دهقــان کاری زمین هــای 

ــک  ــال ی ــا در چمت ــه ی م ــام رسمای ــت. مت ــردم گذش م

گاو بــود کــه آن را هــم زمانــی کــه پــدرم پاکســتان 

رفــت، فروختیــم؛ امــا فروخــن گاو کفــاف ســفر پــدرم 

بــه پاکســتان را منــی داد و مجبــور شــدیم پــول قــرض 

ــم.« بگیری

زمین هــای  طریــق  از  خانواده هــا  روســتاها،  در 

زراعتــی و مواشــی امــرار معــاش می کننــد. بــه گفتــه ی 

عمــر، تــا زمانــی کــه گاو شــان را نفروختــه بودنــد، 

گاو  آن  شــیر  از  کــه  لبنیاتــی  می توانســت  مــادرش 

بــه دســت مــی آورد را بفروشــد و تــا حــدی ایــن کار 

ــد.  ــک کن ــان کم ــه ی ش ــارج خان ــه مخ ــت ب می توانس

عمــر، هنــوز هــم امیــدوار اســت تــا روزی بتوانــد 

ــی  ــد. او، م ــدا کن ــودش پی ــرای خ ــری ب ــغل خوب ت ش

گویــد کــه تنهــا بــا امیــد داشــن آدم می توانــد بــه 

ــم را دور  ــرت آرزوهای ــوز خاکس ــن هن ــد. م ــش برس هدف

نینداختــه ام و امیــد دارم کــه روزی بتوانــم پرنــده ی 

ســعادت، هــامن ققنــوس زندگــی ام را از زیــر خاکســرت 

ــاورم و آن روز، متــام آســامن  ــرواز در بی ــه پ آروزهایــش ب

ــد.  ــم دی ــون خواه ــی ام را نیلگ زندگ

ــن  ــرار می دهــد. ای ــر ق ــرا تحــت تأثی ــن حرفــش م ای

حــرف، صدهــا قصــه ی دیگــر پشــت خــودش دارد. 

می گویــد، می توانــی همــه چیــزم را از مــن بگیــری؛ 

ــه. ــدم را ن ــه. امی ــدم را ن ــا لبخن ام

»عمــر« منونــه ای از صدهــا »عمــر« دیگــر اســت. 

»ُعمــر« هــای نســل مــن، »عمــر« هایــی کــه بایــد 

نســل پیــش از مــا جواب گــوی امــروز وضعیــت زندگــی 

دیــروز  کــه  وجدانــی  جواب گــوی  باشــند؛  »عمــر« 

نادیــده گرفتــه بودنــد.

ــدی  ــت؛ امی ــی اس ــد و زندگ ــه ای از امی ــر، منون عم

بــرای  بی شــامری  عمرهــای  می شــود  ســال ها  کــه 

رســیدن بــه آن جــان داده انــد و می دهنــد؛ امیــدی 

کــه پــس از کشــته شــدن هــزاران انســان و جنگ هــای 

عمــر  از  وقتــی  اســت.  منــرده  هنــوز  خامنان ســوز، 

می افتــم.  شــعر  ایــن  یــاد  می کنــم،  خداحافظــی 

»تــو منی میــری! همچــون پرچمــی کــه رسبــازان 

بســیاری در آن شــلیک کــرده باشــند، هــر شــب بــه 

هنــگام بــاد، مــاه را از خــود عبــور می دهــی...«

افغانستان4 مهاجران  روایت 

نویــد، باشــنده ی فعلــی کابــل در ســکتور خصوصــی ای بــه 

عنــوان کارآمــوز مــروف کار  اســت. او، یــک ســالی می شــود 

کــه از ترکیــه بــه افغانســتان برگشــتانده شــده اســت.

نویــد ســه ســال پیــش تصمیــم رفــن بــه اروپــا را می گیــرد 

و او کــه آن زمــان خــود کافی شــاپی دارد و پولــی برایــش گــرد 

ــرت را  ــواده راه مهاج ــل خان ــت کام ــدون رضای ــت، ب آورده اس

در پیــش می گیــرد. نویــد بــه دلیــل ایــن کــه او آن زمــان زیــر 

ــران،  ــمت ای ــه س ــی ب ــفر تنهای ــد در س ــت، منی توان ــن اس س

از ســفارت ایــن کشــور در افغانســتان ویــزا دریافــت کنــد. 

رسانجــام او ناچــار می شــود کــه راه قاچــاق را در پیــش گیــرد. 

ــه راه  ــر کــول خــود گذاشــته و ب ــار مهاجــرت را ب ــد، کوله ب نوی

ــود. ــی وارد می ش ــوار زندگ دش

او، 27 شــبانه روز را در مــرز ایــران ســپری می کنــد. در ایــن 

ــا او  راه او در حقیقــت تنهــا اســت و همســفری کــه از پیــش ب

آشــنایی داشــته باشــد را بــا خــود نــدارد.

ــاق  ــن از راه قاچ ــز رف ــاره ای ج ــد: »چ ــد می گوی ــا نوی ام

نداشــتم. بــا ایــن کــه دوســت داشــتم بــا ویــزا و بــدون 

درد رس راه قاچــاق، بــا هواپیــام بــه ایــران بــروم و از آن 

ــد:  ــی می گوی ــث کوتاه ــس از مک ــد پ ــه.« نوی ــه ترکی ــا ب ج

»خــب اگــر ترکیــه از کابــل ویــزا مــی داد، حتــان هوایــی 

ــه راه  ــود ک ــار می ش ــد ناچ ــت نوی ــم.« در نهای ــه می رفت ترکی

مهاجــرت را در پیــش بگیــرد.

ــرد،  ــش بگی ــرت را در پی ــه راه مهاج ــن ک ــش از ای ــد پی نوی

در یکــی از والیت هــای رشقــی کشــور کافی شــاپی را اداره 

بــه دلیــل  او  را می گذرانــد.  آن زندگــی اش  بــا  و  می کنــد 

ــان آوری هیــچ کســی جــز  ایــن کــه تنهــا زندگــی می کنــد و ن

ــا پولــی کــه از کافی شــاپش در  ــدارد، ب ــه عهــده ن خــودش راب

مــی آورد، بــه راحتــی می توانــد زندگــی اش را بگذرانــد؛ امــا او 

ــدی  ــه ی امی ــچ روزن ــه ی زندگــی در افغانســتان هی ــرای ادام ب

ــه  ــد ک ــر می کن ــن فک ــه ای ــته ب ــد پیوس ــد. نوی ــش منی یاب برای

چگونــه خــود را بــه کشــور های پیش رفتــه ی اروپایــی برســاند؛ 

تــا آن جــا بــرای خــود برنامه ریــزی کــرده و بــه زندگــی اش 

در  زندگــی  بــرای  او  برنامه ریــزی  تنهــا  رسوســامان دهــد. 

افغانســتان ایــن اســت کــه چطــور خــود را زود تــر از افغانســتان 

بیــرون کنــد.

ــرات  ــتانی از ه ــب زمس ــک ش ــش در ی ــال پی ــه س ــد س نوی

بــه کاروان مســافران قاچاقــی وارد شــده و رویــای رســیدن بــه 

کشــورهای اروپایــی را در رس می پرورانــد.

نویــد همیــن کــه از مرزهــای افغانســتان بیــرون می شــود، 

آهســته آهســته بــا ســختی ها و نــا بســامانی های ایــن راه 

کشــنده آشــنا می شــود و مهاجــرت آهســته آهســته چهــره اش 

ــد.. ــان می ده ــه او نش را ب

ــتان و  ــای پاکس ــتان در کوه ه ــای زمس ــاده روی در رسم پی

تــرس گرفتــار شــدن بــه دســت پولیــس مــرزی پاکســتان، نویــد 

ــود را در  ــه خ ــت ک ــار اس ــتین ب ــد. او، نخس ــوک می ده را ش

ــد. ــدا می کن ــی پی ــن وضعیت چنی

نویــد می گویــد: »بــا ایــن کــه بدنــم از رسمــا می لرزیــد؛ امــا 

ــرس  ــم از ت ــرزه ی بیشــرت بدن ــم کــه ل ــه می توان ــن گفت ــه یقی ب

گرفتارشــدن بــه دســت پولیــس مــرزی پاکســتان و افتــادن از 

کــوه بــود تــا رسمــا.«

نویــد آن زمــان هفــده ســال داشــت و جــوان بــه نظــر 

می رســید؛ امــا بــه دلیــل بیــامری پاهایــش کــه هــر از گاهــی 

ســیاه و کبــود می شــود و او را از راه رفــن می مانــد، ایــن 

ــاک می دانســت؛ امــا چــاره ی دیگــری  ســفر را برایــش خطرن

جــز ایــن نیــز نداشــت. او حــاال راه مهاجــرت را در پیــش 

ــن  ــود را در نزدیک تری ــد خ ــی بای ــر بهای ــه ه ــود و ب ــه ب گرفت

توقــف دراز بــه ترکیــه می رســاند؛ جایــی کــه دوســتانش 

ــد. ــارش بودن ــم انتظ چش

ــد: »در یــک شــب زمســتان کــه درون خــاک  نویــد می گوی

ایــران بودیــم، همــه ی لباس هایــم زیــر بــاران تــر شــده بــود و 

از شــدت رسمــا می لرزیــدم. دوبــاره تــرس ایــن کــه رسدی هــوا 

بــه پاهایــم آســیب بزنــد و دیگــر نتوانــم راه بــروم، مــرا بــه لــرزه 

انداخــت. روی همیــن دلیــل بــا دو پــر مهاجر دیگر با شــتاب 

هــر چــه متــام در اطــراف بــه پالیــدن چــوب رشوع کردیــم و هــر 

کــدام پــس از چنــد دقیقــه ای چندپارچــه چــوپ را از درختــان 

دور و بــر قطــع کردیــم و بــه ســختی آن هــا را ســوزاندیم و خــود 

ــا پیــش از گرســنگی،  ــم ت مــان را در اطــراف آتــش گــرم کردی

رسمــا مــا را نکشــد. همیــن طــور لباس هــای مــان را نیــز 

خشــک کردیــم تــا اندکــی خیــال مــا آســوده شــود.«

از نویــد پرســیدم کــه چه چیــزی در راه قاچاق از افغانســتان 

ــود؟  ــو را بیشــرت آزار مــی داد و باعــث نگرانــی ات ب ــا ترکیــه ت ت

ــرد و  ــم درد بگی ــادا پاهای ــه مب ــود ک ــن ب ــم ای ــد: »ترس می گوی

دیگــر نتوانــم بــه راهــم ادامــه دهــم؛ راهــی کــه برگشــتی نــدارد 

یــا بــه پیــش یــا مــرگ.«

ادامه دارد...

مهاجرت شش سال زندگی ام 
را پس انداخت

فرزندان زمین

هام همتا

مجیب ارژنگ 

دانشگاه خوانده ا ی که جواری می فروشد
زندگی زیر چرخه ی 

بی رحمش آخرین روزنه های 
باقی مانده ی امید را تکه 

تکه می کند. عمر مدارکش 
را می گذارد لب طاقچه ی 

فراموشی و به فکر می افتد 
که حتام راه حل دیگری 

هم خواهد بود برای این که 
مسؤولیت اصلی اش را انجام 

دهد. عمر در آن لحظه باید 
بین آرزوهای خودش و 

خانواده اش یکی را انتخاب 
می کرد. عمر باید بزرگ ترین 

و مهم ترین تصمیم 
زندگی اش را می گرفت و 

هامن طور هم شد؛ تصمیمی 
که  حاصلش همین گاری 

است؛ گاری ای که در 
چهارراهی الکوزی امروز 

پشتش عمر را جای داده تا 
برای خانواده اش دست از 

آرزوهایش بکشد. 
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آن  »پانی پــت،  ســینامیی  فیلــم  دیگــر،  تاچنــدی 

خیانــت بــزرگ« در هندوســتان اکــران عمومــی خواهــد 

شــد. فیلمــی تاریخــی و درام بــه کارگردانــی »آشــوتوش 

گواریگــر و بــا بــازی ســانجی َدت، آرجــون کپــور و کریتــی 

ــوم  ــرد س ــاس ن ــر اس ــم، ب ــن فیل ــتان ای ــانون.« داس س

و  کــه دوصدوپنجــاه  اســت  پانی پــت، ســاخته شــده 

احمدشــاه  ارتش هــای  میــان  پیــش،  ســال  هشــت 

ــهر  ــد، در ش ــای هن ــوری مرهته ه ــش امپرات ــی و ارت دران

ــر  ــزار نف ــا ه ــه در آن، ده ه ــی ک ــت رخ داد. جنگ پانی پ

کشــته شــدند و از جنگ هــای خونیــن قــرن هجدهــم در 

ــود. ــه ب ــن منطق ای

در ایــن فیلــم، ســانجی دت، بازیگــر مشــهور بالیــوود، 

نقــش  در  کپــور،  آرجــون  درانــی،  احمدشــاه  نقــش 

فرمانــده ی کل ارتــش هندوســتانی ها و کریتــی ســانون، 

در نقــش همــر دوم فرمانــده ی ارتــش هنــد، ظاهــر 

ــد. ــده  ان ش

ایــن فیلــم، بــا توجــه بــه ایــن کــه فیلم ســازان هنــدی 

در روایــت داســتان های تاریخــی، دســت بــاز دارنــد و 

ــی و  ــال عموم ــا اقب ــور ب ــن کش ــی در ای ــای تاریخ فیلم ه

جنجال هــا همــراه بــوده اســت، انتظــار مــی رود کــه ایــن 

 بــار نیــز، ایــن بلــوا و اســتقبال، بــا توجــه بــه پیونــد فیلــم 

بــا یــک داســتان تاریخــی مهــم، از مرزهــای ایــن کشــور 

ــه  ــی ک ــد؛ جنجال ــز برس ــتان نی ــه افغانس ــه و ب ــر رفت فرات

ــه،  ــروش آن در گیش ــرای ف ــده و ب ــاال رشوع ش ــن ح همی

حتــام تأثیــر خواهــد داشــت.

ــی  ــای تاریخ ــرت فیلم ه ــای بیش ــه روایت ه ــا ک از آن ج

ســینامیی، معطــوف بــه سیاســت بــوده و موجــب تحقیــر 

ــی دارد،  ــر را در پ ــروه دیگ ــتایش گ ــده و س ــته ا ی ش دس

انتظــار آن اســت کــه ایــن فیلــم نیــز، روایتــی از شــجاعت 

ــزی  ــی چی ــد کس ــر چن ــد. ه ــا باش ــداکاری هندی ه و ف

از ایــن فیلــم بــه جــز تریلــر آن کــه در ســال 2018 

نــرش شــد، ندیــده اســت؛ امــا از اظهــار نظرهــای عوامــل 

ــر کــدام محــور  ــم مشــخص اســت کــه داســتان آن ب فیل

می چرخــد.

ــی از  ــه بخش ــم ک ــار می کن ــانون: »افتخ ــی س • کریت

بازگویــی شــجاعت، شــور و وطــن دوســتی در جنــگ 

ســوم پانی پــت بــودم.

کــه شــجاعت  »افتخــار می کنــم  کپــور:  آرجــون   •

مــی رود.« پــرده  روی  مرهته هــا  رزمنــدگان 

نقــش  اگــر  کــه  اســت  گفتــه  هــم  ســانجی دت 

احمدشــاه ابدالــی نامناســب می بــود، در ایــن نقــش 

منی کــرد.  بــازی 

ایــن فیلــم موجــب نگرانــی در بیــن مــردم افغانســتان 

ــتان و  ــه داس ــد ک ــد بدانن ــا می خواهن ــت. آن ه ــده اس ش

نقش هــای بازی گــران آن چگونــه اســت. حتــا مقام هــای 

ــاره ی ناآگاهــی  ســفارت افغانســتان در هندوســتان، در ب

ــه  ــرده و گفت ــی ک ــراز نگران ــم اب ــتان فیل ــات داس از جزئی

انــد کــه بــا عوامــل فیلــم صحبــت کــرده انــد.

ســال گذشــته نیــز، فیلــم »پدمــاوت« کــه داســتان 

ســلطان  مســلامن-  حاکــم  یــک  عشــق  تخیلــی 

ــوت  ــدوی راجپ ــک ملکــه ی هن ــا ی ــن خلجــی- ب عالؤالدی

بــود، جنجال ســاز شــد کــه از شــاه افغان تبــار هنــد و 

بــود. داده  ارائــه  منفــی  تصویــر  وی،  جنگ جویــان 

تأثیر سینای هندوستان بر سینای افغانستان

نخســتین فیلم هایــی کــه افغانســتان را بــا بالیــوود 

وصــل کــرد، فیلم های»دهرمامتــا، کابلــی واال و خــدا 

گــواه« بــود. بالیــوود فیلم هــای دیگــر نیــز در بــاره ی 

برخــی  کــه  دارد  افغان هــا  ســوژه ی  بــا  و  افغانســتان 

 ،)Kabul Express( »آن هــا مثــل فیلــم »کابــل اکســپرس

بــود. جنجال ســاز شــده 

ــردم  ــرای م ــرن ب ــینام و ه ــرف زدن از س ــد، ح ــر چن ه

جالــب نیســت؛ امــا مــردم افغانســتان از دیربــاز تــا حــاال 

ــوده  انــد. در ســال های  از هــواداران فیلم هــای هنــدی ب

ــا  ــع، لت ــد رفی ــای »محم ــردم آهنگ ه ــگ، م ــش از جن پی

منگیش گــر و موکیــش« را می شــنیدند.

شــهری  بیــن  و بس هــای  مهامن خانه هــا  در متــام 

ــید؛  ــوش می رس ــه گ ــدی ب ــیقی هن ــدای موس ــل، ص کاب

درس  هندوســتان  در  مــا،  بــزرگ  موســیقی دان های 

ــدی  ــای هن ــان، از کمپوزه ــیاری آن ــد و بس ــده بودن خوان

می کردنــد.  اســتفاده 

در  هندوســتانی  هــرن  و  موســیقی  فــروش  بــازار 

ــدان  ــرت هرنمن ــا، پوس ــر در و دیواره ــود، ب ــرم ب ــور گ کش

زبــان  حتــا  کــه  کســانی  و  می شــد  نصــب  هنــدی 

را  هنــد  ســینامی  مجله هــای  منی دانســتند،  اردو 

. نــد ید می خر

ــام ســتاره های ســینامی هندوســتان آشــنا  ــا ن همــه ب

بودنــد و ســینامها نیــز فیلم هــای بالیــوودی منایــش 

مــی داد. ارتبــاط ســینام و هــرن هندوســتان بــا مــردم 

افغانســتان، دو ســویه نیــز بــود و گفتــه می شــد کــه 

هرنمنــدان نامــی ایــن کشــور، مثــل اکرخــان،  عامرخان، 

فیروزخــان،  ســنجی خان،  عمران خــان،  فردین خــان، 

شــاهرخ خان، زیدخــان، دلیــپ کــامر، ســلامن خان و ... 

ــد. ــی دارن ــت افغان اصلی

ــای  ــز، تصویره ــون نی ــا کن ــه ت ــت ک ــن اس ــرای همی ب

یافــت  افغانســتان  در  وفــور  بــه   ... و  شــاهرخ خان 

. می شــود

در ســال های اخیــر، ســینامی مــا دو نــوع ســینام 

بــوده اســت؛ ســینامی جشــنواره ، محتــوا و فرم گــرا و 

ــن  ــت. ای ــد اس ــه و تقلی ــته ی گیش ــه رسگش ــینامیی ک س

نــوع دوم، هــامن والــه و شــیدای بالیــوود اســت کــه 

ــد  ــوود تقلی ــز از بالی ــا صداگــذاری روی فیلم هــا را نی حت

. می کنــد

جنگ پانی پت و احمدشاه درانی

میــالدی،  احمدشــاه درانــی، متولــد ســال 1722 

نــام  بــه  کشــوری  و  درانــی  امپراتــوری  بنیان گــذار 

افغانســتان اســت. او در ســال 1747، پــس از کشــته 

شــدن نادرشــاه افشــار، قــدرت را بــه دســت گرفــت و نــام 

کشــور را بــه افغانســتان تغییــر داد.

ــی رخ  ــع مهم ــد وقای ــالدی در هن ــال 1758 می در س

داد. در نخســت، ســکهـ های پنجــاب قیــام کردنــد، دوم، 

ــدند و  ــل ش ــاملی داخ ــزی و ش ــد مرک ــه هن ــا ب مرهته ه

ــه  ــی  ک ــرد. در حال ــقوط ک ــالمی  س ــت اس ــوم، حکوم س

احمدشــاه مــروف رسکوبــی نصیرخــان بلــوچ بــود؛ 

»ســندیا«، رییــس مرهته هــا بــه هنــد مرکــزی رســید. 

ــه  ــندیا ب ــد و س ــاد کردن ــم اتح ــا باه ــا و جت ه راجپوت ه

 ســوی پنجــاب حرکــت کــرد. آدینــه بیــگ نیــز، بــا ایشــان 

همــراه شــد و پنجــاب را اشــغال کــرد. شــهزاده تیمــور و 

کردنــد.  عقب نشــینی  پیشــاور  بــه  جهان خــان  رسدار 

احمدشــاه کــه از بلوچســتان مطمــن شــد، بــا ســی هزار 

ــا شــهزاده  عســکر از راه دره ی بــوالن بــه ســند رســید و ب

ــاب  ــه  طــرف پنج ــد و ب ــا ش ــان یک ج ــور و جهان خ تیم

حرکــت کــرد. 

ســندیا و غازی الدیــن کــه از ایــن مســأله آگاه شــدند 

ــد؛ در  ــی رفتن ــه دهل ــد و ب ــح کردن ــه صل ــا نجیب الدول ب

ــه ی  ــاندند و نواس ــل رس ــه قت ــر دوم را ب ــی، عامل گی دهل

اورنگ زیــب را بــر تخــت نشــاندند. احمدشــاه بــا نیروهــای 

ــد.  ــه رو ش ــن( روب ــورا و غازی الدی ــر، جنگ ــندیا، هولگ )س

احمدشــاه پیــروز شــد و رهــر مرهته هــا »باالباجــی«، بــه 

متــام مرهته هــا فرمــان داد کــه لشــکر تــازه ای را رس و 

ســامان دهنــد. راجپوت هــا و مرهته هــا بــا دو صــد هــزار 

ــاه در  ــری احمدش ــصت هزار نف ــپاه ش ــر س ــرو؛ در براب نی

میــدان »پانی پــت« شکســت خوردنــد. احمدشــاه داخــل 

ــر،  ــهزاده علی گوه ــه ش ــی را ب ــت دهل ــد، تخ ــی ش دهل

بــه  خــودش  و  ســپرد  نجیب الدولــه  و  شــجاع الدوله 

ــت. ــتان بازگش افغانس

ــاروی خــود و  ــرج و ب ــوز ب ــت، هن ــروزی پانی پ شــهر ام

دیــواری بــا پانــزده دروازه را حفــظ کــرده اســت. در میــان 

ــاغ«  ــی ب یادمان هــای آن، ویرانه هــای مســجدی در »کابل

وجــود دارد کــه بــرای بزرگ داشــت یــاد نخســتین جنــگ 

پانی پــت ســاخته شــده اســت.

سینا و واکنش ها

ــه  ــی، همیش ــوژه ی تاریخ ــوع و س ــا موض ــی ب فیلم های

حساســیت برانگیز بــوده اســت؛ چــون از زاویــه ی دیگــری 

ممکــن اســت دیــده شــود و بــه باورهــای تاریخــی عــده ای 

ــرد  ــا موضــوع ن ــم 300 ب ــی فیل ــال وقت ــد؛ مث ــه بزن صدم

ترموپیــل، بیــن ســپاه هخامنشــی و اســپارتای یونــان 

بــر  را  اکــران شــد، حساســیت هایی  در ســال 2006 

انگیخــت و ایرانی هــا آن را تحریــف تاریــخ و مخرب تــر 

از تخریــب بناهــا و آثــار ارزش منــد مرتبــط بــا میــراث 

ــتند. ــوام دانس ــل و اق ــی مل متدن

ــون  ــا را دگرگ ــکند، باوره ــا را می ش ــی بت ه ــرن گاه ه

و شــک و پرســش ایجــاد می کنــد. فیلــم »پانی پــت« نیــز 

پیــش از اکــران، بــرای افغان هــا مسأله ســاز شــده اســت. 

ــد  ــا شــک و تردی ــاد اســت و همــه ب واکنش هــا بســیار زی

بــه ایــن فیلــم می بیننــد. برخــی معتقدنــد کــه بگذاریــد 

جنــگ پانی پــت را از زاویــه ی دیگــری ببینیــم. از چشــم 

ــوب شــده اســت؛ چــون  ــدی کــه در جنــگ مغل ــک هن ی

همــه ی مــردم دنیــا حــق دارنــد روایــت خــود را از تاریــخ 

داشــته باشــند. منی توانیــم دهــان دیگــران را بســته و یــا 

هرنمنــدان هنــدی را سانســور کنیــم. مــا بــا آن هــا جنگــی 

نداریــم و شــاید ایــن فیلــم بتوانــد مــا را بــه فکــر وا دارد.

ــیاری  ــه بس ــود ک ــده می ش ــا، دی ــار نظره ــن اظه در ای

بــرای  تأثیرگــذاری  در  ســینام  ارزنــده ی  نقــش  بــه 

کســی  امــا  انــد؛  واقــف  پیرشفــت  و  فرهنگ ســازی 

در  هــرن  چــرا  نداریــم؟  ســینام  مــا  چــرا  منی گویــد، 

افغانســتان تــا ایــن انــدازه مهجــور و بی کــس اســت؟ 

ــا  ــرا م ــه در درون دارد، چ ــزار کلم ــر ه ــک تصوی ــی ی وقت

کشــوری بــدون تصویــر اســتیم؟ چــرا مــا نتوانیــم پیــش از 

کنیــم؟ فیلــم  را  پانی پــت  داســتان  هندی هــا 

عابداللــه احمــد، یکــی از جوانــان افغــان می گویــد 

ــارات  ــر کاخ افتخ ــود؛ اگ ــده ش ــم دی ــت فیل ــرت اس ــه به ک

ــران  ــا اک ــه ب ــد ک ــان باش ــت و بی بنی ــدر سس ــان آن ق  م

یــک فیلــم فــرو بریــزد، بگــذار فــرو ریــزد تــا فرصــت کنیــم، 

بیشــرت رس در گریبــان فــرو بریــم کــه مــا چــه کــرده  ایــم 

تــا نتوانیــم در هــرن حرفــی داشــته باشــیم. وی ادامــه 

ســپید  مطلــق  امپراتــوری  نــام  بــه  می دهــد، چیــزی 

و پادشــاهان مقــدس وجــود نــدارد؛ اولیــن دغدغــه ی 

امپراتورهــا حفــظ و گســرتش ســلطه بــوده اســت و در ایــن 

راه تــالش کــرده  انــد. هــر کشــوری حــق دارد تاریــخ خــود 

را بازخوانــی کنــد؛ مــا کــه از این کارهــا نکــرده و نابخردانه 

بــر دهــل افتخــارات تاریخــی کوبیــده  ایــم، دیگــران را کــه 

منی توانیــم مانــع شــویم. متــام ملت هــا روزگاری بایــد 

ــد. ــی کنن ــان را بازخوان ــه ی  ش ــخ بت مآبان تاری

ــه فیلــم  امراللــه صالــح، معــاون تیــم دولت ســاز نیــز ب

پانی پــت، واکنــش نشــان داده و نوشــته اســت: »روایــت 

مــا از تاریــخ و شــخصیت های تاریخــی افغانســتان بــرای 

تحکیــم دولــت- ملــت مهــم اســت. احمدشــاه درانــی 

ــه  ــت ک ــخ اس ــت در تاری ــی و مدیری ــغ نظام ــی از نواب یک

توانســت قبایــل پارچه پارچــه ی افغانســتان را متحــد و 

دور یــک رســالت بــزرگ، متحــد ســازد. او، میــراث بزرگــی 

ــدی، از آن  ــل های بع ــه نس ــت ک ــا گذاش ــه  ج ــود ب از خ

پــاس داری نتوانســتند. او، بــر دهلــی تســلط داشــت و مــا 

ــم.« ــار درگیری ــته ی ننگره ــوالی گوش در ولس

میرویــس آریــا )فعــال رســانه ای و اقتصــادی(، نیــز 

معتقــد اســت، شــکی نیســت کــه ســلطان محمود غزنــوی 

و احمدشــاه ابدالــی، دو قهرمــان تاریــخ مــا انــد و بخشــی 

از محبوبیــت آنــان ناشــی از لشکرکشــی و فتوحــات  شــان 

ــت. ــد اس ــبه قاره ی هن در ش

دیگــری  و  برنــده  یکــی  دارد.  طــرف  دو  جنگ هــا 

رضر  دیگــری  و  می بــرد  نفــع  یکــی  اســت.  بازنــده 

می بینــد. روایــت و برداشــت هــر دو طــرف، بــه هیــچ 

ــن  ــم ممک ــز ه ــد و هرگ ــان باش ــد هم س ــوان منی توان عن

نیســت، هــر دو طــرف کامــال برحــق باشــند.

ــوی  ــلطان محمود غزن ــی س ــات و لشکرکش ــر فتوح اگ

بــرای مــا توجیه پذیــر و مایــه ی  ابدالــی  و احمدشــاه 

افتخــار اســت، ایــن مــورد ســبب منی شــود هندی هایــی 

کــه رسزمیــن شــان مــورد حملــه قــرار گرفتــه اســت، مــردم  

شــان کشــته و مقدســات شــان زیــر پــا شــده اســت، 

ــند.  ــته باش ــا داش ــا م ــان ب ــد هم س ــت و دی روای

صحــرا کریمــی، رییــس افغــان فیلــم نیــز نوشــته 

اســت: »اهمیــت و تأثیــر ســینام همیــن اســت؛ کــه 

ــت  ــارد جمعی ــک میلی ــش از ی ــون از بی ــل 50 میلی حداق

هنــد، فیلــم »پانی پــت« را خواهنــد دیــد؛ احمدشــاه 

ــم  ــان فیل ــی مهاجــم و ظــامل معرفــی می شــود. افغ ابدال

یــک ریاســت درجــه دو اســت؛ مــردم نگــران اســتفاده ی 

»فیلــم« به جــای »فلــم« انــد و در مکتوب هــا خطــا نکنیــم 

پوهنتــون را دانشــگاه بنویســیم.

عالی جنابان! 

ــاه  ــا احمدش ــه هندی ه ــود ک ــه دار نش ــان خدش غرورت

درانــی را مهاجــم معرفــی کــرده انــد. ایــران هــم در مــورد 

روی  دیگــران  می ســازد.  فیلــم  بلخــی  جالل الدیــن 

فرهنــگ و شــخصیت های تاریخــی  شــان رسمایه گــذاری 

و  سیاســت بازی  در  عکــس،  بــر  امــا  مــا  می کننــد؛ 

ــم را  ــم کــه آن چــه ســاخته  ای فریب کاری هایــش خــره  ای

ــم.« ــران کنی ــم وی ه

ــرن در  ــینام و ه ــرف زدن از س ــه، ح ــن ک ــت ای در نهای

ــات  ــاق و شــقاق، انتخاب ــح، نف ــن وانفســای جنگ وصل ای

هفــت  فیلــم  در  »گیســاکو«  ســخن  مثــل  بحــران،  و 

ســامورایی »آکیــرا کروســاوا« اســت کــه گفــت: »چــه 

دلیلــی داره نگــران ریشــت باشــی، وقتــی قــراره رست از 

ــه؟« ــدا بش ــت ج تن

مــا از اکــران فیلــم در بالیــوود نگرانیــم؛ در حالــی 

کــه خــود مــا انــدر خــم یــک کوچــه مانــده  ایــم. در 

ویرانه هــای ســالن ســینامهای مــان در کابــل، ســگ 

النــه کــرده و هــر ســال توله هــای چــاق و فربــه از آن 

بیــرون می شــوند. وقتــی در ایــن رسزمیــن، ســینام و هــرن 

ــوار رشک  ــه دی ــوار ب ــم دی ــوز ه ــت ویک هن ــرن بیس در ق

اســت و اهالــی آن، مهدورالــدم و واجب القتــل؛ چــرا بایــد 

نگــران بالیــوود باشــیم کــه تاریــخ یــک جنــگ را روایــت 

کــرده اســت. مدعــی اســتیم کــه موالنــا از بلــخ اســت؛ در 

حالــی کــه نســل امــروز مــان او را منی شناســند و اهالــی 

ــد.  ــخن منی زنن ــادری او س ــان م ــه زب ــا، ب زادگاه موالن
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نعمت رحیمی

پانی پت، واکنش ها و بازاریابی بزرگ
در نهایت این که، حرف 
زدن از سینام و هرن در 

این وانفسای جنگ وصلح، 
نفاق و شقاق، انتخابات 

و بحران، مثل سخن 
»گیساکو« در فیلم هفت 

سامورایی »آکیرا کروساوا« 
است که گفت: »چه دلیلی 

داره نگران ریشت باشی، 
وقتی قراره رست از تنت 

جدا بشه؟« ما از اکران 
فیلم در بالیوود نگرانیم؛ در 

حالی که خود ما اندر خم 
یک کوچه مانده  ایم. در 

ویرانه های سالن سینامهای 
مان در کابل، سگ النه کرده 

و هر سال توله های چاق و 
فربه از آن بیرون می شوند.
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ــدید،  ــی ش ــد روز مریض ــدن چن ــد از گذران ــروز بع ام

وقتــی اتاقــم را مرتــب می کــردم و هنگامــی کــه رساغ 

املــاری لباس هایــم رفتــم، متوجــه نکتــه ای شــدم کــه تــا 

حــاال بــه آن فکــر نکــرده بــودم. نکتــه ای کــه بایــد خیلــی 

ــل  ــن تعل ــردم و همی ــه آن می ب ــی ب ــا پ ــر از این ه قبل ت

ــر ســبب شــده کــه امــروز در زندگــی شــخصی ام  و تأخی

ــاق  ــرای خــودم، اتف دچــار مشــکالتی شــوم کــه اصــال ب

ــا مواجــه شــدن شــان را انتظــار نداشــتم.  افتــادن ی

ــف  ــو در ک ــو و آن س ــن س ــه ای ــادی ب ــای زی لباس ه

اتــاق و اطــراف املــاری پــرت شــده روی هــم انبــار شــده 

بــود؛ امــا ناخــودآگاه بــه ســمت اولیــن لباســی رفتــم کــه 

ــه  ــود ک ــی ب ــن لباس ــت و محبوب تری ــش داش ــگ بنف رن

در بیــن لباس هــای خــود رساغ داشــتم. ایــن لبــاس 

ــه ام  ــن عالق ــت دارم و ای ــادی دوس ــل زی ــه دالی ــن ب را م

تــا حــدی اســت کــه اگــر نگــران چــروک شــدن و زود از 

بیــن رفتنــش نباشــم، خــوش دارم در طــول روز و در هــر 

ــم.  ــی آن را بپوش مهامن

لبــاس نیلگونــی، آب رنگــم را دوســت دارم؛ بــه خاطــر 

ایــن کــه بــا پــول خــودم خریــده ام. بــه خاطــر ایــن 

ــاس  ــن لب ــده ام. ای ــی خری ــه در روز مهم ــت دارم ک دوس

ــی  ــرات زیبای ــون خاط ــت؛ چ ــتنی اس ــم دوست داش برای

ــی  ــم تداع ــه را برای ــن و مرضی ــه ی م ــوای خواهران از دع

می کنــد؛ دعوایــی کــه همیشــه بــه خاطــر ناراحــت 

شــدنم از بــدون اجــازه پوشــیدن ایــن لبــاس بــا مرضیــه 

رشوع و بعــد بــه آغــوش گرفــن دو خواهــر می انجامیــد. 

بعــد مرتــب کــردن لبــاس آبــی، رساغ دیگــر لباس هــا 

رفتــم و خــوب کــه دقــت کــردم، دیــدم بــا مرتــب کــردن 

هــر لبــاس و گذاشــن شــان در املــاری، هــر کــدام 

خاطــره ای را برایــم تداعــی می کنــد. ایــن لباس هــا و 

ــی از  ــن بخش ــرای م ــود دارد ب ــراه خ ــه هم ــی ک خاطرات

دارایی هــای زندگیــم اســت. کمــی رشمنــده شــدم وقتــی 

دیــدم، آن یکــی لباســم هنــوز لکه هــای غــذا بــا ایــن کــه 

ــود دارد.  ــودم، روی خ ــته ب شس

دارایی هــای  دوست داشــن  در  نداشــن  تــوازن 

ــه  ــرم ک ــاد بگی ــد ی ــن بای ــت. م ــن اس ــف م ــی، ضع زندگ

دارایی هــای زندگــی ام را بــه یــک میــزان دوســت داشــته 

ــم.  ــت نده ــی زود از دس ــی را از آن یک ــا یک ــم ت باش

از  جزئــی  لباس هــا  همیــن  مثــل  هــم  آدم هــا 

می شــوند.  محســوب  زندگــی   در  مــا  دارایی هــای 

خاطــر  بــه  را  شــان  یکــی  نبایــد  کــه  دارایی هایــی 

دوست داشــتنی تر بــودن آن یکــی از دســت بدهیــم. 

ــد از هــامن کودکــی هــر وقــت کســی از  ــادم می آی ی

ــا  ــت داری ی ــرت دوس ــادرت را بیش ــه م ــید ک ــن می پرس م

ــه  ــم ک ــم، می گفت ــث کن ــه مک ــن ک ــدون ای ــدرت را، ب پ

مــادرم را دوســت دارم؛ ایــن جــواب را حتــا چنــد بــار هــم 

ــودم،  ــر هــم شــده ب ــی کــه بزرگ ت ــدرم وقت پیــش روی پ

در پاســخ آن ســوال دادم؛ پاســخی کــه ســبب شــده بــود 

ــه  ــدازد ک ــی بین ــه  ی نامحسوس ــدر فاصل ــن و پ ــان م می

فقــط بایــد بــه جــای یــک دخــرت و پــدر باشــید تــا درک 

ــود. ــرآور می ش ــه زج ــن فاصل ــدر ای ــه چق ــد ک کنی

نبــود.  مــادرم  بــودم،  مریــض  کــه  روز  ایــن چنــد 

ــی حــال  ــه وقت ــود ک ــدرم ب ــن پ ــود و ای ــه ب مســافرت رفت

ــن  ــدت او از م ــن م ــود و ای ــده ب ــران ش ــد، نگ ــدم را دی ب

ــتش دارم؛  ــت دوس ــه می دانس ــدری ک ــرد. پ ــت ک مراقب

ــم  ــدر برای ــه پ ــن هم ــا ای ــادرم؛ ب ــرت از م ــی کم ــا کم ام

ســوپ درســت کــرد، شــب بی خوابــی کشــید، چنــد بــار 

ــود.  ــتارم ب ــت و پرس ــه خواس ــرای معاین ــرت را ب داک

کــه  می فهمــم  تــازه  و  شــدم  خــوب  امــروز 

زندگــی ،  امــوال  دوست داشــن  در  اولویت بنــدی 

ــرت_ ــوب دخ ــس خ ــن ح ــدر از ای ــار و چق ــد ب ــن را چن م

ــم از  ــه می توان ــی ک ــود؛ حس ــته ب ــه داش ــدری دور نگ پ

ــا  ــا و باره ــی ام باره ــای زندگ ــام آدم ه ــن مت دوست داش

ــه  ــم ب ــه حواس ــت ک ــی  اس ــط کاف ــم. فق ــه اش کن تجرب

متــام دارایی هــای زندگــی ام باشــد؛ پیــش از ایــن کــه از 

دســت شــان بدهــم.
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ــد.  ــاله ای ازدواج می کن ــرد 28س ــا م ــال دارد، ب س

ــتگاری  ــه خواس ــه ب ــی ب ــتعار« کس ــام مس ــز »ن پروی

»نــام مســتعار« می آیــد، تحصیل کــرده ی  پلوشــه 

ــرا  ــواد و ظاه ــواده ی باس ــک خان ــت و از ی ــب اس ط

ــت؛  ــده اس ــه آم ــتگاری پلوش ــه خواس ــن فکر ب روش

ــن را  ــدن و نوش ــه و خوان ــب نرفت ــه مکت ــا پلوش ام

اســت.  آموختــه  برادرانــش  کمــک  بــه  خانــه  در 

خانــواده ی پلوشــه وقتــی از موقعیــت خانوادگــی 

ــه  ــدون آن ک ــوند، ب ــر می ش ــز خ ــی پروی و تحصیل

ــد. از آن  ــول می کنن ــند، قب ــه بپرس ــزی از پلوش چی

ــدارد و  ــی اش ن ــه ای در زندگ ــه گزین ــه پلوش ــا ک ج

خواســتگارش را فــرد مناســبی می  بینــد، اعرتاضــی 

ازدواج شــان شــکل می گیــرد. و  منی کنــد 

پنجــاه  و  لــک  دو  مبلــغ  پلوشــه  خانــواده ی 

از  مبلغــی  می خواهنــد؛  طویانــه  افغانــی  هــزار 

ــد و  ــه می خرن ــه جهیزی ــرای پلوش ــه را ب ــن طویان ای

ــی  ــم عروس ــر مراس ــارف دیگ ــرای مص ــداری را ب مق

مــرف می کننــد. پلوشــه بــا هــزار امیــد و آرزو 

بــه خانــه ی شــوهری مــی رود کــه تحصیل کــرده 

اســت. فــردای روزی کــه پلوشــه بــه خانــه ی بخــت 

مــی رود، می فهمــد کــه بــه خانــه  ی بخــت نــه؛ بلکــه 

بــه خانــه ی بدبختــی اش رفتــه اســت. بــرادران و 

را  پلوشــه  جهیزیه هــای  متــام  پرویــز،  خواهــران 

پلوشــه  بــرای  و  می برنــد  بیــن  از  و  می شــکنند 

ــای ارزان  ــن جهیزیه ه ــه ای ــا ب ــه آن ه ــد ک می گوین

ــد.  ــاز ندارن نی

پلوشــه کــه تــازه یــک روز پیــش وارد آن خانــه 

ــت،  ــرار اس ــه ق ــه از چ ــد قص ــت و منی دان ــده اس ش

ــت  ــه حامی ــوهرش ب ــاید ش ــه ش ــد ک ــر می مان منتظ

شــوهرش  بــه  وقتــی  امــا  کنــد؛  اعــرتاض  او  از 

تلخــی،  لبخنــد  بــا  مراجعــه می کنــد، شــوهرش 

ــواده اش  ــن کار خان ــه ای ــبت ب ــی اش را نس بی تفاوت

پلوشــه  بــرای  پرویــز  خواهــر  می دهــد.  نشــان 

می گویــد کــه بــه جهیزیــه ی تــو نیــازی نیســت 

ــه  ــت ک ــده اس ــن خری ــرای ای ــط ب ــو را فق ــز ت و پروی

»کنیــز« باشــی و کار خانــه را انجــام بدهــی. خواهــر 

پرویــز می گویــد کــه اگــر بــرادرش زن می خواســت، 

یــک زن باســواد و برابــر بــا خــودش می گرفــت؛ 

پلوشــه وقتــی ایــن حرف هــا را در حضــور شــوهرش 

ــه  ــه ب ــد ک ــنود، می فهم ــوهرش می ش ــر ش از خواه

ــده  ــه ای ش ــه خان ــن داده و وارد چ ــی ت ــه ازدواج چ

ــت. اس

زندگــی پلوشــه طبــق گفتــه ی خواهــر شــوهرش 

بــا »کنیــزی« رشوع می شــود و از هــامن روز دوم، 

ــه،  ــای خان ــام کاره ــال انج ــود در قب ــور می ش مجب

ــد.  ــه داری کن ــز نگ ــوهرش نی ــای ش از خواهرزاده ه

ــه دار  ــرده و وظیف ــه تحصیل ک ــز هم ــواده ی پروی خان

انــد و کــودکان شــان را کــه تــا هنــوز بــه کودکســتان 

می فرســتادند، بــا آمــدن پلوشــه، برایــش می گوینــد 

ــد. پلوشــه کــه  ــه نگــه داری کن کــه از آن هــا در خان

تــازه بــه آن خانــه رفتــه اســت، بــرای ایــن کــه آبــروی 

خانــواده و خــودش را بیــن اقــوام و بســتگانش حفظ 

ــر  ــه ه ــی پلوش ــد. زندگ ــش را منی کش ــد، صدای کن

روزی کــه از ازدواجــش فاصلــه می گیــرد، ســخت تر 

می شــود. هــر روزی کــه بــرادران و خواهــران پرویــز 

از وظیفــه بــر می گردنــد، او را بــه بهانــه ی ایــن کــه 

اطفــال را درســت نگــه داری نکــرده اســت، توهیــن و 

ــان،  ــا آن ــد و شــوهرش هــم همــراه ب ــر می کنن تحقی

ــه پلوشــه. ــه بــد و بــی راه گفــن ب رشوع می کنــد ب

او  از  شــوهرش  امــا  می شــود؛  بــاردار  پلوشــه 

بــه  او،  کنــد.  را ســقط  کــه طفلــش  می خواهــد 

دنیــا  بــه  او  کــه  طفلــی  بــه  می گویــد،  پلوشــه 

مــی آورد نیــاز نــدارد؛ پلوشــه ولــی طفلــش را ســقط 

ایــن  از  پــس  پلوشــه  بــر  منی کنــد. خشــونت ها 

خانــواده ی  بــه خواســت  و  بــاردار می شــود  کــه 

شــوهر، طفلــش را ســقط منی کنــد، از توهیــن و 

تحقیرهــای لفظــی، جایــش را بــه خشــونت های 

ــه ای  ــه بهان ــر روز ب ــوهرش ه ــد. ش ــی می ده فیزیک

ــا  ــدرش ب ــد کــه پ ــد و می گوی او را لت وکــوب می کن

گرفــن دو لــک و پنجــاه هــزار افغانــی، او را فروختــه 

ــت.  اس

در  شــوهرش  کــه  می گویــد  شــبی  از  پلوشــه 

از  بــادی  و  اســت  کمپیوتــر  بــا  کارکــردن  حــال 

ــد.  ــده می کن پنجــره مــی وزد و ورق هــای او را پراکن

پلوشــه  می گــردد،  بهانــه ای  دنبــال  کــه  شــوهر 

ــکنجه  ــر ش ــره، زی ــردن پنج ــته نک ــل بس ــه دلی را ب

می گیــرد. ابتــدا پاهــای پلوشــه را می بنــدد و آن 

ــه از  ــد ک ــای او می زن ــف پاه ــر ک ــل ب ــا کیب ــدر ب ق

ــن  ــد رساغ ت ــت و لگ ــا مش ــد ب ــد؛ بع ــن مبان راه رف

آزرده ی پلوشــه مــی رود. پرویــز آن شــب آن قــدر 

پلوشــه را لت وکــوب می کنــد کــه از هــوش مــی رود. 

ــت و  ــوش اس ــه بی ه ــب، پلوش ــامن ش ــح ه ــا صب ت

منی کنــد.  کاری  برایــش  شــوهرش 

فــردا او را بــه شــفاخانه می بــرد و از ایــن کــه 

ــن  ــت ای ــرتان فرص ــه داک ــت، ب ــرت اس ــودش داک خ

ــا پلوشــه حــرف بزننــد. پرویــز بــه  را منی دهــد کــه ب

داکــرتان می گویــد کــه زنــش از راه پلــه افتــاده و 

پیشــانی اش شکســته اســت. پیشــانی پلوشــه چنــد 

بخیــه می خــورد. همیــن کــه داکــرتان پیشــانی 

ــاره بــه  پلوشــه را بخیــه می  زننــد، شــوهرش او را دوب

ــوهر،  ــه ی ش ــه در خان ــور پلوش ــی آورد. حض ــه م خان

ریخــن خشــم  بــرای  اســت  شــده  خالی گاهــی 

شــوهرش و حتــا وقتــی معــاش شــوهرش دیــر حوالــه 

می شــود، بــه بهانــه ی ایــن کــه از پــای قــدم نحــس 

پلوشــه اســت، او را لت وکــوب می کنــد.

پلوشــه طفلــی را کــه شــوهرش منی خواســت، 

بــه دنیــا مــی آورد؛ طفلــی کــه پلوشــه فکــر می کــرد 

ــی ای  ــبت خون ــوهرش از نس ــاید ش ــدن او، ش ــا آم ب

ــود؛  ــر ش ــش مهربان ت ــا زن ــل دارد، ب ــا آن طف ــه ب ک

امــا انــگار شــوهر رس هــامن حرفــی کــه گفتــه 

ــتاده  ــدارد« ایس ــاز ن ــز نی ــک کنی ــل ی ــه طف ــود »ب ب

ــا آوردن  ــه دنی ــد کــه ب ــرای پلوشــه می گوی اســت و ب

طفــل، بهانــه منی شــود کــه بــه مســؤولیت هایش 

نرســد. بدبختــی  پلوشــه بــا آمــدن طفــل چنــد برابــر 

می شــود. 

ــونت ها  ــن خش ــا ای ــام را ب ــال مت ــه س ــه س پلوش

و  مــی آورد  دنیــا  بــه  طفــل  دو  می کنــد.  رس 

چنــد  او  بــه  نســبت  شــوهرش  خشــونت های 

بــه  شــوهرش  روزهــا،  از  یکــی  می شــود.  برابــر 

بهانــه ی ناچیــزی او را زیــر لت وکــوب می گیــرد و 

ــرد و او را متســخر  ــو می ب ــا چاق موهــای پلوشــه را ب

ــواده ی  ــه خان ــت ک ــگام اس ــن هن ــد. در همی می کن

پلوشــه بــه خرگیــری دخــرت شــان می آینــد. پــدر و 

مــادر پلوشــه وقتــی دخــرت شــان را در ایــن وضعیــت 

ایــن ســه ســال  تــازه می فهمنــد کــه  می بننــد؛ 

ــا  بــر دخــرت شــان چگونــه گذشــته اســت. پلوشــه ت

ــت.  ــه اس ــواده اش نگفت ــه خان ــزی ب ــوز چی هن

ــد  ــه می پرس ــوهر پلوش ــدرش از ش ــه پ ــی ک زمان

کــه چــرا بــا او چنیــن رفتــار می کنــد، شــوهر پلوشــه 

می گویــد کــه بایــد وقتــی پــول طویانــه درخواســت 

ــه  ــرد. پلوش ــر می ک ــب آن فک ــه عواق ــود، ب ــرده ب ک

تــاوان دو لــک و  در حقیقــت ســه ســال متــام، 

کــه  اســت  پرداختــه  را  افغانــی ای  هــزار  پنجــاه  

پــدر  بــه  پرویــز  بــود.  خواســته  طویانــه  پــدرش 

پلوشــه می گویــد کــه بــه دخــرتش نیــاز نــدارد. هــر 

دو طفلــش را از پلوشــه می گیــرد و پلوشــه را بــا 

موهــای بریــده، همــراه پــدر و مــادرش می فرســتد.

ــع  ــا جم ــه ب ــه پلوش ــذرد ک ــه ای می گ ــک هفت ی

را  بچه هایــش  می خواهــد  قــوم،  بــزرگان  کــردن 

از شــوهرش پــس بگیــرد. شــوهر پلوشــه وقتــی 

می بینــد آبرویــش وســط قــوم و خویشــش مــی رود، 

از پلوشــه معــذرت می خواهــد و دوبــاره او را بــه 

خانــه بــر می گردانــد؛ امــا ایــن بــار از خشــمی 

کــه مقابــل پلوشــه بــه دلیــل خــر کــردن دیگــران، 

در دل گرفتــه اســت، چیــزی را بهانــه می کنــد و 

پلوشــه را بی رحامنــه مــورد شــکنجه قــرار می دهــد؛ 

شــکنجه ای کــه پلوشــه بــه اثــر آن شــنوایی یکــی از 

می دهــد. دســت  از  را  گوش هایــش 

ــه خودکشــی می کنــد؛  ــار اقــدام ب پلوشــه یــک ب

امــا شــوهرش رس می رســید و او را بــه شــفاخانه 

انتقــال داده معــده اش را می شــوید. چنــد روزی 

می گــذرد،  پلوشــه  خودکشــی  بــه  اقــدام  از  کــه 

پلوشــه  می کنــد.  مهــامن  را  او  پــدرش  خانــه ی 

وقتــی از خانــه تصمیــم می گیــرد بــه مهامنــی بــرود، 

ــاز نیســت  ــد کــه دیگــر نی شــوهرش برایــش می گوی

برگــردد؛ هــامن جــا خانــه ی پــدرش مبانــد تــا ایــن 

کــه مبیــرد؛ امــا بعــد از یکــی دو روز، دوبــاره دنبــال 

ــی آورد. ــه اش م ــه خان ــی رود و او را ب ــه م پلوش

در یکــی از روزهــای مــاه رمضــان، پلوشــه مروف 

شــوهرش  کــه  اســت  افطــار  بــرای  نــان  پخــن 

و  منی خــورد  را  او  دســت پخت  دیگــر  می گویــد، 

بایــد از خانــه اش بیــرون شــود. شــوهرش پــس از این 

حــرف، خانــه را بــه مقصــد بیــرون تــرک می کنــد تــا 

در رســتورانت افطــار کنــد. پلوشــه بــه فکــر ایــن کــه 

ــت اش کــم می شــود،  ــی برگــردد عصبانی شــاید وقت

خانــه را تــرک منی کنــد. شــوهر وقتــی بــه خانــه 

دســت  دو  بــا  می بینــد،  را  پلوشــه  و  برمی گــردد 

گلــوی پلوشــه را می گیــرد تــا او را بکشــد؛ امــا پــس 

از ایــن کــه نزدیــک اســت پلوشــه مبیــرد، او را از 

ــدازد.  ــرون مــی ان ــه بی خان

چهــار مــاه پیــش، شــوهر پلوشــه بــا زن دیگــری 

باعــث می شــود  کــه  ازدواجــی  ازدواج می کنــد؛ 

نهادهــای  بــه  و  بشــکند  را  ســکوتش  پلوشــه 

انــگار  امــا  کنــد؛  مراجعــه  قضایــی  و  عدلــی 

ــت.  ــده اس ــر ش ــکوت دی ــن س ــرای شکس ــر ب دیگ

هیــچ  کــه  ایــن  از  قضایــی  و  عدلــی  نهادهــای 

ــد،  ــه منی بینن ــدن پلوش ــونت را در ب ــاری از خش آث

ــال  ــد. دو س ــازات کنن ــوهرش را مج ــد ش منی توانن

دوبــاره  پلوشــه  و  اســت  گذشــته  خشــونت ها  از 

ــه  ــت ک ــده اس ــی ش ــاداب و زیبای ــرت ش ــامن دخ ه

ــود.  ــده منی ش ــونت ها در او دی ــری از خش ــچ اث هی

پلوشــه حــاال فقــط بــه تفریــق از شــوهرش تــن داده 

ــت. اس

خانواده6

مــردان متأهــل، معمــوال واکنشــی در مقابــل  ازدواج دوم 

مشــکالت زندگــی زناشــویی اســت. ایــن مــردان در واقــع بــدون 

ــکل، ازدواج دوم را راه  ــردن مش ــرف ک ــرای برط ــی ب ــچ تالش هی

ســاده تر بــرای فــرار از مشــکالت انتخــاب و بــرای توجیــه رفتــار 

شــان دالیــل زیــادی را مطــرح می کننــد. در ایــن رشایــط، 

ــام  ــه انج ــرات کاری ک ــا و م ــن مزای ــدون در نظرگرف ــردان ب م

می دهنــد، خــود شــان را درگیــر مشــکالت پیچیده تــر ازدواج 

مجــدد می کننــد. گاه زمانــی کــه از مــردان دارای دو زن ســؤال 

می شــود کــه چــرا زن دوم می گیریــد، می گوینــد کــه »کار مــان 

رشعــی و قانونــی اســت«. اکــرثا زنانــی کــه همــر شــان ازدواج 

مجــدد داشــتند، معتقدنــد کــه در ابتــدا رفتــار شــوهر شــان خوب 

بــوده؛ ولــی بــا گذشــت زمــان رفتــار شــان عــوض شــده و نســبت 

بــه آنــان بی توجــه می شــوند.

علل ازدواج های متعدد در مردان

ــش  ــائلی پی ــکالت و مس ــواع ازدواج، مش ــدام از ان ــر ک در ه

ــی  ــه چالــش می کشــد. دالیــل گوناگون ــد کــه زندگــی را ب می آی

نیــز بــرای ازدواج دوم و ازدواج مجــدد در مــردان مشــاهده شــده 

ــر  ــوارد زی ــه م ــوان ب ــل، می ت ــن دالی ــن ای ــه از مهم تری ــت ک اس

اشــاره داشــت.

ــان  ــل  ش ــای نس ــرای بق ــردان ب ــن م ــدن زن: ای ــه دار نش بچ

ــوع ازدواج مجــدد در  ــن ن ــه ازدواج مجــدد می کننــد. ای اقــدام ب

مــردان اکــرثا زمانــی رخ می دهــد کــه همــران  شــان از لحــاظ 

بــاروری دچــار مشــکل اســتند. برعکــس ایــن قضیــه اگــر مــردی 

ــاروری باشــد، از همــرش تقاضــای  خــودش دچــار مشــکل ناب

صبــوری و مــدارا کــردن دارد.

ــر  ــردان فک ــده از م ــن ع ــاوردن زن اول: ای ــا نی ــه دنی ــر ب پ

ــراد از همــر شــان اســت. در ایــن خانواده هــا  می کننــد کــه ای

ــه  ــرت ب ــار دخ ــر ب ــی ه ــوند؛ ول ــاردار می ش ــار ب ــن ب ــا چندی زن ه

دنیــا می آورنــد و بعــد مــرد بــرای ایــن کــه پــردار شــود راه حــل 

ازدواج دوم می بینــد. را 

پــول دار شــدن: برخــی از مردهــا وقتــی بــه پولــی می رســند، 

تصمیــم بــه ازدواج مجــدد می گیرنــد. بــه قــول قدیمی هــا، 

زمانــی کــه شــلوار شــان دوتــا می شــود یــا فیــل شــان یــاد 

می کنــد.  هندوســتان 

ــر  ــک هم ــا ی ــد ب ــه نتوانن ــی ک ــخصیتی: مردان ــالل ش اخت

ــن  ــتند. ای ــم اس ــالل دون ژوانیس ــه اخت ــال ب ــد، مبت ــی کنن زندگ

افــراد هویــت خــود را در تعــداد زن هایــی می بیننــد کــه بــه 

تــرف شــان در آمدنــد. ایــن موضــوع هــدف زندگــی ایــن 

مــردان اســت. ایــن مــردان از درون احســاس حقــارت می کننــد 

ــد.  ــذت می برن ــد ل ــه می کنن ــا توج ــه آن ه ــان ب ــه زن ــن ک و از ای

اوقــات  از  بســیاری  در  مانیــک:   - قطبــی  دو  بیــامری 

بیامری هایــی ماننــد اختــالل دوقطبــی یــا بیــامری مانیــک، 

ســبب ایجــاد روابــط متعــدد در مــردان می شــود. از جملــه 

ــاالل  ــا اخت ــیدایی( ی ــامری ش ــک )بی ــامری مانی ــانه های بی نش

دوقطبــی می تــوان بــه ولخرجــی فــرد، احســاس قــدرت و خــاص 

ــت. ــاره داش ــودن اش ب

ــی  ــکل رسدمزاج ــا مش ــان ب ــی از زن ــان: برخ ــی زن رسد مزاج

مواجــه می شــوند و بــه دنبــال درمــان آن منی رونــد. اغلــب 

ــه  ــود ب ــی خ ــای جنس ــردن نیاز ه ــرف ک ــرای ط ــرای ب ــردان ب م

جــای درمــان رسدمزاجــی همــرش بــه برقــراری رابطــه بــا زنــان 

ــد.  ــدا می کن ــش پی ــر گرای دیگ

پیامدهای ازدواج دوم مردان متأهل

مشــکالت ازدواج دوم بــرای همــر اول: ازدواج دوم بــرای 

ــه در  ــرا ک ــی آورد؛ چ ــود م ــه وج ــادی ب ــکالت زی ــر اول مش هم

ذات عشــق تنهــا یــک نفــر وجــود دارد و کســی منی توانــد 

ــل  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــیم کن ــری تقس ــس دیگ ــا ک ــقش را ب عش

ایــن دو زن همــواره در یــک جــدال عاطفــی اســتند کــه بــه 

ــه  ــا ب ــس ی ــد؛ پ ــان می ده ــودش را نش ــف خ ــکل های مختل ش

شــدت پی گیــری زن دوم اســتند یــا از همــر شــان فاصلــه 

می گیرنــد. 

ــن  ــر دوی ای ــود: ه ــل می ش ــه زن دوم متحم ــیب هایی ک آس

ــوارد  ــرث م ــه در اک ــد. البت ــل می خواهن ــرد را کام ــن م ــا ای زن ه

ــا  زن دوم در ابتــدا راضــی می شــود کــه مــرد اکــرث اوقاتــش را ب

ــم  ــه محک ــی رابط ــی وقت ــد، ول ــش بگذران ــر اول و بچه های هم

شــد، زن دوم نیــز دیگــر حــارض بــه تقســیم نیســت. زن دوم 

ــل  ــرتی را متحم ــی بیش ــی و روان ــی، عاطف ــیب های اجتامع آس

می شــود.

آســیب هایی کــه بــه مــرد وارد می شــود: ازدواج دوم مــرد 

متأهــل، پیامد هــای زیــادی را نیــز بــرای خــود او بــه دنبــال 

ــرای  ــری ب ــوز چندهم ــی مج ــاظ رشع ــت. از لح ــد داش خواه

ــن موضــوع  ــگاه جامعــه ای مــردان فراهــم شــده  اســت؛ امــا در ن

نبایــد پذیرفتــه شــود. از مهم تریــن مشــکالت و پیامدهایــی کــه 

بــرای مــردان متأهلــی کــه ازدواج دوم دارنــد بــه وجــود می آیــد، 

ــت: ــاره داش ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب می ت

• به وجود آمدن ترس در زندگی فرد

• اختالالت در کارکرد های روزانه

• پنهان کاری و دروغ

• شک و تردید و سوء ظن در همر و فرزندان

• از بین رفن جایگاه و ارزش پدر

• اختالل در خواب 

• کم شدن کیفیت و شادی در زندگی

• از بین رفن اعتبار و آبروی مرد در بین همکاران

ــل را زن  ــردان متاه ــی از ازدواج دوم م ــای ناش ــرث پیامده اک

دوم متحمــل خواهــد شــد. 

چندهمرسی و پیامدهای آن

زندگی به رنگ زن
)روایت های مستند از وضعیت زندگی زنان(

زهرا سیاس

نرگس زمانی

پلوشه: عروس نشدم، کنیز شدم
افسانه یاس

باید حواس  مان به دارایی های زندگی باشد
  روزنوشت
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ثبــات  انتخاباتــی  تیــم  خواســت  دنبــال  بــه 

 300 از  بیــش  ابطــال  بــر  مبنــی  همگرایــی  و 

هــزار رأی، یکــی از اعضــای کمیســیون مســتقل 

رسنوشــت  بایــد  کــه  می گویــد  نیــز  انتخابــات 

شــود. مشــخص  رأی   239642

کمیســیون  عضــو  عبداللــه،  محمــد  موالنــا 

ــات، روز سه شــنبه )14 عقــرب( در  مســتقل انتخاب

برگــه ی فیس بــوک خــود نوشــت کــه واضــح شــدن 

آدرس 137630 رأی معلــق و تعییــن رسنوشــت 

ــری درج  ــان رأی گی ــارج از زم ــه خ 102012رأی ک

سیســتم شــده، از الزمه هــای بازشــامری آرا اســت.

آرا،  بازشــامری  آغــاز  از  پیــش  کــه  افــزود  او، 

و  ســامل  آرای  تفکیــک  بــا  رأی گیــری  محــالت 

و  عمومــی  برنامه هــای  و  مشــخص  بی اعتبــار 

ــا  ــز و والیت ه ــطح مرک ــامری آرا در س ــی بازش فرع

نیــز از ســوی کمیســیون مســتقل انتخابــات تأییــد 

ــه مشــکل  شــود؛ در غیــر آن، رونــد بازشــامری آرا ب

ــد. ــد ش ــه خواه مواج

پیــش از ایــن، تیــم انتخاباتــی ثبــات و همگرایی 

نیــز از کمیســیون مســتقل انتخابــات خواســته بــود 

کــه بیــش از 300 هــزار رأی را باطــل اعــالم کنــد. 

نوررحــامن اخالقــی، ناظــر تخنیکــی تیــم ثبــات 

و همگرایــی، روز دوشــنبه )13 عقــرب( در یــک 

نشســت خــری گفتــه بــود کــه 112 هــزار رأی 

خــارج از زمــان رأی گیــری، 137 هــزار رأی کــه 

ــزار  ــده و 70 ه ــتم ش ــم درج سیس ــورت مبه ــه ص ب

رأی کــه بــا عکــس تکــراری بــه ثبــت رســیده، بایــد 

ــود. ــل ش باط

آرای  پاک ســازی  رونــد  پیــش،  شــب  چنــد 

بایومرتیــک شــده از ســوی رشکــت درملــوگ بــه 

پایــان رســید و 86226 رأی تکــراری شناســایی 

شــد. بــا ایــن حســاب، از مجمــوع 1929333رأی 

و  معتــر  رأی   1843107 شــده،  بایومرتیــک 

ــر خــالف معیــارات شناســایی شــده  متباقــی آن، ب

ــت. اس

ــه ی  ــان در برگ ــه، همچن ــد عبدالل ــا محم موالن

فیس بــوک خــود نگاشــته اســت، حضــور آن شــامر 

از مســؤوالن کمیســیون مســتقل انتخابــات کــه 

ــاوت فاحــش آرا وجــود  در ســاحات کاری  شــان تف

دارد، ســبب زیــر ســوال رفــن رونــد بازشــامری 

آرا می شــود. او گفــت کــه بــر اســاس فیصلــه ی 

هفتــم میــزان 1398، ایــن افــراد بایــد بــه نهادهای 

ــوند. ــی ش ــی معرف ــی و قضای عدل

آقــای عبداللــه، افــزوده اســت کــه در موجودیــت 

ایــن افــراد، مرشوعیــت رونــد بازشــامری آرا زیــر 

ســوال مــی رود.

مســتقل  کمیســیون  مســؤوالن  معرفــی 

ــم  ــب مته ــن در تقل ــه دست داش ــه ب ــات ک انتخاب

انــد، از خواســته های دیگــر تیــم انتخاباتــی ثبــات 

ــرب( از  ــنبه )13 عق ــه روز دوش ــود ک ــی ب و همگرای

ــد. ــرح ش ــم مط ــن تی ــوی ای س

ــت،  ــوم نیس ــون معل ــا کن ــه ت ــت ک ــی اس گفتن

ــاز  ــی آغ ــه زمان ــی از آرا، چ ــامری بخش ــد بازش رون

ــد. ــد ش خواه

بــا ایــن همــه، نتیجــه ی ابتدایــی انتخابــات 

و  عقــرب  بیست وســوم  در  ریاســت جمهوری، 

اعــالم  قــوس  پانزدهــم  در  نهایــی،  نتیجــه ی 

. د می شــو
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اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $

ــک  ــدود ی ــارض، ح ــال ح ــه در ح ــت ک ــه اس ــت، گفت ــر صح وزی

ــتند. ــت اس ــار معلولی ــتان، دچ ــر در افغانس ــون نف میلی

فیــروز، روز سه شــنبه )14 عقــرب(، در مراســم  فیروزالدیــن 

افتتــاح بخــش ارتوپیــدی شــفاخانه ی وزیــر محمداکرخــان در 

کابــل، گفــت کــه معلولیــت یــک چالــش عمــده در افغانســتان بــه 

شــامر مــی رود و در حــال حــارض، حــدود یــک ملیــون نفــر در ایــن 

ــد. ــت ان ــار معلولی ــور، دچ کش

ــات  ــی و آف ــای ترافیک ــار، رویداده ــگ، انفج ــه جن ــزود ک او اف

طبیعــی، از عوامــل عمــده ی معلولیــت در افغانســتان محســوب 

می شــود.

در  بازتوانــی  خدمــات  عرضــه ی  بهبــود  بــر  فیــروز،  آقــای 

افغانســتان تأکیــد کــرده و گفــت کــه وزارت صحــت، 22 مرکــز 

ــامر  ــا ش ــالش دارد ت ــرده و ت ــاد ک ــت ایج ــدی را در 16 والی ارتوپی

ایــن مراکــز را افزایــش دهــد.

او ادامــه داد کــه ایجــاد بخــش ارتوپیــدی در شــفاخانه ی وزیــر 

محمداکرخــان، یــک نیــاز مــرم در راســتای بهبــود خدمــات 

بازتوانــی در افغانســتان اســت.

از ســویی هــم، ســونی مانســون، رییــس کمیتــه ی ســویدن در 

افغانســتان، در ایــن مراســم گفــت کــه هــدف از ایجــاد ایــن مرکــز، 

کمــک بــه معلــوالن و ارائــه ی خدمــات بازتوانــی بــرای آن هــا اســت.

آقــای مانســون افــزود کــه کمیتــه ی ســویدن اکنــون از طریــق 

12 مرکــز ارتوپیــدی، بــرای 25 هــزار نفــر در افغانســتان خدمــات 

ــد. ــه می کن ــی ارائ بازتوان

بخــش ارتوپیــدی شــفاخانه ی وزیــر محمداکرخــان، حــدود یک 

ــر هزینــه برداشــته اســت و در آن خدمــات ارتوپیــدی،  میلیــون دال

تهیــه ی اعضــای مصنوعــی و دیگــر مــوارد بازتوانــی ارائــه می شــود. 

رشق  در  بــرش  حقــوق  مســتقل  کمیســیون  مســؤوالن 

ــا  ــیدی ت ــاری خورش ــال ج ــاز س ــه از آغ ــد ک ــتان، می گوین افغانس

کنــون، 220 پرونــده ی خشــونت علیــه زنــان، در والیت هــای 

ننگرهــار، نورســتان، کــرن و لغــامن بــه ثبــت رســیده اســت.

صرینــه حمیــدی، رییــس دفــرت ســاحوی کمیســیون مســتقل 

حقــوق بــرش در زون رشق، روز سه شــنبه )14 عقــرب( در مراســمی 

در والیــت ننگرهــار، گفــت کــه آمــار ثبــت شــده ی خشــونت علیــه 

ــه  ــد ک ــان می ده ــتان، نش ــی افغانس ــت رشق ــار والی ــان در چه زن

خشــونت علیــه زنــان در ایــن والیت هــا رو بــه افزایــش اســت.

ــان  ــه زن ــونت علی ــرت خش ــای بیش ــت پرونده ه ــه ثب ــزود ک او اف

نشــان  لغــامن،  و  کــرن  ننگرهــار،  نورســتان،  والیت هــای  در 

می دهــد کــه از یک ســو، آگاهــی عامــه بلنــد رفتــه و از ســوی 

ــش  ــی افزای ــی  و قضای ــای عدل ــه نهاده ــان ب ــامد زن ــر، اعت دیگ

ــت. ــه اس یافت

والیــت  زنــان  امــور  رییــس  عزیــز،  فتانــه  هــم،  ســویی  از 

ایــن مراســم گفــت کــه در جریــان هفــت مــاه  ننگرهــار، در 

ــت  ــار ثب ــان در ننگره ــه زن ــونت علی ــده ی خش ــته، 91 پرون گذش

شــده کــه فــرار از منــزل، ازدواج اجبــاری، خشــونت فزیکــی و 

می شــوند. پرونده هــا  ایــن  شــامل  روانــی، 

میــزان خشــونت علیــه زنــان در رشق افغانســتان، در حالــی رو 

ــن  ــرف ناام ــک ط ــی از ی ــای رشق ــه والیت ه ــت ک ــش اس ــه افزای ب

اســت و از طــرف دیگــر، اکــرث زنــان در ایــن والیت هــا، بــه دلیــل 

حاکمیــت ســنت های ناپســند، بــه نهادهــای مدافــع حقــوق زنــان 

دسرتســی ندارنــد.

شــامری  و  هــرات  تکنالــوژی  و  مخابــرات  ریاســت 

از باشــندگان ایــن والیــت، از مقطعــی بــودن خدمــات 

می کننــد. نگرانــی  ابــراز  مخابراتــی  شــبکه های 

شــبکه های  حــارض  حــال  در  کــه  می گوینــد  آنــان 

مخابراتــی در بیشــرت مناطــق هــرات، از 24 ســاعت، فقــط 

ــت. ــال اس ــاعت فع دوازده س

ــد کــه  ــوژی هــرات، می گوی ــرات و تکنال ریاســت مخاب

ــه  منایندگی هــای شــبکه های مخابراتــی هیــچ توجهــی ب

ــد. ــردم ندارن شــکایت های م

عاشــق الله علــی زی، رییــس مخابــرات و تکنالــوژی 

کــه  می گویــد  کابــل  صبــح  روزنامــه ی  بــه  هــرات، 

مخابراتــی  شــبکه های  مشــرتکین  شــکایت   بیشــرتین 

از آنن دهــی ضعیــف ایــن شــبکه هــا اســت و وقتــی 

مســؤوالن ایــن ریاســت، شــکایت ها را بــا مناینــدگان 

شــبکه های مخابراتــی ارجــاع می دهنــد، پاســخ شــان 

ــر از صالحیــت مــا اســت بایــد  ایــن اســت کــه »ایــن فرات

ــود.« ــانیده ش ــز رس ــه مرک ب

آقــای علــی زی مــی افزایــد کــه در بیشــرت ولســوالی ها، 

شــبکه های مخابراتــی بــه شــکل مقطعــی 12ســاعته 

ــزرگ در  ــای ب ــی از چالش ه ــه یک ــه ب ــته ک ــت داش فعالی

ایــن والیــت تبدیــل شــده اســت.

آقــای علــی زی، کمبــود کارمنــدان اداره ی »اتــرا« را 

ــرف  ــع برط ــه مان ــد ک ــم می دان ــای مه ــی از چالش ه یک

شــدن مشــکالت مخابراتــی والیــت هــرات اســت. بــه 

گفتــه ی علــی زی، در حــال حــارض تعــداد کارمنــدان اتــرا 

ــرای بررســی مشــکالت در  در هــرات دو نفــر اســت کــه ب

ــت. ــی نیس ــت کاف ــن والی ای

رییــس مخابــرات و تکنالــوژی هــرات، پوشــش ضعیــف 

بــه  از مشــرتکین  شــبکه های مخابراتــی، کاله بــرداری 

ــرد  ــد و کارک ــده ان ــزه ش ــده ی جای ــه برن ــن ک ــه ی ای بهان

عنــوان  از شــکایت هایی  را  انرتنتــی  ضعیــف خدمــات 

اداره  ایــن  ایــن شــبکه ها در  کــه مشــرتکین  می کنــد 

ثبــت کــرده انــد. بــه گفتــه ی وی، بیشــرتین کاله بــرداری 

از  انرتنــت  ضعیــف  پوشــش  و  اتصــاالت  ســوی  از 

افغان بیســیم بــه ثبــت رســیده اســت؛ امــا ایــن مقــام 

دولتــی می گویــد کــه بــا نصــب دســتگاه »ریل تایــم« 

ــژه  ــه وی ــکالت ب ــی از ایــن مش ــرات، خیل در وزارت مخاب

جمــع آوری مالیــات، برطــرف خواهــد شــد.

در همیــن حــال، شــامری از باشــندگان هــرات از عــدم 

ــاد  ــن شــبکه ها انتق ــر فعالیــت ای ــت ب نظــارت دقیــق دول

کــرده و خواهــان تغییــرات جــدی در ایــن زمینــه انــد.

می گویــد:  هــرات،  باشــنده ی  ســلجوقی،  شــفیقه 

ــی  ــبکه های مخابرات ــرد ش ــت از کارک ــف اس ــت مکل »دول

نظــارت دقیــق داشــته باشــد کــه متأســفانه تــا هنــوز 

ــرار بدهــد.«  ــن شــبکه ها را تحــت نظــارت ق نتوانســته، ای

غالم عبــاس کــه بــه تازگــی شــکایتی را در ریاســت 

مخابــرات و تکنالــوژی هــرات از شــبکه های مخابراتــی بــه 

ثبــت رســانده، می گویــد: »نبــود نظــارت دقیــق از ســوی 

ــه  ــی هرگون ــبکه های مخابرات ــه ش ــده ک ــبب ش ــت، س دول

تــا  کریــدت  دزدی  از  دهنــد؛  انجــام  را  تخطی هایــی 

بلندبــودن نرخ هــای مکاملــه  و انرتنــت.«

ــردم  ــات م ــوج اعرتاض ــن م ــرات اولی ــردم ه ــکایت م ش

ــز در  ــن نی ــش از ای ــت. پی ــی نیس ــبکه های مخابرات از ش

ــتک  ــا هش ــران ب ــامری از کارب ــی ش ــبکه های اجتامع ش

#اترا_کجاســت؟ مــوج بزرگــی از اعرتاضــات را نســبت 

و  مکاملــه  بــاالی  قیمــت  و  کم کیفیــت  خدمــات  بــه 

بســته های انرتنتــی بــه راه انداختنــد؛ اعرتاضاتــی کــه 

ــت. ــته اس ــال نداش ــه دنب ــه ای ب ــچ نتیج ــرا هی ظاه

هراس افگنــان  کــه  می گویــد  تخــار،  والــی 

بــر  از شکســت در والیــت تخــار،  پــس  طالــب 

ــان را  ــای ش ــرده و دارایی ه ــاوز ک ــان تج غیرنظامی

ــد. ــرده ان ــام ب ــه یغ ب

ــرب(،  ــنبه )14 عق ــفق، روز سه ش ــق ش عبدالح

در یــک نشســت خــری در کابــل گفــت، پیــش از 

ایــن کــه او بــه عنــوان والــی تخــار انتخــاب شــود، 

هفــت ولســوالی ایــن والیــت بــه جــز از مراکــز 

آن هــا، تحــت کنــرتل طالبــان بــود و ایــن گــروه بــا 

انجــام عملیــات »الفتــح« تــالش داشــتند کــه ســایر 

ولســوالی ها را نیــز تحــت تســلط خــود داشــته 

ــا بــه مرکــز والیــت نفــوذ کننــد. باشــند ت

او، ادعــا کــرد کــه هراس افگنــان طالــب، در 

ــرتده ای  ــات گس ــار عملی ــت او، دو ب ــان مأموری زم

ــت  ــا شکس ــه تنه ــه ن ــد ک ــام دادن ــار انج را در تخ

ــدند. ــیامن ش ــخت پش ــه س ــد، بلک خوردن

کــه  ایــن  بــر  عــالوه  افــزود،  شــفق،  آقــای 

هراس افگنــان طالــب ســنگرهای اصلــی  شــان را از 

دســت دادنــد، هفــت ولســوالی تحــت کنــرتل آن ها 

ــز از ســوی نیروهــای امنیتــی پاک ســازی شــد؛  نی

امــا هنــوز دولــت افغانســتان تصمیــم نگرفتــه کــه 

ــد. ــه مناطــق پاک ســازی شــده را حفــظ کن چگون

او عــالوه کــرد: »طالبــان در حالــی کــه بــه 

اصلــی  موقعیت هــای  نرســیدند،  خــود  اهــداف 

ــرای  ــان ب ــا طالب ــد؛ ام خــود را هــم از دســت دادن

ــی  جــران خســارات خــود، کارهــای بســیار ناروای

را نســبت بــه مــردم ملکــی روا داشــتند. تجــاوز 

کردنــد، مــال و دارایــی مــردم را بردنــد کــه همــه ی 

این هــا مســتند اســت.«

والــی تخــار همچنــان گفــت کــه امنیــت و رفــاه، 

در اولویــت کاری حکومــت محلــی ایــن والیــت 

قــرار دارد؛ امــا امنیــت مهم تــر از همــه اســت و بــه 

همیــن خاطــر، نیروهــای امنیتــی بیشــرتین تلفــات 

را هنــگام دفــاع داده انــد.

)نیروهــای  مــا  تلفــات  »بیشــرتین  افــزود:  او 

امنیتــی( بیشــرت در دفــاع اســت. در روســتاها 

را تصفیــه کنیــم،  مناطــق  وقتــی  ولــی  اســت. 

کــه  عملیاتــی  دو  در  می کننــد.  حملــه  آن هــا 

ــر  ــه ی اول، 69 نف ــد، در حمل ــان انجــام دادن طالب

و در حملــه ی دوم، 104 نفــر تلفــات داشــتند. 

ــان  ــد و نظامی ــه می کنن ــته ها حمل ــا رس پوس این ه

نیــاز اســت در زمینــه ی  تلفــات می بیننــد کــه 

تصمیم گیری هــا، بیشــرت توجــه صــورت گیــرد.«

آقــای شــفق، بــا اشــاره بــه بهبــود وضعیــت 

حکومــت داری خــوب در ایــن والیــت، خاطرنشــان 

کــرد کــه در طــول شــش مــاه گذشــته، اقداماتــی 

غیرقانونــی  فعالیــت  از  جلوگیــری  بــرای  کــه 

شــده،  انجــام  غیرمســؤول  مســلح  گروه هــای 

نتیجــه ی خــوب داده اســت.

والیــت تخــار بــا نفــوس بیــش از یــک میلیــون، 

شــامل-رشق  در  ناامــن  والیت هــای  از  یکــی 

افغانســتان اســت. در ایــن والیــت، از یک ســو، 

هراس افگنــان طالــب بــه فعالیت هــای تروریســتی 

گروه هــای  دیگــر،  ســوی  از  و  می زننــد  دســت 

ــه  ــون را ب ــت قان ــد حاکمی مســلح غیرمســؤول، رون

می کشــند. چالــش 

وزیر صحت: حدود یک میلیون نفر
 در افغانستان معلول اند

ثبت 220 پرونده ی خشونت علیه زنان
 در رشق افغانستان

موالنا عبدالله: رسنوشت بیش از 2۳۹ هزار رأی 
باید مشخص شود

والی تخار: طالبان بر غیرنظامیان تجاوز و 
دارایی های  شان را غارت کرده اند

باشندگان هرات
 از شبکه های مخابراتی شاکی  اند
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درزکرده  اسناد  برخی  که  کرد  افشا  تحقیقاتی،  روزنامه نگاری  دفرت 

نقاب از چهره ی آن عده از سیاست مداران ارشد افغان و خانواده های شان 

لوکس در دبی  تازگی صاحب جای دادهای ساحلی  به  برداشته است که 

اند. شده 

انتخابات  نامزد  یک  پیشین،  رییس جمهور  دو  خویشاوندان 

ریاست  جمهوری که گزارش ها ادعا کردند، برادرش در گذشته با 50 میلیون 

دالر پول نقد به امارات متحده  عربی پرواز کرده و یک مقام ارشد اطالعاتی 

که پدرش در انتقال مبالغ زیاد پول از افغانستان دست داشت، در اسنادی 

استند. شامل  شده،  مشاهده  تحقیقاتی  روزنامه نگاری  دفرت  توسط  که 

داشن جای داد در خارج از کشور، غیرقانونی نیست و به خودِی خود 

در  فساد  احتامل  از  نگرانی ها  اما  منی کند؛  اشاره  اشتباهی  کار  هیچ  به 

میان سیاست مداران ارشد افغان رو به افزایش است. هامن گونه که قانون 

تعداد  تنها  دارد،  الزام  افغانستان  فساد  ضد  غیرمؤثِر  و  شده  نادیده گرفته 

اند. از جای دادها ثبت شده  کمی 

یک مؤسسه ی پیشتاز خیریه در امور مبارزه با فساد می گوید که اسناد 

مالکیت جای دادهای لوکس در دبی، شایسته ی بازجویی بیشرتی است.

مقامات  »برای  می گوید:  بین امللل  شفافیت  سازمان  از  ماتینی  مایرا 

هیچ  بخرند.  جای داد  دبی  در  شان  نام  شدن  افشا  بدون  که  است  آسان 

اطالعاتی در مورد غیرقانونی بودن آن نیست. باید شفافیت بیشرتی وجود 

داشته باشد. این به معنی فاسد بودن آن مقامات نیست؛ اما باعث جلب 

باید توسط مراجع مربوطه تحقیق شود.« و  توجه شده 

طی بیست سال اخیر، رسوایی های فسادِی زیادی به افغانستان رضبه 

زده است که بعضی از آن رسوایی ها به مقامات بسیار ارشدی رسیده است. 

و  خارجی  بررسی نشده ی  کمک های  تا  گرفته  جنگ  زمان  قراردادهای  از 

کیف های پر از پول نقِد سازمان اطالعات مرکزی امریکا )CIA(، فساد ثابت 

کرده است که به این آسانی ها حل شدنی نیست. بازرس ویژه ی امریکا برای 

بازسازی افغانستان گفت: »افغانستان قبل از سال 2001 هم بدون شک 

درگیر فساد بود؛ اما هزینه های ایاالت متحده و ایتالف، بر آتشی که از قبل 

برافروخته شده بود، هیزم بیشرتی انداخت.«

با  مبارزه  برای  دولت  برنامه های  از  منتقدان  زیاد،  ابتکارهای  وجود  با 

فساد به تندی انتقاد کرده و یکی از آن ها، چنین برنامه هایی را »منایشی« 

خواند.

برای  ناگواری  پیامدهای  به صورت کلی  افغانستان،  این شهرت دولِت 

انتخابات  آغاز  به  هفته  یک  از  بیشرت  که  زمانی  گذشته،  ماه  دارد.  کشور 

 160 کمک  که  کرد  اعالم  متحده  ایاالت  بود،  منانده  ریاست جمهوری 

قطع  فساد  علیه  مبارزه  در  دولت  ناکامی  دلیل  به  را  دالری اش  میلیون 

می کند. به ندرت اتفاق افتاده بود که واشنگن از حامیت مالی مستقیم 

بکشد. دست  دارد،  امریکا  به  شدیدی  وابستگی  که  کابل 

دبی  در  جای داد  از  درزکرده  اطالعات  اساس  بر  دفرت  این  یافته های 

استوار است که ابتدا به دست مرکز ناسودبِر مطالعات پیش رفته ی دفاعی 

جرایم  گزارش  پروژه ی  و   »Finance Uncovered« توسط  سپس  و  رسیده 

با دفرت روزنامه نگاری تحقیقاتی رشیک شده است.  سازمان یافته و فساد، 

پس از آن، دفرت به منظور تأیید این یافته ها، آن اطالعات را در برابر سوابق 

رسمی و عمومی ارجاع داد.

نتایج به دست آمده، بر دارایی هایی که در این کشور مرموز اماراتی وجود 

دارد، روشنی افکند. دفرت دریافته است که تعداد زیادی از سیاست مداران 

اند.  تازگی صاحب جای داد در دبی شده  به  و خویشاوندان شان،  افغان 

این افراد شامل اعضایی از خانواده های مشهور سیاسی می شوند که گفته 

می شود در بزرگ ترین رسوایی های فساد افغانستان دخیل بوده اند.

نامزد  مسعود،  احمدولی  ارشد،  سیاست مداران  این  از  یکی 

درز  سیاسی  کابْل  یک  دارد.  جای داد  دبی  در  که  است  ریاست جمهوری 

کرده ادعا کرد که در اکتوبر 2009، برادرش احمدضیا مسعود که در آن 

امارت  به  نقد  پول  دالر  میلیون  با 52  بود،  اول رییس جمهور  زمان معاون 

کرد. پرواز  عربی  متحده ی 

در این سوابق، نام ادیب احمد فهیم، یک مقام ارشد اطالعاتی به چشم 

زمانی  هم  او  که  فهیم  قسیم  محمد  جرنال  درگذشته اش،  پدر  می خورد. 

معاون ریاست جمهوری بود، در یک کابْل سیاسی امریکایی به عنوان مالک 

مشرتک خطوط هوایی پامیر شناخته شده بود. گفته می شد که این خطوط 

هوایی، پول های جاسازی شده در سینی های غذا را به دبی انتقال می داد. 

َحسین، کاکای ادیب؛ سهام دار اصلی کابل بانک بود و در مرکز رسوایی  

عظیمی قرار داشت که در آن، ادعا می شد که پیش از سقوط کابل بانک 

در سال 2010، میلیون ها دالر به عنوان قرضه های مشکوِک خودی داده 

شده بود.

سوابق  در  همرش  و  پارملانی  امور  در  دولت  وزیر  وردک،  فاروق  نام 

وجود دارد. آن ها به تازگی صاحب دو جای داد در مناطق اختصاصی دبی 

شده اند که یکی از این جای دادها در ساحل جمیرا موقعیت دارد.

او،  از  پس  وزیر  و  بود  افغانستان  معارف  وزیر  گذشته،  در  وردک 

گفته  ابراز کرد.  معارف  وزارت  در  احتاملی  فساد  بر  مبنی  را  نگرانی هایی 

به  شد،  انجام  ارشف غنی  رییس جمهور  دستور  به  که  تحقیقی  می شود 

اسنادی مبنی بر اختالس در درون آن وزارت و سوابق اطالعات نادرست از 

شامر مکاتبی که پول اهداکنندگان را منحرف می کرد، دست یافته است.

محمد  صالح  دارند.  وجود  لیست  در  هم  افغانستان  مجلس  عضو  دو 

الالگل و فدا محمد الفت که پدر و پر استند، صاحب یک ویال در منطقه ی 

این  استند. هر دوی  پارک جمیرا  و ویالی دیگری در منطقه ی  اسپرینگز 

ویالها، امکاناتی مانند دریاچه های دست ساخت برش و حوض های آب بازی 

دارند.

نام خویشاوندان نزدیک دو رییس جمهور پیشین هم به چشم می خورد. 

یکی از آن ها فاطمه ربانی، دخرت برهان الدین ربانِی درگذشته است که در 

تا همین  برادرش  بود.  افغانستان  رییس جمهور  میالدی  اواخر دهه ی 90 

در  متفاوتی  ربانی کسب و کارهای  فاطمه  بود.  وزیر خارجه   پیش،  هفته ی 

دیگر  کسب وکار  یک  و  قیمتی  بسیار  رستورانت  یک  شامل  که  دارد  دبی 

با خواهرزاده ی سیدمحمد گیالنی، سفیر پیشین  را  که محصوالت لوکس 

افغانستان در اردن، به فروش می رساند؛ می شود.

نفر بعدی، محمود کرزی، برادر حامدکرزی، رییس جمهور پیشین است. 

فهیم،  ادیب  کاکای  کنار  در  و  بود  بانک  کابل  سهام داران  از  یکی  نیز  او 

نگرانی هایی مبنی بر تالش محمود کرزی برای استفاده از خویشاوندی اش 

موشکافانه ی  تحقیقات  از  جلوگیری  برای  وقت،  آن  در  کشور  اول  فرد  با 

بیشرت از بانک، وجود داشت. 

تأیید کرد که مالک جای دادی در دبی  ایمیل، محمود کرزی  در یک 

است و گفت که از سال 2007 به این طرف در امارات زندگی می کردم. 

تا رشکت  بود  را رد کرد و گفت که تالش کرده  او هر گونه خالف و فساد 

تحقیقاتی »کرول« را برای گزارشی که نوشته و در آن مدعی سوء رفتار از 

قرار دهد. زیر پی گرد  بود،  افغانستان شده  در  سوی محمود کرزی 

داشت،  وجود  سوابق  این  در  شان  نام  که  دیگری  افراد  از  کدام  هیچ 

زبان های  به  گزارش ها  مورد  در  نظر  اظهار  برای  ما  درخواست  چندین  به 

ندادند. پاسخ  پشتو،  یا  فارسی  انگلیسی، 

قانون افغانستان، کارمندان دولت را که به عنوان افراد شناسایی شده ی 

و منبع درآمد  تا علنا دارایی ها  بود  سیاسی شناخته می شوند، ملزم کرده 

از  کمی  تعداد  هم  باز  کنند.  اعالم  را  شان  نزدیک  خویشاوندان  و  خود 

افرادی که نام های شان در سند درز کرده ی دبی وجود دارد، دارایی های 

قوانین  می گویند،  کارشناسان  اما  اند؛  کرده  اعالم  را  شان  این چنینی 

مناسب اهداف نیستند و خالهای زیادی دارند که به شخص اجازه می دهد 

تا بدون نقض قوانین، یک یا بخشی از دارایی هایش را اعالم نکند.

سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت که یک سازمان ضد 

فساد است، گفت که سیستم افشای اطالعات بی فایده بوده است. افضلی 

ناسازگار،  منترششده  اطالعات  اند.  ناقص  بسیار  دارایی  »فُرم های  گفت: 

تأییدنشده و گاهی اوقات متناقض است. این یک سیستم غیرمؤثر است 

و قرار نیست اثر مثبتی داشته باشد. این سیستمی است که دولت برای 

خوشحال نگه داشن اهداکنندگان بین املللی، دنبالش می کند.« افضلی 

تیک  جز  به  روند،  این  طریق  از  افغانستان  دولت  که  دارم  »شک  افزود: 

کردن چند گزینه برای خوشحال نگه داشن جامعه ی بین املللی، چیزی 

به دست بیاورد.«

دارد.  شطرنجی  سابقه ای  افغانستان،  در  فساد  ضد  تالش های 

روی  فساد  توقف  برای  اقدامات جدی ای  کرد  رییس جمهور کرزی، تالش 

دست بگیرد که دلیل آن هم تا جایی خشنود کردن همکاران بین املللی 

بود. کرزی در این راستا، اداره ی ضد فسادی را در سال 2008 ایجاد کرد 

که کارش ثبت دارایی های مقامات دولتی بود. آن اداره پس از تالش های 

سپس  کرد؛  گیر  بحث برانگیز  مسائل  باتالق  در  رسیع  خیلی  اولیه اش، 

کرزی، رییس جدیدی برای آن انتخاب کرد؛ رییسی که قبال متهم به تقلب 

بود. انتخاباتی 

آن اداره رسانجام بسته شد و پس از آن، تالش هایی برای ثبت دارایی 

مقامات افغان صورت گرفت. قانون محکمی در سال 2017 معرفی شد؛ اما 

با گذشت این همه سال، روند ثبت  دارایی مقامات افغان ناکام بوده است.

ارگ  نظر  زیر  دارد،  را  دارایی ها  ثبت  مسؤولیت  که  فعلی ای  نهاد 

است.  شده  فساد  ضد  فعاالن  نگرانی  باعث  موضوع  این  که  می کند  کار 

پرسش هایی نیز در مورد استقالل این نهاد مطرح شده؛ آخرین رییس آن، 

است. شده  مقرر  خارجه  وزارت  جدید  معین  عنوان  به  تازگی  به 

افغانستان  در  امریکا  ارتش  به  که  فساد  ضد  کارشناس  چاِیس،  سارا 

مشوره داده است، گفت که افغانستان باید روی مبارزه با فساد و بازسازی 

کند. کار  ریشه  از  قانون گذاری اش،  بخش  در  اعتامد 

افغانستان سیستامتیک است و شبکه هایی در آن  او گفت: »فساد در 

دست دارد. سال ها همسایه هایم می گفتند: »شب ها طالبان از ما اخاذی 

قرار  دولت  که  است  این  »فرقش  افزود:  دولت.« چاِیس  روزها،  و  می کنند 

است قانون را تطبیق کند؛ اما آن را نقض می کند.«

عمارت های مخفی سیاست مداران افغان در ُدبی

داشنت جای داد در خارج از کشور 

غیرقانونی نیست و به خودِی خود به هیچ 

کار اشتباهی اشاره منی کند؛ اما نگرانی ها 

از احتامل فساد در میان سیاست مداران 

ارشد افغان رو به افزایش است. 

مهدی غالمی
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