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تیرتهای مهم

در کنــار ازدواج هایــی کــه موفقانــه انجــام و بعــد بــه اثــر مســائل 

ــا از  ــی از ازدواج ه ــود، برخ ــیده می ش ــونت کش ــه خش ــف ب مختل

هــان روز اول بــا خشــونت رشوع می شــود؛ خشــونتی کــه از 

ــل  ــر دخــران تحمی ــاری ب ســوی خانواده هــا در ازدواج هــای اجب

ــرده و  ــر وارد ک ــواده ی دخ ــر خان ــد ب ــراد زورمن ــا اف ــود و ی می ش

آنــان را مجبــور می کننــد دخــر شــان را بــدون رضایــت بــه عقــد 

ــن ازدواج هــا کــه از هــان خشــت اول کــج  ــد. ای شــان در بیاورن

کذاشــته می شــود، در بیشــر مــوارد زندگــی دخرانــی را قربانــی 

خشــونت های بی پایــان می کنــد. چطــور ممکــن اســت وقتــی 

کســی را بــا زور بــه عقــد کســی دربیاورنــد، بتوانــد بــا زندگــی در 

ــد. ــه بده ــد ادام ــه منی خواه ــی ک ــار کس کن

ــت  ــتان اس ــگ افغانس ــرف در فرهن ــی ع ــاری، نوع ازدواج اجب

کــه خانواده هــا فکــر می کننــد می تواننــد بــه جــای دخــران 

ــان از کســی راضــی اســتند، دخــر  ــد و وقتــی آن شــان فکــر کنن

ــن ازدواج هــا کــه  ــد. نوعــی از ای ــا کــدام عقلــش آن را رد می کن ب

ــی... ــکل قطع ش
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ــد  ــتانی )هرنمن ــا شهرس ــه علیرض ــرا ک ظاه

ــه  ــود؛ امــا ن ــه ایــن هدفــش رســیده ب معتــاد( ب

ــم. علیرضــا  ــا تصــورش را داری آن طــوری کــه م

هــم اکنــون هــم نقاشــی می کنــد و هــم در دل 

جامعــه اســت؛ امــا او هنــوز نقاشــی را بــه خاطــر 

ــام  ــره اش انج ــی روزم ــاد و زندگ ــه ی اعتی هزین

می دهــد. آن هــم در دل جامعــه، کــف خیابانــی 

پــر از رفــت و آمــد آدم هــا. 

علیرضــا  از  پاســخ ،  و  پرســش  میــان  در 

پرســیدم کــه هــم اکنــون هدفــت چیســت؟ 

بــه رویایــی در زندگــی ات فکــر می کنــی کــه 

دوســت داشــته باشــی روزی حقیقــت پیــدا 

ــت  ــن حامی ــه »م ــود ک ــن ب ــخش ای ــد؟ پاس کن

حــارض  کــه  دولتــی  دولــت؛  از  می خواهــم 

نیســت از شــهروندانش حامیــت کنــد. مــن 

ــم  ــر می کن ــودم فک ــخصی خ ــگاه ش ــه آموزش ب

و ایــن کــه شــاگردان خــودم را آمــوزش بدهــم. 

بــه  حــارض  دولــت  اگــر  دارم،  دوســت  مــن 

حامیــت مــن باشــد بــرای کابــل مجســمه ای 

بســازم کــه منــاد ملــی پایتخــت شــود.«

ایــن هــدف در ظاهــر از هــدف قبــل بزرگ تــر 

بــه نظــر می رســد...

رییــس جمهــور پیشــین افغانســتان، گفتــه اســت کــه 

مداخلــه ی خارجی هــا در پروســه ی انتخابــات، نگــران کننــده 

ــت. اس

حامــد کــرزی، روز دوشــنبه )۲۷ عقــرب( در دیــدار بــا 

تدامیچــی یاماموتــو، مناینــده ی ویژه ی ســازمان ملــل متحد در 

افغانســتان، در مــورد پروســه ی انتخابــات ریاســت جمهــوری، 

ــت. ــرده اس ــو ک گفت وگ

آقــای کــرزی، گفتــه اســت کــه مداخلــه ی خارجی هــا 

در پروســه ی انتخابــات ریاســت جمهــوری، نگــران کننــده 

اســت. او افــزوده اســت کــه منایندگــی ســازمان ملــل متحــد 

در افغانســتان، بایــد بــه عنــوان یــک مرجــع جهانــی بی طــرف 

بــوده و بــه اراده و آرای مــردم، احــرام بگــذارد.

ایــن در حالــی اســت کــه اخیــرا یونامــا نامــه ی انتقــادی ای 

ــر  ــانه ها ن ــات در رس ــتقل انتخاب ــیون مس ــی کمیس را عنوان

کــرد کــه انتقادهایــی را برانگیخــت.

در ایــن نامــه، نســبت بــه عمل کــرد موالنــا محمــد عبداللــه، 

عضــو کمیســیون مســتقل انتخابــات ابــراز نگرانی شــده اســت. 

در ایــن نامــه، موالنــا محمــد عبداللــه بــه تهدیــد، توهیــن 

ــده  ــم ش ــی مته ــد انتخابات ــک کارمن ــه ی ــی ب ــی و مذهب قوم

اســت. 

ادعــا  انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون  عضــو  ایــن  امــا 

ــه  ــود را ک ــف خ ــت وظای ــورت درس ــه ص ــا ب ــه یونام ــد ک می کن

ــد انجــام مــی داد،  ــن کمیســیون بای ــا ای ــرارداد ب ــر اســاس ق ب

ــر  ــا را در براب ــی یونام ــه، خاموش ــای عبدالل ــت. آق ــداده اس ن

نارســایی های انتخاباتــی و هــم  چنــان نقــض مکــرر تقویــم  

اســت. خوانــده  پرســش برانگیز  انتخاباتــی، 

بــا ایــن حــال، شــاری از تیم هــای انتخاباتــی و چهره هــای 

سیاســی، یونامــا را بــه دخالــت در رونــد انتخابــات متهــم کــرده 

ــد،  ــن رون ــود در ای ــل خ ــی کام ــه بی طرف ــا، ب ــا یونام ــد؛ ام  ان

تأکیــد کــرده اســت.

روزنامــه ی صبــح کابــل بــه یــک کاپــی از 

گــزارش رشکــت درملــوگ دســته یافتــه کــه 

رأی   12 و  هــزار   102 کــه  می دهــد،  نشــان 

خــارج از زمــان در فاصلــه ی زمانــی چندیــن مــاه 

اســتعامل شــده اســت. در ایــن نامــه مشــخص 

شــده اســت کــه رأی هــا از مــاه جنــوری تــا نوابــر 

2019 اســتعامل شــده اســت. 

ایــن ســند نشــان می دهــد، ماه هــا قبــل 

و  ریاســت جمهوری  انتخابــات  برگــزاری  از 

ــه  ــات، رأی  ب ــس از انتخاب ــد روز پ ــان چن همچن

ــه شــده اســت.  صندوق هــای رأی دهــی انداخت

ــوگ  ــت درمل ــه از رشک ــندی ک ــاس س ــر اس ب

در اختیــار روزنامــه ی صبــح کابــل قــرار گرفتــه، 

جنــوری   28 تاریــخ  از  رأی گیــری  پروســه ی 

نزدیــک بــه 10 مــاه قبــل از برگــزاری انتخابــات 

برگــزاری  از  پــس  روزهــای  تــا  و  شــده  آغــاز 

ــت.  ــته اس ــه داش ــز ادام ــات نی انتخاب

کــه در 28  اســت  آمــده  گــزارش  ایــن  در 

جنــوری 23 رأی در والیــت هلمنــد، بــه همیــن 

ترتیــب در 24 و 25 جنــوری 9 رأی در والیــت 

کابــل، در 18 ســپتامرب 137 رأی در والیــت 

غزنــی، در 25ســپتامرب 2 رأی...

علی رضا شهرستانی هرنمند 
کارتن خواب

حامد کرزی: 

مداخله ی خارجی ها در پروسه ی انتخابات نگران کننده است
گزارش رشکت درملوک

 درباره ی بیش از 102 هزار رأی
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عکاســی حرفــه ای بــه دلیــل ایــن کــه رســانه ها 

توجــه جــدی بــه عکــس ندارنــد؛ البتــه برخــی 

کــه  دارنــد  عــکاس  خارجــی  رســانه های  از 

انــد.  شــده  اســتخدام  عکاســی  بــرای  فقــط 

ــس  ــه از عک ــی ای ک ــای سیاس ــان جریان ه همچن

کــم  بســیار  می کننــد  اســتفاده  تبلیغــات  در 

ــه  ــر خان ــون دال ــک میلی ــک آدم ی ــا ی ــت؛ مث اس

دالــر  پنج هــزار  نیســت  امــا حــارض  می ســازد؛ 

دیکــور خانــه اش را بســازد کــه در آن از عکــس  

هــم اســتفاده کنــد. 

بــا ایــن  کــه رونــد بازشــامری نزدیــک بــه ســی 

والیــت افغانســتان آغــاز شــده؛ امــا هــواداران 

در  همگرایــی،  و  ثبــات  انتخاباتــی  دســته ی 

شــامری از ایــن والیت هــا دســت بــه اعــراض زده 

ــف  ــامری را متوق ــد بازش ــا رون ــد ت ــاش کردن و ت

حــدی  بــه  اعراضــات  ایــن  دامنــه ی  کننــد. 

گســرده شــده ...

روز  برشــنا،  رشکــت  رییــس  غالــب،  امان اللــه 

دوشــنبه )27 عقــرب( بــه  منظــور ارائــه ی معلومــات 

بــرق،  تعرفــه ی  متفــاوت  قیمت هــای  مــورد  در 

ــرق،  ــود ب ــرق و کمب ــه ی ب ــه ی تعرف ــت دوماه پرداخ

بــه مجلــس مناینــد گان فــرا خوانــده شــد.

ــه  ــت ک ــس گف ــدگان مجل ــه مناین ــب، ب ــای غال آق

تعرفــه ی  یک سان ســازی  طــرح  برشــنا،  رشکــت 

پرداخــت یک ماهــه ی... و  بــرق 

خورجین خلیفه؛
 تاریخ تصویری دو دهه ی اخیر

گفت وگو با حکیم مظاهر

 )عکاس(

افغانستان در انتظار
 ائتالف انتخاباتی

تنش لفظی نمایندگان مجلس
 بر سر افشای فهرست بدهکاران 

شرکت برشنا
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بیوه ی که با چاقوی پدرشوهر راهی شفاخانه شد
زندگی به رنگ زن
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نبیل: 

احتامال اعضای کمیسیون انتخابات تطمیع و یا تهدید شده اند



ل
ل او

سا
امره 120                 

ش
شنبه                  

سه 
              13

ب 98
رب 2019         28 عقر

19 نوام
w

w
w.subhekabul.com

ــد آغــاز تفتیــش و بازشــاری آرا، بحــران انتخاباتــی را  رون

کلیــد زد. عبداللــه عبداللــه، گلب دیــن حکمتیــار، رحمت اللــه 

جملــه ی  از  ریاســت جمهوری  نامــزدان  شــورای  و  نبیــل 

تحریم کننــده گان بازشــاری آرا اســتند. رونــد بازشــاری، 

ــود  ــوم می ش ــت. معل ــرده اس ــران ک ــان و نگ ــه را پریش عبدالل

کــه او نســبت بــه اعــام نتیجــه ی انتخابــات نگــران اســت؛ بــه 

همیــن منظــور، هــر از گاهــی در نشســت های خــری حضــور 

یافتــه، دالیــل و نگرانی هــای خــود را تحویــل هــواداران خــود 

می دهــد؛ امــا در ایــن میــان، رقیــب اصلــی او، محمــدارشف 

ــور کاری  ــرد ام ــه پیش ب ــر آرام ب ــا خاط ــون رسد و ب ــی، خ غن

مملکــت مــروف اســت.

ــت  ــه ســی والی ــک ب ــد بازشــاری نزدی ــن  کــه رون ــا ای ب

افغانســتان آغــاز شــده؛ امــا هــواداران دســته ی انتخاباتــی 

ــت  ــا دس ــن والیت ه ــاری از ای ــی، در ش ــات و همگرای ثب

تــا رونــد بازشــاری  بــه اعــراض زده و تــاش کردنــد 

را متوقــف کننــد. دامنــه ی ایــن اعراضــات بــه حــدی 

گســرده شــده کــه حتــا در والیــت کنــدز، یــک ناظــر 

انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی در پــی شــلیک نیروهــای 

ــت. ــه اس ــان باخت ــی، ج امنیت

دور دوم تفتیــش و بازشــاری آرا ایــن  بــار بــا تدابیــر 

ویــژه ی امنیتــی آغــاز شــد. در اکــر والیــات افغانســتان، 

امنیــت  تأمیــن  بــرای  را  پولیــس  دولــت قطعــات خــاص 

بــا  کــرد.  مســتقر  والیــات  در  انتخاباتــی  کمیســیون های 

گذشــت ســه روز از آغــاز مجــدد رونــد بازشــاری، هــواداران 

والیت هــای  در  همچنــان  همگرایــی  و  ثبــات  دســته ی 

بدخشــان، تخــار و پــروان دســت بــه اعــراض زده و دامنــه ی 

ــردن  ــتقر ک ــد. مس ــیده ش ــونت کش ــه خش ــات ب ــن اعراض ای

ــه  ــادی از جمل ــای زی ــا واکنش ه ــس ب ــاص پولی ــات خ قطع

داکــر عبداللــه، حامدکــرزی و شــار دیگــری از نامــزدان 

ــه  ــن نیروهــا را، ب ریاســت جمهوری مواجــه شــد و اســتقرار ای

معنــای اســتفاده ی سیاســی، تلقــی کردنــد.

هرچنــد، در بحــران انتخاباتــی ســال ۲014 میــادی 

نقــش نیروهــای امنیتــی تــا حــدی بی طــرف بــود و در صورتــی 

ــادی  ــود، تقســیم بندی های زی  کــه تــاش ایــن نیروهــا منی ب

در جغرافیــای افغانســتان شــکل می گرفــت و در رشایــط 

امــروز، حتــا حکومــت وحــدت ملــی هــم وجــود منی داشــت. 

بنــا بــر ایــن، ایجــاب می کنــد کــه سیاســیون و نامــزدان 

ــه منظــور تأمیــن منافــع شــخصی  شــان،  ریاســت جمهوری ب

نیروهــای امنیتــی را در مســائل سیاســی و انتخاباتــی دخیــل 

نســازند کــه در صــورت چنیــن اتفاقــی، سیاســیون و نامــزدان، 

بزرگ تریــن اشــتباه تاریــخ را مرتکــب خواهنــد شــد. در حــال 

حــارض، وضعیــت افغانســتان بحرانــی اســت و بانــی ایــن 

ــن  ــت ای ــه در مدیری ــت ک ــات اس ــیون انتخاب ــران، کمیس بح

رونــد، موفــق عمــل نکــرده اســت.

پیشــین  رییس جمهــور  حامدکــرزی،  میــان،  ایــن  در 

جریــان  در  را  امنیتــی  نیروهــای  شــلیک  افغانســتان، 

اعراضــات هــواداران ثبــات و همگرایــی محکــوم کــرده و آن را 

نگران کننــد خوانــد. آقــای کــرزی گفــت کــه طــرف قرارگرفــن 

نیروهــای امنیتــی در مقابــل مــردم، غیرقابــل پذیــرش بــوده و 

ــت. ــد داش ــال خواه ــی را در قب ــده ی خطرناک آین

عبداللــه عبداللــه، همــواره در نشســت های خــری تأکیــد 

کــرده کــه ایــن انتخابــات، بــه بحــران منــی رود؛ رویدادهــا و 

حــوادث انتخابــات گذشــته در افغانســتان تکــرار منی شــود؛ 

در حالــی  کــه از چنــدی بدین ســو، وضعیــت انتخاباتــی 

 ۲014 ریاســت جمهوری  انتخابــات  بــه  مشــابه  کامــا 

اســت. دامنــه ی اعراضــات گســرده می شــود، فیصله هــای 

کمیســیون انتخابــات بــرای عبداللــه قابــل پذیــرش نیســت، 

وضعیــت امنیتــی وخیم تــر می شــود، بــازار کار فلــج اســت و 

رونــد رسمایه گــذاری رشکت هــای داخلــی و خارجــی متوقــف 

شــده اســت کــه همــه ی ایــن چالش هــا وابســته بــه نتیجــه ی 

ــد  ــی می زن ــت موجــود، داد از بحران ــات اســت. وضعی انتخاب

کــه همــه ی کنش گــران سیاســی و انتخاباتــی در آن فــرو 

رفتــه  انــد. بنــا بــر ایــن، بحــران چیــزی نیســت کــه شــاخ و یــا 

هــم ُدم داشــته باشــد.

عبداللــه  آقــای  مــورد،  تازه تریــن  در  هــم،  ســویی  از 

دیــدار شــب هنگام بــا گلب دیــن حکمت یــار رهــر حــزب 

و  داشــته  دیــدار  ریاســت جمهوری  نامــزد  و  اســامی 

ــف  ــون توق ــژه پیرام ــه وی ــی ب ــای انتخابات ــون جنجال ه پیرام

ــه  ــامی ب ــزب اس ــؤوالن ح ــد. مس ــث کردن ــاری آرا بح بازش

و  عبداللــه  عبداللــه  می گوینــد،  کابــل  صبــح  روزنامــه ی 

ــد  ــه می توانن ــه چگون ــد ک ــث کردن ــار بح ــن حکمت ی گلب دی

ــز،  ــد و نی ــری کنن ــه آرای تقلبــی جلوگی از مروعیت دهــی ب

چگونــه بــه طــور مشــرک کار کننــد تــا کمیســیون انتخابــات 

نتیجــه ای را همگانــی ســازد بــرای همــه نامــزدان قابــل 

پذیــرش باشــد. عبداللــه عبداللــه و گلب دیــن حکمت یــار 

در خصــوص آرای تقلبــی و توقــف رونــد بازشــاری، دیــدگاه 

ــد کــه ناظــران  ــق کردن ــد و هــر دو طــرف تواف مشــرک دارن

شــان در جریــان بازشــاری رشکــت نکننــد و نتیجــه ای کــه 

مروعیــت  از  می شــود،  داده  بیــرون  بازشــاری  ایــن  از 

ــود. ــد ب ــوردار نخواه برخ

حکمت یــار،  و  عبداللــه  دیدارهــای  بــه  پیونــد  در 

ایتــاف  یــک  احتــال  کــه  دارد  وجــود  گزارش هایــی 

رحمت اللــه  و  حکمت یــار  عبداللــه،  میــان  انتخاباتــی 

ــی  ــت سیاس ــاف از حای ــن ایت ــه ای ــود دارد ک ــل وج نبی

حامدکــرزی، رییس جمهــور پیشــین افغانســتان برخــوردار 

ــد، در خصــوص  ــا حــزب اســامی می گوی ــود؛ ام خواهــد ب

بحثــی  حکمت یــار  و  عبداللــه  میــان  ایتــاف  تشــکیل 

ــت. ــده اس نش

می کنــد  تأکیــد  انتخابــات  کمیســیون  کــه  حالــی  در 

ــه  ــوگ ب ــزارش درمل ــه گ ــن ک ــس از ای ــزار رأی پ ــه 300 ه ک

ــه شــک و  ــا اعتبــار شــناخته شــده و هیــچ گون آنهــا رســید، ب

تردیــد در مــورد تقلبــی بــودن آن وجــود نــدارد؛ امــا نامــزدان 

ــودن ایــن آرا تأکیــد  ــر تقلبــی ب ریاســت جمهوری همچنــان ب

می کننــد. 

رحمت اللــه نبیــل، از نامــزدان ریاســت جمهوری، پــس 

از چاشــت روز دوشــنبه )۲۷عقــرب( در یــک نشســت خــری 

گفــت کــرد کــه 300 هــزار رأی خــارج از زمــان رأی دهــی 

ــزی  ــای مرک ــه رسوره ــی ب ــه ی تقلب ــه گون ــده و ب ــتفاده ش اس

کمیســیون انتقــال داده شــده اســت. همچنــان آقــای نبیــل 

ــه  ــزار رأی آن ک ــزار رأی  10۲ ه ــان 300 ه ــه از می ــت ک گف

ــه شــده و رشکــت  ــات در صندوق هــا ریخت پــس از روز انتخاب

درملــوگ آن را خــاف لوایــح خوانــده، نیــز وارد سیســتم شــده 

اســت.

ــه  ــد ک ــات می گوی ــیون انتخاب ــا کمیس ــال ام ــن ح ــا ای ب

13۷ هــزار رأی در »دیواس هــای« احتیاطــی ثبــت شــده 

اســت کــه پــس از مطالعــات رشکــت درملــوگ و بازشــاری آن 

بااعتبــار شــناخته شــده اســت. همچنــان در مــورد 10۲ هــزار 

ــه خواهــد شــد.  ــز پــس از بازشــاری فیصل رأی نی

کمیســیون  ســخنگوی  معــاون  ســادات،  اللــه  ذبیــح 

ــچ  ــه هی ــه ب ــت ک ــل گف ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــات، ب انتخاب

وجــه کمیســیون انتخابــات اجــازه منی دهــد آرای غیرواقعــی 

در رسور انتقــال داده شــود؛ زیــرا کمیســیون متعهــد بــه 

ــد اســت.  ــن رون ــفافیت در ای ش

ایــن عضــو کمیســیون انتخابــات همچنــان تأکیــد کــرد کــه 

کمیســیون مطابــق بــه طرز العمل هــا و لوایــح کاری خــود 

ــیون  ــن کمیس ــون، ای ــاس قان ــر اس ــرد و ب ــش می ب ــه پی را ب

ــرد  ــم بگی ــکوک تصمی ــورد آرای مش ــه در م ــت دارد ک صاحی

ــداد آرا  ــه تع ــه چ ــد ک ــد ش ــخص خواه ــش مش ــد از تفتی و بع

ــا  ــه صندوق ه ــی ب ــر آن تقلب ــداد دیگ ــه تع ــت و چ ــاک اس پ

ــه شــده اســت. ریخت

ــت جمهوری  ــزدان ریاس ــوی نام ــاری آرا، از س ــد بارش رون

ــات دانســته شــده  ــح کمیســیون انتخاب ــون و لوای خــاف قان

کــه  می گویــد  مــورد  ایــن  در  نبیــل  رحمت اللــه  اســت. 

کمیســیون خــاف قانــون و جانب دارانــه عمــل می کنــد و 

ــب  ــه تقل ــرأی توجی ــزدان، ب ــدون فراهــم کــردن قناعــت نام ب

تــاش دارد.

تنــش نامــزدان و کمیســیون انتخابــات ســبب توقــف رونــد 

ــا  ــت؛ ت ــده اس ــتان ش ــت افغانس ــج والی ــاری آرا در پن بازش

جایــی کــه هــواداران نامــزدان جلــو دفاتــر والیتــی کمیســیون 

ــه  ــاری ادام ــد بازش ــه رون ــد ک ــازه منی دهن ــه زده و اج خیم

داشــته باشــد. 

معــاون ســخنگوی کمیســیون انتخابــات بــه روزنامــه ی 

صبــح کابــل گفــت : »در حــال حــارض در پنجشــیر، فاریــاب، 

رسپــل، جوزجــان و تخــار رونــد بازشــاری آرا بــه دلیــل 

ــراه،  ــای ف ــد در والیت ه ــن رون ــت. ای ــف اس ــا متوق اعراض ه

هــرات، کنــدز، نیمــروز، لوگــر، ارزگان، بامیــان، میــدان وردک 

ــز  ــده نی ــای باقی مان ــده و در والیت ه ــل ش ــس تکمی و بادغی

ــان دارد.« جری

ــد،  ــت جمهوری می خواه ــزدان ریاس ــادات از نام ــای س آق

بــه جــای ایــن کــه در رونــد کاری کمیســیون مانعــت ایجــاد 

 کننــد، در قســمت اعــام شــدن زودتــر نتیجــه ی ابتدایــی بــا 

آنــان همــکار باشــند. 

گفتنــی اســت کــه رونــد بازشــاری آرا در 18عقــرب آغــاز 

شــد؛ امــا بــا تحریــم شــورای نامــزدان مواجــه شــد. پــس از آن 

کمیســیون انتخابــات مجبــور بــه توقــف ایــن رونــد شــد. رونــد 

بــار دوم، روز یک شــنبه )۲6عقــرب(  بــرای  بازشــاری آن 

ــت  ــاز آن مخالف ــا آغ ــزدان ب ــورای نام ــم ش ــاز ه ــد، ب ــاز ش آغ

ــزار  ــت 300ه ــدا رسنوش ــه ابت ــد ک ــن ش ــتار ای ــرده، خواس ک

رأی مشــخص شــود، پــس از آن رونــد بازشــاری آرا از رس 

گرفتــه شــود. 

ــت جمهوری  ــزدان ریاس ــان نام ــود می ــش موج ــار تن در کن

و کمیســیون انتخابــات بــر رس 300هــزار قرنطیــن شــده، 

بحــث دیگــری کــه خرســاز شــده، مداخلــه ی نهادهــای 

ــد اســت. اخیــرا حامــد  خارجــی و ســازمان ملــل در ایــن رون

کــرزی، رییس جمهــور پیشــین افغانســتان، گفتــه اســت کــه 

ــده  ــات، نگران کنن ــه ی خارجی هــا در پروســه ی انتخاب مداخل

اســت. آقــای کــرزی ایــن نگرانــی را در دیــدار بــا بــا تدامیچــی 

در  متحــد  ملــل  ســازمان  ویــژه ی  مناینــده ی  یاماموتــو، 

ــت.  ــرده اس ــرح ک ــتان مط افغانس

ــه مؤسســات  ــه نبیــل، خطــاب ب از ســویی  هــم، رحمت الل

و ســفارت خانه های خارجــی مقیــم افغانســتان گفتــه اســت: 

»اگــر مــردم  افغانســتان بفهمنــد کــه شــا در انتخابــات 

ــا  ــه ش ــن  ک ــر ای ــی ب ــان مبن ــک  ش ــد، ش ــه می کنی مداخل

بــرای حــل بحــران نــه بلکــه خلــق بحــران در افغانســتان کار 

ــد.« ــد ش ــل خواه ــن تبدی ــه یقی ــد، ب می کنی

خواســتیم در ایــن مــورد دیــدگاه یونامــا و ســفارت امریــکا 

را بگیریــم؛ امــا بــا متاس هــای زیــاد موفــق بــه ایــن کار 

ــدیم.  نش
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اعراض هــا و جنجال هــای انتخابــات افغانســتان، 

اعراضــی  و  بلواســاالری  اســت.  روزه  هــر  و  نوبتــی 

زمــام داران،  نــگاه  و  تاریــخ  باورهــا،  در  ریشــه  کــه 

کشــور  ایــن  سیاســی  مناســبات  و  سیاست پیشــه ها 

دارد کــه معطــوف بــه مســؤولیت و پاســخ دهی نــه، 

کــه متمرکــز بــه انحصــار قــدرت اســت؛ انحصــاری 

کــه موجــب از بیــن رفــن عدالــت و حاشیه نشــینی 

تــام جریان هــای خــارج از دایــره ی قــدرت می شــود. 

مــردم نیــز، در جغرافیــای جنــگ و بی عدالتــی، بــه ایــن 

بــاور رســیده  انــد کــه انســان بایــد گــرگ انســان باشــد 

ــرض و  ــای مع ــر َدور چهره ه ــه بیش ــت ک ــن اس و چنی

ــش  ــه اعراض ــر ک ــی ه ــد؛ یعن ــه می زنن ــاالر حلق بلواس

ــر. ــردش بیش ــش، ب بی

جنجال هــای  و  اعراض هــا  همیــن،  بــرای 

ــت.  ــی نیس ــا را پایان ــات دنی ــته کننده ترین انتخاب خس

ــات و  ــم ثب ــزدان و تی ــی نام ــورای عال ــت ش ــروز نوب دی

ــد،  ــا بگوی ــل رســید ت ــت نبی ــروز نوب ــود، ام ــی ب همگرای

بــه  ایــن  البتــه  »اعــراض می کنــم، پــس هســتم.« 

معنــای خاموشــی دیگــران نیســت؛ چــون همــه بــه ایــن 

نتیجــه رســیده انــد کــه بــدون ایجــاد جنجــال، رس شــان 

ــد. ــد مان ــی کاه خواه ب

بــرای عقــب منانــدن از ایــن قافلــه، معــاون اول تیــم 

دولت ســاز هــم صدایــش را بلنــد کــرد و گفــت، کــه 

کمیســیون مســتقل انتخابــات، متعلــق بــه دســته ی 

انتخاباتــی مــا نیســت و در تعییــن هــر فــرد، متــام 

دســته های انتخاباتــی نقــش مســاوی داشــته  انــد. 

همــه هم دیگــر را بــه ایجــاد اخــال و اغتشــاش متهــم 

می کننــد و خــود نیــز دقیقــا هــان کاری می کننــد 

ــد. ــرض ان ــر آن مع ــه ب ک

ــازی آرای  ــرای سفیدس ــا ب ــد، تاش ه ــی می گوی یک

را شــبیه  دیگــری کمیســیون  و  دارد  باطــل جریــان 

کنــرل  در  و  دانســته  خیمه شــب بازی«  »عروســک 

دســته ی دیگــر قلمــداد می کنــد.

حتــا کســانی کــه نامــزد نیســتند و بیــرون گــود 

ــرِد  ــان گَ ــام ش ــه روی ن ــرای آن  ک ــز، ب ــد نی ــته ان نشس

فراموشــی ننشــیند، دخالــت خارجی هــا را در پروســه ی 

ــود  ــه خ ــانی ک ــد؛ کس ــده می دانن ــات نگران کنن انتخاب

نیــز، بــا حایــت همیــن کســانی کــه حــاال منتقــد شــان 

ــد. ــه قــدرت و مکنــت رســیده ان اســتند، ب

امــروز رشایــط طــوری اســت کــه دیگــر مهــم نیســت، 

چــه کســی رییس جمهــور خواهــد شــد؛ مهــم آن اســت 

ــت  ــه بن بس ــا ب ــا کام ــام و ی ــه فرج ــه ب ــن غائل ــه ای ک

برســد. مــردم نگــران وضعیــت بحــران منطقــه و کشــور 

ناکامــی  دنبــال  بــه  سیاســت مداران  برخــی  و  انــد 

ــات. ــق انتخاب مطل

مدیریــت  و  زمان بنــدی  از  وقتــی  کمیســیون 

مســلط  آن  بــر  کــه  رشایطــی  دلیــل  بــه  انتخابــات 

ــدای  ــفافیت، ف ــه ش ــرد ک ــام ک ــد، اع ــز مان ــود، عاج نب

ــن  ــه ای ــد ک ــدوار بودن ــه امی ــد. هم ــد ش ــت نخواه رسع

بتوانــد  افغانســتان،  مدرنیزه شــده ی  انتخاباتــی  بــار 

ــرر  ــدگان را در زمــان مق چگونگــی آرای کــم رشکت کنن

ــا مشــخص شــد کــه مشــکل در جــای  ــد؛ ام اعــام کن

دیگــری اســت؛ نــه تغییــر سیســتم و روش برگــزاری 

انتخابــات.

ــت؛  ــان ها اس ــرل انس ــزار در کن ــک اب ــوژی ی  تکنول

ــرل  ــط را کن ــر آن، رشای ــلط ب ــا تس ــه ب ــان هایی ک انس

ــرای  ــزاری ب ــه اب ــوژی ب ــود تکنول ــه خ ــه آن ک ــد، ن کنن

ــات  ــا انتخاب ــود؛ ام ــدل ش ــر ب ــال بیش ــران و جنج بح

ــات  ــزاری انتخاب ــا برگ ــه ت ــان داد ک ــت آن، نش و مدیری

ــه  ــت ک ــیار زود اس ــوز بس ــن، هن ــن رسزمی ــوب در ای خ

شــفاف و بی حاشــیه باشــد. می گوینــد، ســندهایی 

وجــود دارد کــه بیــش از 300 هــزار رأی تقلبــی اســت؛ 

امــا کمیســیون نظــر دیگــری دارد. جالب تــر آن  اســت 

ــدن  ــاور ش ــر بی ب ــت و خط ــرف از مدیری ــر روز ح ــه ه ک

مــردم بــه دموکراســی و انتخابــات عنــوان می شــود؛ 

در حالــی کــه مــردم نظــر خــود را در روزهــای برگــزاری 

ــد.  ــام کردن ــات اع انتخاب

ــر  ــاری آرا در بیش ــه بازش ــد ک ــیون می گوی کمیس

ــد  ــزدان می گوین ــا نام ــت؛ ام ــده اس ــام ش ــا مت والیت ه

ــویم.  ــد می ش ــن رون ــع ای ــم و مان ــول نداری ــا قب ــه م ک

ــز  ــیون نی ــر کمیس ــه ی ص ــه کاس ــد ک ــر می رس ــه نظ ب

از جنجــال انتخابــات لریــز شــده اســت. در حالــی کــه 

نــه تاریــخ جدیــد اعــام کــرده و نــه مشــخص اســت کــه 

ــه کجــا رســیده اســت. کمیســیون می خواهــد  کارهــا ب

بــه هــر شــکلی شــده، غائلــه ی انتخابــات را متــام کنــد. 

در چنیــن وضعیتــی، حتــا اگــر کمیســیون فــردی را 

برنــده اعــام کنــد، مروعیــت نظــام و چالش هایــی کــه 

نظــام بــا آن در ســال های گذشــته درگیــر بــود، چطــور 

ــه  خواهــد شــد؟ در حالــی کــه می گوینــد، انتخابــات ب

ــط  ــا رشای ــردد؛ ام ــته اش برمنی گ ــای گذش ناهنجاری ه

ــر  ــات، بدت ــن انتخاب ــاید ای ــه ش ــت ک ــه ای اس ــه گون ب

ــه  ــی ک ــت در روزهای ــد. درس ــری باش ــان دیگ ــر زم از ه

ــه ثبــات و آرامــش دارد، هــر روز جنجــال  کشــور نیــاز ب

ــد. ــود می آی ــه وج ــازه ای ب ت

اعرتاض می کنم
 پس هستم

رسنوشت نامعلوم 300 هزار رأی؛

 رحمت الله نبیل: کمیسیون آرای تقلبی را وارد سیستم 
کرده است

رازق اختیاربیگ

ــتان در انتظار ائتالف انتخاباتی افغانس

سیدمهدی حسینی
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همه چیز از یک عکس رشوع شــد

نشــنیده  مــوردش  ایــن چیــزی در  از  قبــل  تــا 

و نخوانــده بــودم؛ حتــا اســمش هــم بــه گوشــم 

ــازی  ــبکه های مج ــی از او در ش ــود. عکس ــیده ب نرس

ــس او  ــه عک ــری ک ــد. کارب ــت  می ش ــه دس ــت ب دس

را نــر کــرده بــود، نوشــته بــود: »دیــروز در حوالــی 

ــن  ــا ای ــه ب ــودم ک ــور ب ــال عب ــنگی در ح ــه ی س کوت

ــد  ــت و بای ــد اس ــک هرنمن ــدم؛ او ی ــنا ش ــوان آش ج

ــان  ــور م ــان کش ــا جوان ــاد ب ــه اعتی ــورد ک ــف خ تأس

چه هــا کــه نکــرده اســت.«

ایــن عکــس و متنــی کــه زیــر عکــس نوشــته 

شــده بــود، کنجــکاوم کــرد تــا او را ماقــات کنــم. در 

ــه روی  ــعر ب ــی ش ــن مرع ــال نوش ــس او در ح عک

کاغــذ بــه صــورت خوش نویســی ) خطاطــی( اســت. 

از او آدرس مشــخصی نداشــتم و فقــط در آن پُســت 

فیس بوکــی بــه کلمــه ی »اعتیــاد«  رجعــت کــردم کــه 

ــد  ــن هرنمن ــردن ای ــدا ک ــرای پی ــود ب ــدواژه ای ب کلی

معتــاد. پــس بایــد می رفتــم پــل ســوخته کــه در 

واقــع چنــدان دل خــوش نــدارم از بــه آن جــا رفــن 

ــد،  ــت می کن ــرا اذی ــا م ــیر؛ حت ــن از آن مس و گذش

چــه برســد کــه بــروم و ســاعتی آن جــا بــه دنبــال یــک 

همــدرد بگــردم.

اما نه! 

مــن بایــد بــه ترس هایــم غلبــه می کــردم. از دفــر 

ــن فکــر  ــه ای ــرون زدم. در مســیر راه ب روزنامــه کــه بی

می کــردم کــه نبایــد احساســات بــر مــن غلبــه کنــد؛ 

ــد را  ــم می کن ــق حک ــه منط ــد کاری ک ــط بای ــن فق م

ــگار  ــک روزنامه ن ــه ی ــن آن لحظ ــی دادم و م ــام م انج

بــودم. 

پیدا کردن ســوزن در انبار کاه

 مگــر می شــد بــه راحتــی از روی یــک عکــس کــه 

آن هــم نیمــرخ بــود، معتــادی را در میــان هــزاران 

آســودگی  بــه  و  جســت وجو  ســوخته  پــل  معتــاد 

ــرد. ــش ک پیدای

 

اما آری!

معتــادی کــه در ایــن عکــس بــود، چنــد وجــه 

ــی در  ــار خیابان ــود و کن ــاط ب ــت. او خط ــز داش متای

حوالــی کوتــه ی ســنگی در حــال خوشنویســی بــود. 

مشــخص  بودنــد،  جمــع  دورش  کــه  جمعیتــی  از 

می شــد کــه او ایــن دســت خط را بــرای مشــری 

ــت و  ــم اس ــاط ک ــاد خط ــس معت ــد. پ دارد می نویس

ــرد.  ــک می ک ــن کم ــه م ــز ب ــن متای ای

دیگــر ایــن کــه نــام او را بیســت روز قبــل از زبــان 

یکــی از همــکاران خرنــگار شــنیده بــودم. آن دوســت 

خرنــگار برایــم پیــام گذاشــته بــود: »اگــر قبــول کنــی 

کــه بــه پــل ســوخته برویــم و در پیــدا کــردن رضــا کــه 

معتــاد اســت و لیســانس دارد کمــک کنــی خوشــحال 

می شــوم. رضــا هــرنش نقاشــی اســت و دوســت دارم 

در تــرک مــواد مخــدر کمکــش کنــم و هزینــه ی تــرک 

اعتیــادش را در یکــی از کمپ هــای تــرک اعتیــاد 

بپــردازم.«

در پاســخ بــرای آن دوســت همــکار نوشــتم کــه 

قبــول می کنــم؛ امــا نتوانســتم بــرای ایــن درخواســت 

ــی  ــارف، رغبت ــدون تع ــم و ب ــدا کن ــب پی ــت مناس وق

هــم در دل نداشــتم تــا دوبــاره بــه پــل ســوخته 

ــرای  ــا ب ــد و ی ــاعت باش ــک س ــر    ی ــا اگ ــردم؛ حت برگ

نزدیک تریــن آدم هــای زندگــی ام؛ شــاید ایــن خیلــی 

ــت. ــه اس خودخواهان

آن عکس و آن درخواست

همــه چیــز دســت بــه دســت هــم داد. آن عکــس و 

آن درخواســت دوســت همــکارم بهانــه شــد و اقتضــای 

روزنامــه هــم انگیــزه ایجــاد کــرد تــا بــروم و از آن 

شــخص کــه منی دانســتم تــا  آن لحظــه چــه صدایــش 

کنــم، گزارشــی تهیــه کنــم. عجیــب اســت. چنــد مــاه 

پیــش مــن خــودم ســوژه ی ایــن نــوع گزارش هــا بــودم 

و حــاال بایــد می رفتــم از ســوژه  ای مثــل خــودم یــا در 

واقــع از خــودم گزارشــی تهیــه کنــم.

هــم هیجــان، هــم اســرس و هــم کمــی رشمندگی 

داشــتم. حرکــت کــردم و بــه ســمت پــل ســوخته 

رســیدم. در حوالــی آن بــا رس و صــورت پوشــیده 

و  ببینــد  را  مــن  کســی  می ترســیدم  زدم.  گشــت 

بشناســد و بعــد هــزار فکــر و خیــال بــه ذهنــم برســد 

یــا حــرف و حدیث هــای جــور و ناجــور در پشــت 

ــه  ــد ک ــدا نکن ــد. خ ــق بدهی ــوب ح ــنوم. )خ رسم بش

عطســه ای بی جــا بزنــی، چــای پررنگ تــر بنوشــی 

ــدار  ــر بی ــی دیرت ــح کم ــی و صب ــر بخواب ــب دی ــا ش ی

ــوی.( بش

ایــن معتــاد و آن معتــاد کــه  از  ایــن همــه  بــا 

بعضــی چهره هــا برایــم آشــنا بودنــد و آن هــا هــم 

هرنمنــد  معتــاد  رضــا،  آدرس  می شــناختند،  مــرا 

ــه  ــی ک ــردم. در خیابان ــدا ک ــاد را پی ــد معت ــا هرنمن ی

چهاراهــی  طــرف  بــه  ســنگی  کوتــه ی  ســمت  از 

غرفــه ای  کنــار  چــپ،  ســمت  مــی رود،  دهبــوری 

کوچــک نشســته بــود. چنــد کاغــذ A4 پیــش رویــش 

در کارتونــی چیــده شــده بــود. تختــه را هــم روی 

پاهایــش گذاشــته و بــا جمپــری ســیاه و کاهــی 

نخــی کــه روی رسش کشــیده بــود، در دل آفتــاب 

ــود. رسگــرم نقاشــی کــردن  ــز نشســته ب چاشــت پایی

ــس  ــورم را ح ــه حض ــن کار، ک ــرم ای ــان گ ــود و چن ب

ــرد.  نک

گذشــته ای که از آن عبور نکرده بود

وقتــی متوجــه مــن شــد، مــن دیگــر متوجــه او 

نبــودم و زل زده بــودم بــه نقاشــی ای کــه زیــر دســتش 

داشــت. نقاشــی ای کــه در مــدت زمانــی کــه پیــش او 

ــه خــودش جلــب  ــران را ب ــودم، توجــه خیلــی از عاب ب

کــرد و حتــا دو ســفارش هــم از عابــران گرفــت بــا 

ــت. ــش گذاش ــه در جیب ــی ک نرخ

بــا هــم آشــنا شــدیم و خــودم را بــه او معرفــی 

کــردم. او مــردد بــود و پــس از کمــی تأمــل از خــودش 

رشوع بــه حــرف زدن کــرد. »علیرضــا شهرســتانی 

درس  تهــران  دانشــگاه های  از  یکــی  در  اســتم. 

ــوژی  ــدم و مــدرک لیسانســم را در رشــته ی بیول خوان

ــه  ــران ب ــا پنــج ســالی می شــود از ای گرفتــم. چهــار ی

ــه  ــوری ک ــن ط ــی را همی ــده ام. زندگ ــتان آم افغانس

از  می بینــی، می گذرانــم و شــب ها هــم در یکــی 

می خوابــم؛  ســنگی  کوتــه ی  هوتل هــای  همیــن 

در  را  کســی  و  می کنــم  زندگــی  تنهــا  چــون 

نــدارم.« افغانســتان 

بعد سکوت!

ــه  ــه ک ــادت نرفت ــزی را ی ــدر، چی ــن ق ــم همی گفت

دیگــران  تــا  بزنــی  حــرف  مــوردش  در  بخواهــی 

بداننــد. علیرضــا ادامــه داد کــه هــر چــه از گذشــته ام 

می خواهیــد، بدانیــد کافــی  اســت برویــد گــوگل 

ــز را  ــد، همــه چی ــم را جســتجو بزنی ــوب و نام ــا یوتی ی

 . می فهمیــد

ــزارش  ــک گ ــردم. از او ی ــت وجو ک ــوگل جس در گ

بیشــر بــه چشــم منی خــورد و در یوتیــوب هــم تنهــا 

یــک ویدیــو کــه آثــارش را در منایشــگاهی بــه منایــش 

گذاشــته اســت. 

گــزارش بــی بــی ســی در تاریــخ 1 رسطــان 1395 

بــه نــر رســیده کــه در آن آمــده اســت:  »یــک جــوان 

افغــان در مرکــز تــرک اعتیــاد جنگلــک در غــرب کابل 

از مــرف تریــاک دســت کشــیده و قلــم نقاشــی بــه 

دســت گرفتــه اســت. علیرضــا شهرســتانی، 45 روز در 

ایــن مرکــز تحــت درمــان بــوده و بــه گفتــه ی خــودش 

در ایــن مــدت بیــش از 10 تابلــو نقاشــی کرده اســت. 

ــاد  ــرک اعتی ــای شهرســتانی در مرکــز ت ــدن آق ــه دی ب

جال الدیــن  موالنــا  تصویــر  او،  رفتــم؛  جنگلــک 

ــا مــداد رســامی می کــرد. محمــد بلخــی را ب

او هــرن نقاشــی را از مدرســه در ایــران آموختــه بــود 

ــل  ــش تبدی ــای جان ــه ب ــرنش ب ــن ه ــه ای ــن ک ــا ای ت

ــواد  ــردن م ــم ک ــرای فراه ــدش ب ــع درآم ــده و منب ش

مخــدر شــد. علیرضــای ۲۷ ســاله می گویــد ابتــدا در 

دوران دانشــجویی بــا مــرف قــرص در دانشــگاه در 

ایــران معتــاد شــده اســت.

او، می گویــد: »خانــواده  ام از مــن دور شــدند و 

نتوانســتم بــا نامــزدم عروســی کنــم. رهایــش کــردم؛ 

ــودم.« ــاده نب ــواده آم ــرای تشــکیل خان چــون ب

آقــای شهرســتانی می گویــد، بــار نخســت کــه 

پــل  از منطقــه ی  دنبــال هروییــن می گشــت، رس 

ســوخته در غــرب کابــل، پناهــگاه هــزاران معتــاد 

ــهر  ــک ش ــوخته ی ــل س ــر پ ــد: »زی در آورد. او می گوی

اســت؛ تجــارت جریــان دارد، زندگی هــا می ســوزد 

ــود.« او،  ــر ش ــدر پ ــواد مخ ــندگان م ــب فروش ــا جی ت

ــد  ــاد می شــود و منی توان ــر اعتی پــس از آن روز، درگی

ــه رخ  هــرن انگشــتانش را در منایشــگاهی در کابــل ب

متاشــاچیان بکشــد

ــه  آقــای شهرســتانی یکــی از افــرادی اســت کــه ب

ــرای  ــی ب ــای کان ــاده و برنامه ه ــده اش افت ــر آین فک

زندگــی اش ریختــه  اســت. او، بزرگ تریــن هدفــش را 

»ادامــه ی نقاشــی و بازگشــت بــه جامعــه« مــی دانــد.«

تغییــر هدف از آن گزارش تا این گزارش

در گــزارش بــی بــی ســی آمــده اســت کــه هــدف 

علیرضــا شهرســتانی بعــد آن کــه بــه کمــپ تــرک 

اعتیــاد دولتــی »جنگلــگ« رفــت ایــن بــود: »ادامــه ی 

ــه«  ــه جامع ــن ب ــی و برگش نقاش

ظاهــرا کــه علیرضــا شهرســتانی )هرنمنــد معتــاد( 

بــه ایــن هدفــش رســیده بــود؛ امــا نــه آن طــوری 

کــه مــا تصــورش را داریــم. علیرضــا هــم اکنــون هــم 

نقاشــی می کنــد و هــم در دل جامعــه اســت؛ امــا او 

هنــوز نقاشــی را بــه خاطــر هزینــه ی اعتیــاد و زندگــی 

ــه،  ــم در دل جامع ــد. آن ه ــام می ده ــره اش انج روزم

کــف خیابانــی پــر از رفــت و آمــد آدم هــا. 

در میــان پرســش و پاســخ ، از علیرضــا پرســیدم 

کــه هــم اکنــون هدفــت چیســت؟ بــه رویایــی در 

زندگــی ات فکــر می کنــی کــه دوســت داشــته باشــی 

ــه  ــود ک ــن ب ــخش ای ــد؟ پاس ــدا کن ــت پی روزی حقیق

»مــن حایــت می خواهــم از دولــت؛ دولتــی کــه 

ــن  ــد. م ــت کن ــهروندانش حای ــت از ش ــارض نیس ح

ــن  ــم و ای ــر می کن ــودم فک ــخصی خ ــگاه ش ــه آموزش ب

کــه شــاگردان خــودم را آمــوزش بدهــم. مــن دوســت 

دارم، اگــر دولــت حــارض بــه حایــت مــن باشــد بــرای 

ــت  ــی پایتخ ــاد مل ــه من ــازم ک ــمه ای بس ــل مجس کاب

ــود.« ش

ایــن هــدف در ظاهــر از هــدف قبــل بزرگ تــر 

خواســتنی تر  اول  هــدف  امــا  می رســد؛  نظــر  بــه 

اســت؛  هرنمنــد  علیرضــا  بــود.  تأثیرگذارتــر  و 

علیرضــا  بــود.  معتــاد  مدتــی  کــه  مجسمه ســازی 

شهرســتانی می توانــد بــدون هیــچ حایتــی، هــرنش 

ــار کنــد  ــد طــوری رفت ــه رخ جامعــه بکشــد. او بای را ب

کــه دولــت بــه هــرن او نیازمنــد باشــد؛ نــه طــوری رفتار 

کنــد کــه او بــه حایــت دولــت بــرای هــرنش نیازمنــد 

ــن دو فــرق اساســی و مهمــی اســت.  اســت. بیــن ای

پایانی فقط برای امروز

علیرضــا  بــا  ماقــات  بــاره ی  در  را  نکتــه  چنــد 

شهرســتانی کــه بایــد گفــت تــا وضعیــت زندگــی 

ایــن هرنمنــد معتــاد بیشــر واضــح شــود. خواننــده ی 

روزنامــه ی صبــح کابــل حــاال خــوب می دانــد کــه 

یــک معتــاد دو زندگــی دارد. زندگــی قبــل از اعتیــاد و 

زندگــی بعــد از اعتیــاد. تــاش مــن هــم ایــن بــود کــه 

خواننــده را در جریــان مــن تصــادم ایــن دو زندگــی 

ــم.   ــرار بده ق

خــودش  گفتــه ی  بــه  شهرســتانی  علیرضــا   -1

ــوز  ــا هن ــرده؛ ام ــاد ک ــرک اعتی ــود، ت ــال می ش دو س

معتــاد  را  خــودش  او  می کنــد.  مــرف  چــرس 

ــا فــرض ایــن  ــد؛ امــا او هنــوز معتــاد اســت ب منی دان

کــه او فقــط چــرس مــرف می کنــد. چــرس نقطــه ی 

ــت.  ــاد اس ــه اعتی ــت ب ــاره ی بازگش ــاز دوب آغ

طــول  در  گفــت  دروغ  بــار  چنــد  علیرضــا   -۲

پرســش و پاســخ ها کــه در نهایــت معلــوم شــد او 

هنــوز کارتون خــواب اســت و شــب ها کنــار هــان 

ــه روی هــان غرفــه ی  ــد کــه روب دکان هایــی می خواب

اســت. خوراکه فروشــی  کوچــک 

کــه  اســت  معلــوم  شهرســتانی  علیرضــا   -3

زندگــی اش در چنــد ســال گذشــته رشایــط مطلوبــی 

ــر او از لحــاظ روحــی  نداشــته و دشــواری وضعیــت ب

و روانــی تأثیــرات منفــی گذاشــته اســت. ایــن را 

خــودش بــه زبــان آورد.

4-  او گفــت کــه در ایــن روزهــا، روزانــه بــه صــورت 

درآمــد  ایــن  دارد.  درآمــد  افغانــی   ۷00 میانگیــن 

و بــه ایــن میــزان کمــر کســی در کابــل و در کل 

افغانســتان دارد. پــس بایــد زندگــی علیرضــا از لحــاظ 

مالــی کــم و کاســتی نداشــته باشــد و حتــا بــرای 

ــد.  ــم بکن ــداز ه ــود پس ان خ

ــا  ــد، علیرض ــن درآم ــی از ای ــداز بخش ــا پس ان 5- ب

راه  کوچکــی  آموزشــگاه  خــودش  بــرای  می توانــد 

بینــدازد. 

6- علیرضــا شهرســتانی درســت امــروز در نقطــه  ای 

ایســتاده اســت کــه ایــن دو زندگــی تصــادم می کنــد.

ــتون  ــام س ــت ن ــد، تح ــت را می توانی ــن روای ۷- ای

ــد.  ــادم« بخوانی ــک معت ــن ی »م

3 علی رضا شهرستانی هنرمند کارتن خواب
»اگر دولت حمایت کند، مجسمه ای برای کابل می سازم تا شهرت جهانی یابد« 

عکس: صبح کابل

عکس: صبح کابل

حسن ابراهیمی

ظاهرا که علیرضا شهرستانی 
)هرنمند معتاد( به این هدفش 

رسیده بود؛ اما نه آن طوری 
که ما تصورش را داریم. 

علیرضا هم اکنون هم نقاشی 
می کند و هم در دل جامعه 

است؛ اما او هنوز نقاشی را به 
خاطر هزینه ی اعتیاد و زندگی 
روزمره اش انجام می دهد. آن 

هم در دل جامعه، کف خیابانی 
پر از رفت و آمد آدم ها. 
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افغانستان4 مهاجران  روایت 

ــس از دو  ــه پ ــود ک ــن( 96 ب ــل )فروردی ــم حم ــت و نه روز بیس

ســاعت و نیمــی در هــوا، در فــرودگاه خمینــی در تهــران پیــاده 

ــدم. ش

ــی از  ــوان یک ــمت پیش خ ــه س ــم ب ــا رفت ــر تازه وارده ــل بیش مث

ــدم.  ــل« خری ــط »ایران س ــک خ ــیم کارت و ی ــگاه های س فروش

ــاید  ــان ش ــتم؛ آن زم ــران نداش ــدن در ای ــه مان ــادی ب ــل زی متای

دلیلــش نگرانــی ام از وضعیــت دوســتم بــود کــه چنــد روز پیشــر از 

مــن خــود را بــه ایــران رســانده و حــاال در ترکیــه بــه دســت گروگانــان 

در شــهر اســتانبول افتــاده بــود. بــا ایــن کــه می دانســتم بــا رســیدنم 

ــش کــم  ــا از نگرانی های ــم ت ــش منی توان ــژه ای برای ــه کار وی ــه ترکی ب

کنــم و یــا کــم از کــم نشــانی از او پیــدا کنــم.

ــه مانــدن در  ــا ایــن همــه ایــن دل نگرانــی منی گذاشــت ب امــا ب

ــران  ــد روزی را ای ــتم چن ــت داش ــد دوس ــر چن ــم؛ ه ــر کن ــران فک ای

ــا  ــم و ب ــم، در تهــران و شــهرهای دیگــر ایــن کشــور گشــت بزن مبان

شــاعرانی کــه دوســت داشــتم، دیــدن کنــم و از آن هــا شــعر بشــنوم 

ــی رد و  ــی حرف های ــعر پارس ــژه ش ــه وی ــروز ب ــعر ام ــورد ش ــا در م و ی

بــدل کنیــم.

ــه  ــه شــعر نتوانســتم خــودم را ب ــن همــه ذوق زدگــی ب ــا ای ــا ب ام

ــم. ــع کن ــران قان ــدن در ای مان

پــس از ایــن کــه از فــرودگاه بیــرون شــدم، بی درنــگ بــا قاچاقــر 

متــاس گرفتــم و خواســتم هــان روز  بــه ســمت مــرز حرکــت کــرده 

و از ایــران وارد ترکیــه شــوم. همیــن کــه خیــامل از ســفر بــه ســمت 

ترکیــه راحــت شــد، ســیگاری روشــن کــردم و بــا آخریــن پُک ســیگار،  

بــه ســوی تاکســی ای در حرکــت شــدم کــه راننــده اش بــرای گرفــن 

مســافران ایــن ســو و آن ســو جیــغ می کشــید.

بــا ایــن کــه مــن موتــر را دربســت کرایــه کــردم؛ امــا بــا خواهــش 

راننــده اجــازه دادم کــه یــک ســواری دیگــر هــم داشــته باشــد؛ ایــن 

کارهــا جــزو اخــاق ناجــور و یــا جــور مــن اســت.

بــه هــر حــال همیــن کــه ســوار موتــر شــدیم و راه افتادیــم؛ 

ــده ای  ــر رانن ــن ه ــه ذه ــه ب ــش هایی ک ــه پرس ــرد ب ــده رشوع ک رانن

می رســد.

شــا ایــران بــرای چــه آمــده ایــد؟ خیلــی بــه کارگــر منی خوریــد 

و...

پــس از ایــن کــه حرف هایــی میــان مــا رد و بــدل شــد و بــه 

ــت  ــی ام دس ــار اجتاع ــم از رفت ــم از ک ــن ک ــبی از م ــناخت نس ش

ــن  ــه م ــودش را ب ــد خ ــه بتوان ــد ک ــوری چرخان ــه را ط ــت، آیین یاف

ــودم  ــا  خ ــدم ب ــو رو دی ــه ت ــم ک ــن از اولش ــت: »م ــد، گف ــان ده نش

گفتــم کــه از دیگــر افغانیــا فــرق داری.«

ایــن حرفــش اصــا بــه مزاقــم خــوش نخــورد و خــود یــک نوعــی 

بی احرامــی بــود کــه در برابــر مــن کــرد؛ در حالــی کــه او خواســت 

ــا ایــن حرفــش بــه مــن بیشــر از دیگــر افغانســتانی هایی کــه بــه  ب

ــد ارزش گذاشــته باشــد. ــران می آین ای

ــا ایــن حرف هایــش پــرده از چیــزی  ــود کــه او ب مهــم ایــن جــا ب

برداشــت کــه مــن تنهــا شــنیده بــودم؛ امــا حــاال دیــدم و آن بــاوری 

ــود دارد. ــتانی ها وج ــر افغانس ــا در براب ــن ایرانی ه ــه در ذه ــود ک ب

ــوده  ــتی ب ــان درس ــد انس ــتانی ای منی توان ــچ افغانس ــی هی یعن

ــری  ــروزی کنش گ ــان ام ــک انس ــل ی ــد و مث ــان گونه بیندیش و انس

اجتاعــی داشــته باشــد.

ــه هــان انــدازه کــه ایرانی هــا در خطــا انــد؛  در ایــن رابطــه ب

مهاجــران افغانســتانی ای کــه بــه ایــران رفتــه انــد و می رونــد 

ــد. مقــر ان

دســت آخر در گوشــه ای از پــارک آزادی پــارک کردیــم و پــس از 

دادن کرایــه پیــاده شــدم و بــرای هم دیگــر آرزوی روز خــوب کردیــم.

کــه  محلــی  شــد؛  رشوع  آزادی  پــارک  از  مــن  رسگردانــی 

قاچا ق بــران ایرانــی مســافران را شــان بــرای بــردن بــه ترکیــه 

می کننــد. بارگیــری 

در روز یــا شــب هیــچ تفاوتــی منی کنــد؛ بــا ایــن کــه از مســافران 

افغانســتان گرفتــه تــا راننــدگان کــرد و بلــوچ همــه تابلــو انــد و 

قشــنگ در پیشــانی  شــان نوشــته اســت قاچاق بــر و مســافران 

ــی  ــس را در پ ــی پولی ــه پادرمیان ــد هیچ گون ــن رون ــا ای ــی؛ ام قاچاق

ــدارد. ن

بــه هــر حــال از ســاعت دوی پــس از چاشــت تــا شــام در پــارک 

انتظــار راننــده ای را می کشــیدم کــه قــرار بــود مــرا بــه شــهر مــرزی 

ارومیــه برســاند.

متاس هایــی  بــا  دســت آخر  و  نشــد  خــری  راننــده  از  امــا 

پی همــی کــه بــا قاچاق برانــم در کابــل و شــهر ارومیــه داشــتم، 

ــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه امشــب را بایــد در تهــران مبانــم. روی  ب

ایــن دلیــل فاصله هــای دور و نزدیــک پــارک آزادی را دور زدم و وارد 

ــچ  ــتم در هی ــا نتوانس ــدم؛ ام ــا ش ــگاه ها و هوتل ه ــا و فروش کوچه ه

هوتلــی اتاقــی کرایــه کنــم؛ چــون از بخــت بــد مــن هوتلــی کــه بــرای 

شــب اتــاق بــه اجــاره دهــد در آن نزدیکــی نبــود و یــا مــن نتواســتم 

پیــدا کنــم.

این ها بود که به ناچار مرا به گوشه ی دیگر تهران کشاند.

هشــت  از  عقربه هــا  کــم  کــم  و  بــود  شــده  تاریــک  هــوا 

می گذشــت؛ روانــه ی گوشــه ی دیگــری از تهــران –پــارک رشیعتــی- 

کــه یــک ســاعت کمــر از ایــن جــا فاصلــه داشــت شــدم.

ادامه دارد...

ایران در سه روز 

فرزندان زمین

مجیب ارژنگ 

منایندگان  مجلس  در  جمع  حقوق  دموکراسی  در 

دستجمعی  طور  به  مردم  یعنی  می شود.  حفاظت 

نیز  مناینده  و  می كنند  انتخاب  را  خویش  مناینده ی 

منافع جمعی رأی دهندگان خویش  از  تا  مكلف است 

رعایت  در  كه  خطری  حال،  عین  در  مناید.  حراست 

منافع جمعی رأی دهندگان اجتناب ناپذیر می شود، از 

قوه ی  امریكا  اساسی  قانون  است.  فرد  رفن حق  بین 

عنوان  فرد  حقوق  و  منافع  حافظ  و  مدافع  را  قضائیه 

سیاسی  نظام  در  كه  بدانیم  است  جالب  می كند. 

به  از قدرِت منحر  آنكه مجلس منایندگان  با  امریكا، 

رده بندی های  در  اما  است،  برخوردار  قانون  وضع  فرِد 

قدرت، قوه ی قضائیه بر كنگره ارشاف و حاكمیت دارد.

فرد  حق  ضامن  را  خود  امریكا  اساسی  قانون 

می داند. كنگره نیز از مجموع افراد منایندگی می كند. 

نباشد،  فرد  اگر  است.  جمع  بر  مقدم  فرد  بنابرین، 

ممكن  منایندگان،  مجلس  منی گردد.  تشكیل  جمعی 

است بر اساس رأی اكریت، قانونی را به تصویب رساند 

منافع  برعاوه،  گردد؛  خدشه دار  افراد  حق  آن  در  كه 

جمعی از هان مقوله هایی است كه می تواند مورد سوء 

استفاده نیز واقع شود. دیكتاتورها و مستبدان نیز اغلباً 

اعال خویش را با عنوان كردن منافع جمعی است كه 

قوه ی قضائیه است كه  این حال،  توجیه می كنند. در 

باید به داد افراد برسد و دیكتاتوری جمع به زیان فرد 

را متوقف سازد. قانون بر اساس رأی اكریت به تصویب 

به  می گیرد.  صورت  فرد  باالی  آن  اجرای  اما  می رسد، 

اجرای  كه  می كند  نظارت  قضائیه  قوه ی  علت،  همین 

رعایت مناید. را  افراد  میان  انصاف  قانون، 

قاضیان در امریكا از قدرت فوق العاده ای برخوردارند 

اند  افراد  آنها حامی حق  این است كه  آن هم  و دلیل 

زندگی  شالوده ی  امریكا  اساسی  قانون  اساس  بر  كه 

توسط  فدرال  قاضیان  می دهد.  تشكیل  را  اجتاعی 

از  پس  اما  می شوند،  انتخاب  سنا  و  جمهوری  رییس 

قرار گرفن بر مسند قضا برای متام عمر ایفای وظیفه 

قانون  از  حفاظت  قاضیان  اصلی  وظیفه ی  می كنند. 

اساسی است. تصمیم و فیصله ی قوه ی قضائیه، برای 

هیچ  و  قدرت  هیچ  است.  واجب االحرام  مردم  همه ی 

نقض  را  قاضی  تصمیم  و  فیصله  منی تواند  مرجعی 

تصمیم  و  فیصله  كه  است  این  بر  اعتقاد  چون  كند، 

فیصله  این  رد  و  بوده  اساسی  قانون  بر  مبتنی  قاضی 

قانون اساسی است كه در نظام  واقع رد  و تصمیم در 

امریكایی جرمی باالتر از آن وجود ندارد. تنها راهی كه 

تغییر فیصله ی قاضی وجود دارد، اصاح منودن  برای 

قانون اساسی است كه این كار نیز در نظام امریكایی 

تاریخ  طول  در  می رود.  شار  به  كارها  دشوارترین  از 

 ۲۷ شاهد  فقط  كشور  این  اساسی  قانون  امریكا، 

هان  در  نیز  آنها  عمده ترین  كه  است  بوده  اصاحیه 

امریكا  بنیان گذاران  اولین  دست  به  اول  سال های 

است. گرفته  صورت 

البته قاضیان نیز همچون رییس جمهوری مكلف به 

و  جنایت  مرتكب  قاضی  اگر  اند.  قانون  حدود  رعایت 

یا جرمی شود كه نقض كننده ی قانون اساسی باشد، 

مورد استیضاح قرار می گیرد و حتا از وظیفه اش بركنار 

می گردد. اما این از مواردی است كه در تاریخ امریكا 

به ندرت اتفاق افتاده است. فیصله های قاضیان، چون 

آخرین  می شوند،  پنداشته  اساسی  قانون  به  متكی 

حرف در جریان دعاوی و منازعات به شار می روند.

یكی از جالب ترین مثال ها در فیصله و تصمیم قوه ی 

قضائیه ی امریكا در سال 1989 به ماحظه رسید. در 

این سال، یكی از شهروندان امریكا بیرق این كشور را 

به رسم اعراض و احتجاج در برابر ظلم و بی عدالتیی 

آتش  به  است،  شده  انجام  حقش  در  می كرد  فكر  كه 

در  را  خشاگینی  و  رسیع  واكنش  عمل،  این  كشید. 

رسارس امریكا ایجاد كرد و پولیس فوراً این شخص را به 

اتهام اهانت به سمبول ملی امریكا دستگیر منود. فرد 

ادعا  و  به محكمه مراجعه كرد  برای دادخواهی  مذكور 

منود كه وی حق داشته نظرش را به هر نحوی كه الزم 

بی عدالتی در  از  كه  اظهار مناید. وی گفت  می دیده، 

حقش به ستوه آمده و شدیدترین مرحله ی احساساتش 

را با سوزاندن بیرق نشان داده است.

اعام  عمومی  ناباوری  و  بهت  میان  در  محكمه 

در  و  داده  انجام  درستی  كار  شخص  این  كه  داشت 

محكمه  تصمیم  است.  بوده  ُمحق  كاماً  خویش  عمل 

كه  نظرسنجیی  در  انداخت.  غوغا  به  را  امریكا  مردم 

صورت گرفت، بیش از 85 درصد مردم گفتند كه بیرق 

سمبول عزت كشور است و هر كه به این سمبول اهانت 

این بود  امریكاییان  باید مجازات شود. استدالل  كند، 

كه ما از مناطق مختلف جهان به این كشور آمده و هر 

مختلف  تفكرات  و  فرهنگ   زبان ،  مذهب،  دارای  كدام 

می باشیم. آنچه ما را با وجود تفاوت های ما به هم پیوند 

می دهد، بیرق است. كسی كه به بیرق توهین كند، در 

توهین كرده است. امریكا  مردم  به متام  واقع 

را داشت:  برابر مردم استدالل خود  اما محكمه در 

درست است كه بیرق خیلی مهم است، اما این بیرق، 

آزادی  از  عبارت  آن  كه  است  مهم تری  ارزش  سمبول 

منایندگی  آن  از  كه  مفهومی  برابر  در  سمبول  است. 

اعراض  رد  در  محكمه  ندارد.  اهمیتی  هیچ  می كند 

مردم گفت: آنچه مردم امریكا را به هم پیوند می دهد، 

در  همه  ما  است.  اساسی  قانون  بلكه  نیست،  بیرق 

برابر  در  نه  می كنیم  یاد  سوگند  اساسی  قانون  برابر 

ما  ماست.  موجودیت  هسته ی  اساسی  قانون  بیرق. 

عزت  از  اساسی  قانون  سایه ی  در  كه  داریم  دوست 

كدام  هیچ  ما  باشیم.  برخوردار  خویش  حقوق  و 

به  ما  همه ی  منی كنیم،  نفی  را  خویش  گذشته ی 

در  اما  می كنیم؛  افتخار  خویش  نژادی  ریشه های 

جدید  جامعه ی  در  كه  منی كنیم  فراموش  حال،  عین 

استدالل  اساس  بر  می شویم.  شمرده  امریكایی  همه 

حق  و  آزادی  حق  از  باید  امریكایی  فرد  هر  محكمه، 

ابراز عقیده ی خویش بهره مند باشد و فردی كه بیرق را 

سوختانده است، نیز از حق خود استفاده كرده و هیچ 

ندارد. وجود  او  محكومیت  برای  موجبی 

نظام جمهوری که حاصل دموکراسی و اراده ی مردم است، 

نظامی نهایت مهربان، بروزشده و  پاسخ گوی نیازمندی های 

جامعه ی ماست. اگر ما دموکراسی را درست مطالعه کنیم، 

درمی یابیم که دموکراسی ریشه در اندیشه های کانت دارد. 

کانت انسان را غایت و هدف خودش می  دانست؛ به این معنا 

که انسان موجودی دارای حق، اراده، خواست و مورد احرام 

است. بر این اساس، نظام جمهوری در وضعیت درست آن، 

که قدرت اجتاع انسانی را به عنوان یک اتوریته  ی پابرجا از 

حایت تبعه ها مدیریت می کند، هر انسان را هدف خودش 

میاد،  از  پیش  قرن های  در  نیز  یونان  فیلسوفان  می داند. 

امروز در کشورهای  آن   را  تأکیدهای فلسفی ای داشتند که 

نظام  این  به  نزدیک  نظام های  و  جمهوری  نظام   در  جهان، 

می توان دید.

حاصل  که  داریم  را  دولتی  طرز  خود  جامعه ی  در  ما 

نظام  است.  بزرگ  فیلسوفانی  و  اندیش مندان  اندیشه های 

جمهوری که یکی از نظام های اعاده گر دموکراسی است، در 

امریکایی،  و  اروپایی  زیادی هانند؛ کشورهای  جامعه های 

برایند  است.  شده  مرف  مدیریت  سیاست  عنوان  به 

هم دیگرپذیر،  آرام،  جامعه های  دموکراسی  و  نظام ها  این 

انسان دوست و در نهایت تکنولوژی مند و سهولت مدار است. 

نسل های  و  عر ها  در  سال  سالیان   دولت داری  طرز  این 

است. شده  بروز  و  اصاح  یادشده  کشورهای  گذشته ی 

در  اندیشه ها  وقتی  که  جامعه شناختی  دلیل  این  به 

در  با  می شود  مرف  جامعه   در  اجتاعی  رفتارهای  قالب 

می رسند. نیز  اصاح  به  تغییر  وضعیت  نظرداشت  

 بایست بدانیم که مردمان زیبا بختی استیم؛ به خاطری 

 که پس از گفتان های سیاه و ظلانی مجاهدان و طالبان، 

این طرز دولت داری به کمک جامعه ی جهانی و کشورهای 

حامی دموکراسی در افغانستان، به داد محروم شده ای  مان 

رسید. 

دارد.  ما  برای  گذشته  از  الگویی  و  عرت  زبان  تاریخ، 

تاریخ  به  اگر  دارد.  سیران  حال  در  گذشته  از  تاریخ 

افغانستان بنگریم، بغضی گلوی تاریخ را می فشارد؛ بغضی 

هر  گلوی  در  انسان ها  و  زنان  کودکان،  کشته شدن  از  که 

تاریخ نگری تلنبار شده است. تاریخ را نبایست فراموش کرد 

و بایست به تاریخ نگاه کرد؛ زیرا تاریخ برای انسان های یک 

می مناید.  راه  جامعه 

بحث  این  کجای  در  کم حامی  دولت  موضوع  حال 

می گنجد؟ البته، بایست یادآور شد که این نوشته یک نگاه 

دارد.  اصاح  به  نیاز  است، 

آری، در افغانستان دولت کم حامی است!

 آیا دولتی کم  حامی می تواند، به طرزی درست به سامت 

جامعه زیر مدیریت خود بیندیشد؟ جواب منفی است؛ زیرا 

در  دولت  شوند.  اجتاعی  کمک  که  دارند  نیاز  دولت ها 

برای مدیریت قدرت اجتاع  اداری  افغانستان سازمان های 

افغانستان در حدی زیادی خاف  است. قدرت اجتاع در 

نظام  است. خیلی ها  افتاده  راه  به  دولت  و خواست  نورم ها 

مستقل  کمیسیون  انتخاب،  حق  دموکراسی،  جمهوری، 

که  احرام  را  و...  شهروندی  حق  زنان،  آزادی  بر،  حقوق 

دست آوردهای  و  دولت  اسکلیت  زیربناها،  این  بل  هیچ؛ 

و  جهانی  جامعه ی  کشور،  اخیر  دهه ی  دو  به  نزدیک 

آموزه های  دینی  شان  مغایر  را  کشورهای حامی دموکراسی 

از دانشجویان دانشگاه  انبوه  را در  این طرز دید  می دانند. 

فکر  این طرز  با  دانشجو  یک  اگر  دید. حال  می توان  کابل 

می آید، شخصی  دانشگاه  می کند،  زندگی  درون جامعه  در 

که در والیت ها و روستاهای افغانستان زندگی می کند، چه 

باشد؟ داشته  می تواند  دولت  به  نسبت  دیدگاهی 

دینی  مدرسه ی  در  و  نیامده  دانشگاه  هیچ  که  شخصی 

در جامعه  دولت  به  نسبت  نگرش  کدام  با  درس می خواند، 

دولت  از  ما  دکان دار  و  دهقان  برداشت  می کند؟  زندگی 

است؟ چگونه 

افغان  ها  بین  در  طالبانی  تفکِر  که  می یابیم  دست   پس 

عنوان مذهب مرف می شود.  به  زیادی  میزاِن  به  هنوز  تا 

و  دولت هم سو  با  می تواند،  طالبانی  تفکر  دارنده ی  فرد  آیا 

انتحاری ها  همه ی  باشد؟  سازش  در  شهروند  یک  حیث  به 

در  تعدادی  حتم  به  منی آیند؛  عربستان  و  پاکستان  از 

پرورده  انتحاری  و  فدایی  نیز  جامعه  فکری  دستگاه  داخل 

می شوند. در بین جامعه ی دین خوی افغانستانی کسی که 

است  کافر  کار می کند،  در کمیسیون مستقل حقوق بر، 

افغانستان  در  بامیان_کابل ساخی شود.  راه  در  بایست  و 

حرف  و...  دموکراسی  انسان،  آزادی  زن،  حق  از  که  کسی 

می زند، تکفیر می شود و محدود. در افغانستان ریفورم گراها 

توبیخ جامعه ی   انسان های محدود، دورشده و هم واره مورد  

تفکِر  لحاظ  از  که  است.دولتی  دین  هیپنوتزم شده ی 

است. کم چاره  و  کم حامی  دولت  نشود،  حایت  اجتاعی 

بر  زیادی  حد  در  دانشگاه ها  و  مکتب ها  آموزشی  نظام 

است  نشده  عیار  تخصص  فردای  و  روز  نیازمندی  اساس 

گفن  منطفی  من  هدف  دارد.  دینی  رنگ وبوی  بیشر  و 

دین داری و دین کاری نیست. هرکس می تواند، دین داشته 

باشد، یا نداشته باشد؛ اما دانشگاه جایگاه دانش و تخصص 

به  ما  بایست جامعه ی  است.  علمی  گوناگون  رشته های  در 

بگیرد. خو  مدرنیته 

 اسام سیاسی هم واره به عنوان یک سد و دشمن بی رحم 

متشنج  جریان های  و  داعش  طالبان،  قالب  در  دموکراسی 

این  که  است  این  پرسش  است. حال  دینی چهره منایانده 

تفکر چرا و در کجا تولید می شود؟

مدرسه های  بر  نظارتی  هیچ  دولت  است.  آشکار  جواب، 

مسأله ها  کدام  و  چیزی  چه  که  منی داند  ندارد.  دینی 

درسی  مواد  می شود.  تدریس  دینی  مدرسه های  در 

دانشکده های دینی نیز زیر نظر استادان هان دانشکده ها 

تدوین می شود و وزارت تحصیات تا هنوز کدام پالیسی ای 

سیاسی،  اسام  روحیه ی  و  طالبانی  تفکر  تولید  مهار  برای 

ندارد. دست  روی 

تقدیر  آن  در  انسان ها  که  استیم  جامعه ای  خواستار  ما   

شود؛ اما در نصاب آموزشی دانشگاه  ما تفکر کانت و کانت ها 

رد پایی ندارد.

پالیسی های  که  باشد  موفق  می تواند  زمانی  دولت   

بیست  اگر دولت می تواند،  نفع خود وضع کند.  به  را  خود 

می تواند  پس  دهد،  فارغ  متجدد  و  متعادل  دانشجو  هزار 

تن  هزار  دولت  امکان های  توسط  ساالنه  اگر  باشد.  موفق 

می شود  فارغ  دانشگاه ها  از  دولت  و  تجدد  ضد  بنیادگرای 

منی تواند،  مدرن  نظام  پس  شده؛  فارغ  فقط  نوزده هزار  و 

در یک جامعه  ی تاریک و بسته، به برنامه های مطلوب خود 

دست پیدا کند. تا این جای من یک نوع کلیشه   وجود دارد 

توجه  با  اما  نیست؛  درست  نویسندگی  اخاق  نظر  از  که 

این  نشان دادن  جدی  برای  نوشن،  شگردهای  از  یکی  به 

کرده  ام.  استفاده  تعمیم دادن  از  معضل 

نیز  کشور  باسوادان  میزان  در  کم حامی  دولت  بحث 

ما  باسوادان  درصد  چند  آیا  می کند.  وحشت زده  را  انسان 

دارند؟ را  اجتاعی  پدیده  های  وارسی  و  تحلیل  قدرت 

نظام  و  دموکراسی  از  ما  سیاست گران  از  درصد  چند 

و  تاریخی  مغلطه های  از  دور  درک  افغانستان  در  مستقر 

کاندیدان  از  یکی  که  حکمت یار  آیا  دارند؟  بومی گرایی 

ریاست جمهوری است، از دموکراسی هان برداشت را دارد 

وزیر  یک  یا  و  رییس  جمهور  تکنوکرات هانند  یک  مثا  که 

تحصیل کرده دارد؟انسان ها بایست همه چیز را در دایره ی 

مشرک  مخرج  یک  پرسش ها  این  پاسخ  بکشند.  پرسش 

این  در  نه  واقعا دولت کم حامی است.  افغانستان  در  دارد؛ 

زیادی.  بخش های  که  بخش 

سخن یک متنفذ و ما، در جامعه ی ما خیلی مقبول تر از 

سخن یک استاد دانشگاه و دولتی است. ما انبوه از بدبینان 

نسبت به دولت را در شبکه های اجتاعی ماحظه می کنیم. 

البته، نیاز است که اپوزیسیون  ها  وجود داشته باشد و دولت 

اما هدف، دیدگاه های باهت زده   ای  نقدهای سازنده شود؛ 

ا ست که در گوشه و کنار افغانستان نفس می کشند و متنفر 

بزرگ می شوند. 

برهه ی  این  در  اجتاعی  تفکِر  تولید  لحاظ  از  نتیجه  در 

پالیسی  اگر دولت  ما دولتی کم حامی است.  زمانی، دولت 

مشخصی را برای بقا دارد، یکی از آن ها به حتم تفکرسازی 

پس  است.  آگاهی دهی  و  آموزشی  جدید  مکان ها  ارائه  با 

خوب است  که در پالیسی های دولت این تهدید خطرناک 

در طوالنی مدت، از همین حاال مهار و با جاگزینی گزینه ی 

گرفته شود.  به طور سیستاتیک جدی  بدیل 

قوه ي قضائيه، حافظ قانون اساسي به نفع افراد

جایگاه دولت در تفکر اجتماعی

عزیز رویش
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حکیــم مظاهــر، متولــد 1365 اســت. آمــوزش 

ابتدایــی را پیــش امــام مســجد فــرا گرفتــه و 

زندگــی و مهاجــرت، فرصــت تحصیــات رســمی 

ــد  ــت و چن ــر، بیس ــت. مظاه ــداده اس ــش ن برای

ســال پیــش زمانــی کــه در پاکســتان مهاجــر 

رشوع  و  می گیــرد  دســت  بــه  کمــره  بــود، 

آســیب های  روی  کــردن  »زوم«  بــه  می کنــد 

زندگــی مهاجرانــی کــه در کمپ هــای پاکســتان 

نزدیکــش  دوســتان  را  او  می برنــد.  رس  بــه 

را  آرشــیف عکس هایــش  و  خلیفــه می گوینــد 

»خورجیــن خلیفــه«؛ خورجیــن خلیفــه، بخشــی 

از تاریــخ تصویــری دو دهــه ی اخیــر افغانســتان 

اســت کــه توســط خلیفــه »فوکــس« شــده اســت.

ایــن گفت وگــو را زادهــد مصطفــا در کابــل 

انجــام داده اســت.

ــی رو  ــه عکاس ــه ب ــد ک ــور ش ــل: چط ــح کاب صب

آوردیــد؟ درس خواندیــد یــا پیــش از ایــن کــه کمــره 

بــه دســت تــان بیفتــد روی همــه چیــز فوکــس 

می کردیــد؟

کــه  بــود   1995 ســال های  مظاهــر:  حکیــم 

می کــردم  کار  مؤسســه  یــک  در  پاکســتان  در 

ــه  ــن مؤسس ــتان«. ای ــوان افغانس ــز »ت ــام مرک ــه ن ب

آســیب دیدگان  بخش هــای  در  را  پروژه هایــی 

آســیب های  دیگــر  و  جنــگ، بخش هــای صحــی 

و  گزارش هــا  تکمیــل  در  داشــت؛  مهاجــران 

راپورهــا عکــس الزامــی بــود و بــرای همیــن بــه هــر 

ــان  ــه از جری ــد ک ــک کمــره هــم داده بودن کســی ی

از همیــن جــا رشوع  کنــد.  کارش عکس بــرداری 

کــردم. بــا آن کــه آن وقت هــا چیــزی از عکاســی 

بــا  کــه  درگیــری ای  و  عاقــه   امــا  منی دانســتم؛ 

تئوری هــا در  دنبــال  باعــث شــد  داشــتم  کمــره 

عکاســی بــروم و بــه شــناخت تئــوری و مســایل 

ــی  ــا تجارب ــردم ب ــاش ک ــردازم. ت ــی بپ ــی عکاس فن

ــدم،  ــی خوان ــه از عکاس ــی ک ــتم و چیزهای ــه داش ک

عکاســی را بخشــی از زندگــی ام بســازم و بــا آن 

درگیــر شــوم.

از  ایــن کــه چیزهایــی  از  بعــد  صبــح کابــل: 

رســیدید؟  نتیجــه  چــه  بــه  فهمیدیــد  عکاســی 

ــوری؟ ــا تئ ــود ی ــل ب ــاحه ی عم ــر س ــی بیش عکاس

ــردم،  ــی ب ــه پ ــزی ک ــن چی ــر: اولی ــم مظاه حکی

ــم  ــر می توان ــس به ــا عک ــره ی ــا کم ــه ب ــود ک ــن ب ای

حرفــم را بگویــم. همیشــه ایــن احســاس را داشــتم 

ــم  ــر بخواه ــتم و اگ ــت نیس ــرف زدن راح ــا ح ــه ب ک

درســت  بگویــم، منی توانــم  حــرف  بــا  را  چیــزی 

کمــره  بــا  انــگار  امــا  کنــم؛  ادا  را  مطلــب  حــق 

راحت تــر می توانســتم حرفــم را بگویــم. بــا ایــن 

کــه مــن عکاســی را عملــی رشوع کــرده بــودم؛ 

امــا آموزش هــای شــخصی ای کــه دنبــال کــردم 

در  مهمــی  نقــش  دیــدم،  کــه  ورکشــاپ هایی  و 

دیدگاهــم نســبت بــه عکاســی و عکــس داشــت.

صبــح کابــل: وقتــی عکاســی را تئــوری و عملــی 

فهمیدیــد، وارد چــه حــوزه ای از عکاســی شــدید؟

ــزم روی  ــر مترک ــر: در رشوع بیش ــم مظاه حکی

ــر،  ــود؛ فق ــوق بــری ب موضوعــات اجتاعــی و حق

و  طبیعــی  آســیب دیدگان  جنــگ،  بازمانــدگان 

ــکیل  ــل کارم را تش ــت، اص ــن دس ــی از ای موضوعات

ــی داد. م

صبــح کابــل: دلیــل پرداخــت تــان بــه ایــن 

بــود؟ پــروژه  ابژه هــا، 

حکیــم مظاهــر: نــه ! بــرای پــروژه هــان وقــت 

عکــس می گرفتــم کــه کار اصلــی ام تهیــه ی گــزارش 

ــرای مستندســازی  ــود و از عکــس فقــط ب ــور ب و راپ

کار مــان اســتفاده می کردیــم؛ بعــد از ایــن کــه 

عکاســی را بــه شــکل حرفــه ای دنبــال کــردم، دیگــر 

پــرژه ای کار نکــردم؛ البتــه شــاید گاهــی بــر حســب 

ــه  ــخصی گرفت ــرای آدرس مش ــم ب ــی ه ــاز، عکس نی

باشــم؛ امــا بیشــر خــودم دوســت داشــتم بــه بیــان 

ایــن موضوعــات بپــردازم.

تــان  کار  گفــت  می تــوان  کابــل:  صبــح 

بــوده؟ فوتوژورنالیــزم 

بیشــر  چــون  البتــه؛  مظاهــر:  حکیــم 

شــامل  نوعــی  بــه  می گرفتــم  کــه  عکس هایــی 

بــا  عکاســی مســتند می شــد کــه میشــه گفــت 

عکاســی خــری یــا فوتوژونالیــزم نزدیــک اســت؛ 

ــی  ــای مفهوم ــت عکس ه ــه ثب ــم ب ــی ه ــا گه گاه ام

می پــردازم بــا ایــن کــه بیشــر توجهــم بــه عکاســی 

مســتند بــوده اســت.

صبــح کابــل: عکاســی هــرن اســت؟ وضعیــت 

ایــن هــرن کــه انــگار نوپــا اســت، در افغانســتان 

چگونــه اســت؟

حکیــم مظاهــر: ایــن امــر مســلم اســت کــه 

عکاســی یکــی از هرنهــای تجســمی اســت؛ امــا 

ــرن،  ــن ه ــودن  ای ــا ب ــی نوپ ــه دلیل ــتان ب در افغانس

ایــن  توجــه آن چنانــی بــه آن نشــده اســت. در 

ــته  ــوری داش ــه تئ ــانی ک ــن و کس ــوزه متخصصی ح

باشــند یــا بــه طــور تخصصــی عکاســی تدریــس 

کننــد، نداریــم؛ حتــا در دانشــگاه ها هــم چنیــن 

ــن  ــه معترتری ــل ک ــگاه کاب ــت. دانش ــرادی نیس اف

دانشــگاه افغانســتان اســت؛ امــا متأســفانه کســانی 

ــارغ می شــوند هــم عــکاس  ــن دانشــگاه ف کــه از ای

ــرن  ــاد ه ــم زی ــی ه ــوزه ی عمل ــد. در ح ــار منی آین ب

رســانه ها  و  روزنامه هــا  حتــا  نیســت؛  پرطــرف دار 

ــتخدام  ــه ای اس ــکاس حرف ــاش ع ــدل مع ــم در ب ه

خیلــی  عکس هــای  بــا  انــد  حــارض  منی کننــد. 

ــان در  ــند؛ هم چن ــته باش ــرات داش ــه ای ن غیرحرف

حــوزه ی تبلیغــات از عکس هــای حرفــه ای اســتفاده 

ــت توجــه  ــه حــق کاپی رای منی شــود و هیچ کســی ب

نــدارد؛ ایــن پیشــامدهای ناخوشــایند باعــث بــه 

حاشــیه رفن عکــس و عــکاس شــده اســت.

چیســت؟  عــام  مــردم  تقابــل  کابــل:  صبــح 

مردمــی کــه بیســت ســال پیــش حکومــت طالبــان 

بــرای شــان می گفــت گرفــن عکــس حــرام اســت، 

ــد،  ــه ای ــان گرفت ــرف ش ــره ط ــد کم ــی می بینن وقت

چــه واکنشــی نشــان می دهنــد؟

حکیــم مظاهــر: تجربــه ای کــه مــن دارم، معموال 

ــس  ــه عک ــرای چ ــی؟ ب ــی کن ــه م ــش هایی: چ پرس

می گیــری؟ چقــدر می فروشــی؟ و... می پرســند. 

ایــن پرســش ها منی تــوان  بــه  پاســخ مشــخصی 

داد؛ شــاید حــس کنــج کاوی شــان باعــث می شــود 

ــا  ــان کج ــس ش ــه عک ــد ک ــد بفهمن ــت دارن ــا دوس ی

ــی  ــه ی مذهب ــا واکنشــی کــه جنب ــر می شــود. ب ن

ــه  ــن ک ــا ای ــدم. ب ــه نش ــوز مواج ــد هن ــته باش داش

ــال و  ــامل اطف ــه ش ــت ک ــی اس ــت فرهنگ محدودی

ــردان. ــوارد م ــی م ــه در برخ ــود و البت ــان می ش زن

کــه  می گوینــد  خیلی هــا  کابــل:  صبــح 

افغانســتان رسزمیــن اُبژه هــا اســت؛ بــرای کار شــا 

چقــدر اُبــژه داشــته اســت؟

جملــه  از  را  افغانســتان  مظاهــر:  حکیــم 

»جیوفوتــو«  کــه  می گوینــد  رسزمین هایــی 

ــی  ــاظ طبیع ــه لح ــم ب ــت. ه ــس- اس ــن عک -رسزمی

ســاخت  لحــاظ  از  و  کوهســتانی  رسزمیــن  کــه 

طبیعــت بــرای عکــس خــوب اســت و هــم بــه لحــاظ 

ــرای یــک  ــا ب موجودیــت فرهنگ هــای مختلــف. حت

آدم غیرحرفــه ای هــم اگــر کمــره بدهیــد و مثــا بــه 

ــرد،  ــس بگی ــه عک ــتید ک ــان بفرس ــل بامی ــی مث جای

بــه لحــاظ طبیعــت زیبــا، شــاید عکس هــای خوبــی 

بگیــرد.

صبــح کابــل: مناســبت تــان بــا کمــره چیســت؟ 

آن چــه کمــره می بینــد را شــا می گیریــد یــا آن 

ــره؟ ــد را کم ــا می بینی ــه ش چ

ــره  ــم را کم ــن می بین ــه م ــم مظاهــر: آن چ حکی

ــت. ــن اس ــار م ــره در اختی ــرد؛ کم می گی

صبــح کابــل: چــه فعالیت هایــی تــا هنــوز در 

ــی. ــا گروه ــردی ی ــت ف ــد؟ فعالی ــی کردی عکاس

حکیــم مظاهــر: از ســال ۲008، عضویــت مرکــز 

فوتوژونالیــزم »چشــم ســوم« را بــه دســت آوردم کــه 

ســاحل  رضــا  یمــک،  رضــا  مســافر،  نجیب  اللــه 

و چنــد تــا از بچه هــای دیگــر آن را راه انداختــه 

ــا  ــا هنــوز عضویــت چشــم ســوم را دارم؛ ب ــد. ت بودن

ایــن کــه فعــا فعالیــت چندانــی نــدارد. حــوزه ی کار 

ــرای کســانی  ــود ب چشــم ســوم، آمــوزش عکاســی ب

ــه  ــانی ک ــا کس ــدند ی ــارغ می ش ــگاه ف ــه از دانش ک

بعضــی  شــوند.چاپ  عــکاس  می خواســتند  تــازه 

عکاســی. منایش گاه هــای  برگــزاری  و  کتاب هــا 

ــدام  ــه ک ــوز ب ــا هن ــت ت ــل: عکس های ــح کاب صب

جشــن واره ها و منایشــگاه ها رفتــه اســت؟

منایشــگاه ها  از  بعضــی  در  مظاهــر:  حکیــم 

دریافــت  چیــزی  هنــوز  تــا  البتــه  اســت؛  رفتــه 

و  روزنامه هــا  در  معمــوال  عکس هایــم  نکردیــم. 

در  اســت. همچنــان  رســیده  چــاپ  بــه  نــرات 

صفحــه ی  از  افغانســتان  گذرنامه /پاســپورت های 

حیــث  بــه  مــن  از  عکســی  پنجــاه،  تــا  اول 

ــت و دو  ــده اس ــه ش ــه( کار گرفت ــس زمین بکروند)پ

ــپورت ها  ــی در پاس ــورت تزئین ــه ص ــر ب ــس دیگ عک

چــاپ شــده اســت. ایــن عکس هــا از طریــق چشــم 

ــا  ــا آن ه ــوم ب ــم س ــود و چش ــده ب ــته ش ــوم خواس س

پولــی  از آن  تــا هنــوز  امــا  بــود؛  قــرارداد کــرده 

ام. نکــرده  دریافــت 

صبح کابل: بازار عکس چطور اســت؟

ــل  ــه دلی ــه ای ب ــی حرف ــر: عکاس ــم مظاه حکی

ایــن کــه رســانه ها توجــه جــدی بــه عکــس ندارنــد؛ 

البتــه برخــی از رســانه های خارجــی عــکاس دارنــد 

کــه فقــط بــرای عکاســی اســتخدام شــده انــد. 

همچنــان جریان هــای سیاســی ای کــه از عکــس 

در تبلیغــات اســتفاده می کننــد بســیار کــم اســت؛ 

ــه می ســازد؛  ــر خان مثــا یــک آدم یــک میلیــون دال

امــا حــارض نیســت پنج هــزار دالــر دیکــور خانــه اش 

ــد.  را بســازد کــه در آن از عکــس  هــم اســتفاده کن

از  کــه  را  عکس هایــی  می  رونــد،  مــردم  معمــوال 

پاکســتان روی پاســتیک ها چــاپ شــده می آیــد را 

ــا نــرخ ارزان می خرنــد و بــه روی خانه هــای شــان  ب

می زننــد بــدون ایــن کــه کــدام جنبــه ی هــرنی 

چیزهــای  دنبــال  بیشــر  مــردم  باشــد.  داشــته 

ارزان اســتند تــا عکس  هــای خــوب و قیمــت. در 

منایشــگاه هایی کــه هــم از خــودم یــا دوســتانم 

بــوده اســت، کمــر دیــده ام کســی عکســی خریــده 

باشــد.

صبــح کابــل: نظــر تــان در مــورد مــوج جدیــدی 

و  تلفون هــا  بــا  کــه  از عکاســان جــوان چیســت 

کمره هــای شــان دنبــال عکاســی افتــاده انــد؟

زیادشــدن  دالیــل  از  یکــی  مظاهــر:  حکیــم 

بــازار  تــازه ورود امکانــات عکاســی در  عکاســان 

کــه  اجتاعــی  شــبکه های  همچنــان  و  اســت 

فرصتــی را بــرای نــر عکس هــا بــه وجــود آورده 

اســت. بــه شــکلی بیشــر این هــا بــرای خودمنایــی 

ــا عکــس خــود شــان  اســت و ایــن کــه می تواننــد ب

را بشناســانند؛ ولــی در مجمــوع، فراهــم شــدن ایــن 

اســت  آورده  بــار  بــه  را  ســهولت هایی  امکانــات، 

کــه کافــی اســت، آدم کمــی دیــد عکاســی داشــته 

باشــد، بقیــه چیــز را کمره هــای »دیجیتــل« درســت 

»انالــوگ«  کمره هــای  از  کــه  کاری  می کنــد؛ 

ــود. ــاخته نب س

ــه  ــن ک ــام بری ــکاس ن ــد ع ــل: از چن ــح کاب صب

کارهــای شــان بــرای تــان مهــم اســت یــا از نــوع کار 

شــان تاثیــر پذیرفتــه ایــد؟

حکیــم مظاهــر: از کســانی کــه کار می کننــد 

و کار شــان بــه چشــم می خــورد، می شــود امــان 

صداقــت، رضــا ســاحل، نســیم ســیامک، جعفــر 

و  حســینی  مســعود  و  مانــدگار  ذاکــر  رحیمــی، 

ــرد؛ کار  ــام ب ــد ن ــه کار می کنن ــری ک ــای دیگ بچه ه

اســت. امیدوارکننــده  شــان  برخی هــای 

اُبــژه  مدیریــت  بــه  چقــدر  کابــل:  صبــح 

باورمندیــد؟ آیــا هــان طــور کــه هســت عکــس 

می کنیــد؟ دخالــت  یــا  می گیریــد 

حکیــم مظاهــر: در کارهــای مســتند معمــوال 

هــان طــور کــه هســت عکــس می گیــرم و دخالتــی 

منی تــوان کــرد؛ امــا در کارهــای هــرنی گاهــی 

ــگ را  ــور و رن ــت، ن ــه حال ــا را از جمل ــی چیزه بعض

ــا پیامــی کــه می خواهــم را بهــر  ــر می دهــم ت تغیی

ــاز  انتقــال دهــد. در کار مفهومــی عــکاس دســت ب

دارد تــا طــوری کــه می خواهــد پیامــش را برســاند.

ــت  ــته اس ــدر توانس ــی چق ــل: عکاس ــح کاب صب

ــد؟ ــت کن ــتان را روای ــروز افغانس ــی ام زندگ

حکیــم مظاهــر: چنــدان خوش بیــن نیســتم. 

بــودم،  آورده  رو  عکاســی  بــه  کــه  رشوع  در  مــن 

ــادان  ــی، معت ــال خیابان ــرا، اطف ــال فق ــر دنب بیش

دیگــر  در  بــودم.  قبیــل  ایــن  از  ســوژه هایی  و 

جاهــا وقتــی چنیــن عکس هایــی نــر می شــود، 

عکس العمــل خلــق می کنــد؛ امــا در افغانســتان 

مــن هیــچ وقــت شــاهد ایــن نبــودم کــه وقتــی 

شــا موضــوع یــا حالــت رقت بــاری از جامعــه را 

ــاس  ــل آن احس ــت در مقاب ــد و دول ــکاس بدهی انع

مســؤولیت یــا اقدامــی کنــد؛ بــه همیــن لحــاظ 

مــن حــاال بیشــر بــه ســوژه های هــرنی و مفهومــی 

می پــردازم.

صبــح کابــل: چــه روایت هایــی در افغانســتان 

ــت؟ ــده اس ــره دور مان ــد کم ــر از دی بیش

بــا  کــه  می کنــم  فکــر  مــن  مظاهــر:  حکیــم 

آمــدن کمــره و دست رســی همــه بــه ایــن امکانــات، 

ــا  ــی در عکس ه ــای زندگ ــام بخش ه ــی مت ــه نوع ب

ــت  ــا کیفی ــود؛ ام ــت می ش ــراد روای ــه اف ــط هم توس

ــت  ــد روای ــه منی توانن ــد. هم ــرق می کن ــردازش ف پ

ــه موضوعــات فرهنگــی امــا  ــه کننــد. ب درســتی ارائ

منی توانیــم  مــا  اســت.  نشــده  پرداختــه  بیشــر 

ــتان را  ــاوت افغانس ــای متف ــی ها در فرهنگ  ه عروس

انعــکاس بدهیــم یــا مراســم فرهنگــی و گروهــی را.

صبــح کابــل: اگــر قــرار باشــد مقایســه ای از 

عکــس و ســینا در افغانســتان داشــته باشــیم،  آیــا 

عکاســی بــه لحــاظ ســهولت کار موفقیــت بیشــری 

داشــته اســت؟

ــتفاده و  ــه اس ــبت ب ــس نس ــر: عک ــم مظاه حکی

ــدن دارد،  ــر و دی ســهولت هایی کــه در گرفــن، ن

ــد  ــر تولی ــت و بیش ــته اس ــری داش ــب بیش مخاط

ــی و هــم  ــه لحــاظ زمان شــده اســت. ســینا هــم ب

بــه لحــاظ امکانــات وســاختار مشــکات بیشــری را 

پیــش روی فیلم ســاز قــرار می دهــد.

صبــح کابــل: تــا هنــوز فکــر کردیــن کــه بــه 

بپردازیــن؟ ســینا 

ــوز کــه کاری نکــرده ام؛  ــا هن حکیــم مظاهــر: ت

ایــن روزهــا ایدیــت فیلــم می خوانــم و بــه فکــر ایــن 

ــارم  ــه دســت بی ــرداری ب ــات فیلم ب ــه امکان اســتم ک

و بــه گرفــن فیلــم هــم فکــر کنــم.

صبــح کابــل: هــرن معمــوال در افغانســتان بــه 

هرنمنــدش نــان نــداده اســت؛ عکاســی چطــور؛ آیــا 

از ایــن آدرس نــان می خوریــد؟

حکیــم مظاهــر: تــا هنــوز از طریــق عکاســی 

البتــه چنــد مــوردی هســت کــه  نــان نخــوردم. 

ــوده  ــزی نب ــا چی ــه؛ ام ــروش رفت ــه ف ــم ب عکس های

اســت کــه برایــم نــان در آورد. در افغانســتان تقریبــا 

ــد  ــرن بتوان ــه ه ــت ک ــده اس ــن ش ــز ناممک ــک چی ی

ــا هــرنی کــه خریــدار  ــان بدهــد؛ ب بــرای هرنمنــد ن

نــدارد، چطــور می توانــد نــان در بیاریــد.

بگوییــد؛  خلیفــه  خورجیــن  از  کابــل:  صبــح 

اســت؟ قــرار  چــه  از  قصــه ی خورجیــن 

اســتاد  برایــم  برخــی  مظاهــر:  حکیــم 

می گفتنــد کــه قبولــش ســخت بــود؛ بعــد نامــم 

ــت.  ــر اس ــن به ــه ای ــم ک ــتم و گفت ــه گذاش را خلیف

خلیفــه یعنــی هــر کســی کــه در یــک کاری چیــزی 

و...  موتربــان  نجــار،  خیــاط،  ماننــد  می فهمــد؛ 

خورجیــن هــم قصــه اش بــه خلیفــه برمی گــردد. 

از  عکس هایــی  تقریبــا  خورجیــن  ایــن  محتــوای 

اجتاعــی  جنبش هــای  سیاســت  مداران،  متــام 

ــت؛ از  ــتان اس ــی افغانس ــای زندگ ــر روایت ه و دیگ

فقــر تــا جنــگ، مســائل اجتاعــی و فرهنگــی.

***

ــی، بازیکــن  ــا علی عســکر لعل گفت وگــوی بعــدی ب

و مربــی ســابق تیــم ملــی فوتبــال و مــدرس فیفــا اســت 

کــه  روز چهارشــنبه 29 عقــرب 1398 در شــامره ی 

121 روزنامــه ی صبــح کابــل بــه نــر خواهــد رســید.
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خانواده6

بــه دلیــل بافــت فرهنگــی جامعــه، آســیب هایی کــه زنــان 

ــان  ــت. زن ــردان اس ــر از م ــد، بیش ــی بینن ــاق م ــد از ط بع

در جریــان طــاق، بــه شــدت نگــران آینــده ی خــود بعــد از 

ــدن  ــی مان ــث باق ــا باع ــی عمدت ــن نگران ــتند؛ ای ــاق اس ط

مالــی زن،  اســتقال  عــدم  زندگــی می شــود.  در  آن هــا 

ــد و آســیب های  وابســتگی عاطفــی، موضــوع حضانــت فرزن

وارده بــه فرزنــدان طــاق، از دیگــر عواملــی اســت کــه مانــع 

ــود. ــان می ش ــاق زن ط

رسدرگمــی و نداشــن تصوری روشــن از آینده، بیشــرین 

ــگاه  ــد. ن ــاد می کن ــاق ایج ــد از ط ــان بع ــرای زن ــرس را ب ت

ــه،  ــاق گرفت ــا ط ــده ی ــاق داده ش ــه ط ــی ک ــه زن ــه ب جامع

بســیار بدتــر از مــردی اســت کــه طــاق گرفتــه اســت. 

ــی  ــکات زندگ ــیاری از مش ــأ بس ــه، منش ــب زن مطلق برچس

بــرای آنــان می شــود. در ادامــه برخــی از چالش هــای زنــان 

ــم: ــی می کنی ــاق را بررس ــد از ط بع

ــواده ی  ــات خان ــی اوق ــرش خانواده:گاه ــدم پذی 1- ع

زن، بــه دلیــل قبــح مســأله ی طــاق، بــه دخــر شــان 

اجــازه ی ایــن کار را منی دهنــد و حتــا تهدیــد می کننــد 

کــه در صــورت طــاق، پذیــرای او نخواهنــد بــود. این مســأله 

بــه دالیــل مختلفــی؛ مثــل عــدم توانایــی تأمیــن هزینه هــای 

ــع  ــرو، مان ــا تــرس از آب ــدان او ی دخــر شــان و احتــاال فرزن

ــه می شــوند. ایــن موضــوع  ــه خان از برگشــت دخــر شــان ب

ــته باشــد و  ــدی بــرای زن داش ــیار ب می توانــد عواقــب بس

ــدازد. ــر بین ــه خط ــی او را ب زندگ

2- مشــکات روحــی: احســاس گنــاه، افرسدگــی و 

ــد  ــان بع ــناختی زن ــکات روان ش ــایع ترین مش ــراب، ش اضط

از طــاق اســت. زنــان بعــد از طــاق ممکــن اســت خــود را 

دلیــل شکســت خــوردن ازدواج و از هم پاشــیدن خانــواده 

ــده ی  ــان رشوع کنن ــه زن ــی ک ــأله در صورت ــن مس ــد. ای بدانن

ــان باشــد، شــدیدتر  ــدی در می ــای فرزن ــا پ طــاق باشــند ی

ــود دارد. ــی وج ــر حالت ــا در ه ــود؛ ام می ش

زنــان  اکــر  مــا  جامعــه ی  در  مالــی:  مشــکات   -3

ــر  ــد. ب ــه همــرس شــان وابســته ان ــی ب ــه دار، از نظــر مال خان

اســاس نــگاه جامعــه ی ســنتی، وظیفــه ی تأمیــن هزینه هــای 

زندگــی بــر عهــده ی مــرد اســت و پــس از طــاق، زنانــی کــه 

ــه  ــود ب ــای خ ــن هزینه ه ــد در تأمی ــی ندارن ــا مهارت ــغل ی ش

مشــکل برمی خورنــد؛ مخصوصــا اگــر رسپرســت فرزنــد خــود 

ــند. ــته باش ــز نداش ــری نی ــواده ی حایت گ ــند و خان باش

4- نیازهــای عاطفــی، جنســی و ازدواج مجــدد: معمــوال 

ــد،  ــده ان ــه دی ــیب هایی ک ــل آس ــه دلی ــاق ب ــد از ط ــان بع زن

ــل  ــه دلی ــا ب ــد؛ ام ــری را ندارن ــرد دیگ ــه م ــاد ب ــی اعت توانای

ــاط  ــه ارتب ــا ممکــن اســت ب ــی و مشــکات زندگــی حت تنهای

بــا مــردی کــه اصــا رشایــط مناســبی نــدارد، راضــی باشــند. 

فقــر  دلیــل  بــه  متأســفانه  اجتامعــی:  امنیــت   -5

مــا،  جامعــه ی  در  هنجــاری  و محدودیت هــای  فرهنگــی 

زنانــی کــه طــاق گرفتــه انــد، مــدام در معــرض پیشــنهادات 

ــت  ــن اس ــد. ممک ــرار می گیرن ــه ق ــه و ناجوان مردان بی رشمان

بــرای انتخــاب شــغل، اجــاره ی منــزل و رشوع یــک رابطــه ی 

ــد ــکل بربخورن ــه مش ــد ب جدی

وظیفه ی جامعه در مقابل زنان طاق گرفته چیست؟

ــر  ــه، تغیی ــان مطلق ــه زن ــده ب ــن عامــل کمک کنن مهمری

نــگاه مــردان و جامعــه اســت. بــه هــر دلیلــی، خیلــی 

از مــردان بــه زنــان مطلقــه بــه عنــوان برطرف کننــده ی 

ــه  ــد ب ــه می توانن ــد ک ــگاه می کنن ــود ن ــی خ ــای جنس نیازه

راحتــی و بــدون هیــچ محدودیتــی بــا آن هــا رابطــه بــر قــرار 

ــن  ــه ای ــی ب ــود گاه ــای خ ــل نیازه ــه دلی ــم ب ــد. زن ه کنن

ــد.  ــددی می بین ــیب مج ــد و آس ــن می ده ــا ت ــت ه درخواس

حتــا گاهــی جامعــه ی زنــان هــم بــه زنــان مطلقــه نــگاه 

منفــی دارنــد و آن هــا را مخــرب زندگــی  خــود و آســیب های 

اجتاعــی قلمــداد می کننــد.

اثــرات مثبــت و کمک کننــده بــه ترمیــم آســیب های 

ق طا

یــک  روی  منفــی طــاق  تأثیــرات  از  آزادی: جــدا   -1

زن، اگــر او بــدون خشــونت و توافقــی از زندگــی خــارج 

شــود، در بلندمــدت ممکــن اســت شــادتر باشــد. اگــر 

زن در چهارچــوب ســخت گیرانه و محــدود همــرس خــود 

ــر  ــود آزادانه ت ــی خ ــد در زندگ ــد، می توان ــده باش ــار ش گرفت

تصمیــم بگیــرد و بــرای پیرفــت خــود بــا آرامــش بیشــری 

کنــد. تصمیم گیــری 

کــه می توانــد  پدیــده ای  اجتاعــی:  فعالیت هــای   -۲

بــه زن بــرای پذیــرش طــاق کمــک کنــد، فعالیت هــای 

اجتاعــی و گروهــی اســت. فعالیت هــای فرهنگــی، هــرنی، 

ــه  ــتانه ب ــه و بردوس ــات خیرخواهان ــا خدم ــا حت ــی ی ورزش

ــا  ــد ت ــا می  دهــد و کمــک می کن ــا معن ــد آن ه زندگــی جدی

ــن  ــاق از بی ــد از ط ــا بع ــی آن ه ــاه و بی ارزش ــاس گن احس

ــد. ــودن کنن ــد ب ــاس مفی ــرود و احس ب

3- گســرش حرفــه و مهــارت: بســیاری از زنــان شــاغل یــا 

متخصــص، بعــد از طــاق بــه شــدت در کار خــود پیرفــت 

ــر  ــه زن در دوران ازدواج، بیش ــل ک ــن دلی ــه ای ــد؛ ب می کنن

درگیــر مســائل خانــه یــا فرزنــدان بــوده، حــاال ایــن فرصــت 

ــای  ــق و مهارت ه ــه عای ــر ب ــش خاط ــا آرام ــه ب ــد ک را دارن

خــود بپــردازد.

طالق؛
 عوامل و تأثیراتش در خانواده
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 »لوســیفر«  اســم خــاص اســت کــه در 

یونانــی، بــه معنــای »حامل نــور« کاربــرد دارد. 

ــه معنــای  ــور« و »فــر« ب ــه معنــای »ن »لــوس« ب

ــتوره ای  ــیفر« اس ــن »لوس ــم چنی ــل«. ه »حام

ــز  ــور« نی ــدای ن ــه »خ ــی ک ــت رومی-یونان اس

ــت.  ــوده اس ب

انتخاباتــی کــه بــاز هــم بــه بــن بســت 

ــارش آرا را  ــوان ش ــا ت ــیون ی ــیده، کمیس رس

نــدارد و یــا هــم جــرأت اعــام نتایــج را در 

اســتقالیت  و  صاحیــت  منی بینــد.  خــود 

نخســت  روزهــای  هــان  از  ســازمان  ایــن 

گانه زنی هــای  بــود.  آشــکار  همــگان  بــر 

خیلی هــا در مــورد ایــن انتخابــات درســت 

قبلــی  دورهــای  ماننــد  و  آمــد  در  آب  از 

ــم  ــان هفت ــوایی از آس ــت رس ــات، تش انتخاب

ایــن  رســوایی  صــدای  و  افتــاد  زمیــن  بــه 

ــود کــه هــر  ــات، صــوری چنــان بلنــد ب انتخاب

ــی  ــرد. دموکراس ــر می ک ــنوایی را ک ــوش ش گ

مناســب  نیــز  شبه دموکراســی  همیــن  یــا 

جوامعــی چــون افغانســتان بــا اکریــت فقیــر 

و کم ســواد نیســت؛ جامعــه ای کــه بیشــر 

ــت،  ــر اس ــط فق ــر خ ــت آن زی ــف جمعی از نص

مــردم بیشــر از حــق رأی و انتخــاب کــردن آن 

هــم از روی توصیــه و تنبیــه و توجیــه، نیازمنــد 

کــه  وقتــی  اســتند.  دســرخان  رس  نــان 

ــیدن  ــر دوش کش ــرای ب ــطی ب ــه ی متوس طبق

یعنــی  انتخابــات  نباشــد،  دموکراســی  بــار 

تشــنج و هــرج و مــرج؛ یعنــی نبــود اطمینــان 

ــب.  ــن قال ــادی در همی ــع و نه ــچ مرج ــه هی ب

اجتاعــی  رفتــار  مناســب  کــه  ســازوکاری 

ــم  ــن ه ــر از ای ــه ای به ــد، نتیج ــه نباش جامع

نخواهــد داشــت. در جوامعــی چــون جامعــه ی 

افغانســتانی، معمــوال توســعه از بــاال و توســط 

مهــم  ایــن  بــرای  می شــود؛  انجــام  دولــت 

دولت هــا متــام عــزم را جــزم بــرای توســعه 

در  چــه  آن  نظیــر  جامعــه ای  در  می کننــد. 

افغانســتان اســت، دولت هــای اقتدارطلــب 

از  کــه  می شــود  پیشــنهاد  توســعه گرا  و 

دموکراســی  ســایه ی  در  قبلــی  دولت هــای 

اقتــدار بــود و از توســعه خــری نشــد. حداقــل 

می بایســت دموکراســی را کنــرل شــده بــه 

ــد؛ دموکراســی کنــرل  مــردم عرضــه می کردن

شــده هم خوانــی بیشــری بــا روحیــه ی مــردم 

ــه  ــی ک ــان دموکراس ــره ی عری ــا چه ــت ت داش

تنهــا نامــی از آن شــنیده شــده بود. اســاس در 

ایــن رسزمیــن بــر ایــن بــود کــه بــا دموکراســی 

و  سیاســت  قــدرت،  در  همــگان  مشــارکت 

ثــروت تضمیــن شــود تــا از بــروز مشــکات 

بیناقومــی، جلوگیــری شــده و تنــوع اشــراک 

رعایــت و تضمیــن شــود؛ امــا دیــده شــد و 

می شــود کــه همیــن ســازوکار پرطــرف دار نیــز 

ــت  ــرا موجودی ــیند؛ زی ــار بنش ــه ب ــت ب نتوانس

کســی بــر حــذف دیگــری اســتوار اســت و 

حاصــل  جمــع  بــازی صفــر اســت، نــه بــرد برد. 

ــد؛  ــت می دان ــاس رقاب ــوع را اس ــز، تن ــا هاب ام

بایــد دیگــری باشــد کــه رقابــت شــکل بگیــرد، 

ترقــی  و  پیرفــت  مبنــای  رقابــت  همیــن 

در  یــا حکومت هــا  خواهــد شــد. حکومــت 

همیــن مــدت می توانســتند ایــن رقابــت بیــن 

اقــوام را ســمت و ســو بدهنــد تــا وضعیــت بــه 

گونــه ی دیگــری رقــم می خــورد. می شــد از 

ــیدن  ــوام در راه رس ــن اق ــود بی ــیل موج پتانس

بــه ثبــات اســتفاده کــرد. تأکیــد بیــش از 

حــد بــر آزادی هــای بــدون پایــه و از ســوی 

دیگــر ادغــام بی تناســب اندیشــه و عمــل و 

موجــب  دموکراســی،  از  ســطحی  برداشــت 

شــد کــه دولــت بیــش از حــد از مــردم فاصلــه 

بگیــرد. دولتــی کــه مــردم از او دور شــدند، 

ــوان  ــه می ت ــال آن ک ــزی ح ــای هرچی ــر مبن ب

عوامــل زیــادی را بــرای دوری دولــت از مــردم 

آن  مهم تریــن  کــه  برشــمرد  افغانســتان  در 

اســت؛  شــدید  بی اعتــادی  همیــن  فعــا 

ایــن بی اعتــادی، دولــت را وادار می کنــد 

بــرای بقــای خــود بــه یــک قــدرت بیرونــی 

بیرونــی کــه در چنــد  قــدرت  تکیــه کنــد. 

ــاح  ــه اصط ــی ب ــی و ناج ــز بان ــش نی ــال پ س

ــی  ــی و اخاق ــت سیاس ــد. ظرفی ــت ش حکوم

ــات،  ــدگان در انتخاب ــام رشکت کنن ــن مت پایی

ــه  ــدرت ب ــه ق ــیدن ب ــه رس ــود ک ــث می ش باع

ــان  ــای آن ــام کاره ــه ی مت ــی رسلوح ــر قیمت ه

ــت  ــن وضعی ــن از ای ــرون رف ــرای بی ــد. ب باش

بــه نظــر می رســد بــار دیگــر شــاهد آمــدن 

ــر  ــا اگ ــه؛ ام ــر روی ــرای تغیی ــتیم ب ــی اس کس

قــرار بــر ایــن باشــد کــه حکومتــی بــه غیــر از 

وحــدت ملــی باشــد، چــرا گزینه هــای بهــری 

بــرای بــه دســت گرفــن ســکان رهــری ایــن 

مــرز و بــوم انتخــاب نشــود. آن  چنــان کــه 

ــد وارد  ــری بای ــفیر« دیگ ــی رود، »لوس ــور م تص

ــود،  ــات ش ــت انتخاب ــک رسنوش ــت تاری وضعی

ایــن  از  قبــل   )۲014( گذشــته  مثــل  تــا 

کــه افغانســتان بــه بحــران بــرود، بن بســت 

ــد. ــان بده ــود را پای موج

موفقانــه  کــه  ازدواج هایــی  کنــار  در 

ــه  ــر مســائل مختلــف ب ــه اث انجــام و بعــد ب

از  برخــی  می شــود،  کشــیده  خشــونت 

ازدواج هــا از هــان روز اول بــا خشــونت 

رشوع می شــود؛ خشــونتی کــه از ســوی 

بــر  اجبــاری  ازدواج هــای  در  خانواده هــا 

افــراد  یــا  و  می شــود  تحمیــل  دخــران 

ــواده ی دخــر وارد کــرده و  ــر خان زورمنــد ب

آنــان را مجبــور می کننــد دخــر شــان را 

بــدون رضایــت بــه عقــد شــان در بیاورنــد. 

ــت اول  ــان خش ــه از ه ــا ک ــن ازدواج ه ای

ــوارد  ــر م ــود، در بیش ــته می ش ــج کذاش ک

زندگــی دخرانــی را قربانــی خشــونت های 

ــت  ــن اس ــور ممک ــد. چط ــان می کن بی پای

وقتــی کســی را بــا زور بــه عقــد کســی 

بــا زندگــی در کنــار  بتوانــد  دربیاورنــد، 

کســی کــه منی خواهــد ادامــه بدهــد.

در  عــرف  نوعــی  اجبــاری،  ازدواج 

فرهنــگ افغانســتان اســت کــه خانواده هــا 

جــای  بــه  می تواننــد  می کننــد  فکــر 

ــان  ــی آن ــد و وقت ــر کنن ــان فک ــران ش دخ

ــا کــدام  از کســی راضــی اســتند، دخــر ب

عقلــش آن را رد می کنــد. نوعــی از ایــن 

بــه خــود  ازدواج هــا کــه شــکل قطعــی 

گرفتــه اســت و تقریبــا هــر زنــی وقتــی 

می گیــرد،  قــرار  رشایطــی  چنیــن  در 

مکلــف بــه پذیــرش ازدواج اجبــاری اســت، 

موضــوع میراثــی بــودن زن اســت.

ــردی  ــی م ــه وقت ــت ک ــن اس ــر ای ــاور ب ب

می میــرد، هــان طــور کــه امــوال او بــرای 

ــش  ــد، زن ــراث می مان ــه می ــش ب بازماندگان

ــی  هــم جــزو امــوال دانســته شــده و میراث

اســت کــه بــه برادرانــش می رســد. ایــن 

عــرف حکــم می کنــد کــه وقتــی کســی 

می میــرد، بایــد یکــی از برادرانــش زن او 

را صاحــب شــوند تــا مبــادا کســی »میــراث« 

آنــان را کــه بــه مثابــه ی نامــوس شــان 

ــی  ــد. گاه ــب کن ــود، تصاح ــمرده می ش ش

ایــن نــوع از ازدواج هــا نــه تنهــا بــرای زنــان 

ــه صــورت جــری  ــردان هــم ب ــرای م ــه ب ک

ــی  ــی کس ــوال وقت ــود. معم ــل می ش تحمی

ــه  ــد، زن او را ب ــح می دهن ــرد، ترجی می می

بــرادر کوچــک آن بدهنــد کــه ایــن گاهــی 

ــه  بــه لحــاظ تفــاوت ســنی و گاهــی هــم ب

ــه آن  ــی ک ــتگی های خانوادگ ــاظ وابس لح

دو در خانــواده مثــل بــرادر و خواهــر بــوده 

ــود. ــه می ش ــکل مواج ــه مش ــد، ب ان

شــهرزاد »نــام مســتعار« یکــی از ایــن 

ــت. او  ــده اس ــوال به جامان ــا ام ــا ی میراث ه

ــاز ازدواج  ــک رسب ــا ی ــش ب ــال پی دوازده س

می کنــد؛ ازدواجــی کــه موفــق اســت و 

ــتند.  ــم اس ــق ه ــوهرش عاش ــهرزاد و ش ش

شــهرزاد و شــوهرش ده ســال را بــا خوشــی 

ــه  ــن ک ــا ای ــد ت ــی می کنن ــم زندگ ــار ه کن

ــزاران  ــه رساغ ه ــی ک ــل، مرگ ــال قب دو س

گرفتــه  ناعادالنــه  را  افغانســتان  رسبــاز 

ــی رود.  ــهرزاد م ــوهر ش ــه رساغ ش ــت، ب اس

مخالفــان  بــا  جنگ هــا  از  یکــی  در  او، 

مســلح دولــت، کشــته می شــود.

کشــته  از  پــس  را  ســال  دو  شــهرزاد 

ــه ی پدرشــوهرش  شــدن شــوهرش، در خان

کــه دیگــر  زندگــی می کنــد؛ دو ســالی 

مثــل  او  بــا  شــوهر  خانــواده ی  روابــط 

گذشــته نیســت و هــر از گاهــی او را مــورد 

قــرار  فیزیکــی  و  لفظــی  خشــونت های 

. هنــد می د

شــدن  کشــته  از  پــس  ســال  دو 

می گیــرد  تصمیــم  شــهرزاد  شــوهرش، 

ــواده ی  ــار خان ــی را در کن ــی زندگ ــه باق ک

ــم  ــه خش ــی ک ــد؛ تصمیم ــودش بگذران خ

و  برمی انگیــزد  را  شــوهرش  خانــواده ی 

برایــش می گوینــد کــه مگــر جنــازه اش 

بیــرون شــود. خانــواده ی  ایــن خانــه  از 

بــه  را  شــهرزاد  می خواهنــد،  شــوهرش 

عقــد بــرادر کوچــک شــوهرش کــه بیســت 

نــه  ســال دارد، دربیاورنــد؛ عقــدی کــه 

ــرادر  ــه ب ــت و ن ــی اس ــه آن راض ــهرزاد ب ش

شــوهرش. شــهرزاد می گویــد کــه بــرادر 

بــزرگ  او  پیــش  از ده ســالگی  شــوهرش 

بــرادر کوچکــش اســت و  شــده و مثــل 

بــرادر شــوهرش، شــهرزاد را خواهــر بــزرگ 

پنداشــته و می گویــد کــه بــرای ازدواجــش 

ــن رؤیاهــا،  رؤیاهایــی دارد و منی گــذارد ای

قربانــی رســم خانوادگــی شــود.

مخالفــت شــهرزاد و بــرادر شــوهرش، 

می کشــد؛  بــاال  را  پدرشــوهر  خشــم 

بــه  را  توانــش  متــام  کــه  خشــمی 

وارد  بــر شــهرزاد  تــا  مــرف می رســاند 

فرزنــد  کــه  شــوهرش  بــرادر  نــه  شــود؛ 

پدرشــوهرش اســت و دســتش آن چنــان 

کــه روی شــهرزاد بلنــد می شــود، روی او 

منی شــود. پدرشــوهرش، شــهرزاد را چنــان 

ــا  ــد ت ــرد کــه چن ــر مشــت و لگــد می گی زی

از اســتخوان هایش می شــکند؛ بــا چــاق از 

ــد  ــاره می کن ــهرزاد را پ ــکم ش ــا ش ــینه ت س

و شــهرزاد از هــوش مــی رود. هــان بــرادر 

شــوهرش کــه راضــی بــه ازدواج بــا شــهرزاد 

ایــن کــه مبیــرد،  از  قبــل  را  او  نیســت، 

بــه شــفاخانه انتقــال می دهــد. شــهرزاد 

ــه  ــفاخانه، ب ــر در ش ــد روز بس ــس از چن پ

خانــه ی پــدرش انتقــال داده می شــود و 

پــدر شــهرزاد شــکایتی را علیــه کســی کــه 

چنیــن خشــونتی بــا شــهرزاد کــرده اســت، 

می کنــد. درج 

خشــونتی کــه شــهرزاد را نیمــه جــان 

کــرده اســت، نــه تنهــا آثــار فیزیکــی آن در 

شــهرزاد روشــن اســت؛ بلکــه ایــن خشــونت 

بــر روان شــهرزاد و اطفــال او چنــان تأثیــر 

گذاشــته اســت کــه بــا گرفــن نــام آن 

ــد.  ــرزه می افت ــه ل ــان ب ــان ش ــواده، ج خان

کــودکان  چشــان  پیــش  پدرشــوهرش 

شــهرزاد، او را تــا حــد مــرگ مشــت و لگــد 

ــت. ــرده اس ــاره ک ــکمش را پ زده و ش

پــدر شــهرزاد حــاال در نهادهــای عدلــی 

ــا  ــت ت ــده ی او اس ــال پرون ــی، دنب و قضای

عامــان خشــونت بــر دخــرش را محاکمــه 

کنــد.

سید محمدتقی حسینی

بیوه ی که با چاقوی پدرشوهر راهی شفاخانه شد

افسانه یاس

»لوسیفر«ی دیگر باید ...
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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 $

 ۲۷( دوشــنبه  روز  برشــنا،  رشکــت  رییــس  غالــب،  امان اللــه 

ــه ی معلومــات در مــورد قیمت هــای متفــاوت  ــه  منظــور ارائ عقــرب( ب

تعرفــه ی بــرق، پرداخــت دوماهــه ی تعرفــه ی بــرق و کمبــود بــرق، بــه 

ــد. ــده ش ــرا خوان ــد گان ف ــس مناین مجل

ــنا،  ــت برش ــه رشک ــت ک ــس گف ــدگان مجل ــه مناین ــب، ب ــای غال آق

طــرح یک سان ســازی تعرفــه ی بــرق و پرداخــت یک ماهــه ی تعرفــه 

را بــه وزارت هــای مالیــه، انــرژی و آب و شهرســازی و اراضــی، ارائــه 

ــات  ــزاری انتخاب ــش از برگ ــرح، پی ــن ط ــه ای ــزود ک ــت. او اف ــرده اس ک

ریاســت جمهوری، بــه ایــن وزارت هــا ارائــه شــده و پــس از تأییــد از ســوی 

ــی فرســتاده خواهــد شــد. ــه شــورای مل ــب ب ــه منظــور تصوی آن هــا، ب

از  شــاری  در  متفــاوت  تعرفه هــای  مــورد  در  غالــب،  آقــای 

ــه  ــی ک ــه در والیت های ــارض، تعرف ــال ح ــه در ح ــت ک ــا، گف والیت ه

بــرق از چنــد منبــع تأمیــن می شــود، پاییــن اســت؛ امــا در جاهایــی 

ــت. ــر اس ــود، بلندت ــن می ش ــع تأمی ــک منب ــا از ی ــه تنه ک

او گفــت کــه افغانســتان، همه ســاله 300 میلیــون دالــر بــرق 

خریــداری می کنــد؛ امــا در صورتــی کــه بدهــکاران ایــن رشکــت 

ــی بدهــی خــود را پرداخــت نکننــد، ایــن  ــارد افغان دســت کم 9 میلی

ــد. ــه کن ــات ارئ ــردم خدم ــرای م ــتی ب ــه درس ــد ب ــت منی توان رشک

رییــس رشکــت برشــنا، همچنــان گفــت کــه در جریــان ســال 

ــف  ــرق توســط گروه هــای مســلح مخال ــار پایه هــای ب جــاری، ۲30 ب

آن،  دوبــاره ی  ترمیــم  و  شــده  تخریــب  افــراد،  بعضــی  و  دولــت 

میلیون هــا دالــر هزینــه برداشــته اســت.

او تأکیــد کــرد کــه بــا وجــود نــر فهرســت بدهکارانــی کــه اکــر 

ــوز  ــد، هن ــی ان ــد و شــاری هــم اعضــای شــورای مل آن هــا قدرت من

هــم بدهــی رشکــت برشــنا پرداخــت نشــده اســت. او گفــت کــه تنهــا 

اعضــای مجلــس ســنا، دو و نیــم میلیــون افغانــی و اعضــای مجلــس 

مناینــدگان بیــش از 10 میلیــون افغانــی از تعرفــه ی بــرق خــود 

بدهــکار انــد.

از ســویی هــم، شــاری از مناینــدگان مجلــس، خواســتار افشــای 

فهرســت منایندگانــی شــدند کــه تعرفــه ی بــرق خــود را نپرداختــه اند. 

عــدم افشــای نــام ایــن افــراد از ســوی رشکــت برشــنا، تنش هایــی را 

میــان مناینــدگان مجلــس بــه بــار آورد.

رمضــان بردوســت، عضــو مجلــس مناینــدگان، تأکیــد کــرد کــه 

فهرســت بدهــکاران بــرق بایــد همگانــی شــود. او گفــت: »تــا وقتــی 

کــه مناینــدگان بدهــی خــود را نپردازنــد، منی تواننــد از ســایر مــوارد 

فســاد در رشکــت برشــنا نظــارت کننــد.«

ــای  ــه ج ــه ب ــت ک ــس، گف ــر مجل ــو دیگ ــز، عض ــه عزی ــا فاطم ام

افشــای فهرســت بدهــکاران، رشکــت برشــنا بایــد بــرای کاهــش بهــای 

ــرد. ــی روی دســت بگی ــرق اقدامات ب

تنــش لفظــی میــان اعضــای مجلــس، ســبب شــد کــه امیرخــان 

یــار، معــاون اول مجلــس کــه ریاســت ایــن نشســت را بــه عهــده 

داشــت، از آقــای غالــب بخواهــد تــا در نشســت دیگــری حــارض شــده 

ــد. ــی کن ــکار را همگان ــدگان بده ــت مناین و فهرس

ایــن در حالــی اســت کــه رشکــت برشــنا، طــی چنــد مــاه 

گذشــته، هــر از گاهــی فهرســتی از بدهــکاران تعرفــه ی بــرق را 

می کنــد. منتــر 

ــی امنیــت و عدالــت،  ــه نبیــل، رهــر دســته ی انتخابات رحمت الل

می گویــد، احتــال دارد کــه اعضــای کمیســیون مســتقل انتخابــات، 

از ســوی حلقاتــی تطمیــع و یــا تهدیــد شــده باشــند.

آقــای نبیــل، روز دوشــنبه )۲۷ عقــرب( در یــک نشســت خــری، 

گفــت کــه اعضــای کمیســیون مســتقل انتخابــات را زیــر نظــر دارد و 

دریافتــه اســت کــه برخــی از آن هــا، بــه صــورت مشــکوک بــا برخــی از 

وزیــران برحــال دولــت دیــدار کرده انــد.

کمیســیون  کمیشــرنان  از  یکــی  گذشــته  »هفتــه  افــزود:  او 

انتخابــات متــام کمیشــرنان را بــه مهانــی دعــوت می کنــد؛ پــس از 

چنــد لحظــه یکــی از وزرای حکومــت داخــل می شــود و می گویــد از 

راه می گذشــتم و خواســتم خــر دوســت خــود را بگیــرم. کمیســیون 

بایــد وضاحــت دهــد کــه در ایــن رشایــط حســاس مهانــی بــه چــه 

منظــوری بــوده و میــان ایــن عضــو کابینــه و کمیشــرنان چــه گذشــته 

اســت؟«

آقــای نبیــل، همچنــان از مؤسســات و ســفارت  خانه های خارجــی 

در کابــل خواســت کــه در رونــد انتخابــات افغانســتان مداخلــه نکنند.

او گفــت: »اگــر مــردم  افغانســتان بفهمنــد کــه شــا در انتخابــات 

ــل  ــرای ح ــا ب ــه ش ــر این ک ــی ب ــان مبن ــد، شک ش ــه می کنی مداخل

بحــران نــه بل کــه خلــق بحــران در افغانســتان کار می کنیــد، بــه 

یقیــن تبدیــل خواهــد شــد.«

ایــن در حالــی اســت کــه حامــد کــرزی، رییس جمهــور پیشــین نیــز 

در دیــداری بــا مناینــده ی ویــژه ی ســازمان ملــل متحــد در افغانســتان، 

خواســتار عــدم مداخلــه ی ایــن نهادهــا و ســایر کشــورهای خارجــی در 

رونــد انتخابــات ریاســت جمهوری شــده اســت.

بــا ایــن حــال، آقــای نبیــل، در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 

ــدام از  ــچ ک ــه هی ــات، ب ــتقل انتخاب ــیون مس ــه کمیس ــد ک می گوی

نکــرده  توجهــی  معــرض،  انتخاباتــی  دســته های  خواســت های 

ــت.  اس

او گفــت، ســندهایی کــه از ســوی رشکــت درملــوگ منتــر شــده، 

به گونــه ی واضــح نشــان می دهــد کــه بیــش از 300 هــزار رأی تقلبــی 

ــندها  ــن س ــه ای ــات، ب ــتقل انتخاب ــیون مس ــا کمیس ــود دارد؛ ام وج

توجهــی نکــرده و تــاش دارد تــا ایــن آرا را وارد سیســتم کنــد.

ایــن نامــزد ریاســت جمهوری، گفــت: »این هــا می خواهنــد بیــش 

ــه  ــد ک ــد بگوین ــد و بع ــتم کنن ــی را وارد سیس ــزار رأی تقلب از 300 ه

ایــن کار کمیســیون شــکایات اســت؛ در صورتی کــه قــرارداد رشکــت 

درملــوگ بــا کمیســیون انتخابــات اســت نــه شــکایات. بــه چــه دلیــل 

نتایــج کار خــود را بــه کمیســیون شــکایات انتقــال می دهنــد؟«

ــه آرای  ــات ب ــتقل انتخاب ــیون مس ــر کمیس ــه اگ ــرد ک ــد ک او تأکی

مــردم احــرام نگــذارد، افغانســتان درگیــر بحــران انتخاباتــی شــده و 

ــد داد. ــت خواه ــی اش را از دس ــاالری معن مردم س

پیــش از ایــن، عبداللــه عبداللــه، رهــر دســته ی انتخاباتــی ثبــات 

و همگرایــی نیــز از کمیســیون مســتقل انتخابــات خواســته بــود کــه، 

ــش  ــاری و تفتی ــد بازش ــری رون ــر ازرسگی ــی ب ــود مبن ــم خ در تصمی

ــه روزه ی رونــد  ــف س ــه بــود کــه توق ــد نظــر کنــد. او گفت آرا، تجدی

بازشــاری و تفتیــش آرا، یــک نــوع فریــب بــود. بــه اســاس گفته هــای 

آقــای عبداللــه کمیســیون بــه هیــچ کــدام از خواســته های ایــن تیــم 

انتخاباتــی، توجهــی نکــرده اســت.

کمیســیون مســتقل انتخابــات، صبــح روز یک شــنبه )۲6 عقــرب( 

اعــام کــرد، رونــد بازشــاری و تفتیــش آرا کــه در ۲8 والیــت توقــف 

ــخص  ــد، مش ــاعاتی بع ــا س ــت؛ ام ــده اس ــه ش ــود، از رسگرفت ــه ب یافت

شــد کــه ایــن رونــد، در شــاری از والیت هــای افغانســتان آغــاز 

ــیون را  ــن کمیس ــی ای ــر والیت ــای دفات ــان، دروازه ه ــده و معرض نش

بســته انــد.

بی طرفــی  خواســتار  نبیــل،  رحمت اللــه  هــم،  ســویی  از 

نهادهــای امنیتــی و دفاعــی در مســائل سیاســی، بــه ویــژه انتخابــات 

اســت. شــده  ریاســت جمهوری 

ــی  ــای امنیت ــه از نیروه ــی ک ــر زمان ــد: »ه ــل، می گوی ــای نبی آق

ــا ســقوط مواجــه  اســتفاده ی شــخصی صــورت گرفتــه، حکومت هــا ب

شــده انــد. مــا از جامعــه ی جهانــی می خواهیــم، ارتشــی را کــه بــرای 

دفــاع از مردم ســاالری ایجــاد کــرده انــد، نبایــد از آن بــه عنــوان 

ــود.« ــتفاده ش ــوب  آن اس رسک

پیــش از ایــن، دســته ی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی، نیروهــای 

امنیتــی را بــه رسکــوب معرضــان در والیــت کنــدز متهــم کــرده بــود؛ 

موضوعــی کــه وزارت داخلــه آن را رد کــرده اســت.

گــزارش  از  کاپــی  یــک  بــه  کابــل  صبــح  روزنامــه ی 

می دهــد،  نشــان  کــه  یافتــه  دســته  درملــوگ  رشکــت 

کــه 10۲ هــزار و 1۲ رأی خــارج از زمــان در فاصلــه ی 

زمانــی چندیــن مــاه اســتعال شــده اســت. در ایــن نامــه 

مشــخص شــده اســت کــه رأی هــا از مــاه جنــوری تــا نوابــر 

۲019 اســتعال شــده اســت. 

ایــن ســند نشــان می دهــد، ماه هــا قبــل از برگــزاری 

پــس  روز  و همچنــان چنــد  ریاســت جمهوری  انتخابــات 

از انتخابــات، رأی  بــه صندوق هــای رأی دهــی انداختــه 

ــت.  ــده اس ش

ــار  ــوگ در اختی ــر اســاس ســندی کــه از رشکــت درمل ب

ــری  ــه، پروســه ی رأی گی ــرار گرفت ــل ق ــح کاب روزنامــه ی صب

از تاریــخ ۲8 جنــوری نزدیــک بــه 10 مــاه قبــل از برگــزاری 

برگــزاری  از  پــس  روزهــای  تــا  و  آغــاز شــده  انتخابــات 

ــت.  ــته اس ــه داش ــز ادام ــات نی انتخاب

ــوری ۲3  ــه در ۲8 جن ــت ک ــده اس ــزارش آم ــن گ در ای

رأی در والیــت هلمنــد، بــه همیــن ترتیــب در ۲4 و ۲5 

جنــوری 9 رأی در والیــت کابــل، در 18 ســپتامر 13۷ 

رأی در والیــت غزنــی، در ۲5ســپتامر ۲ رأی در والیــت 

ننگرهــار و 1۲ رأی در میــدان وردک اســتفاده شــده اســت. 

حــدود  نیــز  انتخابــات  از  قبــل  روز  یــک  همچنــان 

بــر  اســت.  شــده  ریختــه  صندوق هــا  بــه  رأی   ۲319۷

اســاس ایــن ســند، 68851 رأی نیــز در روز انتخابــات، 

خــارج از زمــان رأی دهــی بــه صندوق هــا ریختــه شــده 

اســت.

همچنــان، در ایــن ســند آمــده کــه8۷6۲ رأی یــک روز 

پــس از انتخابــات ریاســت جمهوری در ۲9 ســپتامر بــه 

ــان  ــوگ همچن ــت درمل ــت. رشک ــده اس ــه ش ــدوق ریخت صن

نوشــته کــه بیــش از 800 رأی را از تاریــخ 30 ســپتامر بــه 

بعــد بــه ثبــت رســانده اســت.

می گویــد  انتخابــات  کمیســیون  کــه  چــه  آن  امــا 

بــر خــاف گــزارش رشکــت درملــوگ اســت. ذبیح اللــه 

انتخابــات،  کمیســیون  ســخنگوی  معــاون  ســادات، 

»دیوایس هــای«  در  رأی  هــزار   13۷ کــه  می گویــد 

احتیاطــی ثبــت شــده اســت کــه پــس از مطالعــات رشکــت 

ــت.  ــده اس ــناخته ش ــار ش ــاری آن بااعتب ــوگ و بازش درمل

همچنــان در مــورد 10۲ هــزار رأی نیــز پــس از بازشــاری 

فیصلــه خواهــد شــد. 

در همیــن حــال، شــاری از نامــزدان ریاســت جمهوری 

ــان  ــارج از زم ــه خ ــزار رأی ک ــدن 300ه ــل ش ــر باط ــز ب نی

رحمت اللــه  دارنــد.  تأکیــد  شــده  اســتعال  رأی دهــی 

چاشــت  از  پــس  ریاســت جمهوری،  نامــزدان  از  نبیــل، 

ــت  ــری گف ــت خ ــک نشس ــرب( در ی ــنبه )۲۷عق روز دوش

رأی دهــی  زمــان  از  خــارج  رأی  هــزار   300 کــه  کــرد 

اســتفاده شــده و بــه گونــه ی تقلبــی بــه رسورهــای مرکــزی 

ــت  ــل گف ــای نبی ــت. آق ــده اس ــال داده ش ــیون انتق کمیس

کــه از میــان 300 هــزار رأی  10۲ هــزار رأی آن کــه پس از 

روز انتخابــات در صندوق هــا ریختــه شــده اســت.

بــا ایــن همــه، منابعــی بــه روزنامــه ی صبــح کابــل 

می گوینــد کــه ماننــد ایــن دســت گزارش هــای رشکــت 

نیــز  آرا  تکــرار  و  عکس هــا  تکــرار  بخــش  در  درملــوگ، 

ــت. ــش از آن اس ــب بی ــم تقل ــه رق ــود دارد ک ــی وج ابهامات

تنش لفظی منایندگان مجلس
 بر رس افشای فهرست بدهکاران رشکت برشنا

نبیل: احتامال اعضای کمیسیون انتخابات
 تطمیع و یا تهدید شده اند

گزارش رشکت درملوک
 درباره ی بیش از 102 هزار رأی 

تفنــگ داران ناشــناس، حوالــی ســاعت 04:30 عــر 

روز دوشــنبه )۲۷ عقــرب( یکــی از کارمنــدان دادســتانی 

اســتیناف والیــت غزنــی را تــرور کردنــد.

ــی،  ــی غزن ــورای والیت ــس ش ــری، ریی ــد فقی نصیراحم

ــن  ــه محمدحس ــد ک ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ب

والیــت  ایــن  اســتیناف  دادســتانی  کارمنــد  حلیمــی، 

ــوی دو  ــه ، از س ــه خان ــت ب ــیر بازگش ــرادرش، در مس و ب

ــد.  ــده ان ــرور ش ــوار، ت ــناس موترسایکل س ــگ دار ناش تفن

آقــای حلیمــی در حالــی در شــهر غزنــی از ســوی 

ــش  ــدی پی ــه چن ــده ک ــته ش ــناس کش ــگ داران ناش تفن

ســوی  از  غزنــی  دادســتانی  کارمنــدان  از  یکــی  نیــز 

افــراد مســلح تــرور شــده بــود. گذشــته از ایــن، چنــد روز 

ــل دو  ــاغ کاب ــوالی قره ب ــلح در ولس ــراد مس ــز اف ــش نی پی

دادســتان را کشــته و دو تــن دیگــر را زخمــی کردنــد.

ایــن دو دادســتان کارمنــدان مرکــز عدلــی و قضایــی 

ــگ داران  ــه از ســوی تفن ــد ک ــی بگــرام بودن ــدان هوای می

کابــل، کشــته  والیــت  قره بــاغ  ولســوالی  در  ناشــناس 

ــتان ها  ــه دادس ــت ک ــاری نیس ــتین ب ــن نخس ــدند. ای ش

هــدف تیرانــدازی قــرار می گیرنــد. پیــش از ایــن، دو 

دادســتان دیگــر - یکــی در والیــت غــور و دیگــری در 

ــه و  ــرار گرفت ــلحانه ق ــه ی مس ــدف حمل ــروان- ه ــت پ والی

ــد. ــان باختن ج

از ســویی هــم، دادســتانی کل، بــه نهادهــای کشــفی 

ــن  ــان ای ــت عام ــرای بازداش ــه ب ــت ک ــتور داده اس دس

ــه صــورت جــدی  ــدام کــرده و موضــوع را ب پرونده هــا، اق

ــرار دهنــد. تحــت بررســی ق

دادســتانی  گزارش هــای  اســاس  بــر  این همــه،  بــا 

ــد  ــد ارش ــو، 139 کارمن ــن س ــه ای ــال 1385 ب کل، از س

ایــن اداره از ســوی افــراد ناشــناس یــا بــه گونــه ی علنــی 

ــد.  ــرور شــده  ان ــا هــم ت ــه کشــته شــده و ی ــا رضب گلول ب

در یــک ســال اخیــر، بهاؤالدیــن بهــا، دادســتان تحقیــق 

در ولســوالی گرمســیر والیــت هلمنــد، مجتبــا حنفــی، 

جرائــم  تحقیــق  عمومــی  دادســتانی  اجرایــی  مدیــر 

والیــت غزنــی، محمــد حق پرســت، دادســتان ریاســت 

عبداملؤمــن  و  پــروان  والیــت  اســتیناف  دادســتانی 

نــرت، دادســتان ریاســت دادســتانی والیــت غــور از 

جملــه دادســتان هایی اســتند کــه تــرور شــده انــد.

و  علــت  خصــوص  در  کل  دادســتانی  هرچنــد، 

پاســخگویی  بــه  حــارض  دادســتان ها،  تــرور  انگیــزه ی 

نیســت؛ امــا آمــار نرشــده نشــان می دهــد کــه در یــک 

دادســتان ها  ترورهــای هدف منــد  رونــد  اخیــر،  ســال 

افزایــش یافتــه اســت.

بــرای نخســتین  بــار، در راســتای مبــارزه بــا فســاد 

قانــون   ۷5 و   64 مــاده ی  اســاس  بــر  دولــت  اداری، 

جرائــم  بــا  مبــارزه  قضایــی  و  عدلــی  مرکــز  اساســی، 

ســنگین فســاد اداری را ایجــاد کــرد. تعقیــب عدلــی 

اداری کــه  از فســاد  ناشــی  متهــان جرائــم ســنگین 

ــر  ــی ب ــند، مبتن ــه می باش ــوران عالی رتب ــن آن مأم مرتکبی

اســناد، مــدارک، شــواهد و اجــرای تحقیقــات، جلوگیــری 

ــی  ــدف اساس ــر، ه ــوارد دیگ ــایر م ــوذ و س ــال نف از اع

ــد. ــف ش ــز تعری ــن مرک ای

دیــده  ظاهــرا  مرکــز،  ایــن  فعالیت هــای  از  پــس 

ــدان  ــن اداره و در کل، کارمن ــدان ای ــه کارمن ــود ک می ش

دســتگاه عدلــی و قضایــی، بیــش از هــر زمــان دیگــر 

مــورد تهدیــد و ســوء قصــد قــرار گرفتــه  انــد. بیشــر 

کــه دادســتان ها  زمانــی صــورت گرفتــه  ترورهــا  ایــن 

آن هــا،  بودنــد.  وظیفــه  ســوی  بــه  رفــن  هنــگام  در 

ــزرگ جرمــی و فســاد اداری  هنگامــی  کــه پرونده هــای ب

بــه  از تکمیــل پرونــده،  را بازگشــایی می کننــد، قبــل 

تــرور  عامــان  می شــوند.  تــرور  ســازمان یافته  شــکل 

خفــا  در  همچنــان  پرونده هــا  ایــن  کــه  می کوشــند 

ایــن ترورهــا نشــان می دهــد، حلقــات  باقــی مبانــد. 

مافیایــی ای کــه پرونده هــای بزرگــی در دســتگاه عدلــی 

دارنــد، مانــع پیرفــت ایــن پرونده هــا شــده و ُمِخــل 

می شــوند. کل  دادســتانی  کار  نظــم 

نهادهــای  کارمنــدان  تــرور  افزایــش  بــا  هم زمــان 

عدلــی و قضایــی، در ســال های اخیــر، شــار زیــادی 

از پرونده هــای تــرور ایــن کارمنــدان پنهــان باقــی مانــده 

علنــی  معضــل،  ایــن  اساســی  انگیزه هــای  و  علــت  و 

ــد را  ــد، برخــی از ترورهــای هدف من نشــده اســت. هرچن

ــه  ــا چیزی ک ــد؛ ام ــده می گیرن ــر عه ــلح ب ــای مس گروه ه

مهــم اســت، ایــن اســت کــه نهادهــای کشــفی و امنیتــی 

ــای  ــن رویداده ــادی از ای ــان زی ــا عام ــتند ت ــادر نیس ق

تروریســتی و جنایــی را شناســایی کننــد.

یک دادستان در غزنی ترور شد

اکرم رسا
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w w w . s u b h e k a b u l . c o m 8ما می نویسیم، شام قضاوت کنید

اوایل  در  باشد.  کاملی  شکاف  می رسید،  نظر  به 

نه  که  کرد  توییت  ترامپ،  دونالد  رییس جمهور  سپتامر، 

بلکه  را لغو کرده،  با مذاکره کنندگان طالبان  تنها نشست 

که  این  به  امید   است.  کرده  نظر  نیز رصف  از گفت وگوها 

امریکا و طالبان راهی برای پایان دادن به جنگ طوالنی و 

وحشت آور افغانستان پیدا کنند؛ از میان رفت. در عوض، 

به نظر می رسید که امریکا دوباره دست به تدابیر یک جانبه 

به  از 14.000 رسباز  نیز  را  نیروهایش  و شار  است  زده 

است؛ رسانده   1۲.000

مورد  که  افغانستان  دولت  و  طالبان  هفته،  این  در  اما 

حایت ایاالت متحده است، دوباره با هم در متاس شدند، 

آن  هم برای تبادل ارسا که کم اتفاق می افتد. کِوین کینگ 

امریکایی و تیموتی ویکس آسرالیایی، زمانی که در کابل 

سال  در  مسلح  مردان  توسط  بودند،  دادن  درس  مشغول 

که  معامله ای  با  است  قرار  حاال  شدند.  اختطاف   ۲016

آورده،  به وجود  افغانستان  امریکا در  خلیل زاد، مناینده ی 

دولت  نزد  که  طالبان  زندانیان  رهایی  بدل  در  دو  آن 

شوند. آزاد  استند،  افغانستان 

برای  زمینه سازی  را رصف  زیادی  زمان  آقای خلیل زاد، 

کشورهای  حایت  ویژه  به  و  کرد  صلح  گفت وگوهای 

همسایه مانند پاکستان را در مورد این گفت وگوها به دست 

با منایندگان طالبان در قطر چانه  از آن ماه ها  آورد. پس 

زد. تیم های مذاکره کننده در ماه سپتامر، بر رس طرحی 

که قرار بود رییس جمهور ترامپ روی آن مهر و امضا کند، 

به توافق رسیدند؛ اما ترامپ آن دیدار را لغو کرد. طالبان 

از فعالیت گروه های تروریستی  پیان بسته بودند که هم 

بین املللی مانند القاعده در افغانستان جلوگیری می کنند 

و هم برای بحث در مورد آینده ی کشور با دولت افغانستان 

وارد گفت وگو شوند.  نامروع می خواندند،  را  آن  قبا  که 

تدریج  به  را  نیروهایش  بیشر  متحده  ایاالت  آن،  بدل  در 

اولین  خلیل زاد  تاش های  می کرد.  خارج  افغانستان  از 

جست وجوی واقعی برای یک سازش سیاسی پس از آمدن 

به این کشور در سال ۲001 بود. این آمدن، طالبان را از 

قدرت خلع کرد؛ اما هرگز از بین نرد.

او  بود.  درک  قابل  صلح،  مذاکرات  از  ترامپ  ناامیدی 

کشته شدن یکی از رسبازان امریکایی در یک مبب گذاری 

طالبان که چند روز پیش از نشسِت برنامه ریزی شده انجام 

از  فزاینده  انتقادهای  اما  خواند؛  شکاف  آن  دلیل  را  شد 

که  گراهام  لیندسی  مانند  جمهوری خواه  متحداِن  سوی 

مغشوش  را  ترامپ  فکر  باید  است،  جنجالی  سناتور  یک 

پوشش  مذاکرات،  که  می ترسیدند  آن ها  باشد.  کرده 

باشد. امریکا  شدن  تسلیم  برای  محضی 

آزادکردن سه اسیر ارشد طالبان در بدل آن دو استاد، 

شد  خواهد  سیاست مدارانی  از  عده  آن  ناراحتی  باعث 

خارجی  سیاست  در  سخت گیرانه ای  رفتار  خواستار  که 

انتحاری،  حمات  سازمان دهنده ی  نفر،  سه  این  استند. 

برادر  حقانی،  انس  و  طالبان  گروه  معاون  کاکاِی 

در  که  حقانی  بی رحم  شبکه ی  رهر  حقانی،  رساج الدین 

می باشند.  است،  طالبان  نظامی  عملیات  رهر  عمل، 

تحلیل گران، این تبادله را نه تنها نشانه ای برای ازرسگیری 

گفت وگوها می دانند؛ بلکه معتقد اند که شبکه ی حقانی،  

خشونت بارترین و افراطی ترین عضو طالبان، آماده  است تا 

باشد. سازش  گونه  هر  از  بخشی 

گفت وگو  برای  خوبی  بدیل های  امریکا  حال،  عین  در 

ندارد. هان  گونه که ترامپ ترجیح می دهد، خروج نیروها 

ثابت خواهد کرد که سیاسِت نزدیک به دو دهه ی امریکا 

جنگ،  افزایش  باعث  سیاست  این  است.  خورده  شکست 

برای  جنگی  میدان  ایجاد  و  افغانستان  دولت  تضعیف 

شد. خواهد  هند  و  پاکستان  مانند  کشورهایی 

برای مذاکره کردن دارند. آن ها در  طالبان هم دالیلی 

و  کشور  روستایی  مناطق  اکر  کنرل  جنگ،  میدان های 

والیت  ها،  دیگر  مراکز  و  پایتخت  به  انتحاری ها  فرستادن 

دست باالتری دارند؛ اما می دانند که در این جنگ پیروز 

منی شوند.

نتایج انتخابات ریاست جمهوری که هنوز هم آرای آن در 

حال شارش است و امکان دارد انتخابات را به دور دوم 

در بهار سال آینده بکشاند، برزخی در سیاست افغانستان 

در  مانعی  می رسد،  نظر  به  که  قدر ها  آن  اما  است؛  شده 

سو  این  به  زمانی  دیر  از  طالبان  بود.  نخواهد  صلح  راه 

می خواستند در مورد تقسیم قدرت، نه تنها با دولت، بلکه 

قدرت مندان  شمول  به  بزرگان  از  گسرده تری  طیف  با 

محلی، گروه های جامعه ی مدنی و هر نوع سیاست مداری 

باره ی  در  تردیدها  آغاز شود،  الگو  این  اگر  کنند.  مذاکره 

می کند. پیدا  کمری  اهمیت  انتخابات،  نتیجه ی 

گروه  از  میلر  الرِل  چه؟  برود  پیش  بد  چیز  همه  اگر 

راست  است،  اندیشکده  یک  که  بحران  بین املللی 

می گوید که برای ماندن همیشگی نیروهای امریکایی در 

افغانستان – ایده ای که مارک میلی، رییس ستاد مشرک 

ارتش در این ماه با آن موافقت کرد – هیچ نقشه ی دومی 

وجود ندارد. برای رشوع باید گفت که در حکومت ترامپ، 

به هیچ یک از تعهدات امریکا منی توان اعتاد کرد. خروج 

نشان دهنده ی  سوریه،  از  امریکایی  نیروهای  ناگهانی 

توانایی او برای تکرار هان سناریو برای افغانستان است 

این ها  متام  داشت.  خواهد  ویران گری  پیامدهای  که 

طالبان  با  رسکردن  به  را  افغانستان  دولت  که  اند  دالیلی 

زیر یک سقف وادار می کند. برای مردم عادی افغانستان، 

آمد. نخواهد  زودی ها  این  به  صلح 

چرا منی توان مذاکرات صلح را در افغانستان متوقف کرد؟

مرتجم: مهدی غالمی

آزادکردن سه اسیر ارشد نوشته شده در: وب سایت »اکونومیست«
طالبان در بدل آن دو استاد، 

باعث ناراحتی آن عده از 
سیاست مدارانی خواهد 

شد که خواستار رفتار 
سخت گیرانه ای در سیاست 
خارجی استند. این سه نفر، 

سازمان دهنده ی حمالت 
انتحاری، کاکاِی معاون گروه 

طالبان و انس حقانی، برادر 
رساج الدین حقانی، رهرب 

شبکه ی بی رحم حقانی که 
در عمل، رهرب عملیات نظامی 

طالبان است، می باشند. 


