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تیرتهای مهم

زیبــای  بیست ســالگی اش  چشــم های  در  اندوهــی 

خوابیــده اســت. هفــت ســال پیــش، زمانــی کــه 13 ســال 

بــه  شــان  والیــت  زورمنــد  خانواده هــا ی  از  یکــی  دارد، 

مــی رود. خواســتگاری اش 

خواهــر بــزرگ زهــرا نیــز عــروس همیــن خانــواده اســت. 

ــی  ــایه زندگ ــورهای همس ــی از کش ــرا در یک ــواده ی زه خان

می کنــد. آن هــا مخالفتــی بــا ایــن خانــواده ندارنــد؛ امــا بــه 

دلیــل ایــن کــه زهــرا دو خواهــر مجــرد بزرگ تــر از خــودش 

ــواده و  ــم خان ــق رس ــه طب ــد ک ــواده اش می گوین دارد، خان

ــردم  ــا م ــد ت ــزرگ ازدواج کنن ــران ب ــد دخ ــه، اول بای جامع

حرفــی درنیاورنــد. از طرفــی هــم زهــرا تــازه 13 ســاله شــده 

ــا مــرد چهل ســاله ای کــه خواســتگار زهــر  اســت و ازدواج ب

اســت، بــه لحــاظ ِســنی مناســب نیســت.

خانــواده ی زهرا، جواب رد می دهند ...
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کــه  اســت  قــرار  نخســتین  بــار،  بــرای 

ترامــپ،  دونالــد  غنــی،  رییس جمهــور 

ســفید  کاخ  در  را  امریــکا  رییس جمهــور 

مالقــات کنــد. نخســتین دیــدار غنــی و ترامــپ 

در  میــالدی   2017 ســال  ســپتامرب  مــاه  در 

نیویــارک بــود کــه ایــن دیــدار در حاشــیه ی 

نشســت مجمــع عمومــی ســازمان ملــل  متحــد 

انجــام شــد.

ــی  کــه در یــک  رییس جمهــور غنــی در حال

ســفر رســمی، بــه امــارات متحــده ی عربــی 

ــود، شــام روز پنج شــنبه )30 عقــرب(،  ــه ب رفت

بــا  دقیقــه ای   25 تلفونــی  متــاس  یــک  در 

دونالــد ترامــپ، پیرامــون مذاکــرات صلــح و 

پیرشفــت نیروهــای امنیتــی افغــان، گفت وگــو 

ــد. کردن

ترامــپ در صحبــت خــود بــا غنــی، روی 

گفتــه  و  کــرده  تأکیــد  برقراری»آتش بــس« 

اســت کــه یکــی از پیش رشط هــای اساســی 

ــس  ــراری آتش ب ــح، برق ــرات صل ــاز مذاک در آغ

از ســوی گــروه طالبــان اســت. از جانــب دیگــر، 

ــت ... ــه اس ــپ گفت ترام

دفــر هم آهنگــی امــور کمک هــای بــری ســازمان ملــل 

متحــد یــا اوچــا، اعــام کــرده اســت کــه بیــش از 35هــزار نفــر 

در والیــت ننگرهــار بــه دلیــل شــدت جنــگ از ارائــه ی خدمــات 

صحــی محــروم شــده انــد. 

ایــن نهــاد روز جمعــه )1قــوس( بــا نــر گــزارش تــازه ی 

خــود، گفتــه اســت کــه جنــگ در ولســوالی های اچیــن و 

شــیرزاد والیــت ننگرهــار، ســبب بســته شــدن پنــج  مرکــز صحــی 

شــده کــه بــا بســته شــدن ایــن مراکــز، حــدود 35 هــزار و 161 

ــد.  ــده  ان ــروم ش ــی مح ــات صح ــه خدم ــی ب ــر از دسرس نف

در ایــن گــزارش آمــده اســت کــه نزدیــک بــه 600 نفــر نیــز 

ــی  ــای امنیت ــان و نیروه ــان هراس افگن ــری می ــل درگی ــه دلی ب

خانه هــای خــود را تــرک کــرده و بــه شــهر جال آبــاد رفتــه 

ــتانه  ــای بردوس ــراد کمک ه ــن اف ــه ای ــود ک ــه می ش ــد. گفت ان

ــد.  دریافــت کــرده ان

ایــن درحالــی اســت کــه از ابتــدای ســال جــاری خورشــیدی 

ــی  ــدات امنیت ــل تهدی ــه دلی ــی ب ــز صح ــا مرک ــون، ده ه ــا کن ت

مســدود شــده اســت. چنــدی قبــل بــه دلیــل تهدیدهــای 

و  امنیتــی  نیروهــای  میــان  درگیری هــا  ادامــه ی  و  امنیتــی 

والیت هــای  در  صحــی  مرکــز   ۲5 هراس افگــن،  گروه هــای 

ــز  ــز 1۲ مرک ــش از آن نی ــد. پی ــدود ش ــروز مس ــمنگان و نیم س

صحــی، در والیت هــای زابــل و نیمــروز مســدود شــده بــود. 

اوچــا در حالــی گفتــه اســت، بیــش از 35هــزار نفــر در 

ننگرهــار بــه خدمــات صحــی دست رســی ندارنــد، کــه امســال 

ــوده  ــتان ب ــانان در افغانس ــرای امدادرس ــال ب ــن س خونین تری

اســت. گزارش هــا حاکــی از آن اســت از مــاه جنــوری تــا 

ســپتامرب ســال جــاری میــادی، 31۹ رویــداد در افغانســتان 

و  مســتقیم  به گونــه ی  آن،  از  نیمــی  و  پیوســته  وقــوع  بــه 

غیرمســتقیم در برابــر کارمنــدان، دارایی هــا و یــا امکانــات 

جــان  نیــز  امدادرســان   ۲7 و  اســت  داده  رخ  بردوســتانه 

ــد. ــه  ان باخت

محمــد 23ســاله، باشــنده ی ولســوالی ناهــور 

والیــت غزنــی اســت. او فعال در منطقــه ی نوآباد 

ایــن والیــت زندگــی می کنــد و دانشــجوی ســال 

دوم رشــته ی تعلیــم و تربیــه ی کابــل اســت. 

وقتــی ســوار تکســی شــدیم، کنــارم نشســت و 

ــرد.  ــی ک ــی کوتاه احوال پرس

»هــر دفعــه کــه از وطــن میایــم، همی قســمی 

ــاس  ــه، هــر کــس لب ــا گفت کاال می پوشــم. طالب

ســفید بپوشــه یا جــوراب ســفید د پایش باشــه، 

ــن کــه  ــه. جــدا از ای ــا )پاییــن( می کن ــر ت از موت

آدمــا ر لت وکــوب می کنــن، خیلــی وقتــا شــده 

ــه از  ــه دگ ــرن ک ــود می ب ــا خ ــافران را ب ــه مس ک

اونــا خــربی منیایــه.« او بــدون ایــن کــه مــن 

ــت.  ــم گف ــب را برای ــن مطل ــم، ای ــوالی بپرس س

ــد؛  ــجو باش ــه دانش ــد ک ــر منی آم ــرش ب از ظاه

امــا ترســی کــه از طالبــان داشــت، او را مجبــور 

ــود، چنیــن وضــع آشــفته و لباس هــای  کــرده ب

چــرک و کهنــه داشــته باشــد. 

محمــد می گویــد، داشــن موهــای بلنــد، 

لبــاس نــو و تلفن هــای هوش منــد نیــز بــرای 

مســافران خطرنــاک اســت ...

ارشف غنی به کاخ سفید
می رود

با لباس و جوراب سفید 
به غزنی نروید!
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از آن، هیــچ بحــران و گسســتی در  مهم تــر 

یــک جامعــه بــه خــودی خــود تبدیــل بــه ادبیــات 

اندیشــه ی  کــه  ایــن  مگــر  منی شــود؛  هــر  و 

انتقــادی و مســأله آفرینی آن را پشــتیبانی کنــد. 

یــک  گسســت های  و  بحران هــا  کــه  قــدر  هــر 

ــی و عمیــق هــم باشــند، چنان چــه  جامعــه متوال

بــه مســأله ی انســان هــان جامعــه بــدل نشــوند، 

تأثیــری بــر ادبیــات و هــر آن، نیــز منی گذارنــد. 

ــت ... ــن اس ــاک ای اندوهن

صدیــق صدیقــی، روز جمعــه )1 قــوس( در 

یــک نشســت خــربی بــا اشــاره بــه آزادســازی 

انــس حقانــی، گفــت کــه رییس جمهــور غنــی 

ــه  ــت ک ــوار را گرف ــم دش ــن تصمی ــری ای ــه خاط ب

حداقــل پیرشفتــی در رونــد صلــح بــه وجــود آیــد 

ــود. ــک ش ــگ نزدی ــع جن ــه قط ــتان ب ــا افغانس ت

ــای  ــاهد اعرتاض ه ــران ش ــر، ای ــد روز اخی در چن

بــه  آن  دامنــه ی  کــه  بــوده  مردمــی  گســرتده ی 

ــته  ــال گذش ــت. س ــیده اس ــف رس ــهرهای مختل ش

ــه  ــود ک ــرتده ب ــای گس ــاهد اعرتاض ه ــران ش ــز ای نی

هم زمــان در حــدود صــد شــهر را علیــه حکومــت 

شــورانده بــود؛ امــا توســط حکومــت ایــران مهــار 

ــد.  ش

زیــادی  انــدازه ی  تــا  نیــز  اخیــر  اعرتاض هــای 

مهــار شــده اســت. 

شعر؛ ژانر کانونی و مسلط زبان 
فارسی است

گفت وگو با کاوه جربان 

) شاعر و نویسنده (

صدیق صدیقی:
 رهایی انس حقانی، نتایج 

خوبی خواهد داشت

حکومت ایران عقب می کشد 
یا مردم؟
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دخرتی که به بهانه ی مهامنی ربوده شد
زندگی به رنگ زن
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بازشامری آرا در 27 والیت تکمیل شد

محرومیت بیش از 35هزار نفر از خدمات صحی در ننگرهار
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ــی،  ــور غن ــه رییس جمه ــت ک ــرار اس ــار، ق ــتین  ب ــرای نخس ب

دونالــد ترامــپ، رییس جمهــور امریــکا را در کاخ ســفید ماقــات 

ــال  ــپتامرب س ــاه س ــپ در م ــی و ترام ــدار غن ــتین دی ــد. نخس کن

۲017 میــادی در نیویــارک بــود کــه ایــن دیــدار در حاشــیه ی 

نشســت مجمــع عمومــی ســازمان ملــل  متحــد انجــام شــد.

رییس جمهــور غنــی در حالــی  کــه در یــک ســفر رســمی، 

بــه امــارات متحــده ی عربــی رفتــه بــود، شــام روز پنج شــنبه 

ــد  ــا دونال )30 عقــرب(، در یــک متــاس تلفونــی ۲5 دقیقــه ای ب

ترامــپ، پیرامــون مذاکــرات صلــح و پیرفــت نیروهــای امنیتــی 

افغــان، گفت وگــو کردنــد.

ــس«  ــی، روی برقراری»آتش ب ــا غن ــود ب ــت خ ــپ در صحب ترام

تأکیــد کــرده و گفتــه اســت کــه یکــی از پیش رشط هــای اساســی 

در آغــاز مذاکــرات صلــح، برقــراری آتش بــس از ســوی گــروه 

طالبــان اســت. از جانــب دیگــر، ترامــپ گفتــه اســت کــه در 

مذاکــرات صلــح بایــد حکومــت افغانســتان شــامل شــود و بــرای 

شــمولیت کابــل بــه ایــن مذاکــرات، بایــد هرچــه زودتــر تدابیــری 

ــرای  ــی را ب ــپ، غن ــای ترام ــال، آق ــن ح ــود. در عی ــنجیده ش س

یــک ســفر رســمی بــه کاخ ســفید دعــوت کــرد کــه از ســوی 

ــد. ــه ش ــی پذیرفت ــور غن رییس جمه

ــتان؛  ــی افغانس ــت خارج ــح از سیاس ــف واض ــود تعری ــا وج ب

ــره  ــا ترامــپ، تی ــر ب امــا رابطــه ی غنــی در طــول پنــج ســال اخی

بــود. رهایــی انــس حقانــی و تبادلــه ی او بــا دو اســتاد دانشــگاه 

امریکایــی، تغییراتــی را در معــادالت صلــح بــه وجــود آورد و 

نیــز مناســبات کابل-واشــنگنت پیرامــون رونــد مذاکــرات صلــح، 

متحــول شــد.

شــاری از آگاهــان روابــط بین امللــل معتقدنــد، آزادی انــس 

حقانــی از ســوی دولــت و رهایــی دو اســتاد دانشــگاه امریکایــی 

از چنــگ طالبــان، روی مواضــع و دیدگاه هــای رییس جمهــور 

امریــکا تأثیــر گذاشــته اســت؛ زیــرا ترامــپ در تــاش اســت کــه 

بــا آزادی اتبــاع امریکایــی، یــک مانــور سیاســی قدرت منــد بــرای 

افــکار عمومــی امریــکا و انتخابــات ریاســت جمهوری ایــن کشــور 

داشــته باشــد.

ــس  ــین مجل ــو پیش ــگاه و عض ــتاد دانش ــدوی، اس ــر مه جعف

ــوص آزادی  ــه در خص ــی  ک ــت، هرکس ــد اس ــدگان، باورمن مناین

ــردارد،  ــر ب ــدم مؤث ــان، ق ــه ی جه ــر نقط ــی، در ه ــاع امریکای اتب

ــا او  ــنگنت ب ــی واش ــت خارج ــتگاه سیاس ــوع دس ــپ و مجم ترام

ــت. ــد داش ــی خواه ــبات متفاوت مناس

مهــدوی می گویــد، رهایــی دو اســتاد دانشــگاه امریکایــی 

ــی  ــود و رهای ــی ب ــس حقان ــر آزادی ان ــروط ب ــتان، م در افغانس

انــس حقانــی، مــروط بــر رضایــت آقــای غنــی بــود کــه در ایــن 

رشایــط حســاس، رییس جمهــور بــا قــرار گرفــنت در مقابــل افــکار 

عمومــی مــردم افغانســتان، ایــن ریســک سیاســی را پذیرفتــه و بــه 

آزادی انــس حقانــی رضایــت داد.

دعــوت ترامــپ از غنــی بــه کاخ ســفید، نشــان می دهــد 

کــه بعــد از ایــن، رییس جمهــور غنــی وارد یــک فــاز جدیــد 

بــا مقام هــای امریکایــی خواهــد شــد و نتیجــه ی تبادلــه ی 

ــه  ــود ک ــد ب ــن خواه ــی، ای ــتاد امریکای ــا دو اس ــی ب ــس حقان ان

ــل  ــح و در تعام ــرات صل ــا در مذاک ــد ت ــاش کنن ــا ت امریکایی ه

بــا طالبــان، از جایــگاه دولــت افغانســتان بــه ویــژه غنــی، 

ــد. ــت کنن حای

ــان در  ــدگان طالب ــا مناین ــپ ب ــه ترام ــود ک ــرار ب ــد، ق هرچن

»کمــپ  دیویــد« ماقــات کنــد؛ امــا بــه دلیــل کشــته شــدن 

یــک نظامــی امریکایــی در کابــل، ترامــپ مذاکــرات نُه ماهــه 

بــا طالبــان را لغــو کــرد. آگاهــان روابــط بین امللــل دشــوار 

ماقــات  بــرای  زمینــه ای  چنیــن  دیگــر  بــار  کــه  می داننــد 

زیــرا  فراهــم شــود؛  و طالبــان(  ترامــپ  )غنــی،  ســه جانبه ی 

طالبــان هنــوز بــه مواضــع خــود همچنــان پای بنــد اســتند 

کــه بــا دولــت کابــل مذاکــره منی کنــد؛ امــا یــک راه وجــود 

دارد کــه ممکــن اســت، طرف هــای صلــح را بــه یــک دیــدار 

ــن اســت کــه رییس جمهــور غنــی،  ســه جانبه بکشــاند؛ آن راه ای

ــیت  ــان داده و حساس ــاف نش ــود انعط ــح از خ ــرات صل در مذاک

ــد. ــرج نده ــه خ ــادی ب زی

بهبــود روابــط غنــی بــا امریکایی هــا و دعــوت او از ســوی 

داخلــی  آدرس هــای سیاســی  بــه  واضــح  پیام هــای  ترامــپ، 

جناح هــای  دارد.  او  سیاســی  رقبــای  ویــژه  بــه  افغانســتان، 

سیاســی داخلــی افغانســتان بــه ایــن نتیجــه  خواهنــد رســید کــه 

رییس جمهــور غنــی، مــورد حایــت امریــکا بــه خصــوص ترامــپ 

قــرار دارد.

ــل  ــط بین املل از ســویی هــم، شــار دیگــری از آگاهــان رواب

می گوینــد، دعــوت غنــی از ســوی ترامــپ، بیشــر بــر محــور 

صلــح منی چرخــد، بلکــه دو طــرف از مســائل موجــود در فضــای 

ــد.  ــی  شــان اســتفاده کردن انتخابات

عبدالشــکور ســالنگی، آگاه روابــط بین امللــل، بــه ایــن بــاور 

ــکاری  ــه هم ــا ب ــم امریکایی ه ــی، ه ــط کنون ــه در رشای ــت ک اس

دولــت افغانســتان نیــاز دارنــد و هــم دولــت افغانســتان بــه 

ــه  ــتان ب ــت افغانس ــر، دول ــن خاط ــه همی ــنگنت؛ ب ــکاری واش هم

ــکا  ــر، امری ــدام کــرد و از طــرف دیگ ــی اق ــس حقان آزادســازی ان

می خواهــد کــه انتخابــات ریاســت جمهوری افغانســتان را بــه 

ــد. ــدرت مبان ــاره در ق ــم، دوب ــم حاک ــه تی ــد ک ــم بزن ــه ای رق گون

ــا ایــن همــه، در یــک ســال اخیــر، رونــد صلــح و انتخابــات  ب

ــا دعــوت غنــی بــه کاخ ســفید،  کــه رقابتــی شــده بــود، اینــک ب

صلــح مقــدم بــر انتخابــات شــده اســت. پیــش از آن  کــه رابطــه ی 

غنــی بــا امریکایی هــا ترمیــم شــود، احســاس می شــد کــه نــگاه 

ــه ی آن  ــت. منون ــر اس ــه، بیش ــه عبدالل ــه عبدالل ــا ب امریکایی ه

ــه،  ــا عبدالل ــکا ب ــه ماقات هــای متعــدد ســفیر امری ــوان ب را می ت

اشــاره کــرد؛ کــه رییس جمهــور غنــی بــا تصمیــم دشــوار و 

ــودش  ــع خ ــه نف ــت را ب ــرا وضعی ــی، ظاه ــزرگ سیاس ــک ب ریس

تعریــف کــرد.

ســوم  ناحیــه ی  در  افغــان  عایشــه ی  لیســه ی 

ــن مکتــب در ســال 135۲  ــف موقعیــت دارد. ای مزاررشی

از بخــش ابتدائیــه ی لیســه ی ســلطان راضیه جــدا شــده 

ــی، فرهنگــی  ــه فعالیت هــای ادب ــه صــورت مســتقل ب و ب

مکتــب  ایــن  اســتادهای  کــرد.  رشوع  تعلیمــی اش  و 

در ســال های متــادی، در یــک منــزل رهایشــی و بــا 

امکانــات بســیار کــم دانش آمــوزان را درس داده انــد. 

خانــم زرغونــه راهــی، مدیــر لیســه ی عایشــه ی افغــان، 

از  »55 ســال  کابــل می گویــد:  روزنامــه ی صبــح  بــه 

ــت و  ــته اس ــی گذش ــزل رهایش ــن من ــاختان ای ــر س عم

ــل اســتفاده  ــر قاب ــی فرســوده و غی ــه کل صنف هــای آن ب

ــات از  ــود امکان ــبت نب ــه نس ــار و ب ــه ناچ ــا ب ــا م ــود؛ ام ب

همیــن صنف هــا اســتفاده می کردیــم.«

خانــم راهــی، هشــت ســال پیــش از طریــق رقابــت آزاد 

بــه عنــوان مدیــر در ایــن لیســه مقــرر شــد. او در طــی این 

هشــت ســال، بــه کمــک شــورای مــردم محــل، شــاگردان 

و اســتادان، بــه کار ترمیــم ایــن مکتــب مشــغول اســت. 

خانــم راهــی می گویــد: »محیــط و فضــای آمــوزش 

دانش آمــوزان  یادگیــری  میــزان  روی  مســتقیم  تأثیــر 

دارد و مــا در ایــن مــدت تــاش کردیــم تــا بــا اســتفاده از 

ــرای دانش آمــوزان  ــات، فضــای امنــی را ب کم تریــن امکان

ــته  ــرار داش ــت ق ــا در امنی ــاگردان م ــه ش ــا ک ــازیم ت بس

ــند.« باش

ــور  ــارف کش ــرف وزارت مع ــاله از ط ــه همه س ــا آن ک ب

بــرای مکاتــب کشــور بودجــه ی مالــی در نظــر گرفتــه 

بــه  توجهــی  ایــن ســال ها، دولــت  امــا در  می شــود؛ 

بــه  اســت.  نکــرده  لیســه  ایــن  مشــکات موجــود در 

گفتــه ی خانــم راهــی، وی تــا کنــون بارهــا مشــکاتش را 

ــت؛  ــانده اس ــت رس ــز و والی ــؤوالن در مرک ــوش مس ــه گ ب

ــت.  ــده اس ــه آن نش ــی ب ــچ توجه ــا هی ام

ــم زهــرا عصمــت کــه در لنــدن زندگــی می کنــد،  خان

بــا آگاهــی از مشــکات ایــن مکتــب، همــراه بــا همــرش 

افغــان  بــه لیســه ی عایشــه ی  تــا  تصمیــم می گیرنــد 

کمــک مالــی کننــد کــه در نتیجــه، دوازده صنــف درســی 

معیــاری بــرای اســتادان و دانش آمــوزان ایــن مکتــب 

ســاخته می شــود. 

خانــم راهــی می گویــد: »هنــوز وجدان هــای بیــدار 

و تشــنه ی خدمــت بــه مــردم هســتند کــه یکــی از آن هــا 

خانــم زهــرا عصمــت اســت. او، بــا کمــک شــایانش، 

اســت.  کــرده  ادا  را  انســانی اش  و  وطنــی  مســؤولیت 

تــا  ایــن مکتــب موجــب شــده اســت  تعمیــر جدیــد 

اســتادان و دانش آمــوزان، امســال بــا روحیــه ی بــاال و پــر 

از انــرژی درس بخواننــد و کار کننــد.«

مدیــر بخــش مالــی ایــن پــروژه کــه فعــا در مزاررشیــف 

و  ســه میلیون  عصمــت،  خانــم  کــه  می گویــد  اســت، 

140هــزار افغانــی را از بودجــه ی شــخصی اش بــرای 

ــت.  ــرده اس ــه ک ــب هزین ــن مکت ــر ای ــاخت تعمی س

خانــم عصمــت همــراه بــا خانــواده اش در شــهر لنــدن 

انگلســتان زندگــی می کنــد و یــک نهــاد خیریــه را بــرای 

کمــک بــه افــراد مســتحق ایجــاد کــرده اســت. 

ریاســت معــارف والیــت بلــخ، بــا نــر خربنامــه ای 

ســاخنت  بــرای  عصمــت،  زهــرا  خانــم  همــکاری  از 

ــن  ــندگان ای ــرده و از باش ــتایش ک ــی س ــای درس صنف ه

ــند.  ــکار باش ــارف هم ــا مع ــا ب ــت ت ــته اس ــت خواس والی

نگینــه، دانش آمــوز صنــف یازدهــم لیســه ی عایشــه ی 

افغــان، بــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد: »بــا ســاخته 

ــا  ــتادان ب ــاگردان و اس ــب، ش ــد مکت ــر جدی ــدن تعمی ش

شــوق و عاقــه ی بیشــری بــه فراگیــری دانــش پرداختند. 

ــن  ــاب تعیی ــه نص ــتیم ک ــه توانس ــال خوش بختان ــا امس م

ــن  ــم. طــی ای ــم کنی ــارف را خت شــده از ســوی وزارت مع

ــه  ــن لیس ــاگردان ای ــه ش ــتادان ک ــا اس ــه تنه ــال ها، ن س

نیــز بــا کمک هــای مالــی ای کــه در تــوان داشــتند، 

تــاش کردنــد تــا لیســه ی عایشــه ی افغــان را رس پــا نگــه 

ــد.« دارن

ــرا  ــا ف ــی فصــل رسم ــد کــه »وقت ــه می کن ــه اضاف نگین

می رســید، خطرهــای زیــادی مــا را تهدیــد می کــرد. 

احتــال  لحظــه  هــر  بــاران،  و  بــرف  بــارش  هنــگام 

امســال  ولــی  داشــت؛  وجــود  ســقف  فروریخــنت 

خوش بختانــه مــا دیگــر تشــویش و دلهــره ای نداریــم و در 

امــن درس می خوانیــم.« و  یــک فضــای ســامل 

 16500 داشــنت  بــا  افغــان  عایشــه ی  لیســه ی 

آســتانه ی  در  درســی،  زمــان  ســه  در  دانش آمــوز، 

پانزدهمیــن دور از فارغــان خــود اســت. ایــن لیســه، 

ــزار  ــعت ه ــه وس ــی ای ب ــزل رهایش ــن، در من ــش از ای پی

می کــرد.  فعالیــت  مربــع  مــر 

2

بــه نظــر می رســید کــه امضــای توافق نامــه ی صلــح 

ــه  ــت ک ــک اس ــان نزدی ــکا و طالب ــده ی امری ــن مناین بی

ناگهــان، دونالدترامــپ همــه را بــه شــوک بــرد و بــا 

ــت  ــرد. او نوش ــه ک ــته ها را پنب ــام رش ــت، مت ــک تووی ی

کــه گفت وگوهــای صلــح، ُمــرده اســت. پــس از آن، 

ــش  ــد، اهمیت ــر می آم ــه نظ ــه ب ــات ک ــزاری انتخاب برگ

ــت  ــه اولوی ــرار دارد؛ ب ــح ق ــس از صل ــه ی دوم پ در درج

ــدل شــد. تبلیغــات، شــتاب زده رشوع شــد و  نخســت ب

ــا امــروز،  انتخابــات نیــز شــتاب زده تر برگــزار شــد کــه ت

را  آن  چگونــه  دســت اندرکارانش  نیســت،  مشــخص 

ــرد. ــد ک ــع خواهن جم

نیروهــای  خــروج  از  حــرف  پیــش،  چنــدی  تــا 

ــود؛ امــا امــروز دیگــر کســی  امریکایــی از افغانســتان ب

انــس   آزادی  مدتــی،  بــرای  منی زنــد.  حــرف  آن  از 

حقانــی و اســتادان امریکایــی از زنــدان، رسخــط خربها 

شــد، ســپس حــرف فرجــام داعــش پیــش آمــد و حــاال 

ــت.  ــت اس ــر وضعی ــح و تغیی ــت از صل ــر صحب ــار دیگ ب

ورق هایــی کــه سیاســت مداران بــه نوبــت بــا آن هــا بــازی 

. می کننــد

ــخن زدن از  ــان س ــاره زم ــه دوب ــد ک ــر می رس ــه نظ ب

صلــح فــرا رســیده اســت. ســناتورهای امریکایــی هــم از 

حکومــت ایــن کشــور خواســته انــد تــا در مــدت دومــاه 

از توافــق صلــح بــا طالبــان بــه کانگــرس گــزارش دهــد. 

رییس جمهــور افغانســتان نیــز کــه پــس از آزادی انــس 

ــی  ــگاه امریکای ــتادان دانش ــدن اس ــل ش ــی و وص حقان

ســفید  کاخ  در  دوبــاره  خانواده هــای  شــان،  بــه 

عزیــز شــده اســت، همــواره از آتش بــس بــه عنــوان 

ــا حضــور حکومــت و  ــح ب پیــش رشط گفت وگوهــای صل

ــت. ــخن زده اس ــتان س ــردم افغانس م

آن چــه کامــا واضــح اســت، خســتگی مفــرط متــام 

اســت.  افغانســتان  جنــگ  در  درگیــر  طرف هــای 

ــه طوالنی تریــن جنــگ تاریخــش  ــکا می خواهــد، ب امری

پایــان دهــد. مــردم و حکومــت افغانســتان نیــز بــه 

عنــوان قربانیــان اصلــی جنــگ، همیشــه در آرزوی 

ــه  ــد ک ــان داده ان ــز نش ــان نی ــد و طالب ــوده ان ــح ب صل

ــط  ــن وس ــه ای ــوند. آن چ ــو ش ــد، وارد گفت وگ ــارض ان ح

نگران کننــده اســت، نقــش حامیــان منطقــه ای تروریــزم 

ــان در  ــود ش ــک، س ــدون ش ــه ب ــورهایی ک ــت. کش اس

ــم  ــون ه ــت؛ چ ــتان نیس ــردم افغانس ــش م ــح و آرام صل

عمــق اســراتیژیک شــان را بــرای جنــگ نیابتــی و 

هــم  و  از دســت می دهنــد  منطقــه ای  قدرت منایــی 

ــد،  ــگ در افغانســتان دارن ــه از جن ــی را ک ســود هنگفت

ــت.  ــد داش ــر نخواهن دیگ

از ســوی دیگــر، اگــر افغانســتان در صلــح و آرامــش 

صــورت،  آن   در  کــه  کــرد  خواهــد  پیرفــت  باشــد، 

کشــورهای حامــی تروریــزم، یــک بــازار مرصفــی بــزرگ 

را بــرای صــدور کاالهــای بی کیفیــت و غیراســتندرد 

از  از دســت می دهنــد؛ کاالهایــی کــه غیــر  شــان، 

افغانســتان هیــچ خریــداری در دنیــا نــدارد.

دوبــاره ی  نشــدن  بــدل  و  دســت آوردها  حفــظ 

ــر  ــی دیگ ــزم، نگران ــن تروری ــه ی ام ــه الن ــتان ب افغانس

مــردم، حکومــت و کشــورهای حامــی افغانســتان اســت؛ 

مســأله ای کــه نگرانــی اصلــی قربانیــان جنــگ در 

افغانســتان نیــز اســت. کشــورهای حامــی افغانســتان، 

کم کــم بــه ایــن بــاور رســیده  انــد کــه خــروج نیروهــای 

ــی  ــدون آمادگ ــتاب زده و ب ــد ش ــی، نبای ــی خارج نظام

کامــل نیروهــای امنیتــی و دفاعــی افغانســتان صــورت 

ــرس  ــناتورهای کانگ ــه ی س ــه در الیح ــزی ک ــرد؛ چی گی

ــت. ــده اس ــر ش ــز ذک ــکا نی امری

ــت مداران  ــرش سیاس ــوع نگ ــا ن ــی ام ــؤال اساس س

ــه ی  ــا قضی ــه ب ــه چگون ــت ک ــی اس ــر داخل ــراد مؤث و اف

ــا،  ــد. آی ــورد می کنن ــتان برخ ــح در افغانس ــگ و صل جن

ــد  ــی خواهن ــخصی و حزب ــع ش ــی مناف ــان در پ همچن

بــود یــا بــرای منافــع مــردم افغانســتان، از خواســت های 

ــد کــرد؟ ــور خواهن ــردی و گروهــی عب ف

ســؤال دیگــر، دســت آورد حکومــت از ریســک آزادی 

انــس  حقانــی اســت. وقتــی رییس جمهــور در برابــر 

ــر  ــار دیگ ــی و ش ــس  حقان ــتاد، ان ــی ایس ــکار عموم اف

از اعضــای گــروه طالبــان را آزاد کــرد، اگــر امتیــازی 

ــح،  ــای صل ــد گفت وگوه ــه رون ــن کار ب ــر ای ــرد، اگ نگی

ــزد  ــت ن ــد، آن وق ــک نکن ــگ کم ــان جن ــس و پای آتش ب

افــکار عامــه، دیگــر حکومــت معنــا و مفهومــی نخواهــد 

ــت،  ــه حکوم ــت ک ــش اس ــر، داع ــی دیگ ــت. نگران داش

پایــان آن را حــد اقــل در رشق کشــور اعــام کــرده 

اســت. نگرانــی آن اســت کــه جنگ جویــان ایــن گــروه، 

از والیــات دیگــر و پایگاه هــای دیگــر رس برنیاورنــد. 

رسنوشــت کــودکان و خانواده هــای اعضــای ایــن گــروه 

کــه بیشــرینه خارجــی انــد، چــه خواهــد شــد؟ داعــش 

بــه جــز ننگرهــار در والیت هــای شــالی و جنوبــی 

کشــور نفــوذ و پایگاه هــای قدیمــی و مســتحکمی دارد 

کــه ممکــن اســت، پذیــرای اعضــای فــراری از ننگرهــار 

باشــند. حفــظ ننگرهــار و پایــگاه اصلــی داعــش در ایــن 

منطقــه نیــز، ســؤال دیگــری اســت کــه راهــربد حکومــت 

ــد  ــش خواه ــه چال ــتان را ب ــی افغانس ــای دفاع و نیروه

کشــید. 

آیا ورق برخواهد گشت

اشرفغنیبهکاخسفیدمیرود
سیدمهدی حسینی

نوسازی مکاتب در اولویت کار خیرین معارف بلخ

هام همتا

خانم زهرا عصمت 
که در لندن زندگی 

می کند، با آگاهی از 
مشکالت این مکتب، 

همراه با همرسش 
تصمیم می گیرند تا 

به لیسه ی عایشه ی 
افغان کمک مالی 

کنند که در نتیجه، 
دوازده صنف درسی 

معیاری برای استادان 
و دانش آموزان این 

مکتب ساخته می شود. 
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محمــد ۲3ســاله، باشــنده ی ولســوالی ناهــور والیــت 

غزنــی اســت. او فعــا در منطقــه ی نوآبــاد ایــن والیــت 

زندگــی می کنــد و دانشــجوی ســال دوم رشــته ی تعلیــم 

ــی ســوار تکســی شــدیم،  ــل اســت. وقت ــه ی کاب و تربی

ــارم نشســت و احوال پرســی کوتاهــی کــرد.  کن

»هــر دفعــه کــه از وطــن میایــم، همــی قســمی کاال 

می پوشــم. طالبــا گفتــه، هــر کــس لبــاس ســفید 

ــا  ــر ت ــا جــوراب ســفید د پایــش باشــه، از موت بپوشــه ی

ــوب  ــا ر لت وک ــه آدم ــن ک ــدا از ای ــه. ج ــن( می کن )پایی

می کنــن، خیلــی وقتــا شــده کــه مســافران را بــا خــود 

می بــرن کــه دگــه از اونــا خــربی منیایــه.« او بــدون 

ــم  ــب را برای ــن مطل ــم، ای ــوالی بپرس ــن س ــه م ــن ک ای

ــد؛  ــجو باش ــه دانش ــد ک ــر منی آم ــرش ب ــت. از ظاه گف

امــا ترســی کــه از طالبــان داشــت، او را مجبــور کــرده 

بــود، چنیــن وضــع آشــفته و لباس هــای چــرک و کهنــه 

ــد.  ــته باش داش

محمــد می گویــد، داشــنت موهــای بلنــد، لبــاس نــو 

و تلفن هــای هوش منــد نیــز بــرای مســافران خطرنــاک 

ــن  ــا چنی ــردی را ب ــان ف ــه طالب ــی ک ــت و در صورت اس

برایــش  ســنگینی  مجــازات  ببینــد،  خصوصیاتــی  

تعییــن می کنــد. از شــکنجه و جریمــه گرفتــه تــا برخــی 

ــه قیمــت گرفــنت جانــش متــام می شــود. مــوارد کــه ب

ــی از  ــن هراس ــه چنی ــت ک ــردی نیس ــا ف ــد تنه محم

طالبــان دارد؛ هاننــد او هــزاران مســافر دیگــر کــه 

در مســیر ولســوالی ها بــه مرکــز والیــت، در رفــت و 

ــفید  ــاس س ــه لب ــر ن ــان دیگ ــرس طالب ــد، از ت ــد ان آم

می پوشــند و نــه هــم جــوراب ســفید.  

مســؤوالن محلــی در والیــت غزنــی نیــز ایــن مســأله 

را تأییــد می کننــد. بــه گفتــه ی آنــان، طالبــان بــه 

دلیــل ایــن کــه حاکمیــت خــود را در مســیر شــاهراه ها 

و بــه ویــژه در شــهر غزنــی ثابــت کننــد، اقــدام بــه 

ــد.  ــرده ان ــن کاری ک چنی

هرچنــد بــه گفتــه ی مســؤوالن محلــی والیــت غزنــی، 

در حــال حــارض امنیــت نســبی در داخــل شــهر وجــود 

دارد؛ امــا آن چــه کــه نگرانی هــا را بــرای باشــندگان 

ایــن والیــت ایجــاد کــرده اســت، نبــود امنیــت در مســیر 

راه هــای مختلــف اســت کــه بــه شــهر غزنــی ختــم 

ــرا  ــکات ظاه ــا، مش ــل رسم ــیدن فص ــا رس ــود. ب می ش

دو برابــر شــده اســت؛ زیــرا کســانی کــه در روســتاهای 

ــل  ــه دلی ــد، ب ــی زندگــی می کنن ــت غزن دوردســت والی

برف بــاری ســنگین و بســته شــدن راه هــا در همیــن 

فصــل مــواد غذایــی و وســائل مــورد نیــاز خــود را تهیــه 

می کننــد. 

ــی،  ــی غزن حســن رضا یوســفی، عضــو شــورای والیت

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

حاکمیــت طالبــان، مســیر قیــاق کــه پنــج ولســوالی را 

بــه غزنــی وصــل می کنــد و همچنــان مســیر ولســوالی 

قره بــاغ بــه روی مســافران مســدود اســت کــه بــه نــدرت 

ــد.  ــد می کنن ــیر رفت وآم ــن دو مس ــافران از ای مس

ایــن کــه  بــرای  افــزود، هراس افگنــان طالــب  او 

نشــان بدهنــد، تســلط کامــل بــر مســیر شــاهراه ها 

آنــان  کننــد.  ایجــاد  وحشــت  می کوشــند  دارنــد، 

مســافران را در مســیر راه از موترهــا پیــاده می کننــد 

و کســانی را کــه جــوراب و حتــا لبــاس ســفید پوشــیده 

می کننــد.  شــکنجه  باشــند، 

ایــن عضــو شــورای والیتــی غزنــی، همچنــان تأییــد 

شــبکه ی  از  کــه  را  افــرادی  طالبــان  کــه  می کنــد 

مخابراتــی ســام اســتفاده می کننــد نیــز، در مســیر راه 

ــد. در بســیاری  ــا خــود می برن ــاده کــرده و ب ــر پی از موت

مــوارد دیــده شــده کــه مســافران بــه دلیــل اســتفاده از 

ــد.  ســیم کارت »ســام« جــان خــود را از دســت داده ان

طالبــان  »تهدیــد  می گویــد:  یوســفی  حســن رضا 

حــرف تــازه ای نیســت؛ کســانی کــه جــوراب ســفید 

داشــته باشــند، از ســوی طالبــان اذیــت می شــوند. 

طالبــان در کل بــرای مــردم غزنــی وحشــت ایجــاد 

ــه  ــب مواج ــا طال ــد ب ــه برون ــی ک ــر جای ــد. ه ــرده ان ک

می شــوند. اگــر کســی تلفــون هوش منــد همرایــش 

ــد، لت وکــوب و جریمــه  باشــد و طالبــان گیــرش بیاورن

می کننــد. تــا زمانــی کــه حکومــت متوجــه نشــود، ایــن 

ــرد.« ــد ک ــان دوام خواه ــت همچن وضعی

وکای شــورای والیتــی غزنــی تأکیــد می کننــد، 

نهادهــای امنیتــی و حکومــت تنهــا در مرکــز شــهر 

ــی  ــای موصات ــه ی راه ه ــد و هم ــت دارن ــی حاکمی غزن

ــت. ــان اس ــار طالب ــی در اختی ــارج از مرکــز غزن خ

غام ســخی عــار، عضــو دیگــر شــورای والیتــی 

ــادی در  ــافران زی ــه مس ــد ک ــد می کن ــز تأیی ــی نی غزن

متــاس بــا او ایــن مســأله را مطــرح کــرده انــد کــه 

طالبــان در مســیر راه، ســبب آزار و اذیــت شــان شــده 

ــدون  ــا ب ــتباها و ی ــافری اش ــه مس ــی ک ــد. در صورت ان

ایــن کــه خــرب باشــد، لبــاس ســفید و یــا جــوراب ســفید 

بپوشــد، شــکنجه می شــود. 

وکای شــورای والیتــی غزنــی، حکومــت وحــدت 

 ملــی و رهــربی نهادهــای امنیتــی را بــه بی پروایــی 

متهــم می   کننــد. بــه گفتــه ی آنــان، بارهــا نگرانی هــای 

ــرح  ــی مط ــای امنیت ــربی نهاده ــا ره ــی را ب ــردم غزن م

بهبــود  بــرای  اقــدام  امــا کوچک تریــن  انــد؛  کــرده 

ــت.  ــه اس ــورت نگرفت ــت ص ــن والی ــی ای ــاع امنیت اوض

را در  گــروه طالبــان  دیــدگاه  هرچنــد خواســتیم 

ــوراب  ــاس و ج ــیدن لب ــان پوش ــرا آن ــه چ ــن ک ــورد ای م

ســفید را در مســیر راه هــای منتهــی بــه غزنــی ممنــوع 

کــرده  انــد، داشــته باشــیم؛ امــا بــا متاس هــای مکــرر، 

ــد.  ــخ گویی نش ــه پاس ــارض ب ــروه، ح ــن گ ــخنگوی ای س

ایــن درحالــی اســت کــه بیشــر افــراد ارشــد ایــن گــروه 

و جنگ جویــان شــان لبــاس ســفید می پوشــند. 

افزایش ترورهای هدف مند در غزنی 

ناامنــی شــاهراه ها، تنهــا نگرانــی باشــندگان والیــت 

غزنــی نیســت؛ جنگ هــای مکــرر شــبانه ی طالبــان 

افــراد،  ترورهــای  افزایــش  و  امنیتــی  نیروهــای  بــا 

باشــندگان ایــن والیــت را بیشــر از هــر چیــزی نگــران 

ــت.  ــرده اس ک

چنــد روز پیــش، تفنــگ داران ناشــناس، حوالــی 

ســاعت 4:30 پــس از چاشــت، یــک کارمند دادســتانی 

اســتیناف ایــن والیــت را تــرور کردنــد.

نصیراحمــد فقیــری، رییــس شــورای والیتــی غزنــی، 

بــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد کــه در یــک 

ــره ای کــه بیشــر  ــزان ترورهــای زنجی ــاه گذشــته، می م

ــه  ــش یافت ــرد، افزای ــدف می گی ــی را ه ــدان دولت کارمن

اســت. بــه گفتــه ی آقــای فقیــری، در یــک مــاه  اخیــر، 

بیــش از پنــج کارمنــد نهادهــای عدلــی و قضایــی ایــن 

ــد.   ــرور شــده ان ــراد ناشــناس ت ــت از ســوی اف والی

ــه  ــد. س ــی می گیرن ــردم قربان ــر روز از م ــان ه »طالب

ــدند،  ــرور ش ــی ت ــدان دولت ــر از کارمن ــل، دو نف روز قب

چنــدی قبــل نیــز یــک دادســتان تــرور شــده بــود، در 

ــه کــه از مســیر  موضوعــات امنیتــی، ولســوالی پنج گان

مــردم  و  اســت  بســته  عبــور می کنــد،  قیــاق  دره ی 

منی تواننــد آزادانــه از ایــن راه عبــور کننــد. مســیر قــره 

ــدارد.«  ــی ن ــز وضعیــت خوب ــاغ نی ب

ترورهــای  ادامــه ی  از  نیــز  یوســفی  حســن رضا 

هدف منــد ابــراز نگرانــی کــرده و می گویــد، مــردان 

در  کــه  کــرده  انــد  پیــدا  جــرأت  قــدر  آن  مســلح 

ــت،  ــن والی ــت و فرماندهــی پولیــس ای چندمــری والی

افــراد را تــرور می کننــد و بیشــر افــرادی کــه تــرور 

می شــوند، کارمنــدان نهادهــای عدلــی و قضایــی انــد. 

بــه گفتــه ی مســؤوالن محلــی غزنــی، تــا زمانــی 

کــه ایــن والیــت بــار دیگــر بــه دســت طالبــان ســقوط 

نکنــد، حکومــت بــرای بهبــود امنیــت غزنــی تــاش 

ــرد.  ــد ک نخواه

شاهراه کابل- غزنی امن نیست

افــزون بــر مســیرهای منتهــی بــه شــهر غزنــی، 

روزانــه شــاهد  کــه  غزنــی  کابــل-  ناامنــی شــاهراه  

ــر  ــت، از دیگ ــافر اس ــر و مس ــزاران موت ــرور ه ــور و م عب

نگرانی هایــی اســت کــه از ســوی باشــندگان غزنــی 

و والیــات دیگــر مطــرح می شــود. ماه هــا اســت کــه 

ــل  ــد از کاب ــر آرام منی توانن ــا دل جمــع و خاط ــردم ب م

بــه غزنــی و برعکــس ســفر کننــد؛ زیــرا در یکــی دو مــاه 

اخیــر طالبــان بارهــا مســافران را از ایــن مســیر پیــاده 

ــد.    ــته ان ــه بس ــه گلول ــرده و ب ک

رسوش،  میرزاحســین  طالبــان،  پیــش،  چنــدی 

معــاون ملکــی فرماندهــی پولیــس والیــت غزنــی و 

ــت را  ــن والی ــس ای ــک پولی ــر تخنی ــه وردک، آم امان الل

ــر  ــی از موت ــل- غزن ــیر کاب ــاالر در مس ــه ی س در منطق

پیــاده کــرده و کشــتند.

نگرانی هــا تــا جــای افزایــش پیــدا کــرد کــه شــاری 

راه انــدازی  بــا  اجتاعــی  شــبکه های  کاربــران  از 

کمپاینــی، خواســتار تأمیــن امنیــت شــاهراه کابــل-

ــدازی هشــتکی  ــا راه ان ــران، ب ــن کارب ــی شــدند. ای غزن
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Highway( اعــام کردنــد کــه اگــر دولــت بــه خواســت 

گســرده تر  اعراض هــای  بــه  نکنــد،  توجــه  آن هــا 

ــد زد.  ــت خواهن دس

جملــه   از  افغانســتان  جنــوب  در  غزنــی  والیــت 

والیت هــای اســراتیژیک بــه حســاب می آیــد. ایــن 

والیــت یــک بــار بــه عنــوان مرکــز فرهنــگ جهان اســام 

گذشــته،  ســال  دو  یکــی  در  امــا  شــد؛  نام گــذاری 

حضــور طالبــان در آن گســرده شــده اســت. ســال 

ــرای چهــار شــبانه روز کنــرل  گذشــته گــروه  طالبــان ب

ــه  ــت را ب ــن والی ــهر ای ــز ش ــادی از مرک قســمت های زی

دســت گرفتنــد. در حملــه ی طالبــان بــر شــهر غزنــی، 

بیــش از 300 نظامــی و غیرنظامــی کشــته شــدند و 

بیشــر از 30 هــزار نفــر دیگــر خانه هــای شــان را تــرک 

ــد.  کرن

ــا ایــن همــه؛ امــا وزارت دفــاع  افغانســتان از چنــد  ب

مــاه بــه ایــن ســو، عملیــات گســرده ی تصفیــوی را در 

ایــن والیــت راه انــدازی کــرده اســت کــه در جریــان ایــن 

عملیــات ، ولســوالی های خواجه عمــری و جغتــوی ایــن 

والیــت، پــس از دوســال از وجــود طالبــان پاک ســازی 

شــد. 

3
شورایوالیتیغزنی:سیمکارتسالم،جورابسفیدوموهایبلندخطرمرگدارد

رازق اختیاربیگ

زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

یادآور  ستون،  همین  قبلی  نوشته های  از  یکی  در 

بی سواد  و  باسواد  که  است  پدیده ای  اعتیاد،  که  شدم 

هم  را  رشته  یک  دکرای  اگر  که  آدمی  منی شناسد. 

یک  و  شد  خواهد  مخدر  مواد  دل باخته ی  باشد،  داشته 

و فوت  بدون هیچ سوادی، فن  کارگر ساده هم می تواند 

اعتیاد  و دچار  بداند  را  مواد مخدر  از  استفاده  روش های 

شود. 

مان  جامعه ی  باسوادهای  هان  از  یکی  رسولی،  م. 

مواد  به  دارد،  او  از  انتظاری که جامعه  برخاف  است که 

مخدر روی آورده بود. او به زیر پل سوخته می آمد و مواد 

پل  زیر  به  که  اوایل  هان  در  می کرد.  استفاده  مخدر 

و کیف  آراسته  و ظاهر  لباس های شیک  می آمد،  سوخته 

فردی  او  که  بود  این  نشان دهنده ی  سیاهش  چرمی 

از  که  است  رهگذری  معتادان  دیگر  به  نسبت  متفاوت تر 

ساعتی  چند  برای  و  سوخته  پل  زیر  می آمدند،  بی جایی 

مواد مخدر خود را استفاده می کردند و بعد با تاریکی هوا 

می گشتند.  باز  شان  خانه های  به 

هم نشینی  و  سوخته  پل  زیر  به  م.رسولی  آمد  و  رفت 

مواد مخدر،   با مرصف  در کنار دو سه معتاد دیگر همراه 

و  شگفت انگیز  سوخته  پل  زیر  معتادان  از  بسیاری  برای 

جای سؤال بود. خیلی از معتادان در ابتدا منی دانستند 

که شغل م.رسولی چیست و با آن ظاهری که او داشت، 

از  یکی  کارمند  که  می دادیم  را  آن  احتال  همگی 

از  دسته  این  چون  باشد؛  دولتی  ادارات  یا  وزارت خانه ها 

اعتیاد دچار شده  به  و  بودند  افرادی که همزمان کارمند 

اگر  معتادان  از  دسته  این  بیشر  اما  نبودند؛  کم  بودند، 

مشغول  پایین  بست های  در  بودند،  هم  دولت  کارمند 

و  بودند  یا مأمور ساده ای  اجیر  این که  یا  و  بودند  به کار 

چندان ظاهر شیک و آراسته نداشتند که رفت و آمد شان 

کند.  توجه  جلب  سوخته  پل  زیر  به 

م.رسولی  که  شد  معلوم  معتادان  کنج کاوی های  با 

و  از دانشگاه های خصوصی شهر کابل است  استاد یکی 

او مدرک دکرای تحصیلی را از  ایران با خود داشت. آن 

روزها که او در آخر روز، هنگامی که روشنی روز می رفت 

و سیاهی شب پیدایش می شد، خود را به زیر پل سوخته 

می رساند و از هان ابتدای زیر پل سوخته که محل تجمع 

فروشندگان مواد مخدر بود، چند پوری هیرویین می خرید 

به جلوتر حرکت  بود  با چراغ دستی ای که روشن کرده  و 

در  سوخته  پل  زیر  انتهایی  قسمت  در  همیشه  و  می کرد 

می نشست.  معروف«  »قومندان  کنار 

بودم،  شده  آشنا  م.رسولی  چهره ی  با  که  ابتدا  در 

پل  زیر  در  بیشر  ساعت  یک ونیم  تا  یک  او  که  می دیدم 

را  مخدرش  مواد  که  آن  از  بعد  منی نشست؛   سوخته 

ترک  را  سوخته  پل  زیر  و  می شد  بلند  می کرد،  استفاده 

می کرد. 

رفت وآمد م. رسولی بعد از مدتی که گذشت، برای همه 

معتادان یک امر عادی شده بود؛ مثل رفت وآمد خیلی از 

افراد و چهره هایی که معتاد بودند و در نگاه اول، سخت 

بود که خودت را راضی بسازی که به او معتاد بگویی. 

م.رسولی مرد میان سالی بود و چند باری هم توانستم 

او در هنگام مرصف مواد مخدر  با  به هم صحبتی  را  خود 

در زیر پل سوخته دعوت کنم. از طرز حرف زدن و شیوه ی 

به  هیجانی  و  می شدم  ذوق زده  حسابی  کلاتش  بیان 

نشسته  او  تدریس  کاس  رس  گویا  که  می داد  دست  من 

باشم. م.رسولی آن طور که من برداشت کرده بودم، بسیار 

و  داشت  فوق العاده ای  استدالل  قوه ی  و  بود  کتاب خوان 

برای هر چیزی  با مهارت خاصی که داشت، می توانست 

باشد.  را داشته  استدالل خاص خودش 

علت  م.رسولی  از  که  گرفتم  تصمیم  بار  چند  راستش 

این که معتاد شده است را بپرسم و می خواستم استدالل 

او را در این باره هم بدانم یا بشنوم؛ اما یک ُحجب و حیا 

همیشه مانع من شد برای این پرسش.

خودش  دیگر  که  بود  دانشگاهی  استاد  م.رسولی 

و  دارند  خرب  شغلش  از  معتادان  از  خیلی  می دانست، 

می زنند.  صدا  استاد  را  او  همگی 

دیگر  مثل  مشابهی  رسنوشت  می دانست،  چه  کسی 

او  است.  م.رسولی  انتظار  در  سوخته  پل  زیر  معتادان 

مواد کشیدن  تا صبح مشغول  پل سوخته  زیر  در  شب ها 

و  شیک  ظاهر  آن  از  و  می رفت  خانه  به  دیر  به  دیر  شد. 

نبود.  خربی  همیشگی  آراسته 

برای  تصمیم گیری  حال  در  من  که  آخری  روزهای  در 

گاه  بودم،  پل سوخته  زیر  زندگی  و  اعتیاد  از  نجات خود 

گاهی م.رسولی را در میان رفت و آمد های روزانه ی معتادان 

می دیدم و دیگر او را ندیدم تا به امروز. 

)م.رسولی( استاد دانشگاهی
 که معتاد بود

من یک معتادم

حسن ابراهیمی

با لباس و جوراب سفید به غزنی نروید!

حسن رضا یوسفی، 
عضو شورای والیتی 

غزنی به روزنامه ی 
صبح کابل می گوید، 
هراس افگنان طالب 
برای این که نشان 

بدهند، تسلط کامل بر 
مسیر شاهراه ها دارند، 

می کوشند وحشت 
ایجاد کنند. آنان 

مسافران را در مسیر 
راه از موترها پیاده 

می کنند و کسانی را 
که جوراب و حتا لباس 
سفید پوشیده باشند، 

شکنجه می کنند. 
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ــان  ــن ش ــر بزرگ تری ــار پ ــن چه ــان ای ــه می ــاد ک فره

ــت  ــه دس ــدنش ب ــوب ش ــه از لت وک ــی ک ــود، هنگام ــز ب نی

مــردن  حــال  در  اندوهــی  می گفــت،  ایــران  پولیــس 

یــاد آوری  از  هنــوز  او  خوانــد.  چهــره اش  در  می شــد  را 

آن حادثــه رنــج می بــرد کــه نتوانســته بــود فراموشــش 

ــه  ــد ک ــس داد می زن ــد پولی ــت و لگ ــر مش ــاد زی ــد. فره کن

مــن کارگــرم و بــرای کار بــه تهــران مــی روم و کاری بــا 

ــری در  ــا تغیی ــن حرف  ه ــا ای ــدارم؛ ام ــا ن ــای آن ج جنده ه

ــی آورد.  ــافر من ــر مس ــیزده نف ــن س ــا ای ــس، ب ــه ی پولی روی

قــدر  آن  را  همراهانــش  و  فرهــاد  ایرانــی،  رسبازهــای 

آن هــا  می شــوند.  خســته  کــه  می کننــد  لت وکــوب 

مســافران بازداشــت شــده را، اتاقــی می اندازنــد کــه تنهــا 

پنجــره ی کوچکــی در بــاالی در داشــت.

ســیزده مســافر گرســنه و تشــنه، بــا مشــت و لگــدی کــه 

ــن  ــی در ای ــا ک ــت ت ــوم نیس ــد؛ معل ــورده ان ــزبازها خ از س

اتــاق مباننــد.

از رسباز هــا  یکــی  کــه دســت آخر  فرهــاد می گویــد 

ــن کــه رسوصــدای همــه، آرام  ــس از ای ــود، پ کــه جــوان ب

ــرای مــان کمــی آب آورد.  گرفــت، دور از چشــم دیگــران ب

ــرم از کابــل اســت.  گوشــی ام زنــگ خــورد، دیــدم قاچاق ب

پــس از ایــن متــاس، روشــن شــد کــه مــن بایــد فــردا خودم 

را دوبــاره، بــه اطــراف میــدان آزادی تهــران برســانم تــا 

ــردا دو  ــم. ف ــه راه بیفت ــمت ارومی ــه س ــت ب ــش از چاش پی

ــا  ــیدم ت ــار کش ــارک انتظ ــه ای در پ ــد دقیق ــاعت و چن س

ــن  ــاند، ای ــه برس ــه ارومی ــرا ب ــت م ــرار اس ــه ق ــده ای ک رانن

ــم. ــه راه افتادی ــت ب ــش از چاش ــت و پی ــار را شکس انتظ

ــر  ــاعته، بیش ــفر هفت س ــن س ــه در ای ــزی ک ــه چی البت

ــن  ــافران ای ــان مس ــه در می ــود ک ــن ب ــرد، ای ــت ک ــرا اذی م

ــه  ــود و س ــده ب ــران آم ــه ای ــزا ب ــا وی ــا ب ــر از م ــر، دو نف موت

ــی  ــا را قاچاق ــن ج ــا ای ــتان ت ــان از افغانس ــر ش ــای دیگ ت

آمــده بودنــد؛ این طــوری شــد کــه یکــی از بچه هایــی 

کــه قانونــی بــه ایــران آمــده بــود و یــک رقــم بــا ایرانی هــا 

شــباهت داشــت، در چوکــی کنــار دســت راننــده نشســت 

و مــن هــم در صندلــی پشــتی و امــا ایــن ســه نفــر دیگــر 

دراز  موتــر  کــف  روی  را  ســاعت  هفــت  بودنــد،  ناچــار 

ــد. ــن کار را کردن ــه ای ــند، ک بکش

دلیلــش روشــن بــود؛ این هــا مســافران قاچاقــی بودنــد 

و از پوشــش بیرونــی  شــان و گــرد و خــاک راه قاچــاق 

کــه هنــوز در صــورت  شــان نشســته بــود، از دور شــناخته 

می شــدند کــه مســافران قاچاقــی اســتند. بــرای ایــن کــه 

ــاز  ــر نی ــد اگ ــار بودن ــورد، ناچ ــا نخ ــه آن ه ــی ب ــم کس چش

ــع، روی  ــان وض ــز در ه ــاعت را نی ــت س ــا بیس ــد حت باش

ــد. ــپیده مبانن ــر چس ــه هم دیگ ــر ب ــف موت ک

خورشــید داشــت پشــت آخریــن قلــه پنهــان می شــد کــه 

ــا جاده هــای خاکــی و ناهمــوار  وارد محلــه ای فقیر نشــین ب

شــدیم و فهمیدیــم کــه بایــد در شــهر مــرزی باشــیم.

ــدا  ــه بع ــردی ک ــه م ــم ب ــاس پی ه ــد مت ــا چن ــده ب رانن

روشــن شــد، پــرش بــوده اســت، خــودش را مطمــن 

ــا  ــت. ب ــری نیس ــس اث ــی از پولی ــن نزدیک ــه در ای ــرد ک ک

شــتاب گاراژ یکــی از خانه هــا در هــان کوچــه بــاز شــد و 

در کم تــر از چنــد ثانیــه، وارد حویلــی شــدیم.

از موتــر پیــاده شــدیم و نزدیــک بــه بیســت دقیقــه، در 

انبــاری گذراندیــم. تــازه ســفره ای کــه بــا خــود داشــتیم را 

همــوار کــرده بودیــم کــه پــر راننــده صــدا زد، بایــد هــر 

ــدر را  ــای پ ــاال ج ــویم. ح ــا ش ــر جابه ج ــر در موت ــه زود ت چ

پــر گرفتــه اســت. ســاعت هشــت و نیــم شــب بــود کــه از 

آن جــا بیــرون شــدیم و پــس از ده دقیقــه ای دو نفــر از ایــن 

مســافران را جایــی پیــاده کردنــد کــه مخفــی گاه قاچاق بــر 

اصلــی اش بــود و همین طــور دوتــای دیگــر شــان را نیــز در 

مخفــی گاه دیگــری پیــاده کردنــد و پــس از چنــد لحظــه، 

مــن بــا قاچاق بــرم بــه خانــه ای شــان کــه در همیــن 

نزدیکــی بــود رفتیــم. زمــان غــذای شــب  بــود، در ســالن 

نشســتیم و خانــم قاچاق بــر مــرصوف آشــپزی بــود. پــس از 

چنــد دقیقــه ای کــه بــا هــم حــرف زدیــم و شــام را خوردیــم، 

بــه اتاقــی رفتــم کــه بخوابــم.

ســاعت یــازده ی فــردای هــان شــب بــود کــه بــه ســمت 

خوابــگاه دیگــری که بیشــر از بیســت مســافر چشــم انتظار 

رفــنت بــه ترکیــه را می کشــیدند، راه افتادیــم و همــراه آنــان 

در ماشــین باربــری  بــه ســمت مــرز حرکــت کردیــم.

ــه در  ــم ک ــر بودی ــر در موت ــر و بیش ــاعت کم ت ــم س نی

ــران  ــرزی ای ــه ی م ــه نقط ــش ب ــه انتهای ــی دره ای ک نزدیک

ــد را  ــه بع ــا ب ــتاد و از آن ج ــر ایس ــید، موت ــه می رس و ترکی

ــه  ــا رســیدن ب ــم کــه هفــت ســاعت ت ــاده می رفتی ــد پی بای

مــرز، طــول کشــید. پــس از ایــن کــه راه بلدهــا اطــراف را 

بــا دوربیــن بررســی کردنــد، از مــرز ایران-ترکیــه گذشــتیم. 

ایران در سه روز 

فرزندان زمین

مجیب ارژنگ 

اساسی  قانون  در  كه  تأكیداتی  وجود  با  می گویند 

امریكا روی حقوق بر و آزادی و تساوی انسان ها صورت 

عما  امریكا  بیستم،  قرن  دوم  نیمه ی  تا  است،  گرفته 

علیه  به خصوص  نژادی  تبعیض  نوع  از شدیدترین  متأثر 

سفیدپوستان  از  سیاهان  بودن  جدا  بود.  سیاه پوستان 

توانست  لینكلن  ابراهام  آپارتاید وجود داشت.  به گونه ی 

دهه ی  در  حتا  اما  دهد؛  رأی  سیاه  بردگان  آزادی  به 

زجردهنده ی  تحقیر  با  سیاهان  نیز  بیست  قرن  پنجاهم 

وقتی  شهری،  موترهای  در  بودند.  مواجه  سفیدپوستان 

یك سفیدپوست داخل می شد، سیاه پوست، ولو هر كس 

بود، جایش را باید برای سفیدپوست تخلیه می كرد و خود 

بار یك  اولین  بود.  قانون  این یك  به عقب موتر می رفت. 

زن سیاه پوست به نام روزا پاركس در سال 1۹55 از رها 

این  ورزید.  ابا  سفیدپوست  آقای  یك  برای  جایش  كردن 

رسپیچی روزا، امریكای آن روز را به شدت تكان داد؛ اما 

تاش برای رفع تفاوت و تبعیض میان سیاه و سفید ادامه 

یافت تا این كه معضله ی تبعیض نژادی حداقل در سطح 

رفع شد. زیاد  تا حدی  بزرگ  شهرهای 

اكنون مناطق زیست سیاه پوستان و سفیدپوستان در 

بسیاری نقاط از هم مجزا است. امریكایی ها این جدایی 

را دارای ریشه ها و زمینه های تاریخی می دانند و معتقدند 

رنج  این جدایی  از  كه  آن  با  امریكا  كنونی  نسل های  كه 

می برند و آن را غیر عادالنه و مغایر اصل تساوی انسان ها 

رفع  برای  عما  اما  می دانند؛  امریكا  اساسی  قانون  در 

خاطرات  هم،  این  با  منی توانند.  داده  انجام  كاری  آن 

و  سیاهان  از  پاره ای  ذهن  در  هنوز  گذشته  دوران  تلخ 

می شود. ماحظه  همسان  طور  به  سفیدپوستان 

اشراك  ِمری لند  در  مردمی  جمعیت  یك  در  شبی 

سفیدپوستان  به  متعلق  متاما  جمعیت  این  كردیم. 

در  منی خورد.  چشم  به  سیاهی  فرد  هیچ  آن  در  و  بود 

از  یكی  جمله  از  آمد.  پیش  زیادی  صحبت های  آن جا 

به  نارضایتی  آن  در  كه  لحنی  با  مری لند  بزرگ ساالن 

آن  در  كه  كرد  یاد  دورانی  از  می شد،  خوانده  وضوح 

این  وی  بودند.  برخوردار  امتیازاتی  از  سفیدپوستان 

دلیل  به  سفیدپوستان  كه  می دانست  حقی  را  امتیازات 

اكرثیت بودن خویش بهره مند بودند؛ اما »امتیازات زیادی 

كه برای اقلیت ها داده شد«، به گفته ی وی »مردم امریكا« 

را  عمل  این  كه  بودند  زیادی  عده ی  و  کرد  ناراضی  را 

منی دانستند. عادالنه 

ویتنی  با  شطرنج  بازی  موقع  در  روز،  آن  فردای 

آیدیال های  و  تفكرات  از  كه  سیاه پوستی  مرد  والینتاین، 

واشنگنت  در  ما  اقامت  دوران  در  و  بود  برخوردار  نیكی 

اما  شدید؛  واكنش  می كرد،  رانندگی  را  ما  حامل  موتر 

سفیدپوست  مرد  اظهارات  این  برابر  در  را  گایه آمیزی 

گفت: ویتنی  شنیدم. 

می كرد؛  امروزی صحبت  ظاهرا  و  انسانی  لحن  با  »او 

او  ناسامل  نیت  لحن،  این  عقب  از  می توانستم  من  اما 

منظورش  می كرد،  صحبت  اقلیت  از  او  وقتی  بخوانم.  را 

نارضایتی  او عامل  نیز كه  را  امیتازی  و  بود  سیاه پوستان 

و  شمردن  انسان  جز  چیزی  می خواند،  امریكایی ها 

این  نبود.  سیاهان  دانسنت  انسانی  مساوی  حق  دارای 

به  بتواند  از مرحله ای كه  امریكا  نشان می دهد كه هنوز 

انسانی  كرامت  و  تساوی  و  بر  حقوق  ادعای  درستی 

خاطر  اطمینان  با  مرد  آن  دارد.  فاصله  باشد،  داشته  را 

رنجش  احساس  او  صحبت  از  من  اما  می كرد؛  صحبت 

شدیدی كردم؛ چون خود را با او بیگانه یافتم و خاطرات 

بود  علت  همین  به  شد.  تجدید  ذهنم  در  گذشتگانم 

من  بنشینم:  آن ها  مجلس  در  آن  از  بیشر  نتوانستم  كه 

كردم.« ترك  كامل  احرام  با  را  مجلس 

در  امریكا  دیگر  اكنون  كه  تأكید می كرد  ویتنی  البته 

بر  را  نژادی  تبعیض  اصطاح  بتوان  كه  ندارد  قرار  جایی 

كرد: اطاق  آن 

»ما همه امریكایی استیم و از این هویت خویش افتخار 

و  اروپایی  و  سیاه پوست  و  سفیدپوست  می كنیم.  هم 

آسیایی و افریقایی دیگر در بین ما مطرح نیست؛ اما برای 

این كه بتوانیم عمل و نیت های خویش را با اصول حقوق 

به  انسانی همسان سازیم، هنوز  و تساوی و كرامت  بر 

كار و ریاضت های زیادی رضورت داریم.«

لوتر كینگ، مبارز ضد تبعیض نژادی

برای  كینگ،  لوتر  مارتین  مبارزات  و  زندگی  خاطرات 

حقوق  تأمین  برای  او  است.  محرم  خیلی  امریكایی ها 

مبارزه اش  این  اما  كرد؛  مبارزه  سیاه پوستان  شهروندی 

در ظاهر هیچ رنگ و بوی مشخصی از سیاه پوست بودن 

كرامت  و  داشت  خویش  هدف  را  انسان  او  نداشت.  وی 

جهان  در  باید  كه  می دانست  ارزشی  باالترین  را  انسان 

امروز رعایت شود. وقتی در واشنگنت بودم، مرد  متمدن 

را ماقات كردم كه می گفت  سفیدپوست شصت ساله ای 

مایك  او  دارد.  زیادی  اطاعات  امریكا  روابط  و  تاریخ  از 

تحصیل  انسان شناسی  رشته ی  در  و  داشت  نام  هیلمن 

كرده بود. او با یكی از دوستان شخصی ام رفاقت و آشنایی 

رفتم.  دیدنش  به  كه  بود  دوستم  این  كمك  به  و  داشت 

برد: نام  پیامرب  تعبیر یك  با  لوتر كینگ  مارتین  از  مایك 

»او ما را به آن ارزشی در وجود ما رجعت داد كه هنوز 

به دلیل حفظ كردن خصوصیت های دوران توحش از آن 

با وجدان سامل  را  ما  لوتر كینگ  مارتین  داشتیم.  غفلت 

یك انسان آشنایی بخشید. منی گویم كه این وجدان در 

ما نبود؛ اما او جنبه هایی را نشان  مان داد كه باعث رنج 

و ناراحتی وجدان ما می شد. ما خود را برتر می دانستیم؛ 

به ما گوشزد كرد  و  را تكان داد  اما فریادهای مارتین ما 

كه انسانیت میراث مشرك بر است. آن كه خود را در 

انسانیت از دیگران برتر می داند، در واقع از دیگران فروتر 

است.«

ریگان،  رونالد  امریكا،  جمهوری  رؤسای  از  یكی 

سالروز  كردن  عنوان  با  را  لوتركینگ  مارتین  خاطره ی 

تولد وی به عنوان یك روز ملی در تاریخ امریكا، جاودانه 

كرده  ایراد  مناسبت  این  به  كه  نطقی  در  وی  ساخت. 

سامل  وجدان  زنده كننده ی  را  كینگ  لوتر  مارتین  است، 

رییس جمهوری  بوش،  جرج  می كند.  خطاب  امریكایی 

می گوید: نیز  ریگان،  از  پس  امریكا 

»به یاد داشته باشید كه مارتین لوتركینگ برای اطفال 

خود و متام اطفال امریكایی آرزوی آن را داشت كه روزی 

آزادی و  با  و واقعی،  انسان های درست  به عنوان  بتوانند 

آن  در  كه  كنند  زندگی  امریكایی  در  كامل،  فرصت های 

هرگونه تفاوت از لحاظ رنگ، اعتقاد و یا ریشه های نژادی 

از قانون و چه بسا كه از قلب های ما زدوده شده باشد.«

در چند روز اخیر، ایران شاهد اعراض های گسرده ی 

به شهرهای مختلف رسیده  آن  دامنه ی  که  بوده  مردمی 

است. سال گذشته نیز ایران شاهد اعراض های گسرده 

حکومت  علیه  را  شهر  صد  حدود  در  هم زمان  که  بود 

ایران مهار شد.  اما توسط حکومت  بود؛  شورانده 

شده  مهار  زیادی  اندازه ی  تا  نیز  اخیر  اعراض های 

می کند،  اعراض  حکومت  به  ایران  مردم  هرگاه  است. 

اولین چیزی که در فضای عمومی مطرح می شود بحث 

است  این  مهم  پرسش  است.  ایران  حاکم  نظام  سقوط 

که چرا اعراض های مردمی مرادف با سقوط نظام معنا 

می شود؟ 

به  مایل  که  کشورهایی  و  امریکا  تحریم های  فشار 

اقتصاد  کمر  نیستند،  امریکا  با  اقتصادی  رویارویی 

ایران را شکسته است. بلند رفنت گراف بی کاری، پایین 

تأثیر  کاالها،  قیمت  رفنت  بلند  مردم،  درآمد  آمدن سطح 

و  خصوصی  زندگی  بر  حکومت  مختلف  محدودیت های 

مردم  فاصله ی  دیگر،  مسأله ای  ده ها  و  مردم  اجتاعی 

فشارهای  بر  عاوه  است.  کرده  عمیق  را  حکومت  و 

یمن،  مثل  کشورهایی  در  ایران  نظامی  حضور  امریکا، 

بخش  دیگر،  کشورهای  با  رقابت  در  نیز  عراق  و  سوریه 

ایران را گرفته است.  از توان اقتصادی  قابل ماحظه ای 

نارضایتی های  برآیند  تنها  حکومت  و  مردم  فاصله ی 

اقتصادی نیست؛ بلکه نگرش حکومت بر مدیریت زندگی 

مردم  ناراحتی  مایه ی  نیز،  مردم  خصوصی  و  اجتاعی 

حاکمیت،  و  به سیاست  ایدیولوژیک  نگرش  است.  شده 

به طور طبیعی میل به نظارت حداکرثی بر زندگی مردم 

دارد.  دنبال  به  را 

شاه راه های  قطع  به  اقدام  نظام  اعراض ها،  بروز  با 

به  انرنت  قطع  کرد.  بیرون  و  داخل  در  مردم  ارتباطی 

عنوان راه کاری برای پیش گیری از هم آهنگی های مردمی 

خیابانی  درگیری های  از  آگاهی  صدور  و  اعراض  برای 

رسانه های  شد.  گرفته  دست  روی  حکومت،  با  مردم 

دنبال  را  ایران  اوضاع  اندازه ای  تا  توانستند  اما  معترب؛ 

به  با پوشش لحظه  بین املللی  کنند. چند رسانه ی مهم 

کنرل  حصار  توانستند  مردمی،  اعراض های  لحظه ای 

بشکنند.  را  بیرون  به  معلومات  عبور  بر  ایران  حکومت 

خربها حاکی از دستگیری های گسرده ی مردم معرض 

و کشته شدن بیش از صد نفر در شهرهای مختلف ایران 

است. شاید بخش مهم تاش حکومت ایران برای بسنت 

از  به خارج  ارتباطی و عبور اطاعات اعراض ها  راه های 

کشور، ناشی از ترس حکومت ایران از افشای شیوه های 

آمار  محدود،  روز  چند  در  وقتی  باشد.  مردم  با  برخورد 

نفر  هزار  مرز  از  دستگیری ها  و  نفر  صد  از  کشته ها 

اوضاع  و  نظام  رسان  نگرانی  نشان دهنده ی  می گذرد، 

در  نظام  رسان  موضع گیری های  است.  ایران  پیچیده ی 

بسیار است؛ چرا  نگرانی  مایه ی  اعراض ها  این  با  رابطه 

که  نه،  برحق  مطالبات  را  مردم  اعراض های  آن ها  که 

توطئه ی بیرونی اعام کردند. رشوع اعراض از بلند رفنت 

قیمت پطرول بود؛ اما در ادامه به خواست برچیده شدن 

است  واضح  پس  رسید.  ایران  اسامی  جمهوری  نظام 

را  ایران  حکومت  و  مردم  غرب،  اقتصادی  فشارهای  که 

زمین گیر کرده است و جامعه ی ایرانی، در چنین رشایطی 

این  می داند.  وضعیت  این  اصلی  مسؤول  را  حاکم  نظام 

روزها مطالبات مردم به طبقه  و منطقه ی خاصی محدود 

نیست؛ این مطالبات به صورت واضح از موضع مردم ایران 

است؛  دلهره آور  نظام  رسان  برای  این  و  می شود  مطرح 

بین املللی  رقبای  با  بیرون  در  باید  تنها  نه  نظام  چرا که 

را  آن  داخل  از  بزرگ تر  خطری  که  باشد،  درگیر  خود 

تهدید می کند. از مهم ترین مسائل، یکی شیوه های مورد 

استفاده ی حکومت ایران برای رسکوب اعراض کنندگان 

خیابانی  اعراض های  جریان  در  گذشته  سال  است. 

لشکر  و  لبنانی  اجیر  نیروهای  نقش  از  منابعی  مردم، 

فاطمیون در جریان رسکوب معرضان خرب دادند. چیزی 

هرچند  بود.  غافل گیرکننده  بسیار  ایران  مردم  برای  که 

نظام جمهوری اسامی ایران نیروهای وفاداری در قالب 

خارجی،  نیروهای  از  استفاده  اما  دارد؛  سپاه  و  بسیج 

از  ایران  رسان  آیا  می کند.  مطرح  را  زیادی  پرسش های 

اند و می ترسند  تجربه ی سقوط حکومت شاه پند گرفته 

از  چنان چه نیروهای ارتش در مقطعی حارض به اطاعت 

دستگاه حاکمیت شاه نشدند، ممکن است در این مقطع 

بیفتد. اتفاقی  چنین  نیز، 

که  مردمی  اند؛  مردم  اعراض کنندگان  نیز  امروز 

فرزندان شان در ارتش، سپاه، بسیج و غیره ایفای وظیفه 

در  را  خود  مردم  اند  حارض  نیروها  این  آیا  می کنند. 

خیابان ها، بی دریغ به گلوله ببندند و کشتارهای وسیع به 

نفع نظام ایدیولوژیک انجام دهند؟ واضح است که وقتی 

یک نظام پدر و فرزند را در برابر هم قرار دهد، این احتال 

هم وجود دارد که در نهایت، این دو به توافق برسند و یکی 

از طرف ها به نفع دیگری، دست از مقابله بردارد. در زمان 

را  معرضان  نخواست  دلیل  این  به  دقیقا  ارتش  هم  شاه 

بکشد. درست آن است که رسان ایران توقع نداشته باشند 

از جامعه ی  انسان  هزاران  این کشور،  مسلح  نیروهای  تا 

هیچ  و  بکشند  خون  و  خاک  به  خیابان ها  در  را  خود 

احساس تعلقی هم در خود نبینند. آوردن نیروهای اجیر 

خارجی به عنوان یگان های مطمن، مطیع و آماده به هر 

گونه کشتار، می تواند یکی از گزینه هایی باشد که نظام 

ایران برای بقای خود در برابر مردم خشم گین از وضعیت 

کند.  استفاده  اقتصادی  و  اجتاعی  سیاسی،  اسفبار 

یگان های اجیر متشکل از مجموعه ی افراد یا بی وطن و 

دور از وطن استند که فقط برای جنگ آموزش دیده اند و 

برای آن ها شاید خیلی فرق نکند که در جبهه ی جنگ در 

برابر یک نیروی نظامی قرار دارند یا در خیابان مسؤولیت 

آن ها  باشد.  شده  سپرده  آن ها  به  معرض  مردم  رسکوب 

ماشین جنگی استند که وظایف شان را به صورت بسیار 

انجام می دهند؛ چه در خیابان و چه در کوه  رسسختانه 

انحصار حق را  ایدیولوژیک، داعیه ی  و دشت. نظام های 

با  این گونه می بینند که هر که  را  و همواره قضایا  دارند 

ماست حق است و هر که با ما نیست، ناحق و مهدورالدم. 

این نگرش دست شان را برای دفاع از حقی که ریشه در 

آسان ها دارد و آن ها مسؤولیت حفظ آن را به دوش دارند، 

مسأله ی  کشتار  کمیت  نظام ها،  این  برای  می کند.  باز 

به کرسی  ناگزیر محقق شود،  باید  آن چه  نیست؛  مهمی 

نشسنت داعیه ی مورد ادعای شان است. از چنین موضعی 

اگر به قضیه ی اعراض های ایران دیده شود، می توان به 

چگونگی موضع گیری های رسانه ای رسان ایران نیز بهر 

موج  مردمی،  اعراض های  رسکوب  پس  در  شد.  واقف 

گروه  گروه  و  می شود  آغاز  نیز  سیاسی  دست گیری های 

و  زندان می شوند  روانه ی  اعراض خیابانی  به جرم  افراد 

روبه رو  درازمدت  محکومیت های  با  یا  آن ها  از  تعدادی 

برای  دستگاه حکومت  می روند.  دار  باالی  یا  و  می شوند 

خواست های  به  توجه  به  ملزم  را  خود  اعراض ها،  توقف 

مردم منی بیند؛ بلکه حفظ نظام اولویت اول و شناسایی 

می دهد.  تشکیل  را  دوم  اولویت  کلیدی  معرضان 

درگیری های ایران، تصادم ایدیولوژی با ارزش های معارص 

و روحیه ی غالب جهان امروز است، یا رقابت های سیاسی 

زعای کشورها بر محور منافع اقتصادی گروه های کوچک 

انسان ها،  این درگیری ها خون  در  است،  حاکم؟ هر چه 

ارزشی را که باید داشته باشد، ندارد و بیشر به عنوان ابزار 

در محاسبات سیاسی استفاده می شود. موضع گیری های 

عنوان  به  غربی  کشورهای  دیگر  و  امریکایی  منابع 

دفاع  در  در جهان،  آزادی  و  دموکراسی  از  دفاع  مدعیان 

از اعراض های مردم ایران نیز نشان گر دغدغه برای مرگ 

نیست.  انسان ها 

هنوز قاعده ی  برخورد نظام ایران با اعراض کنندگان 

خیلی روشن نیست؛ فقط گزارش  پراکنده  از دستگیری ها 

است؛  شده  نر  رسانه ها  از  نفر،  صد  از  بیش  کشتار  و 

گسرده ی  ابعاد  باره ی  در  اطاعات  تکمیل  برای  اما 

کارهای  آینده  روزهای  شاید  مردمی،  اعراض های 

باره ی  در  منابع  آن،  بر  عاوه  گیرد.  صورت  بیشری 

حضور نیروهای رسکوب گر خارجی در خیابان های ایران، 

اعراض ها  با  برخورد  پیشینه ی  اما  اند؛  زده  حرف  کم تر 

به صورت جدی، نگرانی نسبت به این مسأله را افزایش 

است. داده 

مشكلنژادیهنوزامریكاییهارارنجمیدهد

حكومتایرانعقبمیکشدیامردم؟
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و  شــاعر  پنجشــیر،  والیــت  در   1363 متولــد  جــربان،  کاوه 

نویســنده اســت. از جــربان تــا هنــوز ســه مجموعــه شــعر، بــه 

و  تروریســت«  و  »ترانــه  منی گوینــد«،  دروغ  »مســت ها  نام هــای 

ــه نام هــای  ــان دو داســتان ب ــر شــده و همچن ــل« ن ــاب تعطی »آفت

ــه  ــنده ب ــن نویس ــه ها« از ای ــفارش پش ــه س ــی ب ــاران« و »زندگ »لوه

چــاپ رســیده اســت. او، مــدرک فوق لســانس جامعه شناســی دارد 

ــران مــرصوف تحصیــل  و فعــا در بورســیه ی داخــل خدمــت، در ای

ــت. اس

ــام  ــن انج ــورت آنالی ــه ص ــا ب ــد مصطف ــو را زاه ــن گفت وگ ای

ــت.  داده اس

ــر  ــت؟ بیش ــی چیس ــات و زندگ ــا ادبی ــبتت ب ــل: نس ــح کاب صب

ــه کــدام رســیدی؟ ب

ــی و در  ــیار کل ــم بس ــر دو مفاهی ــی ه ــات و زندگ ــربان: ادبی ج

ــبت  ــرای نس ــخی ب ــنت پاس ــش از یاف ــد. پی ــده ان ــال پیچی ــن ح عی

ــات«  ــبت »ادبی ــوی نس ــد پی ج ــی«، بای ــات« و »زندگ ــا »ادبی ــن ب م

بــا »زند گــی« بــود. بــه نظــرم »زندگــی« بــه نســبت »ادبیــات« 

ــد. کار  ــر و ناجهت من ــا تعریف ناپذی ــت و عمیق ــی اس ــر انتزاع بیش

ــم انتزاعــی  دســتگاه های معرفتــی، چارچوب بخشــی همیــن مفاهی

و کلــی و شــیوه ی تأمین کــردن قاب هایــی اســت کــه بتواننــد چنیــن 

مفاهیمــی را بــرای انســان قابــل فهــم کننــد. فلســفه، دیــن، هــر، 

ادبیــات و... همــه از راه هــای مختلــف در تــاش انجــام چنیــن 

ــال  ــه ی دســتگاهی معرفتــی، دنب ــه مثاب ــات ب ــد. ادبی مأموریتــی ان

فراهــم آوری مــداوم دســتگاهی بــرای فهمیــدن و از نوفهمیــدن 

ــت. ــی اس زندگ

بنــده در ایــن وســط تقریبــا بــا هیــچ یــک، هنــوز نســبت 

اســتواری پیــدا نکــرده  ام؛ البتــه ســعی دارم تــا زند گــی را از پشــت 

عدســی ادبیــات ببینــم و بفهمــم.

صبــح کابــل: چــرا ادبیــات؟ دقیقــا دنبــال چــه چیــزی در 

شــدی؟ رسگــردان  ادبیــات 

جــربان: ادبیــات در آغــاز بــرای مــن اصــل لذت بخشــی داشــت. 

ــب  ــه تناس ــر ب ــن تغیی ــری آن؛ ای ــازی و ویران گ ــپس تر، مسأله س س

ســن و ســال، و خوانــدن بیشــر، بــه وجــود آمــد. حــاال می پنــدارم 

ــکان دگرگونه بوده گــی  ــه ام ــات هــان عرصــه ای اســت ک ــه ادبی ک

ــردن و از  ــران ک ــی وی ــن، یعن ــد و ای ــر می کن ــداری را می ــر پدی ه

گونــه ی  زیســت جهاِن  پدیدارهــای  نوفهمیــدن  از  و  نوســاخنت 

ــان و  ــروی زب ــک نی ــه کم ــز ب ــق همه چی ــب و تلفی ــی ترکی ــا. نوع م

ــان زبانــی می انجامــد.  ــازی بی پای ــه یــک ب تخیــل کــه در نهایــت ب

ــا  ــه دقیق ــد ک ــی منی دان ــچ کس ــاحتی هی ــن س ــرم در چنی ــه نظ ب

ــؤالی  ــن س ــا چنی ــه، اص ــن عرص ــت. در ای ــزی اس ــه چی ــال چ دنب

ــدارد.  ــت ن موضوعی

بــودی، دوســت  نرفتــه  ادبیــات  اگــر دنبــال  صبــح کابــل: 

بــودی؟ داشــتی دنبــال چــه چیــزی رفتــه 

جــربان: اتفاقــا روزگاری دنبــال چیــزی دیگــر رفتــم؛ امــا بیــش 

از یکــی دو ســال طــول نکشــید. اصــا اعضــای خانــواده  ام تــاش 

کردنــد کــه دنبــال چیــز دیگــر بــروم؛ ولــی مــن راه خــودم را رفتــم. 

منتهــا از بیســت و چنــد ســالگی بــه بعــد متوجــه شــدم، اگــر فضــای 

اجتاعــی متفــاوت و باثبات تــری می داشــتیم، و ســیر زندگــی 

ــود،  ــران می ب ــاع و بح ــار انقط ــر دچ ــا کم ــه ی م ــی در جامع جمع

شــاید در همســایگی ادبیــات راهــی راســت می کــردم. ایــن را 

بعدتــر از عاقــه ی روزافزونــم بــه فلســفه و ســینا فهمیــدم. بــه هــر 

حــال، خیلــی مطمــن نیســتم. شــاید، شــاید می توانســتم بــه یکــی 

ــم. ــا راه بزن ــن عرصه ه از ای

صبــح کابــل: از بیــن بچه هــای دهــه ی هشــتاد کــه بــه رسودن 

شــعر رو آوردنــد، یکــی از چهره هایــی میشــه گفــت، خــوب بــود کاوه 

جــربان؛ خــودت کاوه جــربان را کجــای شــعر دهــه ی هشــتاد و پــس 

از آن می بینــی؟

جــربان: بــه نظــر خــودم، پرونــده ی سیاه مشــق های مــن در 

شــعر، در هــان ســال های 138۹ و 13۹0 بســته شــد. دلیــل اول 

ــه  ــعر و قص ــان ش ــواره می ــات، هم ــه ادبی ــاز ورودم ب ــه از آغ ــن ک ای

ــودم. در هــان نیمــه ی دوم دهــه ی هشــتاد کــه ســه  در نوســان ب

ــز نوشــتم؛ یعنــی  دفــر شــعر از مــن منتــر شــد، »لوهــاران« را نی

ــل دوم  ــم. دلی عمــا نتوانســتم متام وقــت خــودم را وقــف شــعر کن

ــی  ــی  ام، متقاض ــده ی ذهن ــای عم ــر دغدغه ه ــه بعدت ــود ک ــن ب ای

ــی از  ــیر، ناش ــر مس ــن تغیی ــاال ای ــد. احت ــعر ش ــر از ش ــری غی ژان

کم اســتعدادی خــودم در عرصــه ی شــعر بــود. بنــا بــر ایــن، مــن از 

اول جایــگاه خاصــی در شــعر نداشــتم کــه مثــا بعدتــر از آن داشــته 

باشــم. سیاه مشــق های مــن در ایــن عرصــه آزمــون  و خطاهایــی 

بودنــد کــه فهــم مــرا از خــم و پیــچ زبــان گســرش دادنــد و شــاید در 

آینــده بــه درد کارهــای بعــدی  ام بخورنــد. ایــن را هــم بیفزایــم کــه 

هنــوز گاه گاهــی پــی غزلــی یــا ترانــه ای مــی روم؛ امــا رصفــا بــرای 

ــا نوســتالژیک. تخلیــه ی حســی عمیقــا فــردی ی

ــی  ــعرهایت راض ــر از ش ــای کار بیش ــن ج ــا ای ــل: ت ــح کاب صب

ــل؟ ــدام دلی ــه ک ــتان هایت؟ ب ــا داس ــتی ی اس

جــربان: حقیقــت ایــن کــه از هیــچ یــک. »رضایــت« در ســاحت 

یــک  نوشــنت  و  ادبــی  کار  اســت.  بی معنــا  کلمــه ی  نوشــنت، 

صیــرروت اســت. اجــرای یــک فعــل مــدام و مــداوم کــه فاعــل آن، 

از مرتبــه ی بــه مرتبــه ای گــذر می کنــد. »رضایــت« اساســا وضعیتــی 

روانــی پــس از تحصیــل یــک امــر مطلــوب اســت. ایــن امــر مطلــوب 

ــیده  ــای اندیش ــه ی چیزه ــنت هم ــاید نوش ــنت، ش ــاحت نوش در س

و  اندیشــیده  چیزهــای  همــه ی  نوشــنت  باشــد؛  نیندیشــیده  و 

ــن. ــت ناممک ــری ا س ــیده، ام نیندیش

صبــح کابــل: یــادم نیســت کِــی ولــی یکــی از منتقــدان اروپایــی 

ــد،  ــی نوشــته ان ــاه موفق ــود کســانی کــه داســتان های کوت ــه ب گفت

موفقــی  رمان هــای  کــه  کســانی  و  بودنــد  ناموفقــی  شــاعران 

نوشــتند، داســتان کوتاه نویســان ناموفقــی؛ منطــق ایــن گفتــه 

ــت؟ ــودت چیس ــرای خ ب

ــخنی  ــن س ــه چنی ــم ک ــم منی دان ــن ه ــتی م ــه راس ــربان: ب ج

ــا هــر  ــه اســت؛ ام ــی گفت ــی و در چــه جای را چــه کســی، چــه زمان

ــی و  ــی، اجتاع ــط تاریخ ــر رشای ــر ب ــه ناظ ــن گفت ــت، ای ــه اس چ

ــاری از  ــات قص ــا جم ــت. اساس ــاص اس ــه ی خ ــک جامع ــی ی ادب

ــق  ــرم؛ تصدی ــه نظ ــت و ب ــژه اس ــی وی ــح وضعیت ــت، توضی ــن دس ای

از  نبایــد در همه جــا و در همه وقــت مطالبــه شــود. مهم تــر  آن 

ــده، مســأله ی  آن، چیــزی کــه در نقــد ادبــی روزگار مــا مغفــول مان

ــر و اقتضائــات مربــوط بــه آن اســت. مطابــق یــک نظــر، ژانرهــا  ژان

براینــد منطقــی نظام هــای گفتانــی انــد. در هــر برهــه ی تاریخــی 

مطلــوب  ژانرهــای  گفتانــی  نظام هــای  فرهنگــی،  رشایطــی  و 

ــا  ــی حت ــای گفتان ــد. نظام ه ــی می کنن ــته و معرف ــود را برجس خ

ــام  ــوا و پی ــد محت ــا بتوانن ــد ت ــا را دارن ــق ژانره ــد و تلفی ــدرت تولی ق

مــورد نظــر خــود را تــا حــد امــکان پخــش و منتــر کننــد. از ایــن 

ــر  ــای ه ــا زیرژانره ــینا و... حت ــیقی، س ــان، موس ــعر، رم ــر، ش نظ

ــی  ــای دل بخواه ــند، پدیده ه ــر می رس ــه نظ ــه ب ــه ک ــدام، آن گون ک

نیســتند تــا هرمنــدی بخواهــد آن را آزادانــه انتخــاب کنــد. بــه بیــان 

ــی  ــای گفتان ــول نظام ه ــخن، محص ــای س ــام صورت ه ــر، مت دیگ

ــی  ــای گفتان ــگ نظام ه ــردی از چن ــچ ف ــه هی ــا ک ــت و از آن ج اس

بیــرون نیســت، آزادی زیــادی در انتخــاب فــرم ســخن نــدارد؛ یعنــی 

اهمیــت ژانــر مــورد نظــر او را پیشــاپیش نظــام گفتانــی متبوعــش 

تعییــن کــرده اســت. بنــا بــر ایــن، تصادفــی نیســت کــه در گفتــان 

ســلطنت، ژانــر غالــب، مــدح+ قصیــده اســت، در گفتــان عرفــان، 

عشــق+ غــزل. در گفتــان مروطیــت، ژانــر غالــب عدالــت و 

آزادی+قالب هــای کاســیک، در گفتــان مدرنیتــه فردگرایــی+ 

ــن درازی دارد  ــث، دام ــن بح ــاال ای ــت. ح ــپید و... اس ــی و س نیای

ــد جنبه هــا و جهت هــای  ــان بهــر آن، بای ــرای بی و بدیهــی اســت ب

ــر  ــه ه ــت ک ــن اس ــم ای ــرصاً عرض ــا مخت ــرد؛ ام ــاز ک ــری را ب بیش

ــی  ــای گفتان ــع نظام ه ــا تاب ــنده ای، قوی ــا نویس ــاعر ی ــد، ش هرمن

ــری او  ــی های ژان ــت. کوچ کش ــتی اش اس ــه ی زیس ــم جامع متخاص

ــی  ــام گفتان ــک نظ ــه ی ی ــی  و غلب ــن جابه جای ــر از همی ــز متأث نی

بــر نظــام گفتانــی دیگــر اســت. در وســط همیــن تغییــر یــک 

ــم  ــی را داری ــا وضعیت ــر، م ــی دیگ ــم گفتان ــه نظ ــی ب ــم گفتان نظ

ــه آن دوره ی گــذار می گوینــد؛ ایــن دوره، در واقــع  کــه اصطاحــا ب

ــه  ــی پیشــین ب ــه کــه نظــم گفتان دوره ی بحــران اســت. هان گون

حاشــیه مــی رود، ژانرهــای مربــوط و مطلــوب آن نیــز حاشیه نشــین 

ــه حــد  ــا رســیدن ب ــد ت ــی جدی ــل، نظــم گفتان می شــوند. در مقاب

ــود را  ــوب خ ــر مطل ــی، ژان ــان هژمون ــا ه ــود ی ــلطه ی خ ــای س اع

ــان  ــات نش ــخ ادبی ــد. تاری ــت می کن ــا تقوی ــق ی ــد، تلفی ــدام تولی م

می دهــد کــه شــاعران یــا نویســندهگان همیــن دوره هــای گــذار انــد 

ــوز نظــم  ــد؛ چــون هن ــی ان ــن راســتا دچــار بی ثبات ــا در ای کــه غالب

ــی  ــم گفتان ــده و نظ ــین نش ــاً حاشیه نش ــین کام ــی پیش گفتان

جدیــد نیــز کامــا بــه تثبیــت نرســیده و بــه تبــع، ژانرهــای مطلــوب 

ــی  ــای گفتان ــی نظام ه ــن جابه جای ــه ای ــدر ک ــز. هــر ق ــا نی آن ه

رسیــع باشــد، یــا بــه مــوازات هــم در حــال تکویــن و تخاصــم 

ــد.  ــدا می کنن ــی پی ــن خصلت ــز چنی ــوب نی ــای مطل ــند، ژانره باش

ــوک   ــح فیس ب ــا صب ــی ش ــت، وقت ــی نیس ــم تصادف ــن ه ــس ای پ

ــان  ــهری  ت ــاعر همش ــه ش ــعر، از س ــه ش ــد، س ــاز می کنی ــان را ب ت

ــت  ــعری در مذم ــی، ش ــد: اول ــه می خوانی ــت جداگان ــه پس را در س

ــه  ــاِن موســوم ب ــا ترفندهــای باغــی جری امپریالیســم جهان خــوار ب

پســامدرن، دومــی چهارپــاره ای بــا شکســتگی های شــکل هندســی 

شــعر مــوزون در توصیــف تنهایــی و مظلومیــت یــک زن در یــک 

ــی در  ــیزده بیت ــزل س ــک غ ــومی ی ــاالر و س ــامِی مردس ــام اس نظ

مــدح و یــادآوری مفاخــر فرهنگــی خراســان بــزرگ. ایــن ســه شــعر 

هــر کــدام، در فــرم و محتــوا، صورتــی از ســخن مطلــوب یــک نظــام 

گفتانــی را اجــرا و بیــان می کننــد و هــر ســه گفتــان بــه مــوازات 

هــم در یــک جامعــه ی زبانــی و فرهنگــی در حــال تکویــن و تخاصــم 

ــه ی  ــز ســاخته و پرداخت ــا نی ــاس، ســایر ژانره ــن مقی ــه همی ــد. ب ان

ــی اســت. ــک نظــام گفتان ســخنی از ی

ــر  ــت ژان ــری موفقی ــی اندازه گی ــن رشایط ــن، در چنی ــر ای ــا ب بن

ــب آن را  ــان غال ــه گفت ــت ک ــی اس ــع مطالبات ــنده ی آن تاب و نویس

درخواســت می کنــد. پــس اساســا چیــزی بــه نــام شــعر، داســتان، 

ــط نظــام  ــدارد؛ فق ــی وجــود ن ــق و ناموفق شــاعر و نویســنده ی موف

را  دســته بندی هایی  چنیــن  کــه  دارد  وجــود  حاکــم  گفتانــی 

پیشــکش می کنــد.

صبــح کابــل: تفاوتــی کــه از»لوهــاران« تــا »زندگــی بــه ســفارش 

پشــه ها« نــزد خــود نویســنده وجــود دارد چیســت؟ 

جــربان: ایــده ی نخســتین هــر دو کتــاب نــزد مــن ایــن بــود کــه 

ــه ی  ــی جامع ــن و در دوم ــخ دی ــزِی تاری ــی فانت ــم در اول ــعی کن س

ــک  ــنت ی ــعی در نوش ــک، س ــر متاتی ــم. از منظ ــی آن را بنویس تخیل

ــا  ــه همیــن دلیــل شــگردها و تکنیک هــا و حت ــه داشــته  ام؛ ب دوگان

لحــن و زبــان در ایــن دو کتــاب بیشــر تابــع اقتضائــات و امکانــات 

بــازی بــا تاریــخ و اســتوره در »لوهــاران«، و ادغــام واقعیــت و خیــال 

ــت. ــوده اس ــه ها« ب ــفارش پش ــه س ــی ب در »زند گ

ــعری و  ــای ش ــا مجموعه ه ــان ب ــورد مخاطب ــل: برخ ــح کاب صب

رمان هایــت چگونــه بــوده؟

ــه  ــن زمین جــربان: شــاید مــن از آدم هــای خوش شانســی در ای

بــوده ام. مخاطبــان شــعرها و داســتان های مــن اغلــب کارهایــم را 

پســندیده انــد. البتــه بــه هــان انــدازه کــه ســزاوار بــوده  ام، رضایــت 

و حایت شــان را نیــز ازم دریــغ نکــرده انــد. در ایــن میــان کســانی 

نیــز بــوده انــد کــه طــرز کارهایــم را نپســندیده انــد و حتــا نقدهــای 

ــه هــر حــال، کســب رضایــت همــگان  ــد. ب ــر آن داشــته ان تنــدی ب

کار ناممکــن اســت.

ــان فارســی  ــا مخاطــب زب صبــح کابــل: خــودت را در نوشــنت ب

طــرف می دانــی یــا مدعــی اســتی کــه بایــد نوشــته هایت ترجمــه و 

بــه خــورد مخاطبــان جهــان داده شــود؟

جــربان: نــه، مــن اصــا مخاطــب غیــر فارســی زبان را بــه 

ــه ی  ــان مــن فارســی اســت و در پس زمین درســتی منی شناســم. زب

ــت.  ــته اس ــود داش ــی زبان وج ــب فارس ــواره مخاط ــز هم ــم نی ذهن

چــون  ام؛  نکــرده  تصــور  را  غیرفارســی زبان  مخاطــب  گاهــی 

بــرای  اصلــی،  زبــان  بــه  نــگارش  هنــگام  مخاطبــی  چنیــن 

ــتباه  ــا اش ــرم کام ــه نظ ــم ب ــاور ه ــن ب ــدارد. ای ــود ن ــنده وج نویس

اســت کــه بــرای داشــنت مخاطبــان جهانــی، بایــد بــه زبانــی 

ــه ی  ــر ترجم ــه فک ــنت ب ــش از نوش ــا پی ــت و ی ــی نوش ــر از فارس غی

ــه زبان هــای دیگــر قابلیــت  ــر ب ــا طــوری نوشــت کــه اث ــود و ی ــر ب اث

نگرش هایــی  چنیــن  باشــد.  داشــته  بیشــری  ترجمه پذیــری 

ریشــه در چیــزی غیــر از ادبیــات دارد و بیشــر نکاتــی مربــوط 

ــتش  ــد. راس ــم ان ــارت و امثاله ــهرت و تج ــی ش ــازار و پی جوی ــه ب ب

ــک گــروه کوچــک  ــوده، ی ــد نظــر مــن ب ــی کــه م ــره ی مخاطبان دای

کتاب خــوان افغانســتانی اســت. حتــا بــه فارســی زبانان غیــر از 

ــان  ــوزه ی زب ــن ح ــون در همی ــرده  ام؛ چ ــر ک ــر فک ــتان کم افغانس

ــادات، رســوم،  ــوع خرده فرهنگ  هــا، رفتارهــا، ع ــدر تن فارســی، آن ق

ــه  ــت ک ــرده اس ــی گس ــانی و اجتاع ــای انس ــا و دغدغه ه تلقی ه

عمــا شــکل دادن یــک جهــان داســتانی بــا همــه ی آن امــور، امــری 

ــه ی  ــی و تجرب ــر، زندگ ــت دیگ ــد. از جه ــر می رس ــه نظ ــن ب ناممک

ــه محیــط و رشایــط زیســته اش اســت.  هــر نویســنده ای بازبســته ب

تجربــه ی زیســته ی مــن نیــز از جایــی وارد جهــان داســتان می شــود 

کــه خصوصیــات و محدودیت هــای خــود را دارد. مســائل خاص تــر، 

ــای  ــه فرامنت ه ــته ب ــر و وابس ــه ی متفاوت ت ــر و تجرب ــط ویژه ت رشای

ــره ی  ــکارا روی دای ــی، آش ــی و سیاس ــی، تاریخ ــی، فرهنگ اجتاع

مخاطبــان اثــر نیــز تأثیــر می گــذارد. بــه همیــن دلیــل، حتــا توقــع 

ــی  ــی وقت ــا ایران ــتانی ی ــی زبان تاجیکس ــک فارس ــه ی ــته  ام ک نداش

داســتان مــرا می خوانــد، آن را بپســندد؛ چــون بــه ایــن نکتــه 

ــن  ــای چنی ــأله و دل نگرانی ه ــن مس ــتان م ــه داس ــم ک ــا آگاه کام

ــت. ــه اس ــانه نگرفت ــی را نش مخاطب

چگونــه  افغانســتان  در  را  داســتان  وضعیــت  کابــل:  صبــح 

؟ می بینــی

جــربان: بســتگی دارد کــه از کلمــه ی وضعیــت داستان نویســی 

چــاپ  افزایــش  مقصــود  آیــا  می کنیــم.  مــراد  را  چیــزی  چــه 

ــه  ــه در مقایس ــت ک ــان اس ــتان و رم ــوان داس ــر عن ــی زی کتاب های

ــر  ــت؟ اگ ــته اس ــودی داش ــیر صع ــل، س ــال قب ــی س ــت س ــا بیس ب

ــور از  ــه، منظ ــا ن ــد. ی ــر می رس ــه نظ ــوب ب ــه مطل ــد ک ــن باش چنی

نبــض تپنــده ای در عرصــه ی ادبیــات اســت کــه بــا تولیــد و ارائــه ی 

آثــاری متفــاوت، و معرفــی نویســند گان فــراوان بــه جامعــه ی ادبــی، 

در حــال شــکل گیری اســت؟ غیبــت چنیــن چیــزی را شــا بهــر از 

مــن می بینیــد و می دانیــد.

صبــح کابــل: در دیگــر زبان هــا رمــان توانســته اســت بــازار 

بهــری نســبت بــه شــعر دســت و پــا کنــد؛ فکــر می کنــی در 

فارســی هــم ایــن اتفــاق در حــال افتــادن اســت؟

مطلــوب  ژانــر  منی دانــم  درســتی  بــه  راســتش  جــربان: 

ــت.  ــه اس ــه و چگون ــی چ ــان فارس ــر از زب ــای غی ــان زبان ه مخاطب

ــام  ــار و ارق ــق آم ــد مطاب ــخ هایی بای ــش ها و پاس ــن پرس ــرح چنی ط

باشــد و مــن در حــال، از آمــار و ارقــام افزایــش مخاطبــان داســتان 

ــرم  ــه نظ ــا ب ــدارم؛ ام ــرب ن ــر خ ــای دیگ ــعر در زبان ه ــه ش ــبت ب نس

ــت  ــه و قدم ــه ریش ــتگی ب ــر بس ــه ای بیش ــن مطالب ــد چنی می رس

ــعر  ــال، ش ــه ی مث ــه گون ــد؛ ب ــته باش ــان داش ــک زب ــر در ی ــک ژان ی

ژانــر کانونــی و مســلط زبــان فارســی اســت. اگــر بتوانیــم آمــار 

ــار شــاعران کاســیک و جدیــد  بگیریــم کــه جامعــه ی مــا چقــدر آث

ــد  ــم خری ــا رق ــم آن را ب ــد بتوانی ــد و بع ــد و می خوانن ــا را می خرن م

ــم،  ــه کنی ــان مقایس ــتانی م ــای داس ــدن کتاب ه ــزان خوان ــا می و ی

تصــور می کنــم بــه نتیجــه ی عکــس می رســیم. اساســا آن چــه 

ــا مخاطــب داســتان نســبت  ــه ایــن توهــم انداختــه کــه گوی مــا را ب

ــات  ــب تبلیغ ــه ی فارســی زبان بیشــر شــده، اغل ــه شــعر در جامع ب

خریــد و خوانــدن آثــار داســتانی کاســیک ادبیــات جهــان از طریــق 

ــک  ــودن آن ش ــی ب ــه واقع ــن ب ــه م ــت ک ــی اس ــبکه های اجتاع ش

دارم. مخاطبــان داســتان مــا و حتــا آثــار داســتانی ادبیــات جهــان، 

ــان شــعر فارســی بســیار کمــر از آن چــه اســت  ــه نســبت مخاطب ب

ــود. ــور می ش ــه تص ک

صبــح کابــل: وضعیــت موجــود در افغانســتان تأثیــرش بــر 

ــژه زا و  ــد، اب ــر می کنن ــده ای فک ــه ع ــور ک ــت؟ آن ط ــات چیس ادبی

ــت؟ ــته اس ــی گذاش ــر منف ــا تأثی ــت ی ــت اس مثب

ــرم  ــرض می گی ــش ف ــن پرس ــه را در ای ــک نکت ــن ی ــربان: م ج

ــداوم  ــران م ــه بح ــه ب ــا توج ــی، ب ــت و منف ــور از مثب ــر منظ ــه اگ ک

اجتاعــی و سیاســی افغانســتان، وفــور موضــوع و مــواد خــام 

وفــور  ایــن  یعنــی  اســت.  »نــه«  پاســخ  باشــد.  نوشــنت  بــرای 

موضــوع هیــچ کمکــی بــه حــال ادبیــات مــا منی کنــد؛ چــون 

اســت.  متزلــزل  و  بی ثبــات  نهایــت  بحــران،  دل  در  زندگــی 

ــر  ــذران عم ــران، گ ــاکن در بح ــان س ــت انس ــی خواس ــقف نهای س

ــال  ــا مج ــانی ی ــن انس ــت. چنی ــی اس ــای فیزیولوژیک ــع نیازه و رف

اندیشــیدن و نوشــنت منی یابــد و یــا کمــر می یابــد کــه بــه صــورت 

ــوان  ــه عن ــد. ب ــان می ده ــود را نش ــرون خ ــام و س ــای خ تجربه ه

منونــه نــگاه کنیــد بــه صدســال تجربــه ی داستان نویســی مــا و یــا 

مــا.  معــارص  شــعر  سیاه مشــق های 

مهم تــر از آن، هیــچ بحــران و گسســتی در یــک جامعــه بــه 

خــودی خــود تبدیــل بــه ادبیــات و هــر منی شــود؛ مگــر ایــن 

کــه اندیشــه ی انتقــادی و مســأله آفرینی آن را پشــتیبانی کنــد. 

هــر قــدر کــه بحران هــا و گسســت های یــک جامعــه متوالــی و 

عمیــق هــم باشــند، چنان چــه بــه مســأله ی انســان هــان جامعــه 

بــدل نشــوند، تأثیــری بــر ادبیــات و هــر آن، نیــز منی گذارنــد. 

اندوهنــاک ایــن اســت کــه هیــچ فاجعــه ای در اجتــاع بــری مــا 

ــا ســپس ادبیــات آن را موضــوع کار  ــه مســأله تبدیــل منی شــود ت ب

ــا  ــه ی م ــع انســانی جامع ــک فجای ــچ ی ــا برعکــس هی ــد، ی خــود کن

در ادبیــات جــا پیــدا منی کنــد و بــه مســأله ی ادبیــات تبدیــل 

و چــرا در دل  کــه چطــور  کــرده  ایــد  فکــر  منی شــود. گاهــی 

ایــن همــه حمــات انتحــاری و تکــه تکــه شــدن هــر روزه ی جســم 

آدم هــای ایــن رسزمیــن، هنــوز می توانیــم غــزل عاشــقانه بنویســیم؟ 

چرایــی و چگونگــی ایــن بحــث، موضوعــی جــدا و طوالنــی  اســت؛ 

ــه گونــه ی مثــال، کافــی  اســت تجــارب رویدادهــای خیزابــی  امــا ب

دهه هــای ســده ی بیســتم را پیــش چشــم بیاوریــم. از جنبــش 

مروطــه ی اول تــا اســتبداد 50ســاله ی خانــدان یحیــا و کودتــای 

ــان،  ــق و ســپس پیــروزی جهادی هــا و طالب حــزب دموکراتیــک خل

ــره روز افغانســتانی نرفــت و چــه  ــر رس انســان تی چــه آشــوبی کــه ب

ــود؛  ــی نب ــوع کار ادب ــره روزی موض ــن تی ــه از ای ــی ک ــم مراکم حج

امــا کــدام یــک از ایــن تباهــی و فســاد حیــات انســانی بــه ادبیــات 

ــا چــه کمیــت و  ــا داســتان، ب ــا شــعر، چنــد ت تبدیــل شــد؟ چنــد ت

کیفیتــی آن را مســأله مند کــرده اســت؟

وضعیــت حــارض نیــز ادامــه ی هــان تاریــخ اســت. چیــزی 

ــا بدترشــدن آن  ــه از بهرشــدن ی ــده منی شــود ک خاصــی در آن دی

ــد. ــان آی ــه می ــخنی ب س

صبح کابل: از کتابی که روی دست داری بگو.

جــربان: راســتش مــن آدم بســیار آشــفته حال و پراگنــده ای 

اســتم. یــک دایــره ی تقریبــا بــزرگ مطالعاتــی در عرصــه ی ادبیــات 

ــم  ــن را ه ــرم. ای ــاخه می پ ــه آن ش ــاخه ب ــن ش ــواره از ای دارم و هم

ــه رغــم  ــا ب ــی اســت؛ ام ــن طــرز کار، عیــب کان ــم کــه چنی می دان

ــی از  ــی در یک ــکان دامئ ــه اس ــق ب ــوز موف ــیار، هن ــای بس تاش ه

ایــن شــاخه ها نشــده ام. امیــدوارم پیــش از پیــری و ناتوانــی، ایــن 

توفیــق بــه دســت آیــد؛ بــه همیــن دلیــل، همزمــان ایده هــای 

مختلفــی را در ذهنــم می پرورانــم، ســپس مدتــی روی  یکــی  از 

ــم و بعــد آن را رهــا کــرده؛ مــی روم رساغ دیگــری.  آن هــا کار می کن

ایــن ســه ســال اخیــر بیشــر وقتــم رصف ســه موضــوع کامــا 

متفــاوت شــده اســت: اولــی یــک قصــه، دومــی بــه گونــه ای تاریــخ 

سیاســی زبــان فارســی در افغانســتان کــه رســاله ی داکــری ام 

ــه  ــاب شــعر کــه بیشــر ب ــی در ب ــز اســت و ســومی هــم ایده های نی

جامعه شناســی و تاریــخ ادبیــات شــعر فارســی تعلــق دارد؛ بنــا 

ــدی ام  ــاب بع ــا کت ــک از این ه ــدام ی ــم ک ــق منی دان ــن، دقی ــر ای ب

ــت. اس

***

ــه  روز  ــت ک ــوان اس ــارز، آوازخ ــا آرش ب ــدی ب ــوی بع گفت وگ

ــح  ــه ی صب ــاره ی 123 روزنام ــوس 1398 در ش ــنبه 3 ق یک ش

کابــل بــه نــرش خواهــد رســید.
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کــودک آزاری جنســی، شــامل هــر نــوع اســتفاده از کــودک بــرای رســیدن 

بــه تحریــک جنســی اســت کــه می توانــد توســط بزرگ ســاالن و یــا کــودکان 

ــا  ــا ملــس و ی ــت گاه همــراه ب ــد. آزار جنســی ممکــن اس ــاق بیفت ــر اتف دیگ

ــا  ــن آزار، تنه ــع ای ــود؛ در واق ــام ش ــودک انج ــردن ک ــس ک ــدون مل ــا ب حت

ــود. آزار  ــدود منی ش ــی مح ــه ی جنس ــرای رابط ــودک ب ــردن ک ــور ک ــه مجب ب

جنســی غیــر ملســی رفتارهایــی نظیــر وادار کــردن کــودک بــه نــگاه کــردن 

تصاویــر مســتهجن یــا تــاش بــرای متاشــا کــردن کــودک برهنــه را در 

ــا توجــه بــه آثــار بســیار زیان بــاری کــه آزار جنســی بــر ســطح  برمی گیــرد. ب

روان فــرد بــه جــای می گــذارد، شــا بــه عنــوان پــدر و مــادر کــودک، بایــد 

در مــورد عائــم و احتــال وقــوع ایــن آســیب، آگاهــی کافــی داشــته باشــید 

تــا بتوانیــد از وقــوع آن پیش گیــری کنیــد و یــا در صــورت وقــوع بدانیــد کــه 

بایــد چــه اقداماتــی را انجــام دهیــد. 

ــن اســت کــه بیشــر آزارهــای جنســی، معمــوال  ــل توجــه ای ــه ی قاب نکت

توســط آشــنایان و یــا کســانی انجــام می شــود کــه کــودک بــه آن هــا اعتــاد 

ــد،  ــاد روی می ده ــورد اعت ــراد م ــط اف ــار توس ــن رفت ــه ای ــی ک دارد. هنگام

ــد. ــد ش ــدان خواه ــی دو چن ــیب های روان آس

 عالئم کودک آزاری جنسی 

ــد، معمــوال  ــه  ان ــرار گرفت ــی کــه مــورد سوءاســتفاده ی جنســی ق کودکان

عائــم هیجانــی و رفتــاری خاصــی را از خــود نشــان می دهنــد. در ادامــه بــه 

ــن  ــورد ای ــم. داشــنت آگاهــی در م ــن آن هــا اشــاره کرده  ای برخــی از مهم تری

ــودک  ــکل ک ــل مش ــرای ح ــد ب ــه بتوانی ــد ک ــک می کن ــا کم ــه ش ــم، ب عائ

هرچــه زودتــر وارد عمــل شــوید. 

ــرر  ــای مک ــر کابوس ه ــودک، نظی ــواب ک ــکات در خ ــواع مش ــروز ان • ب

شــبانه.

• بدخلقی و گوشه گیری .

• پرخاش گری.

• اضطراب .

• جویدن ناخن یا مکیدن انگشت.

ــد  ــازی می کن ــر ب ــودک کم ت ــال ک ــرای مث ــی؛ ب ــم افردگ ــروز عائ • ب

یــا کم تــر می خنــدد.

• ترس از تنها ماندن با برخی از بزرگ ساالن. 

• ترس از ملس شدن توسط بقیه.

• نشــان دادن برخــی رفتارهــای جنســی کــه بــا ســن کــودک تناســب 

نــدارد.

• افت تحصیلی.

• خشم بی دلیل نسبت به والدین یا یک فرد خاص.

• بروز ترس هایی که تا کنون نبوده است.

ــز در  ــر نی ــانه های زی ــوق، نش ــم ف ــر عائ ــاوه ب ــات ع ــی اوق ــه گاه البت

ــد،  ــه  ان ــرار گرفت ــودک آزاری ق ــی و ک ــیب های جنس ــورد آس ــه م ــی ک کودکان

ــت. ــایع اس ــر ش ــه کم ت ــود ک ــده می ش دی

• ادرار همراه با خون.

• کبودی و تورم ناحیه ی تناسلی.

• تغییر رنگ در لباس زیر.

• اشکال در نشسنت روی چوکی.

ــرار  ــی ق ــتفاده ی جنس ــورد سوءاس ــه م ــی ک ــیاری از کودکان ــه بس اگرچ

ــد؛  ــاری خاصــی را از خــود نشــان می دهن ــم عاطفــی و رفت ــد، عائ می گیرن

ــل  ــن دلی ــه همی ــتند. ب ــه نیس ــودکان این گون ــیاری از ک ــال بس ــن ح ــا ای ب

ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــود. ب ــد ب ــخت تر خواه ــا س ــی در آن ه ــخیص آزار جنس تش

مســأله، بهــر اســت کــه بــه جــای تشــخیص بــر پیش گیــری از ایــن اتفــاق 

ــودک، در  ــی ک ــت جنس ــب و تربی ــاط مناس ــراری ارتب ــوید. برق ــز ش متمرک

ــت. ــر اس ــیار مؤث ــی بس ــای جنس ــری از آزاره پیش گی

 تأثیر كودک آزاری جنسی در سنین مختلف 

ــد؛  ــان می مان ــی پنه ــوارد در کودک ــیاری م ــی در بس ــودک آزاری جنس ک

آثــارش را در نوجوانــی نشــان خواهــد داد. نوجوانانــی کــه  امــا اغلــب 

ســایرین  از  بیــش  داشــته  انــد،  را  تجربــه ی سوءاســتفاده های جنســی 

آزار جنســی  نشــان می دهنــد.  خــود  از  پرخطــری  و  مخــرب  رفتارهــای 

کــودکان در ســنین بــاال بــه مراتــب صدمــات شــدیدتری بــه فــرد وارد 

می کنــد و درمــان آثــار آن نیــز بــه مراتــب دشــوار اســت. همچنیــن هــر چــه 

ــه وی  ــدیدتری ب ــیب ش ــد، آس ــر باش ــودک نزدیک ت ــه ک ــیب زننده ب ــرد آس ف

ــی و رفتــاری  ــد پیامدهــای روان وارد می شــود. کــودک آزاری جنســی می توان

ــد.  ــته باش ــراه داش ــه هم ــدت ب ــر را در بلندم زی

• ناتوانی در برقراری ارتباط عمیق با دیگران. 

• ترس شدید از صمیمت و اعتاد به دیگران.

• اعتیاد به مواد و یا مروبات الکلی.

• گوشه گیری و اختال در برقراری روابط جنسی پس از ازدواج.

• طاق و ازدواج های ناموفق .

• دچــار شــدن بــه اختاالتــی نظیــر اختــال اســرس پــس از ســانحه، 

اضطــراب و افردگــی.

• اختاالت جنسی.

• کاهش اعتاد به نفس.

• خودکشی.

درمان کودک آزاری جنسی

ــری بهــر  ــه بســیار مهــم اســت کــه همیشــه پیش گی ــن نکت دانســنت ای

ــر  ــود را به ــودک خ ــی ک ــت جنس ــن تربی ــه والدی ــر چ ــت ه ــان اس از درم

ــودکان را رشوع  ــوص ک ــای مخص ــالگی آموزش ه ــن چهارس ــد و از س بیاموزن

کننــد، امــکان آســیب های جنســی در کــودکان را بســیار کاهــش می دهنــد 

و از پیامدهــای ســخت و طاقت فرســای آن در ســنین باالتــر جلوگیــری 

مســأله ی  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا  عزیــز  والدیــن  امیدواریــم  می کننــد. 

ــارت الزم  ــری مه ــرای یادگی ــود را ب ــاش خ ــام ت ــی، مت ــودک آزاری جنس ک

بــرای جلوگیــری از وقــوع حادثــه انجــام دهنــد و در صورتــی کــه آســیب رخ 

داده باشــد، بــه جــای رسزنــش خــود و یــا کــودک  شــان، بــه دور از هــر گونــه 

ــد. ــری کنن ــدیدتر جلوگی ــیب های ش ــوع آس ــی از وق قضاوت

از پیامدها
 تا درمان کودک آزاری جنسی

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

زهرا سیاس

زیبــای  چشــم های  در  اندوهــی 

ــت  ــت. هف ــده اس ــالگی اش خوابی  بیست س

ســال پیــش، زمانــی کــه 13 ســال دارد، 

یکــی از خانواده هــا ی زورمنــد والیــت شــان 

مــی رود. خواســتگاری اش  بــه 

عــروس  نیــز  زهــرا  بــزرگ  خواهــر 

همیــن خانــواده اســت. خانــواده ی زهــرا 

زندگــی  از کشــورهای همســایه  یکــی  در 

می کنــد. آن هــا مخالفتــی بــا ایــن خانــواده 

ندارنــد؛ امــا بــه دلیــل ایــن کــه زهــرا دو 

از خــودش دارد،  خواهــر مجــرد بزرگ تــر 

رســم  کــه طبــق  خانــواده اش می گوینــد 

خانــواده و جامعــه، اول بایــد دخــران بــزرگ 

ازدواج کننــد تــا مــردم حرفــی درنیاورنــد. 

از طرفــی هــم زهــرا تــازه 13 ســاله شــده 

ــه  ــاله ای ک ــرد چهل س ــا م ــت و ازدواج ب اس

خواســتگار زهــر اســت، بــه لحــاظ ِســنی 

مناســب نیســت.

خانــواده ی زهــرا، جــواب رد می دهنــد؛ 

جــواب ردی کــه بــه غیــرت ایــن خانــواده ی 

راهــی  کــه  غیرتــی  برمی خــورد؛  زورمنــد 

بــرای تخلیــه نــدارد جــز شــکنجه کــردن 

ــی از  ــا یک ــا ب ــه قب ــرا ک ــزرگ زه ــر ب خواه

ــت.  ــرده اس ــواده ازدواج ک ــن خان ــردان ای م

ــه هــر شــکل ممکــن، خواهــر زهــرا  آن هــا ب

ــا شــاید از ایــن  را زیــر شــکنجه می گیرنــد ت

طریــق خانــواده ی زهــرا را مجبــور بــه قبــول 

کننــد؛ امــا ایــن شــکنجه ها بــر تصمیــم 

ــدارد. ــری ن ــرا تأثی ــواده ی زه خان

وقتــی  مــاه،  چنــد  گذشــت  از  پــس 

بــه  بــرای  خانــواده  ایــن  تاش هــای 

می مانــد،  بی نتیجــه  زهــرا  دســت آوردن 

می گیرنــد؛  پیــش  را  دیگــری  ترفنــد 

ــرا را  ــزرگ زه ــر ب ــه در آن خواه ــدی ک ترفن

مجبــور می کننــد، بــا آن هــا همــکاری کنــد. 

مــردان آن خانــواده ، خواهــر زهــرا را تهدیــد 

بــه طــاق و مــرگ می کننــد تــا همــرای 

شــان همــکای کنــد. بــه بهانــه ی بــردن 

ــا  ــدرش، از آن ه ــه ی پ ــه خان ــرا ب ــر زه خواه

معذرت خواهــی می کننــد و چنــد روزی را 

ــه  ــی ک ــد. زمان ــرا می مانن ــواده ی زه ــا خان ب

تصمیــم می گیرنــد بــه افغانســتان برگردنــد، 

خواهــر زهــرا برایــش می گویــد کــه بهــر 

ــا  ــرود ت ــه افغانســتان ب ــا او ب اســت مدتــی ب

کمــی از ناراحتی هایــی کــه بــه وجــود آمــده 

اســت، فروکــش کنــد. زهــرا کــه طفلــی 

خواهــرش  پیشــنهاد  از  نیســت،  بیــش 

زادگاهــش،  و  افغانســتان  بــه  آمــدن  و 

ــا  ــز ب ــرا نی ــواده ی زه ــود. خان ذوق زده می ش

درخواســت دخــر شــان موافقــت می کننــد 

و زهــرا را همــراه بــا خواهــرش بــه افغانســتان 

. می فرســتند

دور  خانــواده اش  از  کــه  همیــن  زهــرا 

می شــود، داروی بیهوشــی داده می شــود 

و دو روز بعــد، رس از افغانســتان در مــی آورد. 

در طــول راه، زهــرا چنــد بــار بــه هــوش 

می کننــد.  بیهوشــش  دوبــاره  و  می آیــد 

در  کــه  دارد  یــاد  بــه  را  صداهایــی  او 

زهــرا  اســت؛  شــنیده  ایست بازرســی ها 

ــرای پولیــس مــرزی گفتنــد  ــد کــه ب می گوی

ــتان  ــداوی از افغانس ــرای ت ــم و ب ــن مریض م

ام. شــده  آورده 

دو روز بعــد، زهــرای 13ســاله را بــه عقــد 

می آورنــد.  در  40ســاله اش  خواســتگار 

خانــواده ی زهــرا دیگــر هــر چــه می خواهنــد 

بــه دخــر شــان متــاس بگیرنــد، موفــق 

بــه  کــه  13ســاله  زهــرای  منی شــوند. 

ــه ازدواج  ــوده شــده و ب ــی رب ــه ی مهان بهان

اجبــاری تــن داده اســت، در کنــار رســیدگی 

ــه، مجبــور اســت نیازهــای  ــه کارهــای خان ب

خشــونت هایش  بــا  را  شــوهرش  جنســی 

بــرآورده کنــد. شــوهر زهــرا کــه بــه بــاور 

خــودش بــرای بــه دســت آوردن زهــرا تــاِش 

زیــادی کــرده اســت، هــر روز ســعی می کنــد 

بــه نوعــی تافــی آن را از زهــرا بگیــرد. از 

کــه  زهــرا  بــا  خشــن  جنســی  رویه هــای 

تــا خشــونت های  نیســت  بیــش  کودکــی 

ــوان  ــی آن را می ت ــار روان ــه آث ــی ای ک فیزیک

در انــدوه چشــم های زهــرا دیــد.

از  نوعــی  بــا  روز  هــر  زهــرای کوچــک 

تحقیــر و خشــونت روبــه رو اســت؛ خشــونتی 

کــه بــه او و خواهــرش مســاویانه تقســیم 

می شــود و هیــچ کــدام منی تواننــد کمکــی 

بــرای هــم کننــد . یکــی از روزهــا کــه زهــرا 

ــد،  ــل حــرف شــوهرش اعــراض می کن مقاب

شــوهرش او را بــه دشــت بیابانــی در هــان 

والیــت می بــرد و بــا گذاشــنت تفنگچــه زیــر 

ــد کــه  ــش خاطرنشــان می کن گوشــش، برای

اگــر بــار دیگــر مقابــل او چیــزی بگویــد، 

مــرده اش را گــم و گــور می کنــد. زهــرا پــس 

ــوش  ــه گ ــزی ب ــه ی کنی ــان روز، حلق از ه

ــز را  ــه چی ــد هم ــاش می کن ــدازد و ت می ان

طــوری بــرای شــوهر و خانــواده ی شــوهرش 

انجــام دهــد کــه باعــث خشــم شــان نشــود؛ 

ــدارد. شــوهرش  امــا ایــن کارهــا فایــده ای ن

ــه ای او را  ــه هــر بهان ــواده ی شــوهرش ب خان

تحقیــر می کننــد.

هفــت ســال همیــن گونــه می گــذرد؛ 

ــه  ــواده اش دارد و ن ــربی از خان ــرا خ ــه زه ن

خانــواده اش خــربی از او. پــس از هفــت  

ســال، روزی شــوهرش او را بــه بــازار می بــرد 

ــورد.  ــادرش رس می خ ــا م ــی ب ــرا اتفاق و زه

ــا اســتفاده از بی توجهــی شــوهرش، زهــرا  ب

ــادرش می رســاند و هــر دو  ــه م خــودش را ب

ــد.  ــرار می کنن ــرا ف ــوهر زه ــم دید ش از چش

مــادر زهــرا چنــد ســال را در چندیــن 

والیــت افغانســتان دنبــال او و خواهــرش 

ــه  ــا نیافت ــربی از آن ه ــا خ ــت؛ ام ــته اس گش

ــادرش در  ــا م اســت. زهــرا رسگذشــتش را ب

ــل  ــه کاب ــادرش او را ب ــذارد و م ــان می گ می

انتقــال می دهــد تــا مبــادا پیــدای شــان 

ــای  ــی از نهاده ــه یک ــرا، ب ــادر زه ــد. م کنن

مدافــع حقــوق زنــان مراجعــه می کنــد و 

خواســتار رســیدگی بــه جرمــی می شــود 

رفتــه  و دخــرش  بــر حــق خانــواده  کــه 

اســت. در میانجی گــری و تحقیقاتــی کــه 

ایــن نهــاد انجــام می دهــد، پــی می بــرد 

بانفــوذ  افــراد  از  یکــی  زهــرا  کــه شــوهر 

داعــش اســت. ایــن فــرد زهــرا و کارمنــدان 

آن نهــاد را تهدیــد بــه مــرگ می کنــد.

مــادر زهــرا اکنــون پرونــده ی دخــرش 

را در نهادهــای عدلــی و قضایــی دنبــال 

می کنــد تــا عامــل خشــونت ها بــر دخــرش 

را محاکمــه کنــد. او می فهمــد کــه محاکمــه 

ــرا  ــوهر زه ــد ش ــدی مانن ــرد زورمن ــردن ف ک

ــا زهــرا  بــرای او کار ســاده ای نیســت؛ امــا ب

تصمیــم گرفتــه انــد کــه هــر طــور شــده 

طــاق زهــرا را از شــوهرش بگیرنــد و او را بــه 

ــپارند. ــون بس ــه ی قان پنج

دخرتی که به بهانه ی مهامنی ربوده شد
افسانه یاس

هیــچ گاهــی نبــوده کــه خواســته باشــم از کابــل 

حــرف بزنــم و در نخســت، چهره هــای تاریــک و 

ــد. ــده باش ــم نیام ــه ذهن ــده ی آن ب رنج دهن

از چهارشــنبه ی هفتــه ی گذشــته بــه ایــن ســو، 

هــوای کابــل بارانــی اســت؛ بهریــن امتیــازی کــه 

باشــندگان کابــل می تواننــد در ایــن فصــل ســال 

ــوا  ــی ه ــزون آلودگ ــا از رش روزاف ــند ت ــته باش داش

ــن  ــا ای ــت؛ ام ــرف اس ــاران و ب ــند، ب ــان باش در ام

ــندگان  ــرای باش ــه ب ــدازه ک ــان ان ــه ه ــا ب باران ه

کابــل امتیــاز اســت، محدودیــت زا نیــز اســت. 

آب راه هــای  همــه ی  بــاران،  گرفــنت  شــدت  بــا 

خیابان هــا  در کابــل بنــد شــده و آب بــه ســطح 

گوشــه های  بیشــر  در  کــه  می آیــد  بــاال  رسک 

شــهر، بــا بیســت دقیقــه بارندگــی آب بــه انــدازه ای 

پیــاده  در رس ک هــا جمــع می شــود کــه دیگــر 

ــاری  ــه ی ش ــه گفت ــد. ب ــود از رسک رد ش منی ش

ــدن از رسک در  ــرای رد ش ــل، ب ــندگان کاب از باش

ــت. ــاز اس ــق نی ــه قای ــن ب ــی، واقع ــای باران روزه

بــه  میزبــان دســت  کابــل، همه ســاله  شــهر 

ســینه ی ایــن وضعیــت اســت. در شــهر کابــل هــر 

ــهر  ــارد؛ ش ــی بب ــا طوالن ــد و ی ــاران تن ــه ب ــاری ک ب

بــه جزیره هــای کوچــک بــدل می شــود کــه ناچــار 

بــرای رفــنت از جزیــره ای بــه جزیــره ی دیگــر قایــق 

کرایــه کــرد؛ امــا از بخــت بــد، کــه ایــن وضعیــت، 

چنیــن  در  نیســت؛  مهــم  کســی  هیــچ  بــرای 

روزهایــی، از قایــق خــربی نیســت. دولــت هــم کــه 

ــردم  ــه اســت. واکنــش م ــه خــواب زمســتانی رفت ب

ــد  ــنت چن ــه گرف ــم ب ــا ه ــی خیابان ه ــه آب گرفتگ ب

ــی  ــت و اعراض های ــوک اس ــرای فیس ب ــس، ب عک

ــی  ــت های فیس بوک ــان پس ــای ه ــا در پ ــه تنه ک

پایــان می یابــد؛ خــاری کــه بــه چشــم خــواب زده ی 

شــهرداری کابــل منی خلــد. ســال گذشــته زمانــی 

کــه در پــی باران هــای چنــدروزه، شــهر کابــل 

ــت؛  ــاال گرف ــا ب ــا آب در رسک ه ــر محل ه در بیش

ــا  ــته و ب ــر را بس ــر کم ــان کارگ ــن از جوان ــد ت چن

کراچی هــای دســتی  شــان، در دل ایــن مرداب هــا 

ایســتادند و در بــدل پــول، مــردم را از ایــن ســوی 

رسک بــه آن ســو عبــور دادنــد کــه ویدیــوی آن نیــز 

ــد  ــت ش ــه دس ــت ب ــی دس ــبکه های اجتاع در ش

کــه جــز هشــتگ خنــده و گریــه چیــزی را در پــی 

ــت.  نداش

اگــر در جامعــه ی دیگــری جــز  ایــن ویدیــو 

یــا  احتــاال  می رســید،  نــر  بــه  افغانســتان 

شــهردار آن شــهر از ســمتش اســتعفا می کــرد و یــا 

ــن آب راه هــا می انداخــت  خــود را در یکــی از همی

تــا ایــن کــه بــار ایــن همــه خجالتــی را پــاک کنــد.

ــربی  ــا خ ــن حرف ه ــگار؛ از ای ــه ان ــگار ن ــا ان ام

و  حکومتــی  بلند پایــه ی  مســؤوالن  نیســت. 

ــتند در  ــار نیس ــود ناچ ــون خ ــل، چ ــهرداری کاب ش

آب گرفتگــی خیابان هــای کابــل از خانه هــا ودفــر 

ــا رد  ــن مرداب ه ــاده از ای ــد و پی ــرون بزنن ــان بی ش

شــوند، ایــن وضعیــت هیــچ تفاوتــی در وضــع آن هــا 

ــه وجــود منــی آورد. چیــزی کــه باعــث می شــود،  ب

ایــن وضعیــت نیــز تفاوتــی نکــرده و تــا کابــل 

اســت، باشــندگان آن بایــد هنــگام ریــزش بــاران و 

بــرف، آمــاده ی مبــارزه بــا خشــم طبیعــت و روزگار 

بی رحــم باشــند.

کابــل بــدون شــک تنهــا پایتخــت جهــان اســت 

ــه  ــه ب ــدارد ک کــه سیســم کانالیزاســیون شــهری ن

دوام جزیــره ای بــودن کابــل در روزهــای بارانــی 

کمــک کــرده اســت.

دوام و تکــرار ایــن وضعیــت بــا هــر بــار بارندگــی 

ــه شــهرداری  ــن اســت کــه ن ــر ای ــل، بیان گ در کاب

و نــه هــم نهــادی بــه اصطــاح پارملــان کــه گویــا 

ــردم  ــوق م ــع حق ــت و مداف ــرد حکوم ــر عمل ک ناظ

ــد. ــؤول منی دان ــود را مس ــت، خ اس

ــه  ــوده ای ک ــی و آل ــان خاک ــی بیاب ــل، گاه کاب

منی شــود بــه دلیــل تراکــم بیــش از انــدازه ی ذرات 

ــس  ــد و نف ــود را دی ــری خ ــوا، چند م ــق در ه معل

کشــید و گاهــی هــم مجمع الجزایــری بــدون خــط 

حمــل و نقــل کــه بــرای رفــنت بــه جزیــره ای دیگــر، 

ناچــاری بــه مــرداب بزنــی.

نتیجــه  ایــن  بــه  وضعیــت،  ایــن  تکــرار  بــا 

نهــاد  هیــچ  و  کابــل  شــهرداری  کــه  می رســیم 

دیگــری، در ایــن مــورد برنامــه ای نداشــته و قصــد 

تــا اندکــی مشــقت روزهــای  آن را نیــز ندارنــد 

ســخت بارانــی را از شــانه های زخم خــورده ی ایــن 

مــردم کــم کننــد.

مجمع الجزایر؛ شرح حال این روزهای کابل 
روزنوشت
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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 $

ترافیکــی،  جداگانــه ی  رویــداد  دو  نتیجــه ی  در 

چهــار نفــر در مســیر شــاهراه ســمنگان- بلــخ جــان 

باختنــد. منیــر رحیمــی، ســخنگوی فرماندهــی پولیــس 

ســمنگان، بــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد کــه ایــن 

ــداد ناوقــت روز گذشــته، پنج شــنبه )30عقــرب(  دو روی

ــخ رخ داده اســت کــه  در مســیر شــاهراه ســمنگان – بل

ــن  ــه ت ــه و س ــان باخت ــافر ج ــار مس ــه ی آن چه در نتیج

ــد.  دیگــر زخمــی شــده  ان

ــداد از  ــن روی ــان ای آقــای رحیمــی، افــزود کــه قربانی

ســوی پولیــس بــه شــفاخانه ی مرکــزی ســمنگان انتقــال 

داده شــده اســت. 

به گفتــه ی ســخنگوی فرماندهــی پولیــس ســمنگان، 

رویــداد اول زمانــی رخ داد کــه یــک موتورســایکل بــا یــک 

موتــر تیلــر برخــورد کــرد و رویــداد دوم نیــز در نتیجــه ی 

واژگــون شــدن یــک موتــر رساچــه رخ داده اســت. فاصلــه 

بیــن ایــن دو رویــداد یــک ســاعت بــوده اســت.

علــت وقــوع ایــن دو رویــداد مراعــات نکــردن قوانیــن 

و مقــررات ترافیکــی گفتــه شــده.

ایــن درحالــی اســت کــه بــه تازگــی در نتیجــه ی 

واژگــون شــدن یــک عــراده موتــر مســافربری نــوع 404 

ــت  ــزی والی ــان مرک ــوالی بغ ــردآب ولس ــاحه ی گ در س

ــر  ــر دیگ ــش از 50 نف ــه و بی ــان باخت ــر ج ــان، 3 نف بغ

ــدند.  ــی ش زخم

ــتان،  ــاهراه های افغانس ــی در ش ــای ترافیک رویداده

ــافربری،  ــای مس ــواره موتره ــت؛ هم ــادری نیس ــاق ن اتف

خوانــده  راننده هــا  بی احتیاطــی  چــه  آن  دلیــل  بــه 

منحــرف  جــاده  از  یــا  بزرگ راه هــا  در  می شــود، 

ــا هــم برخــورد کــرده و جــان مســافران  ــا ب می شــوند و ی

را می گیرنــد. چنــدی قبــل، وزارت صحــت، اعــام کــرده 

ــت و  ــش اس ــه افزای ــی رو ب ــای ترافیک ــه رویداده ــود ک ب

بیشــر از حمــات تروریســتی، از شــهروندان افغانســتان 

ــت. ــه اس ــی گرفت قربان

ارگ ریاســت جمهوری افغانســتان از »الیحــه ای« 

کــه از ســوی دو ســناتور امریکایــی بــه منظــور نظــارت 

از رونــد صلــح ایــن کشــور ارائــه شــده، اســتقبال کــرده 

اســت. 

ــاالت متحــده ی  ــرا دو عضــو مجلــس ســنای ای اخی

ــح افغانســتان  ــد صل ــه منظــور نظــارت از رون ــکا ب امری

ــرده  ــی ک ــس معرف ــن مجل ــای ای ــرای اعض ــه ای ب الیح

 انــد. 

در  قــوس(   1( جمعــه  دیــروز  الیحــه،  ایــن 

ــز  ــام منیندی ــت. ب ــاب یاف ــتان بازت ــانه های افغانس رس

ــی از  ــه منایندگ ــنا ب ــس س ــای مجل ــگ، اعض و تادیان

امریــکا،  دموکــرات  حــزب  و  جمهوری خــواه  حــزب 

گفتــه  انــد کــه ایــن الیحــه جهــت نظــارت از رونــد 

صلــح افغانســتان بــرای حفــظ دســت آوردها و تبدیــل 

ــان،  ــن هراس افگن ــگاه ام ــه پناه ــتان ب ــدن افغانس نش

ــت. ــده اس ــه ش تهی

ــه  ــه هرگون ــت ک ــده اس ــد ش ــه، تأکی ــن الیح در ای

کاهــش و یــا خــروج نیروهــای امریکایی از افغانســتان، 

ــا کانگــرس ایــن کشــور  ــر اســاس مشــوره ی منظــم ب ب

انجــام خواهــد شــد.

ــه  ــه، گفت ــن الیح ــی ای ــا معرف ــز، ب ــناتور منیندی س

اســت: »زمــان کاهــش شــار نیروهــای امریکایــی 

ــن،  ــا ای ــان ب ــت. همزم ــیده اس ــرا رس ــتان ف در افغانس

شــیوه ای کــه مــا عملیــات نظامــی را کاهــش می دهیــم 

ــرود.  ــرو ن ــوب ف ــتان در آش ــا افغانس ــت ت ــم اس ــز مه نی

اهــداف  بــا  مطابقــت  در  دوحزبــی  الیحــه ی  ایــن 

ــی  ــان سیاس ــه پای ــیدن ب ــرای رس ــکا ب ــت امری حکوم

ــت.«  ــب اس ــیوه ای مناس ــه ش ــتان ب ــگ در افغانس جن

امریکایــی، الیحــه ی  ایــن ســناتور  گفتــه ی  بــه 

زنــان  حقــوق  دســت آوردهای  از  شــده،  معرفــی 

ــه دســت  ــه ســختی ب ــی  کــه ب افغانســتان و اقلیت های

آمــده  انــد، را حفاظــت می کنــد و از جانــب دیگــر، 

ــه  ــز ب ــد هرگ ــتان نبای ــه افغانس ــده ک ــد ش در آن تأکی

ســکوی حمله هــای هراس افگنانــه در برابــر امریــکا 

ــود. ــدل ش مب

وضعیــت حقــوق بــر، حاکمیــت قانــون، آزادی 

ــه   ــتان از جمل ــی در افغانس ــه ی مدن ــانه ها و جامع رس

مــواردی  انــد کــه ایــن الیحــه، در یــک توافــق صلــح بــا 

ــد. ــی می کن ــان، ارزیاب طالب

در عیــن حــال، الیحــه ی معرفــی شــده، دولــت 

نهایــی  توافق نامــه ی  کــه  می کنــد  وادار  را  امریــکا 

تــا  بفرســتد  امریــکا  کانگــرس  بــه  را  طالبــان  بــا 

تضمین هــای ضــد هراس افگنــی، خــروج رسبــازان 

و  بین االفغانــی  مســتقیم  مذاکــرات  امریکایــی، 

شــود. گرفتــه  نظــر  در  آتش بــس  برقــراری 

از  امریکایــی،  ســناتوران  الیحــه ی  اســاس  بــر 

یک ســو دولــت امریــکا ظــرف دو مــاه از توافــق نهایــی 

بــا طالبــان بــه کانگــرس گــزارش دهــد و از ســوی 

ــد  ــد کن ــد تأیی ــن کشــور بای ــر خارجــه ی ای دیگــر، وزی

کــه طالبــان بــه تعهــدات  شــان پابنــد می باشــند.

ریاســت جمهوری  ارگ  حــال،  همیــن  در 

افغانســتان از الیحــه ی ســناتوران امریکایــی اســتقبال 

کــرده و نظــارت بــر رونــد صلــح افغانســتان را بخشــی 

از اهــداف کانگــرس امریــکا عنــوان کــرد.

ارگ  ســخنگوی  صدیقــی،  صدیــق 

گفــت  قــوس(   1( جمعــه  روز  ریاســت جمهوری، 

بیشــر  نظــارت  خواهــان  افغانســتان  دولــت  کــه 

افغانســتان  صلــح  وضعیــت  از  امریــکا  کانگــرس 

ــز گروه هــای  ــه مرک ــار دیگــر ب ــن کشــور ب ــا ای اســت ت

ــه را  ــر، آن چ ــب دیگ ــود. از جان ــدل نش ــتی مب تروریس

کــه امریکایی هــا بــرای نظــام فعلــی و جمهوریــت 

نبینــد. آســیب  کــرده  انــد،  رسمایه گــذاری 

ایــن در حالــی اســت کــه هیــأت کانگــرس امریــکا 

بــه ریاســت »نانســی پلوســی« در ۲۹ مــاه میــزان 

ســال جــاری خورشــیدی بــه کابــل آمــده و بــا رهــربان 

ــرات  ــت مذاک ــون پیرف ــی پیرام ــدت مل ــت وح حکوم

صلــح و تهدیدهــای امنیتــی بحــث و تبــادل نظــر 

کردنــد. پلوســی در دیــدار بــا رهــربان حکومــت گفــت 

مبــارزه ی  و  همــکاری  راســتای  در  واشــنگنت  کــه 

متعهــد  افغانســتان  در  هراس افگنــی  بــا  دوامــدار 

اســت و بــه عنــوان متحــد اســراتیژیک در کنــار دولــت 

ــد. ــد مان ــی خواه ــل باق کاب

ــد  ــاب، می  گوین ــت فاری ــی در والی ــؤوالن امنیت مس

کــه هراس افگنــان طالــب، یــک بانــوی جــوان را در 

ــه  ــه رضب گلول ــاب ب ــت فاری ــتان والی ــوالی کوهس ولس

ــتند. کش

عبدالکریــم یــورش، ســخنگوی پولیــس فاریــاب، بــه 

روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد کــه ایــن بانــو مشــعل 

نــام داشــت و پنج شــنبه )30عقــرب( از ســوی طالبــان 

بــه قتــل رســیده اســت. 

آقــای یــورش می گویــد، بــه دلیــل ایــن کــه ولســوالی 

کوهســتان در اختیــار طالبــان قــرار دارد، تــا کنــون 

ــداد مشــخص نشــده اســت.  ــن روی ــزه و دلیــل ای انگی

منظــور  بــه  پولیــس  نیروهــای  او،  گفتــه ی  بــه 

مشــخص کــردن علــت ایــن رویــداد بــه ســاحه فرســتاده 

شــده و بــه زودی مشــخص خواهــد شــد کــه چــرا 

طالبــان ایــن بانــوی جــوان را کشــته انــد. 

ناامــن  ولســوالی های  از  کوهســتان،  ولســوالی 

در فاریــاب اســت کــه از چنــد ســال بــه ایــن ســو، 

هراس افگنــان  ســوی  از  ولســوالی  ایــن  زمینــی  راه 

طالــب مســدود شــده و بیــش از 80 درصــد خــاک ایــن 

ولســوالی، در کنــرل طالبــان اســت. 

از  افغانســتان،  شــال  در  فاریــاب  والیــت 

چندیــن  و  اســت  ناامــن  شــدت  بــه  والیت هــای 

کنــرل  در  اکنــون  همیــن  والیــت  ایــن  ولســوالی 

ــرار دارد. ــاال ق ــد بســیار ب ــا در تهدی ــان اســت و ی طالب

ریاســت جمهوری،  ارگ  ســخنگوی  صدیقــی،  صدیــق 

می گویــد کــه تصمیــم رییس جمهــور غنــی مبنــی بــر رهایــی 

انــس حقانــی و دو عضــو دیگــر ایــن شــبکه، یــک اقــدام 

شــجاعانه و خــاف خواســت مــردم افغانســتان بــود کــه ایــن 

تصمیــم، نتایــج خوبــی را در مذاکــرات صلــح بــه همــراه 

ــت. ــد داش خواه

صدیــق صدیقــی، روز جمعــه )1 قــوس( در یــک نشســت 

ــه  ــت ک ــی، گف ــس حقان ــازی ان ــه آزادس ــاره ب ــا اش ــربی ب خ

رییس جمهــور غنــی بــه خاطــری ایــن تصمیــم دشــوار را 

گرفــت کــه حداقــل پیرفتــی در رونــد صلــح بــه وجــود آیــد 

ــود. ــک ش ــگ نزدی ــع جن ــه قط ــتان ب ــا افغانس ت

مــا  »هــدف  افــزود:  ریاســت جمهوری  ارگ  ســخنگوی 

ــوی  ــه س ــم ب ــه بروی ــت ک ــن اس ــا ای ــدف م ــت و ه ــح اس صل

ــن  ــور تأمی ــح در کش ــد و صل ــان یاب ــگ پای ــه جن ــه ای ک پروس

شــود. اکرثیــت رهــربان کشــورهای متحــد افغانســتان از 

ایــن تصمیــم اســتقبال کردنــد و یــک تصمیــم شــجاعانه بــود 

ــا  ــود؛ ام ــر خــاف خواســت مــردم کــه مــردم خــوش نب کــه ب

ــن  ــور ای ــح، رییس جمه ــگ و آوردن صل ــع جن ــر قط ــه خاط ب

ــت.« ــزرگ را گرف ــم ب تصمی

بــه گفتــه ی صدیقــی، رهایــی ســه تــن از اعضــای شــبکه ی 

حقانــی بــه ویــژه انــس حقانــی، نتایــج خوبــی را در مذاکــرات 

ــتان در  ــت افغانس ــه دول ــت ک ــت. او گف ــد داش ــح خواه صل

حــال حــارض روی پــان صلــح بــه شــدت کار می کنــد و 

امیــدواری وجــود دارد کــه دولــت افغانســتان بــه هــدف قطــع 

ــه دســت آورد. جنــگ، نتایجــی را ب

هرچنــد، انتقادهــای زیــادی مبنــی بــر رهایــی انــس 

ارگ  امــا  شــد؛  وارد  افغانســتان  دولــت  بــر  حقانــی، 

ریاســت جمهوری تأکیــد می کنــد کــه در ایــن مقطــع زمانــی، 

نیــاز بــود تــا چنیــن تصمیمــی گرفتــه شــود.

ــور  ــه رییس جمه ــی ای ک ــاس تلفون ــه، در مت ــن هم ــا ای ب

ــا رییس جمهــور افغانســتان داشــت، آقــای ترامــپ،  ــکا ب امری

پیرامــون مذاکــرات صلــح و پیرفــت نیروهــای امنیتــی افغــان 

بحــث و تبــادل نظــر کــرده و از تــاش نیروهــای امنیتــی 

ــرده  ــی ک ــش، قدردان ــتی داع ــروه تروریس ــار گ ــر مه ــی ب مبن

اســت.

صدیــق صدیقــی، مدعــی اســت کــه گــروه تروریســتی 

ــای  ــورده و پایگاه ه ــت خ ــتان شکس ــش در رشق افغانس داع

اصلــی آن هــا بــا اجــرای عملیــات گســرده، توســط نیروهــای 

ــه اســت. ــن رفت ــی از بی امنیت

ــان داعشــی و  ــد، جنگ جوی ــد می کن ــای صدیقــی تأکی آق

اعضــای خانــواده  ی آن هــا کــه بــه دولــت افغانســتان تســلیم 

ــان برخــورد  ــا آن ــه قوانیــن ایــن کشــور ب شــده  انــد، مطابــق ب

می شــود.

 رییس جمهــور غنــی، هفتــه ی گذشــته در ســفرش بــه 

والیــت ننگرهــار، شکســت کامــل گــروه داعــش در رشق 

افغانســتان را اعــام کــرد. مســؤوالن امنیتــی درحضورداشــت 

صــد  شــش  از  بیــش  کــه  دادنــد  آمــار  رییس جمهــور 

جنگ جــوی داعــش و اعضــای خانــواده ی آن هــا بــه نیروهــای 

امنیتــی تســلیم شــده  انــد کــه متام آن هــا اتبــاع اوزبیکســتان، 

آذربایجــان  و  ایــران  مالدیــو،  قزاقســتان،  پاکســتان، 

. شــند می با

بــه بــاور مســؤوالن امنیتــی، شکســت داعــش در ننگرهــار 

می توانــد روی امنیــت در دیگــر والیت هــا نیــز تأثیرگــذار 

باشــد.

انتخابــات، می گوینــد  مســؤوالن در کمیســیون 

کــه رونــد بازشــاری آرا در بیســت و هفــت والیــت 

افغانســتان تکمیــل شــده اســت. 

دبیرخانــه ی  رییــس  ننــگ،  حبیب الرحمــن 

روز جمعــه  انتخابــات، صبــح  مســتقل  کمیســیون 

ــد  ــه رون ــت ک ــود نوش ــر خ ــه ی توی ــوس( در برگ  )1ق

تکمیــل  والیــت  پنــج  و  بیســت  در  آرا  بازشــاری 

شــده و تــا پایــان روز از دو والیــت دیگــر نیــز تکمیــل 

ــه دفــر  ــت ب ــج بیــش از 17 والی ــورم نتای می شــود. ف

مرکــزی کمیســیون فرســتاده شــده اســت. 

اســت  قــرار  کــه  گفــت  ننــگ همچنــان  آقــای 

ــد  ــه رون ــی ک ــواد ۲7 والیت ــوس( م ــنبه )۲ ق ــروز ش ام

بازشــاری آرای شــان تکمیــل شــده، بــه دفــر مرکــزی 

کمیســیون انتقــال داده شــود.  

ابراهیمــی،  عبدالعزیــز  حــال،  همیــن  در 

ســخنگوی کمیســیون انتخابــات، بــه روزنامــه ی صبــح 

کابــل می گویــد کــه رونــد بازشــاری در 6 والیــت 

افغانســتان جریــان دارد؛ امــا بــه دلیــل اعــراض 

ــا هنــوز  ــد در هفــت والیــت دیگــر ت نامــزدان ایــن رون

متوقــف اســت. 

او گفــت: »مــا تــاش داریــم در هفــت والیــت دیگــر 

ــا  ــوی م ــود. گفت وگ ــاز ش ــاری آرا آغ ــد بازش ــز رون نی

ــر  ــه زودت ــم هرچ ــان دارد. امیدواری ــزدان جری ــا نام ب

بــه توافــق برســیم. بــا پایــان رونــد بازشــاری آرا، 

نتیجــه ی ابتدایــی نیــز اعــام می شــود.«  

ایــن در حالــی اســت کــه کمیســیون مســتقل 

انتخابــات، رونــد بازشــاری آرا را در تاریــخ 18 عقــرب 

آغــاز کــرد. مســؤوالن ایــن کمیســیون در آن زمــان 

گفتــه بودنــد کــه در ایــن رونــد آرای هشــت هزار و 

۲55 محــل رأی دهــی بازشــاری و تفتیــش می شــود.

ــا آغــاز بازشــاری آرا، شــورای نامــزدان  همزمــان ب

ایــن رونــد را تحریــم کردنــد و کمیســیون مجبــور شــد 

بــرای ســه روز رونــد بازشــاری را متوقــف کنــد. پــس 

ــرب  ــاره در ۲6 عق ــد دوب ــن رون ــه روزه، ای ــف س از توق

آغــاز شــد. 

شــورای  تنــد  واکنــش  بــا  آرا  بازشــاری  رونــد 

نامــزدان و عبداللــه عبداللــه مواجــه شــده اســت. 

اســت،  گفتــه  کــه  ایــن  ضمــن  عبداللــه  آقــای 

نیســت،  مســتقل  کارش  در  انتخابــات  کمیســیون 

پافشــاری دارد کــه  توقــف ســه روزه ی رونــد بازشــاری 

و تفتیــش آرا یــک نــوع فریــب بــود.

و  ثبــات  انتخاباتــی  تکــت  او،  گفتــه ی  بــه 

ــد بازشــاری و تفتیــش آرا رشکــت  ــی، در رون همگرای

منی کنــد و ادامــه ی ایــن رونــد در غیــاب ناظــران 

ــات  ــه ی انتخاب ــه پروس ــد ک ــان می ده ــم، نش ــن تی ای

از دســت داده اســت. مروعیــت خــود را 

دو رویداد ترافیکی
 در سمنگان جان چهار نفر را گرفت

استقبال افغانستان
 از »الیحه  ی« سناتوران امریکایی در روند صلح

طالبان بانوی 18ساله  ای 
 را در فاریاب کشتند

صدیقی: رهایی انس حقانی، نتایج خوبی
بازشامری آرا در 27 والیت تکمیل شد خواهد داشت
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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

ماه ثور بود که سه پر را در جنوب آن کوه به خاک سپردند. قربهاِی 

نشانه شده  پرچم سبزی  با  لیاقت  و  امیرخان  برادر،  در کنار هِم هر دو 

داده  پوشش  صبح گاهی  نوِر  و  سنگ  از  تپه ای  با  هم  مجتبا  قرب  است. 

از  پیش  دهه  چندین  که  بود  روسی  مبب  یک  مبب،  آن  است.  شده 

هواپیای جنگی ای در 1۹86 انداخته شده بود و منجر به کشته شدن 

آن سه نفر در بهار امسال در والیت بامیان شد. آن مبِب جوش خورده ی 

می رسید،  نظر  به  بزرگ تر  نوشابه  قوطی  یک  از  کمی  تنها  که  نقره ای 

یکی از مبب هایی بود که در زمان فرود آمدنش از آسان، از یک مبب 

جا خوش  سایه دار،  و  پرسنگ  دره ی  یک  در  33 سال  و  خوشه ای جدا 

بود. کرده 

تصادفا  و  می کنند  پیدا  را  قدیمی  مبب های  که  کودکانی  شار 

افغانستان شده است؛  از داستان  انفجار شان می دهند، بخشی مهمی 

در  پرها  این  مرگ  می دهد.  ُرخ  مکررا  اتفاق  این  که  این  وحشت آور 

بامیان که مکان نسبتا امنی در مقایسه با دیگر والیت های کشور است، 

است. افغانستان  در  پنهان  خطرهای  از  بی رحانه ای  منونه ی 

برای  که  جنگ  پشت  جنگ  افغانستان،  دولت  اطاعات  پایه ی  بر 

چندین دهه افزایش پیدا کرده، این کشور را با  1000 مایل مربع ماین، 

بسته  محدوده های  و  جاده ای  کنار  مبب های  نشده،  منفجر  مهات 

عامت گذاری،  خطرات؛  از  بسیاری  است.  گذاشته  تنها  آتش،  شده ی 

اما  است؛  شده  جلوگیری  آن  نزدیک  به  رفنت  از  یا  پاک سازی  قرنطین، 

خیلی از آن ها هنوز هم پیدا نشده است. اطاعات دولت افغانستان نشان 

می دهد که تنها در سال ۲018، هر ماه در حدود 118 فرد ملکی بر اثر 

مواد افنجارِی دفن شده در افغانستان، کشته یا زخمی شده اند؛ این آمار 

از ۲013 به این سو، سه برابر شده است.

هر کدام از آن ها، که نتیجه ی یک جنِگ اغلب فراموش شده یا یک 

را دارد. در  از میان بردن خانواده ها و جوامع شان  اشتباه است، قدرت 

کوهی که بر روستای پران بزرگی می کرد هم، قضیه همین بود. دهنه 

سبز،  درخت های  که  است  مناطقی  از  کوچکی  مجموعه ی  آهنگران، 

دارد. اطراف  تپه های  آسفالت نشده در  و یک جاده ی  زمین های کچالو 

۲7 ثور امسال )13۹8( که مبب منفجر شد، آن کوِه ریگی یک میدان 

بازی بود. جایی برای خانواده ها بود که بر آن باال بروند و تجمع کنند و 

مردم  است.  جرم  صحنه ی  حاال  کوه  آن  بچرند.  آن جا  در  شان  حیوانات 

از آن می  ترسند و دیگر به آن جا منی روند. آن کوه زیارت گاه غم و اندوه 

شده است.

از منودارهایی  در کهکشانی  اطاعاتی  به  تبدیل  نهایت  در  کوه  این 

خواهد شد که سعی در توضیح ویرانی هایی که بر این کشور طی چندین 

نسل وارد شده، دارند. این کوه برای محمدبخش، پدر امیرخان و لیاقت، 

محل برجسته ای است که متام عمر با آن بوده است. او، حاال 45 سال 

دارد و زمانی که تنها 6 سال داشت، این محل خیلی زود به یک میدان 

جنگ تبدیل شد.

حایت  تحت  شورشی های  دورافتاده ی  پاسگاه   جا  آن  زمان،  آن  در 

کوه،  بلندی  می جنگیدند.  شوروی  اشغال گران  با  که  بود  امریکا 

تخته سنگ و منظره ی دره های اطراف، این پاسگاه را از عبور کاروان های 

حرکت  سمت  آن  به  کوه  این  زیر  جاده ی  تنها  از  استفاده  با  که  نظامی 

که چیزی جز  نگه می داشت. محمدبخش می گوید  امان  در  می کردند، 

برتری شورشی ها و ضعف شوروی در آن روزها به یاد ندارد. یادش نیست 

چه زمانی هواپیایی آمد و مببی در آن کوه انداخت که روزی منجر به 

یاد  به  هم  را  این  شد.  پرانش  دوستان  از  یکی  و  پران  شدن  کشته 

ندارد که چگونه نیروهای شوروی، پدرش که در روستای نزدیک و در صف 

کشتند. را  می جنگید  شورشیان 

داخلی رشوع شد  رفت، جنگ  افغانستان  از  بعد، شوروی  چند سال 

به   ۲001 سال  در  امریکا  هم  آن  از  پس  رسیدند.  قدرت  به  طالبان  و 

در  خشونت ها  از  آهنگران  دهنه ی  کنون،  تا  زمان  آن  از  آمد.  افغانستان 

امان بوده است و 18 سال صلح، برداشت محصوِل زردک و کشِت کچالو 

را تجربه کرده است. برای پران محمدبخش و بیشر افراد محل، آن کوه، 

هم محلی برای گریخنت بود و هم جایی برای یافنت چیزهایی که بتوان 

و گیاهانی  آن، آهن کهنه  از رساشیبی های  بازار فروخت. دکان دارها  در 

که فواید درمانی داشتند، می خریدند. محمد بخش در باره ی لیاقت که 

14 ساله بود و امیرخان که 1۲ سال سن داشت می گوید: »من آن ها را 

باشند.« داشته  بهری  آینده ی  کار منی کردم. می خواستم  به  مجبور 

کشاورِز  تابستان ها  و  می کند  مسافربری  زمستان ها  که  محمدبخش 

برای  پرانش  از  خواسنت  کمک  با  ثور   ۲7 در  را  روزش  است،  کچالو 

جاده ی  تا  را  موتر  آن ها  کرد.  آغاز  آبی رنگش  و  کهنه   موتِر  کردن  روشن 

روستا »تیله« کردند تا این که رسانجام روشن شد. زمانی که محمدبخش 

بود. پران محمدبخش پیش  این کار هر روز شان  کشاورزی منی کرد، 

و  13 ساله  مجتبا  همراه  بودند.  کرده  برنامه ریزی  صبح  آن  در  پیش  از 

دیگر پران مکتب، امیرخان و لیاقت که برای جمع آوری و فروش هر چه 

اعام  داشتند،  بفروشند، کیف هایی در دست  و  کنند  پیدا  می توانستند 

به یک  نزدیک  از چاشت،  »به کوه می روند.« حدود 11 پیش  کردند که 

ساعت پس از این که محمدبخش پرانش را در پای آن کوه از موتر پایین 

کرد، صدای انفجاری شنید. او گفت همه شنیدند؛ اما تا زمانی که شب 

به خانه آمد، خیلی کم به آن انفجار فکر کرده بود.

چهار کودک دیگر او در خانه ی کوچک و گِلی شان نشسته و آماده ی 

کوه  از  هنوز  لیاقت  و  امیرخان  اما  بودند؛  رمضان  مبارک  ماه  در  افطار 

برنگشته بودند. محمدبخش که قلبش رفته رفته ناآرام تر می شد، چندین 

بگردد.  پرانش  دنبال  به  شب  آن  تا  کرد  جمع  را  محل  مردم  از  نفر 

کردند.  پیدا  بعد  روز  را صبح  جسدها 

ماین پاک های ملل متحد در اکتوبر امسال رشوع به حفاری آن محل 

کردند و با سعی و کوشش، چندین یادگار از جنگ شوروی در افغانستان 

استفاده شده ی  گلوله های  روسی،  نجات  چر  یک  کردند:  پیدا  را 

کاشینکوف و مسلسل های سنگین. ماین پاک ها همچنان یک خمپاره ی 

باعث  که  دوره ی شوروی هانند هان مببی  از  و دو مبب  منفجرنشده 

تیم  نقشه ی  در  بردند.  بین  از  و  کردند  پیدا  را  شد  پرها  شدن  کشته 

را  انفجار  بود، منادی که محل  توسط دست کشیده شده  ماین پاک که 

نشان می داد، شبیه یک خورشیِد رسِخ در حال طلوع بود. خیلی ساده 

برچسپ »محل حادثه« را به آن زده بودند. هیچ اشاره ای به جراحت های 

آن پران و این که تنها راه برای شناخت آن ها، نوع لباسی که پوشیدند، 

بامیان  از  که  ماین پاک هایی  از  یکی  ۲6 ساله  زهرا  نداشت.  وجود  بود؛ 

پاسخ  حادثه ای  چنین  به  که  است  اولی  بار  این  که  می گوید  است، 

گفت:  بود،  شده  منفجر  مبب  آن  در  که  محلی  به  اشاره  با  او  می دهد. 

»پاک کردن این محل، مرا عصبی می کند؛ اما برای زندگی کودکان این 

می کنیم.« را  کار 

مببی که آن سه پر را کشت، از نوع AO-ISCH بود؛ مببی که یک 

مهاِت بسیار محکم و چره ای است. آن قوطِی کوچک که خیلی بد جوش 

خورده بود – یکی از نزدیک به 150 مببی که از قوطی بزرگ تری از هوا 

انداخته شده بود – حاوی چهل گرام مواد فوق العاده افنجاری است که در 

شکل کارتُنی آن قرار دارد. مبب های خوشه ای شوروی، تنها مبب هایی 

نیستند که افغانستان را آلوده کرده اند؛ از سال ۲001 تا ۲00۲، ایاالت 

متحده نزدیک به 1.۲۲8 مبب خوشه ای مخصوص به خودش را در این 

کشور انداخت که منجر به کشته شدن 60 فرد ملکی شد. مهات سنتی 

این  به  اند،  انداخته شده  این کشور  در  تا کنون  آن سال  از  که  دیگری 

تهدید می افزایند.

از  تنها این ها نیستند؛ مبب های کشنده و تبعیه شده ا  ی که طالبان 

آن ها برای حمله به گشت ها و کاروان ها استفاده می کنند هم دخیل اند. 

باعث منفجر شدن آن مبب شده  هیچ کسی دقیقا منی داند چه چیزی 

بود که پران را کشت. بعضی  از روستانشینان می گویند که آن پرها به 

طرف آن مبب سنگ پرتاب می کردند، برخی دیگر می گویند که با وجود 

آموزش ها در مورد خطرات مهات منفجر نشده در مکتب، پران تاش 

می کردند آن را بلند کنند و قطعات آن را بفروشند.

سمیع الله 14 ساله، یکی از پرانی که با آن سه نفر به کوه رفته بود، 

قبل از آن که به خانه برگردد، صبح را با آن ها سپری کرده بود. به اندازه ی 

همین  به  کند؛  پر  را  شان  کیف های  که  بودند  نکرده  پیدا  فلز  کافی 

آن  نزدیک  دیگر  که  او  برگردد.  به خانه  خاطر، سمیع الله تصمیم گرفت 

کوه منی رود، گفت: »به آن ها گفتم اگر گرسنه شده اید، نان مرا بگیرید. 

رفتم.« سپس من 

کوه دفن  در  را  بود، پران  پر شده  آهنگران  چون قربستان دهنه ی 

حدود  به  را  پرانش  لباس های  محمدبخش  پسین،  روزهای  در  کردند. 

30 خانه ی آن روستا اهدا کرد. او دو گرم کُِن کاه دار آن ها را که اکنون 

نداد. به کسی  می پوشد،  کوچکش  پر 

هر روز جمعه، ساعت هفت صبح، اعضای خانواده سوار موتر آبی رنگ 

آن  قرب  به  رسیدن  تا  می روند.  کوه  دامنه ی  به  و  می شوند  محمدبخش 

بزرگش،  پران  بدون  اکنون  کنند.  کوه نوردی  دقیقه  ده  باید  پران، 

محمدبخشی کسی را ندارد تا به او در روشن شدن موترش کمک کند. در 

یکی از همین جمعه های اخیر، در حالی که زمین های کشاورزی اش یخ 

زده بود، صبورانه منتظر ماند تا این که همسایه هایش آمدند، دست های 

شان را روی سپر موتر گذاشتند و »تیله« کردند.

نفرین افغانستان؛ 
مبب قدیمی، خانواده ای را امروز نابود کرده است

مرتجم: مهدی غالمی
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