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تیرتهای مهم

داشــن فرزنــد پــر، در زندگــی افغانســتانی کــه در 

اکــر نقــاط آن بــا زراعــت و مــال داری گــره خــورده اســت، 

یکــی از امتیازهایــی بــه شــار مــی رود کــه فرزنــدان دخــر 

ایــن امتیــاز را پیــش خانواده هــای شــان ندارنــد. هــر 

ــد  ــل بلن ــه دلی ــتان، ب ــگ ازدواج در افغانس ــد در فرهن چن

بــودن مهــر دخــران، بــه نوعــی بــرای خانواده هــای شــان 

ــا  ــه ت ــر ک ــی ب ــا زندگ ــد؛ ام ــی می کنن ــی کای ــود مال س

رســیدن بــه دوران مــدرن، بــه کار بــدون مــدرک تحصیلــی 

وابســته بــوده اســت، پــران را بــه خاطــر توانایــی شــان در 

کارهــای خانــه، بیشــر ارج گذاشــته اســت؛ ارج گــذاری ای 

کــه در در پــی مــرف زمــان و تکامــل تاریــخ، مردســاالری 

را تشــکیل می دهــد.

مرجــان یکــی از ایــن دخــران اســت کــه خــاف توقــع 

ــود ... ــر زاده می ش ــادر، دخ ــدر و م پ
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همزمــان بــا 25 نوامــر، روز جهانــی مبــارزه 

بــا خشــونت علیــه زنــان، کمیســیون مســتقل 

ــه  ــرده ک ــر ک ــی را منش ــر، گزارش ــوق ب حق

علیــه  خشــونت ها  میــزان  می دهــد،  نشــان 

بــه  نســبت  افغانســتان، 8 درصــد  در  زنــان 

ــت. ــه اس ــش یافت ــته افزای ــال گذش س

ــت  ــان هف ــزارش، در جری ــن گ ــاد ای ــر بنی ب

مــاه نخســت ســال جــاری خورشــیدی، 2۷۶2 

ثبــت  بــه  زنــان،  برابــر  در  خشــونت  مــورد 

رســیده اســت؛ در حالــی کــه در ســال گذشــته 

مــورد  بــه 25۳۶  آمــار  ایــن  زمــان  در عیــن 

می رســید.

جنســی،  خشــونت  فزیکــی،  خشــونت 

و  روانــی  خشــونت  و  اقتصــادی  خشــونت 

خشــونت هایی  انــواع  مهم تریــن  از  لفظــی، 

اســت کــه بــه ثبــت رســیده. 

ــک  ــتان ی ــان در افغانس ــه زن ــونت علی خش

نهادهــای  همه ســاله   نیســت؛  تــازه  امــر 

بــه  کــه  نهادهایــی  و  زنــان  حقــوق  حامــی 

مســائل حقــوق بــری می پردازنــد، از انــواع 

... زنــان  علیــه  خشــونت ها 

نخســتین اتــاق تولیــد محصــوالت زراعتــی و مالــداری، روز 

شــنبه )2 قــوس( از ســوی مقام هــای وزارت  زراعــت، صنعــت و 

تجــارت، شــاری از بازرگانــان و کشــاورزان افتتــاح شــد.

ــارت، در  ــت و تج ــت وزارت صنع ــدی، رسپرس ــل احم اجم

ــت،  ــود، گف ــده ب ــزار ش ــور برگ ــن منظ ــه همی ــه ب ــمی ک مراس

اتــاق محصــوالت و تولیــدات زراعتــی و مالــداری افغانســتان، 

ــکات  ــش در مش ــبب کاه ــایش آن، س ــود و گش ــاز ب ــک نی ی

ــی  ســکتور زراعــت شــده و حجــم صــادرات محصــوالت زراعت

ــد داد. ــش خواه را افزای

ــته  ــود نوش ــر خ ــه ی توی ــان در برگ ــدی، همچن ــای احم آق

اســت کــه بــا گشــایش ایــن اتــاق؛ اکنــون بازرگانــان، دهقانــان 

و نهادهــای دولتــی در ســکتور زراعــت، زیــر یــک ســقف 

فعالیــت می کننــد. او افــزوده اســت کــه ســکتور زراعــت، 

30درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی را تشــکیل می دهــد و 

بیــش از 60درصــد مــردم در ایــن بخــش کار می کننــد.

رسپرســت وزارت صنعــت و تجــارت، گفتــه اســت کــه اتــاق 

ــا  ــه دارد ت ــداری، وظیف ــی و مال ــدات زراعت ــوالت و تولی محص

ــا نهادهــای دولتــی حــل کنــد. مشــکات زراعتــی را ب

از ســویی هــم، نصیراحمــد درانــی، وزیــر زراعــت، آبیــاری و 

مالــداری، در ایــن مراســم گفــت کــه بــا ایجــاد ایــن اتاق، رشــد 

زراعــت رسیــع خواهــد شــد و وزارت هــای زراعــت و صنعــت و 

ــکات  ــل مش ــش ح ــاق، در بخ ــن ات ــکاری ای ــا هم ــارت ب تج

ســکتور زراعــت بــه صــورت مشــرک کار خواهنــد کــرد.

ــوالت و  ــاق محص ــت ات ــوان رسپرس ــه عن ــر، ب ــروف ظف مع

تولیــدات زراعتــی و مالــداری افغانســتان گاشــته شــده 

ــت. اس

ــوان فرامــوش کــرد کــه  ــن وجــود منی ت ــا ای ب

بــا گذشــت هــر روز، جرائــم ابتدایــی در فضــای 

افزایــش اســت.  بــه  افغانســتان رو  ســایرِی 

حتــا شــا هــم کســانی را می شناســید کــه بــه 

دلیــل بی توجهــی یــا دانــش کمــی کــه در رابطــه 

ــد،  ــا اســتفاده از ابزارهــای انرنتــی داشــته ان ب

قربانــی جرایــم ابتدایــی ســایری شــده باشــند. 

بــه گفتــه ی آقای نوابی، مشــاور رســانه ای وزارت 

مخابــرات کشــور، بیشــرِ جرایــم و تخطی هــای 

محبوب تریــن  کــه  فیس بــوک  در  اینرنتــی 

افغانســتان  مــردم  میــان  در  ارتباطــی  ابــزار 

می گویــد  نوابــی  می گیــرد.  صــورت  اســت، 

ایــن جرایــم شــامل هــک حســاب های کاربــری 

ــام  ــتفاده از ن ــوء اس ــت، س ــک حرم ــراد، هت اف

شــهروندان  بدنام ســازی  و  اهانــت  افــراد، 

ــن  ــت: »نداش ــت. او گف ــوده اس ــتان ب افغانس

آگاهــی کافــی در اســتفاده از انرنــت و تعییــن 

نکــردن گذرواژه هــای مناســب و پیچیــده بــرای 

ــی  ــن دالیل ــری، از معمول تری ــاب های کارب حس

ــران  ــاب کارب ــدن حس ــک ش ــث ه ــه باع ــد ک ان

... شــبکه های اجتاعــی می شــود 

ناآگاهی خانواده ها، عامل 
اصلی خشونت علیه زنان

65 درصد کابران انرتنتی افغانستان 
در خطر تهدیدات سایربی اند
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هــر و موســیقی مــا در گذشــته معیــار داشــت، 

رادیــو و تلویزیــون ملــی درســت کار می کــرد و 

آدم هــای  زمــان،  آن  در  داشــت.  اســتعدادیابی 

ــد، مــددی، احمدظاهــر،  خــوب و قــوی مثــل زالن

بودنــد.   ... و  اول میــر، ظاهــر هویــدا  ســاربان، 

ــت،  ــای الزم را نداش ــت و معیاره ــه لیاق ــی ک کس

منی توانســت وارد هــر شــود.

و  تفتیــش  رونــد  انتخابــات،  کمیســیون 

را  ریاســت جمهوری  انتخابــات  آرای  بازشــاری 

افغانســتان تکمیــل کــرده و در  در 22 والیــت 

هفــت والیــت دیگــر موفــق نشــده کــه ایــن رونــد 

ــی  ــته های انتخابات ــاری از دس ــد. ش ــرا کن را اج

بــه ویــژه دســته ی ثبــات و همگرایــی کــه مخالــف 

دســته ی  ایــن  هــواداران  اســت،  بازشــاری 

... والیت هــای  در  انتخاباتــی 

توقــف  از  پــس  مــاه  دو  حــدود  گذشــت  بــا 

گفت وگوهــا میــان زملــی خلیــل زاد و مناینــدگان 

ــکا،  ــده ی امری ــاالت متح ــور ای ــان، رییس جمه طالب

می گویــد کــه روی توافقــی بــا طالبــان، کار می کنــد.

در  قــوس(،   1( جمعــه  روز  ترامــپ،  دونالــد 

مصاحبــه ای بــا شــبکه ی خــری فاکس نیــوز، گفتــه 

ــال کار  ــکا، در ح ــده ی امری ــاالت متح ــه ای ــت ک اس

ــه  ــود چ ــده ش ــت و دی ــان اس ــا طالب ــی ب روی توافق

چیــزی اتفــاق خواهــد افتــاد.

فرهاد دریا مثل آریانا سعید
 برای پول کار می کند نه موسیقی

گفت وگو با آرش بارز 

) آوازخوان (

قانون، بن بست انتخاباتی
 را می شکند

دونالد ترامپ: 
روی توافق با طالبان کار می کنیم
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پدری که حامی خشونت های دامادش بود
زندگی به رنگ زن

7
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آرای 1190 محل رأی دهی باطل شد

اتاق تولید محصوالت زراعتی و مالداری ایجاد شد
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کمیســیون انتخابــات، رونــد تفتیــش و بازشــاری آرای 

ــتان  ــت افغانس ــت جمهوری را در 24 والی ــات ریاس انتخاب

تکمیــل کــرده و در هفــت والیــت دیگــر موفــق نشــده کــه 

ایــن رونــد را اجــرا کنــد. شــاری از دســته های انتخاباتــی 

مخالــف  کــه  همگرایــی  و  ثبــات  دســته ی  ویــژه  بــه 

بازشــاری اســت، هــواداران ایــن دســته ی انتخاباتــی در 

والیت هــای پنجشــیر، فاریــاب، جوزجــان، رسپــل، بغــان، 

ــد. ــع تفتیــش و بازشــاری شــده  ان تخــار و بدخشــان مان

عبداللــه عبداللــه، نامــزد پیشــتاز ریاســت جمهوری، 

ــت جمهوری  ــزدان ریاس ــورای نام ــار و ش ــن حکمتی گلبدی

بــا رونــد بازشــاری مخالــف  انــد. آن هــا بــه رصاحــت 

اعــام کردنــد کــه نتیجــه ی بازشــاری را منی پذیرنــد. 

ــدار  ــات هش ــیون انتخاب ــه کمیس ــح ب ــه واض ــای عبدالل آق

بازشــاری،  رونــد  آغــاز  بــا  کمیســیون  ایــن  کــه  داد 

بــه  می بــرد؛  ســؤال  زیــر  را  انتخابــات  مروعیــت 

همیــن خاطــر، ناظــران ایــن دســته های انتخاباتــی در 

ــن میــان، دســته ی  ــد. امــا در ای بازشــاری رشکــت نکردن

انتخاباتی»دولت ســاز« بــه ریاســت محمــدارشف غنــی، 

کمیســیون  فیصلــه ی  بــه  کــه  کــرده  تأکیــد  همــواره 

انتخابــات احــرام گذاشــته و از رونــد بازشــاری حایــت 

. می کنــد

اختالفات ناشی از چیست؟

عمده تریــن اختــاف میــان کمیســیون انتخابــات و 

اســت  رأی  بحــث»300« هــزار  انتخاباتــی،  دســته های 

کــه عبداللــه عبداللــه خواســتار باطــل شــدن ایــن آرا 

اســت. آقــای عبداللــه می گویــد، 137 هــزار رأی قرنطیــن 

ــه ی  ــی از جمل ــای انتخابات ــه تیم ه ــاع ب ــدون اط ــده، ب ش

آرای معتــر محســوب شــده و بیــش از 102 هــزار رأی 

ــه  ــه صندوق هــا ریخت ــی ب ــان قانون دیگــر کــه خــارج از زم

ــن،  ــر ای ــا ب ــدارد. بن ــی ن ــاس بایومریک ــت، اس ــده اس ش

ــن  ــوع ای ــه مجم ــتند ک ــی اس ــی مدع ــته های انتخابات دس

آرا از سیســتم مرکــزی خــارج و بعــد از آن، رونــد بازشــاری 

آغــاز شــود؛ امــا کمیســیون انتخابــات، آرای ذکــر شــده را 

ــکات  ــا مش ــن آرا ب ــه ای ــت ک ــه اس ــده و گفت ــر خوان معت

فنــی روبــه رو اســت و هیچ گونــه ســندی وجــود نــدارد کــه 

ــد. ــی باش ــن آرا، تقلب ای

شــارش ایــن آرا، رونــد انتخابــات ریاســت جمهوری 

را بــه بن بســت کشــانیده اســت. هــر چنــد، کمیســیون 

انتخابــات، یــک بــار رونــد بازشــاری را بــرای ســه روز 

متوقــف کــرد تــا از طریــق گفت وگــو بــا مناینــدگان نامــزدان 

ــا  ــا ب ــان دهــد؛ ام ــن بن بســت پای ــه ای ریاســت جمهوری، ب

آغــاز مجــدد بازشــاری، نامــزدان همچنــان بــه موقــف 

ــد. ــاری  ان ــف بازش ــرده و مخال ــتادگی ک ــان ایس  ش

محمــد ناطقــی، عضــو ارشــد دســته ی انتخاباتــی ثبــات 

و همگرایــی، بــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد، اکنــون 

مشــکات زیــادی در رونــد انتخابــات پیــش آمــده اســت و 

علــت اساســی خلــق ایــن مشــکات، عمل کــرد کمیســیون 

انتخابــات اســت کــه مطابــق بــه قوانیــن و لوایــح، نیســت. 

ــات  ناطقــی بیــان می کنــد کــه رهــری کمیســیون انتخاب

از  و  نکــرده  رعایــت  را  قوانیــن  و  معیارهــا  یک ســو،  از 

ســوی دیگــر، قناعــت نامــزدان را در خصــوص تفتیــش 

تــا زمانی کــه قناعــت  آرا، نگرفتــه اســت؛  و بازشــاری 

جمعــی نامــزدان حاصــل نشــود، کمیســیون مســؤول ایــن 

چالش هــا شــمرده می شــود.

چه چیزی، بن بست انتخاباتی را می شکند؟
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زیــادی  بی نظمی هــای  مــدت،  ایــن  در  کــه  می گــذرد 

ــر  ــت ه ــا گذش ــد و ب ــات وارد ش ــیون انتخاب در کار کمیس

روز، کمیســیون بــه قانون شــکنی و عــدم رعایــت لوایــح 

متهــم می شــود. از ســوی دیگــر، تأخیــر در اعــام نتیجــه ی 

افغانســتان  اقتصــادی  و  انتخابــات، وضعیــت سیاســی 

شــهروندان  کــه  وضعیتــی   اســت؛  رســانده  آســیب  را 

آینــده ی  در  را  رسنوشــتی  چــه  آن هــا  رأی  منی داننــد، 

سیاســی آن هــا تعییــن خواهــد کــرد و از جانــب دیگــر، بــه 

دلیــل بی نظمی هــای انتخاباتــی، رونــد رسمایه گــذاری در 

افغانســتان توقــف داده شــده و مــردم از نبــود اشــتغال زایی 

و وضعیــت بــد امنیتــی، رنــج می برنــد. بنــا بــر ایــن، 

نیــاز اســت کــه رهــری کمیســیون انتخابــات و رشکای 

ــه آرای  ــرام ب ــی و اح ــع عموم ــر مناف ــه خاط ــی، ب انتخابات

ــی را  ــر بن بســت انتخابات ــد هرچــه زودت رأی دهنــدگان، بای

بشــکنند و از طریــق مذاکــره، بــه ایــن چالــش پایــان دهند.

دســته ی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی، معتقــد اســت 

ــد ایــن بن بســت را بشــکند و  کــه فقــط یــک چیــز می توان

آن، رجــوع بــه لوایــح و قانــون اســت؛ کمیســیون انتخابــات 

بــه جایــگاه اصلــی خــود برگــردد تــا قناعــت نامــزدان 

ــرد.  ریاســت جمهوری را در خصــوص 300 هــزار رأی، بگی

و  ریاســت جمهوری  نامــزدان  میــان  گفت وگــو  بــاب 

کمیســیون انتخابــات بــاز اســت، همــه روزه مناینــدگان 

نشســت  انتخابــات  کمیســیون  مســؤوالن  بــا  نامــزدان 

نتیجــه ای منی رســند. بــه  امــا  برگــزار می کننــد؛ 

از ســویی هــم، مســؤوالن کمیســیون انتخابــات نیــز 

تأییــد می کننــد کــه ایــن کمیســیون بــا نامــزدان معــرض 

در خصــوص رونــد بازشــاری و تفتیــش آرا بــه توافــق 

ســخنگوی  معــاون  افتخــاری،  علــی  اســت.  نرســیده 

کابــل  صبــح  روزنامــه ی  بــه  انتخابــات،  کمیســیون 

آرا در هفــت  بازشــاری  مانــع  نامــزدان  می گویــد کــه 

ــت  ــرای قناع ــا ب ــد و تاش ه ــده  ان ــتان ش ــت افغانس والی

دادن نامــزدان جریــان دارد تــا رونــد بازشــاری هرچــه 

زودتــر در ایــن والیــات آغــاز شــود.

بــا ایــن  کــه همــه روزه جلســاتی میــان مناینــدگان 

نامــزدان و کمیســیون انتخابــات برگــزار می شــود و در 

ایــن جلســات، چگونگــی بازشــاری را بــه بحــث و بررســی  

منی رســند.  توافقــی  هیچ گونــه  بــه  امــا  می گیرنــد؛ 

ــای  ــه اعض ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــات ب ــیون انتخاب کمیس

نشــان  خــود  از  انعطاف پذیــری  همــواره  کمیســیون، 

ــزدان را در  ــات نام ــا ماحظ ــت ت ــرده اس ــاش ک داده و ت

چهارچــوب قانــون و لوایــح در نظــر بگیــرد؛ امــا کمیســیون 

ــوان  ــی، نات ــر قانون ــرای درنظــر گرفــن خواســت های غی ب

ــت. اس

تأکیــد می کننــد،  انتخابــات،  مســؤوالن کمیســیون 

ــت  ــیون اس ــای کمیس ــال آرا از صاحیت ه ــأله ی ابط مس

کــه آرای پــاک و ناپاک را تشــخیص داده و مورد بازشــاری 

ــا زمانــی  کــه بازشــاری تکمیــل نشــود،  قــرار می دهــد؛ ت

کمیســیون و نامــزدان معــرض، بــه نتیجــه ای رســیده 

منی تواننــد.

ــای  ــاری از چهره ه ــاری آرا، ش ــش و بازش ــاز تفتی آغ

انتخاباتــی  اکنــون رشکای  را کــه  افغانســتان  سیاســی 

اســتند، بــا هــم نزدیــک کــرده اســت. عبداللــه عبداللــه و 

گلب الدیــن حکمت یــار کــه رقابت هــای سیاســی و حزبــی 

ــف  ــاالی توق ــی، ب ــر انتخابات ــر دو بازیگ ــد، ه ــه دارن دیرین

بازشــاری و ابطــال 300 هــزار رأی، هم فکــر اســتند. 

ــه،  ــژه عبدالل ــه وی ــزدان معــرض ب ــه می شــود کــه نام گفت

ــی  ــل انتخابات ــل معض ــال ح ــه دنب ــه ب ــن  ک ــای ای ــه ج ب

ــک  ــازمان دهی ی ــا س ــا ب ــد ت ــاش می کن ــر ت ــد، بیش باش

ایتــاف، کمیســیون انتخابــات را تحــت فشــار قــرار دهــد. 

بــا  مبــارزه  جهانــی  روز  نوامــر،   25 بــا  همزمــان 

خشــونت علیــه زنــان، کمیســیون مســتقل حقــوق بــر، 

ــزان  ــد، می ــان می ده ــه نش ــرده ک ــر ک ــی را منش گزارش

خشــونت ها علیــه زنــان در افغانســتان، 8 درصــد نســبت 

ــت. ــه اس ــش یافت ــته افزای ــال گذش ــه س ب

بــر بنیــاد ایــن گــزارش، در جریــان هفــت مــاه نخســت 

ســال جــاری خورشــیدی، 2762 مــورد خشــونت در 

ــه در  ــی ک ــت؛ در حال ــیده اس ــت رس ــه ثب ــان، ب ــر زن براب

ســال گذشــته در عیــن زمــان ایــن آمــار بــه 2536 مــورد 

می رســید.

خشــونت  جنســی،  خشــونت  فزیکــی،  خشــونت 

از مهم تریــن  اقتصــادی و خشــونت روانــی و لفظــی، 

ثبــت رســیده.  بــه  کــه  اســت  انــواع خشــونت هایی 

ــازه  ــر ت ــک ام ــتان ی ــان در افغانس ــه زن ــونت علی خش

نیســت؛ همه ســاله  نهادهــای حامــی حقــوق زنــان و 

ــد،  ــری می پردازن ــوق ب ــائل حق ــه مس ــه ب ــی ک نهادهای

زنــان گــزارش می دهنــد؛  انــواع خشــونت ها علیــه  از 

امــا آن چــه بیشــر جلــب توجــه می کنــد و از ســوی 

کمیســیون حقــوق بــر نگران کننــده خوانــده شــده، 

زنــان  بــرای  مــکان  ناامن تریــن  عنــوان  بــه  خانــه 

 . شــد می با

در گــزارش تــازه ی کمیســیون حقــوق بــر آمــده 

ــان، در  ــر زن اســت کــه 97٫1 درصــد متــام خشــونت ها ب

محیــط خانــه و از ســوی اعضــای خانواده هــا صــورت 

ایــن گــزارش نشــان می دهــد خانــه،  اســت.  گرفتــه 

ــن  ــه همی ــت. ب ــوده اس ــان ب ــرای زن ــای ب ــن ج ناامن تری

قســم پــس از محیــط خانــه، خیابــان، کوچــه، محــل 

كار، اداره، شــفاخانه، مكتــب، دانشــگاه، توقیف خانــه 

ــرای  ــه ب ــت ک ــوده اس ــی ب ــز از محیط های ــا نی و زندان ه

ــت.  ــده اس ــده ش ــن خوان ــان ناام زن

خشــونت  نــوع  معمول تریــن  از  اجبــاری  ازدواج 

ــبب  ــه س ــت ک ــتان اس ــران در افغانس ــان و دخ ــه زن علی

نوجــوان  و  جــوان  دخــران  ســاالنه صدهــا  می شــود 

ــی  ــه زندگ ــیدن ب ــد رس ــه قص ــه  را ب ــوند، خان ــور  ش مجب

خورشــیدی،   1397 ســال  در  کننــد.  تــرک  ایــده آل  

112 مــورد فــرار زنــان و دخــران از خانــه در 16 والیــت 

ــود. ــیده ب ــت رس ــه ثب ــتان ب افغانس

 بــا آن کــه چنــد ســال می شــود، پارملــان افغانســتان  

قانــون منــع خشــونت علیــه زنــان را تصویــب کــرده؛ 

ــت.  ــده اس ــی ش ــر عمل ــون کم ــن قان ــون ای ــا کن ــا ت ام

ــوی  ــان از س ــه زن ــونت علی ــع خش ــون من ــه قان ــی ک زمان

شــد،  تصویــب  افغانســتان  قانون گــذاری  نهادهــای 

ــه  ــونت علی ــب خش ــه مرتک ــانی ک ــت، کس ــار می رف انتظ

زنــان شــده انــد، مــورد پیگــرد قانونــی قــرار بگیرنــد؛ امــا 

ــه  ــت ک ــخص اس ــونت ها، مش ــش خش ــه افزای ــه ب ــا توج ب

ــت.  ــته اس ــی نداش ــه ی اجرای ــون جنب ــن قان ای

فعــاالن حقــوق زن،  از  در همیــن حــال، شــاری 

می گوینــد، تــا زمانــی کــه مشــکات کان در افغانســتان 

میــزان  کــه  داشــت  انتظــار  منی تــوان  نشــود،  حــل 

خشــونت ها علیــه زنــان کاهــش یابــد.

ویــدا ســاغری، فعــال حقــوق زن، بــه روزنامــه ی صبــح 

ــی کــه یــک نظــام ســاختارمند  ــا زمان ــد، ت ــل می گوی کاب

ــان  ــد کــه خــود مــردان، زن ــه وجــود نیای در افغانســتان ب

ــرام  ــان اح ــوق ش ــه حق ــد و ب ــه بدانن ــی از جامع را جزئ

ــه  ــوان انتظــار داشــت کــه خشــونت علی ــد، منی ت بگذارن

ــد.  ــش می یاب ــه کاه ــه ی جامع ــن طبق ای

ــان از  ــی زن ــدم اگاه ــه ع ــد ک ــاغری، می گوی ــو س بان

حقــوق شــان و نبــود قانونــی کــه  از حقــوق آنــان حایــت 

کنــد، از مهم تریــن عواملــی اســت کــه در طــول 20 

ســال گذشــته زنــان را بــا مشــکات عمــده مواجــه کــرده 

اســت. بــه گفتــه  ی او، نهادهایــی کــه در ســال های 

گذشــته بــه نــام حایــت از حقــوق زنــان بــه وجــود آمــده 

اســت، نیــز پــروژه ای بــوده و کاری بنیــادی ای بــرای 

ــن  ــاغری، همی ــو س ــه ی بان ــه گفت ــت. ب ــرده اس ــان نک زن

امــر باعــث شــده کــه زنــان در حــال »نیــم کشــته« باقــی 

مباننــد کــه نــه نجــات پیــدا کننــد و نــه بــه یــک زندگــی 

ــند.  ــده آل برس ای

ــان از حقــوق  ــو ســاغری، عــدم آگاهــی زن هرچنــد بان

شــان را یــک مشــکل می دانــد؛ امــا تأکیــد دارد کــه 

ــه  ــته ب ــال گذش ــد س ــه در چن ــبی ک ــی نس ــن آگاه همی

ــت؛  ــده اس ــاز ش ــان دردرسس ــرای زن ــز ب ــده نی ــود آم وج

زیــرا بــا آگاه شــدن زنــان از حقــوق شــان، بــه خشــونت ها 

نــه گفتــه و اعــراض کــرده انــد؛ اعراضــی کــه در برخــی 

ــان زندگــی شــان منجــر شــده اســت.  ــه پای مــوارد ب

ــوق  ــه حق ــا ب ــوز مرده ــد: »هن ــاغری می گوی ــدا س وی

شــان منی رســند، مردانــی کــه در فقــر مطلــق قــرار 

دارنــد. وقتــی مــرد عصبانــی کــه از بیــرون می آیــد و 

بیــکار هــم  باشــد، جــای دیگــر بــرای خالــی کــردن 

عقده هایــش نــدارد. در چنیــن فضایــی چطــور می تــوان 

بــه دسرســی زنــان بــه حقــوق شــان امیــدوار بــود. ابتــدا 

ــد مشــکات کان حــل شــود، یــک ســاختار درســت  بای

ایجــاد شــود کــه مــرد و زن رشیــک باشــند. خــرد جمعــی 

ــکات  ــوان مش ــه می ت ــت ک ــت اس ــد؛ آن وق ــاف کن انکش

ــرد.« ــدا ک ــش پی ــل برای ــک راه ح ــی و ی ــان را بررس زن

افــزون بــر ایــن، زنــان افغــان بــا ده هــا مشــکل دیگــر 

ــه   ــد ک ــان می ده ــازه نش ــک رسوی ت ــد. ی ــه ان ــز مواج نی

ــد و  ــان افغانســتان خــارج از نیــروی کار ان 80 درصــد زن

91 درصــد آن هــا تنهــا ســواد ابتدایــی یــا کمــر از آن را 

دارنــد؛ ایــن امــر شــانس  آن هــا را بــرای یافــن کار بســیار 

ــارزه،  ــال ها مب ــس از س ــم پ ــوز ه ــت. هن ــرده اس ــم ک ک

زنــان افغــان بــا خشــونت هایی چــون لت وکــوب از ســوی 

ــاری،  ــکاح اجب ــت، ن ــی، آزار و اذی ــاوز جنس ــارب، تج اق

مانعــت از حــق کار و ازدواج، منــع تــرف در امــوال و 

منــع اســتفاده از حــق میــراث مواجــه انــد.

2

ریاســت جمهوری  انتخابــات  برگــزاری  از  پــس 

ایــن  گســرده ی  بی نظمی هــای  و  افغانســتان 

پروســه کــه ناشــی از مدیریــت افغان هــا و متأثــر 

از اوضــاع سیاســی داخلــی، منطقــه ای و جهانــی 

ــدی  ــون، زمان بن ــفافیت، قان ــرف زدن از ش ــت، ح اس

ــه  ــه هم ــی ک ــت. انتخابات ــز اس ــبیه طن ــت، ش و عدال

کمیســیون  تازگــی  بــه  انــد.  شــده  خســته  آن  از 

ــات اعــام کــرده اســت کــه اگــر دفرهــای آن  انتخاب

در هفــت والیــت بــاز نشــود، خــری از اعــام نتیجه ی 

ــود. داســتان نامــزدان معــرض  ــات نخواهــد ب انتخاب

و کمیســیون انتخابــات، ایــن روزهــا شــبیه گَِروکشــی 

کودکانــه اســت. نامــزدان کمیســیون را متهــم بــه 

جانــب داری از تیــم دولت ســاز کــرده و بازشــاری آرا 

ــاک و  ــردن آرای ناپ ــرای وارد ک ــازی ب ــز زمینه س را نی

ــد؛  ــاز می دانن ــم دولت س ــود تی ــه س ــتفاده از آن ب اس

امــا تیــم دولت ســاز می گویــد کــه تیم هــای دیگــر 

ــه  ــوا راه انداخت ــن، بل ــرای همی ــد و ب ــرده  ان ــب ک تقل

انــد کــه بازشــاری آرا نبایــد انجــام شــود. دلیــل ایــن 

ــزار  ــز ورود 300 ه ــان نی ــه ی ش ــرس و واهم ــه ت هم

رأی بــه ســود تیــم دولت ســاز نــه کــه آشکارشــدن 

تقلب هــای گســرده ی خــود شــان اســت.

ــاری  ــیون در بازش ــه کمیس ــد ک ــر می رس ــه نظ ب

آرای هفــت والیــت مشــکل دارد؛ چــرا کــه هــواداران 

مأمــوران  بــه  را  اجــازه  ایــن  همگرایــی  و  ثبــات 

کمیســیون نــداده انــد. کمیســیون در والیت هــای 

فاریــاب، رسپــل، جوزجــان، بدخشــان، پنج شــیر، 

بغــان و تخــار نتوانســته اســت دفرهــای خــود را بــاز 

ــد. کن

ــد، اول  ــات می گوین ــیون انتخاب ــؤوالن کمیس مس

بازشــاری، بعــد ابطــال آرای مشــکوک؛ امــا نامــزدان 

معــرض، معتقــد انــد کــه اول ابطــال، بعــد شــارش. 

و در 24  امــا شــارش را رشوع کــرده  کمیســیون 

ــه فرجــام رســانده اســت. والیــت ب

آرا ریختــه شــده، دموکراســی، ارزش هــای مدنــی و 

اعتــاد مــردم در وســط مانــده و همــه ســعی دارنــد، 

ســهم بیشــری از آن داشــته باشــند؛ چیــزی کــه در 

ــود  ــت، خ ــم نیس ــی مه ــچ کس ــرای هی ــان ب ــن می ای

انتخابــات، دموکراســی و ارزش هــای بــه دســت آمــده 

اســت. شــاید تــا چنــدی پیــش بــرای مــردم مهــم بــود 

کــه چــه کســی رییس جمهــور شــود؛ امــا حــاال دیگــر 

اهمیتــی نــدارد. 

هــر چــه می گــذرد، وضــع بحرانی تــر می شــود. 

کامــل  رســیدن  بن بســت  بــه  امــروز  تــا  شــاید 

ــات، بحــران سیاســی و درگیری هــای نظامــی  انتخاب

را کســی بــاور نداشــت؛ امــا حــاال مــردم کم کــم 

نگــران می شــوند کــه ایــن بــار انتخابــات افغانســتان 

فتیلــه ی جنــگ را بــار دیگــر روشــن نکنــد تــا بــه 

ــر  ــور بدت ــاع کش ــتم، اوض ــید دوس ــه ی عبدالرش گفت

ــود.  ــه ش ــر نجیب الل ــت داک ــر حکوم ــای آخ از روزه

ســؤال اساســی ایــن اســت کــه وقتــی کمیســیون بــه 

بازشــاری آرا بــدون حضــور مناینــدگان تیم هــای 

چــه  را  آن  نتیجــه ی  می دهــد،  ادامــه  معــرض 

کســی بایــد بپذیــرد؟ غیــر از ایــن اســت کــه همیــن 

شــواهد  کننــد؟  قناعــت  بایــد  اعراض کننــدگان 

نشــان می دهــد کــه  انتخابــات بــه بن بســت رســیده 

و کنــرل آن از چنــگ کمیســیون بیــرون شــده اســت؛ 

در چنیــن رشایطــی راه حــل چیســت؟ هــان فرمــول 

2014 یــا خلــق بحــران؟ اگــر مشــکل انتخابــات بــه 

شــکلی کــه در 2014 حــل شــد، رفــع شــود و نظامــی 

ــرای  ــد، ب ــان آی ــه می ــی ب ــدت مل ــت وح ــل حکوم مث

ــگ و  ــر جن ــا اگ ــدان خوشــایند نیســت؛ ام ــردم چن م

درگیــری شــود کــه بازهــم مــردم بیچــاره بایــد بهــای 

آن را بپردازنــد.

کمیســیون انتخابــات، بــه تازگــی گفتــه اســت 

ــد  ــاری آرا در چن ــازه ی بازش ــان اج ــر معرض ــه اگ ک

والیــت را ندهنــد، ایــن کمیســیون دســت بــه دامــان 

ــه ی کمیســیون،  ــن گفت حکومــت خواهــد شــد. از ای

از  دســت  معرضــان  اگــر  کــه  برمی آیــد  چنیــن 

اعــراض بــر نداشــته و بــه کمیســیون ایــن اجــازه 

از  بــا حکومــت،  تبانــی  را ندهنــد، کمیســیون در 

راه فشــار نظامــی وارد شــده و ایــن پرســه را متــام 

خواهــد کــرد. پیــش از ایــن، تیــم ثبــات و همگرایــی، 

ادعــا کــرده بــود کــه حکومــت نبایــد پــای نهادهــای 

ــا  ــیده و از آن ه ــات کش ــائل انتخاب ــه مس ــی را ب نظام

اســتفاده ی ابــزاری کنــد. ایــن اعــراض را آقــای 

از  یکــی  شــدن  کشــته  بــه  پیونــد  در  عبداللــه، 

ناظرانــش توســط نیروهــای امنیتــی در اعراض هــای 

کنــدز مطــرح کــرده بــود. اگــر کمیســیون انتخابــات 

دســت کمــک بــه حکومــت دراز کنــد و حکومــت 

ــه را  ــن پروس ــی ای ــتفاده از زور نظام ــا اس ــد ب بخواه

پیــش بــرد، بــه اســاس گفته هــای هــواداران مطــرح 

ــای  ــر واکنش ه ــد منتظ ــی، بای ــات و همگرای ــم ثب تی

ــیم. ــان باش ــد آن تن

ظاهــرا  و  اســت  خوابیــده  هنــوز  بن بســت 

ــت از آن  ــرای بیرون رف ــه ب ــی ک ــا راه ــیون تنه کمیس

ســنجیده، ایــن اســت کــه بــه کمــک حکومــت بتوانــد 

ــاور  ــه ب ــه ب ــی ک ــد؛ حکومت ــم کن ــه را خت ــن پروس ای

ــش  ــی نق ــای انتخابات ــرض، در تقلب ه ــزدان مع نام

دارد.

بازشامری و تقلب های 
متفاوت

قانون،بنبستانتخاباتیرامیشکند

سیدمهدی حسینی

ناآگاهی خانواده ها، عامل اصلی خشونت علیه زنان

رازق اختیاربیگ
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ــه  ــاز ب ــا نی ــایری، تنه ــرم س ــک ج ــام ی ــرای انج ــی ب گاه

ــن  ــا همی ــایری ب ــرم س ــک مج ــت. ی ــر اس ــت و کمپیوت انرن

دو ابــزار می توانــد دســت بــه کارهــای مخــرب زیــادی بزنــد. 

در  کــه  می شــود  گفتــه  جرم هایــی  بــه  ســایری  جرائــم 

ــا،  ــته از جرم ه ــن دس ــرد و ای ــورت می گی ــی ص ــای انرنت فض

ســاالنه خســارات فراوانــی بــه امنیــت ملــی، اقتصــادی و 

ــا گســرش فن آوری هــای  ــد. ب فرهنگــی کشــورها وارد می کن

ــت  ــه دس ــی ب ــای جغرافیای ــدن مرزه ــته  ش ــی و شکس ارتباط

انرنــت، جرایــم ســایری نیــز دســت در دســت فــن آوری رشــد 

ــایر  ــای س ــت و فض ــتفاده از انرن ــد اس ــت. هرچن ــرده اس ک

بــه پیش رفت هــای بــر کمک هــای فراوانــی کــرده؛ امــا 

ــام  ــای پرازدح ــن دنی ــود در ای ــد از خ ــه نتوانی ــی ک در صورت

آن  از  ســنگینی  رضبه هــای  بی تردیــد  کنیــد،  محافظــت 

ــورد.  ــد خ خواهی

جرائم سایری در افغانستان

ممکــن اســت صحبــت در مــورد جرائــم ســایری، موضــوع 

ــی باشــد،  ــران انرنت ــان و کارب ــا جوان ــان حت ــدی در می جدی

بــا آن هــم منی تــوان از کنــار ایــن بحــث کــه اهمیــت زیــادی 

ــه راحتــی گذشــت. مــردم افغانســتان هاننــد دیگــر  دارد، ب

ــت و  ــاارزش انرن ــاده ب ــای فوق الع ــذوب مزای ــان، مج جهانی

فضــای ســایری شــده انــد. 

دارد،  انرنــت  دنیــای  کــه  خوبی هایــی  همــه ی  بــا 

آن  از  جران ناپذیــری  رضبه هــای  گاهــی  اســت  ممکــن 

ــه ی  ــات محرمان ــردن اطاع ــرای درز نک ــا ب ــم. دولت ه بخوری

ــت ســایری شــان  ــادی را رصف امنی ــول زی شــان، ســاالنه پ

ــزون  ــتفاده ی روزاف ــا اس ــم ب ــتان ه ــت افغانس ــد. دول می کنن

شــهروندان کشــور از ابزارهــای انرنتــی، در تــاش آن اســت 

ــال  ــا خی ــا ب ــد ت ــاد کن ــردم ایج ــرای م ــی ب ــای امن ــه فض ک

ــد.  ــام دهن ــان را انج ــاز ش ــورد نی ــای م ــت کاره راح

و  مخابــرات  وزارت  رســانه ای  مشــاور  نوابــی،  شیرشــاه 

ــد: »وضعیــت امنیــت ســایری  فــن آوری افغانســتان، می گوی

ســطح  در  نــه  مــا  یعنــی  اســت؛  میانــه  حــد  در  کشــور 

فوق العــاده ای قــرار داریــم و نــه وضــع امنیــت ســایری مــان 

اســت.« نابه ســامان  بی انــدازه 

 بــر خــاف گفتــه ی آقــای نوابــی، فهرســت جهانــی امنیــت 

ســایری کــه منبــع بســیار معتــری در رسارس دنیــا محســوب 

می شــود، افغانســتان را جــزء کشــورهایی در جهــان می دانــد 

کــه در مقابــل حمــات ســایری، بیشــرین آســیب پذیری را 

ــه در  ــن اســت؛ البت ــد و امنیــت ســایری در آن جــا پایی دارن

ــتان،  ــد تاجیکس ــری مانن ــورهای دیگ ــام کش ــت، ن ــن لیس ای

ــد و  ــی برخوردارن ــش خوب ــه از آرام ــتان ک ــر و قرقیزس الجزای

ــای  ــورد. آق ــم می خ ــه چش ــز ب ــد نی ــی دارن ــاه باالی ــطح رف س

ــتان  ــایری افغانس ــت س ــه امنی ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــی ب نواب

نســبت بــه کشــورهای همســایه نیــز پاییــن اســت، گفــت کــه 

وزارت مخابــرات برنامه هــای وســیعی را بــرای تأمیــن امنیــت 

فضــای ســایری روی دســت دارد.

انواع جرائم سایری

جرائــم ســایری انــواع گوناگــون و بســیار زیــادی دارد کــه 

ــری  ــرب و ویران گ ــرات مخ ــد تأثی ــا می توان ــدام از آن ه ــر ک ه

بــرای فــرد یــا نهــاد مــورد نظــر داشــته باشــد. انــواع مشــهور 

پخــش  و  دســت یابی  یــا  و  جاسوســی  ســایری،  جرائــم 

اطاعــات کامــا محرمانــه ی افــراد و دولت هــا، کاه بــرداری، 

ــی  ــور، یک ــر الک ــت. وال ــزم اس ــدر و تروری ــواد مخ ــاق م قاچ

از متخصصــان تروریــزم در مرکــز مطالعــات اســراتژیک و 

هــدف  »اگرچــه  می گویــد:  متحــده  ایــاالت  بین املللــی 

تروریســت ها معمــوال قتــل رسان سیاســی، گروگان گیــری یــا 

ــی  ــا عموم ــی ی ــهیات دولت ــه تس ــی ب ــه ی ناگهان ــا حمل بعض

اســت؛ امــا صدمــه ای کــه ممکــن اســت بــه وســیله ی حملــه ی 

ــد  ــد، می توان ــری وارد آی ــبکه های کمپیوت ــه ش ــی ب الکرونیک

باقــی  تــا مدت هــا  اثــرات آن  بســیار غم انگیزتــر باشــد و 

مبانــد.« آقــای الکــور بــاور دارد که تروریــزم کمپیوتــری ممکن 

ــر  ــری از مــردم، بســیار ویران کننده ت ــرای تعــداد کثی اســت ب

ــد.  ــیمیایی باش ــا ش ــک ی ــای بیولوژی از جنگ ه

حضور طالبان و داعش در فضای سایری

از اقدامــات ســایر تــرور، ارتبــاط بیــن تروریســت ها از 

طریــق شــبکه های بین املللــی و تبــادل افــکار و اعــال 

مجرمانــه در ســطح بســیار پیچیــده اســت کــه از ویژگی هــای 

ایــن نــوع ارتبــاط، عــدم توانایــی پولیــس در کنــرل و شــنود 

و  طالبــان  تروریســت های  کــه  ایــن  در  می باشــد.  آن هــا 

داعــش در افغانســتان بــا اســتفاده از فضــای ســایری ســعی 

ــردم و  ــه م ــان علی ــات ش ــام حم ــردن و انج ــگ ک در هم آهن

دولــت دارنــد، شــکی نیســت؛ امــا هنــوز هــم مقولــه ی جنــگ 

ســایری یــا حتــا جرائــم ســایری در افغانســتان، دغدغــه ی 

ــت.  ــردم نیس ــت و م ــی حکوم اصل

هکرها در فضای سایری افغانستان

ــت  ــا گذش ــه ب ــرد ک ــوش ک ــوان فرام ــود منی ت ــن وج ــا ای ب

ــی در فضــای ســایرِی افغانســتان رو  ــم ابتدای هــر روز، جرائ

بــه افزایــش اســت. حتــا شــا هــم کســانی را می شناســید 

کــه بــه دلیــل بی توجهــی یــا دانــش کمــی کــه در رابطــه بــا 

ــم  ــی جرای ــد، قربان ــته ان ــی داش ــای انرنت ــتفاده از ابزاره اس

ــی،  ــای نواب ــه ی آق ــه گفت ــند. ب ــده باش ــایری ش ــی س ابتدای

ــم و  ــرِ جرای ــور، بیش ــرات کش ــانه ای وزارت مخاب ــاور رس مش

محبوب تریــن  کــه  فیس بــوک  در  اینرنتــی  تخطی هــای 

ــورت  ــت، ص ــتان اس ــردم افغانس ــان م ــی در می ــزار ارتباط اب

هــک  شــامل  جرایــم  ایــن  می گویــد  نوابــی  می گیــرد. 

ــراد، هتــک حرمــت، ســوء اســتفاده  ــری اف حســاب های کارب

ــتان  ــهروندان افغانس ــازی ش ــت و بدنام س ــراد، اهان ــام اف از ن

بــوده اســت. او گفــت: »نداشــن آگاهــی کافــی در اســتفاده 

از انرنــت و تعییــن نکــردن گذرواژه هــای مناســب و پیچیــده 

بــرای حســاب های کاربــری، از معمول تریــن دالیلــی انــد کــه 

ــران شــبکه های اجتاعــی  باعــث هــک شــدن حســاب کارب

ــردم  ــرای م ــاری ب ــای زیان ب ــد پیامده ــه می توان ــود ک می ش

داشــته باشــد.« حســاب کاربــران فیس بــوک معمــوال بــه 

دلیــل توجــه ناکافــی و انتخــاب گذرواژه هایــی کــه بــه راحتــی 

حــدس زده می شــوند، هــک شــده و هکرهــا در بــدل پخــش 

نکــردن عکــس و یــا اطاعــات خصوصــی قربانیــان، از آن هــا 

ــد.  تقاضــای پــول کــرده ان

حمله ی هکرها به سایت های دولتی 

ــه موضــوع عامــی در میــان  جــدا از باج گیری هایــی کــه ب

شــهروندان و کاربــران فیس بــوک در ایــن روزهــا تبدیــل 

شــده اســت، در طــول ســال های اخیــر، حمــات زیــادی بــر 

وب ســایت های دولتــی و غیردولتــی در کشــور صــورت گرفتــه 

اســت. در مشــهورترین منونــه ی هــک شــدن وب ســایت های 

دولتــی، گروهــی از هکرهــا کــه خــود را »ارتــش ســایری 

 1395 ســال  قــوس  مــاه  در  می نامیدنــد،  هزارســتان« 

وب ســایت شــورای امنیــت ملــی افغانســتان را هــک کردنــد و 

در پیامــی روی آن وب ســایت نوشــتند »مــا عدالــت و برابــری 

ــراری  ــا برق ــم و ت ــتان را می خواهی ــوام افغانس ــه اق ــرای هم ب

عدالــت از پــا نخواهیــم نشســت.« اقــدام ایــن گــروه پــس از 

آن انجــام شــد کــه دولــت تصمیــم گرفتــه بــود، مســیر خــط 

انتقــال بــرق توتــاپ را تغییــر دهــد و متعاقبــا در یــک حملــه ی 

ــت،  ــده گرف ــر عه ــؤولیت آن را ب ــش مس ــه داع ــتی ک تروریس

86 تــن از معرضــان بــه ایــن تصمیــم دولــت، در میــدان 

ــن  ــش از 230 ت ــد و بی ــان باختن ــل ج ــهر کاب ــِگ ش دهمزن

دیگــر زخمــی شــدند. 

از دیگــر مــوارد هــک شــدن ســایت های دولتــی، می تــوان 

از هــک وب ســایت های وزارت عدلیــه، وزارت دفــاع، وزارت 

امــور خارجــه، وزارت مهاجریــن و دادســتانی کل کشــور یــاد 

کــرد.

)AFCERT( تیم واکنش رسیع سایری افغانستان

امــروز در  از  پیــش  اگرچــه وزارت مخابــرات 11 ســال 

ــا  ــایری ی ــع س ــش رسی ــم واکن ــاد تی ــه ایج ــت ب 1387 دس

)AFCERT( زد؛ امــا نوابــی در مــورد دســت آوردهای ایــن 

ــه مــورد خاصــی اشــاره نکــرد و گفــت: »کســانی کــه  ــم، ب تی

شــکایت هایی در رابطــه بــه جرایــم صــورت گرفتــه ی ســایری 

ــدن  ــی ش ــس از ط ــرده و پ ــه ک ــا مراجع ــه م ــد، ب ــته ان داش

مراحــل قانونــی، ایــن تیــم و وزارت مخابــرات توانســته اســت 

کــه بــه دشــواری های آن هــا رســیدگی کنــد. در ســال جــاری 

بــه 350 قضیــه ی جرائــم ســایری رســیدگی شــده کــه ایــن 

ــورد  ــی م ــی و عدل ــای امنیت ــوی نهاده ــر از س ــا بیش قضای

ــد.« ــه ان ــرار گرفت ــرد ق پی گ

آقــای نوابــی در مــورد آمــار جرائــم ســایری گفــت: »بیــش 

از 1000 پرونــده  کــه بیشــر شــان تخطی هــای ســایری 

بــوده انــد، از ســال گذشــته بــه ایــن ســو توســط وزارت 

ــه  ــر اداره ای ک ــه ه ــا ب ــت. م ــده اس ــایی ش ــرات شناس مخاب

ــای  ــم و تیم ه ــت داده ای ــخ مثب ــرده، پاس ــک ک ــای کم تقاض

مــا در ایــن بخــش کارهــای زیــادی انجــام داده اســت.« 

ایــن  کــه  می گویــد  مخابــرات  وزارت  رســانه ای  مشــاور 

ــایرِی وزارت  ــت س ــت امنی ــط ریاس ــایری توس ــان س مجرم

مخابــرات شناســایی شــده و ســپس جهــت دســتگیری شــان، 

بــه مراجــع عدلــی و قضایــی معرفــی می شــوند.

امنیت اطالعات شهروندان افغانستان

اهمیــت  کشــورها  بــرای  ســایری  فضــای  در  آن چــه 

دارد، اطاعــات اســت. اطاعــات می توانــد در شــکل های 

ــد.  ــدن آن دارن ــعی در دزدی ــا س ــه هکره ــد ک ــی باش مختلف

از  اطاعــات،  از  اســتفاده  بــا  بــه صــورت عمــوم  هکرهــا 

قربانیــان بــاج  می گیرنــد یــا اطاعــات بــه دســت آورده ی 

شــان را بــه افــراد دیگــری می فروشــند.

ــر   تأکیــد متامــی رسویس دهنــدگان گوناگــون انرنتــی ب

ایــن اســت کــه کاربــران بتواننــد از اطاعــات شــخصی شــان 

ــایری،  ــم س ــن جرائ ــی از بزرگ تری ــد. در یک ــت کنن محافظ

در ســال 2016، ســه میلیــارد حســاب کاربــری »یاهــو« هــک 

شــد کــه رضبــه ی مهلکــی بــه اعتبــار ایــن وب ســایت زد. 

ــرب  ــخ 6 عق ــی در تاری ــا، بی بی س ــوری ام ــطح کش در س

عمومی ســازی  بــه  رابطــه  در  گزارشــی   )1398( امســال 

اطاعــات شــخصی صدهــا هــزار شــهروند افغــان توســط 

ــن گــزارش مدعــی شــد  ــر کــرد. بی بی ســی در ای ــت ن دول

کنســولی  دفاتــر  و  ســفارت خانه ها  از  نیمــی  »دســت کم 

شــخصی  اطاعــات  نحــوی  بــه  اروپــا  در  افغانســتان 

مراجعــه  دفاتــر  ایــن  در  کــه  را  افغانســتان  شــهروندان 

ایــن  اســت.«  داده  قــرار  عمــوم  در دســرس  انــد  کــرده  

بــه  جران ناپذیــری  پیامدهــای  می توانــد  عمومی ســازی 

ــن  ــا بزرگ تری ــن ت همــراه داشــته باشــد؛ چــون از کوچک تری

دســرس  در  اطاعاتــی  شــخص،  یــک  زندگــی  جزئیــات 

می گیــرد. قــرار  همــگان 

وزارت مخابــرات و دولــت افغانســتان تــا کنــون بــه گونــه ی 

نکــرده   کار  افغانســتان  در  ســایری  امنیــت  روی  جــدی 

انــد؛ شــاید یکــی از دالیــل آن نوپــا بــودن انرنــت در میــان 

ــش  ــا افزای ــه ب ــد ک ــادآور ش ــد ی ــا بای ــد؛ ام ــهروندان باش ش

روزافــزون نیازهــای شــخصی و عمومــی بــه انرنــت، نیــاز 

بــه رسمایه گــذاری بیشــر و قابــل توجه تــری روی امنیــت 

ــای  ــت فض ــه امنی ــی ک ــت. در صورت ــور اس ــایری در کش س

ســایری جــدی گرفتــه نشــود، ممکــن اســت زیان هــای 

امنیتــی، اقتصــادی و سیاســی زیــادی بــر کشــور وارد شــود. 

ــی  ــران انرنت ــد از کارب ــون 50-65 درص ــی: »هم اکن نواب

ــم ســایری اســتند؛  ــد و خطــر جرائ کشــور، در معــرض تهدی

امــا مــا برنامه هایــی بــرای جلوگیــری از ایــن جرائــم داریــم و 

ــران انرنتــی صــورت  ــرای کارب ــز ب ــا کنــون آگاهی دهــی نی ت

ــه در  ــت ک ــن اس ــرات ای ــه ی وزارت مخاب ــت. برنام ــه اس گرفت

ــد و  ــته باش ــری داش ــی بیش ــای آگاهی ده ــده، برنامه ه آین

ــرد.« ــاال ب ــش را ب ــای متخصص ــت تیم ه ظرفی

قانون جرائم سایری افغانستان

 آقــای نوابــی در رابطــه بــه قانــون جرائــم ســایری در 

ــایری در  ــم س ــون جرائ ــارض قان ــال ح ــت: »در ح ــور گف کش

کــود جــزای کشــور وجــود دارد و دارای 25-30 مــاده اســت؛ 

ــرات تهیــه  ــد و بروز تــری توســط وزارت مخاب ــون جدی امــا قان

ــه  ــدی ب ــل بع ــی مراح ــرای ط ــون ب ــه اکن ــده ک ــی ش و نهای

ــای  ــون نیازه ــن قان ــت. ای ــده اس ــتاده ش ــه فرس وزارت عدلی

رفــع  امنیــت ســایری  زمینــه ی  در  را  شــهروندان کشــور 

می کنــد.«

ــد  ــری جدی ــه ره ــرد ک ــی ک ــراز خوش بین ــی اب ــای نواب آق

ــی کــه روی دســت  ــا برنامه های ــن آوری ب ــرات و ف وزارت مخاب

ردیــف  در  را  افغانســتان  زودی  بــه  امــر،  ایــن  در  دارد، 

ــی  ــم نگران ــا آن ه ــد داد. ب ــرار خواه ــایه ق ــورهای همس کش

مــردم از جرامئــی اســت کــه گاهــی اوقــات جرانــش دشــوار 

ــت  ــه امنی ــد ک ــار دارن ــهروندان انتظ ــت. ش ــن اس ــا ناممک ی

انرنتــی شــان تأمیــن و قانــون جرائــم ســایری توســط 

مراجــع مربــوط، بــه زودی تأییــد و اجرایــی شــود. آقــای 

ســایری،  پایــدار  امنیــت  بــه  کشــور  رســیدن  در  نوابــی 

خواســتار همــکاری شــهروندان و نهادهــای جامعــه ی مدنــی 

ــه ایــن موضــوع،  شــد. بی تردیــد، در صــورت توجــه بیشــر ب

ــاال  ــی در ب ــای خوب ــاهد پیش رفت ه ــم ش ــدت ه ــاه م در کوت

ــود. ــم ب ــتان خواهی ــایری افغانس ــت س ــردن امنی ب

افــراد  گاشــن  و  شناســایی  بــا  مخابــرات  وزارت 

ایــن  در  را  خوبــی  پیش رفــت  اســت  قــادر  متخصــص، 

ــژه ی ســایری  ــد. ایجــاد پولیــس و دادگاه وی ــم بزن ــه رق زمین

ــای  ــر نیازه ــا، از دیگ ــت آن ه ــردن ظرفی ــاال ب ــرش و ب و گس

ــرای تأمیــن امنیــت فضــای ســایری در افغانســتان  فــوری ب

اســت. بــا تأییــد قانــوِن جرائــم ســایری توســط مراجــع 

کانــادا،  ماننــد  کشــورهایی  از  الگوبــرداری  و  مربــوط 

ایــاالت متحــده و آملــان کــه پیش تــاز در امــر مبــارزه بــا 

جرائــم ســایری اســتند، می تــوان بســیاری از نواقــص و 

ــی  ــم اینرنت ــت و جرائ ــش امنی ــود در بخ ــتی های موج کاس

را رفــع کــرد.
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مهدی غالمی

زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

در زندان پل چرخی کابل، بیش از دو هزار معتاد زندانی 

استند؛ بیشر شان به خاطر جرامئی که مرتکب شده اند، در 

این معتادان زندانی همین  این زندان حضور دارند. بیشر 

معتادهایی استند که از نقاطی هانند پل سوخته در سطح 

زندانی  معتادان  این  جرم  بیشر  اند.  شده  بازداشت  شهر 

 ... و  آدم ربایی  راهزنی،  مواد مخدر، دزدی،  فروش  و  خرید 

می باشد. 

سبب  پل چرخی،  زندان  در  معتاد  هزار  دو  تجمع 

و  گرم خرید  بازارهای  از  یکی  به  زندان  این  که  است  شده 

بسیاری  شود.  تبدیل  افغانستان  در  مخدر  مواد  فروش 

دو  یا  یک  می شناختم،  من  که  را  سوخته  پل  معتادان  از 

طی  بعد  و  بود  خورده  زندان  این  به  شان  گذر  مرتبه  سه 

یا مناسبت  دیگری به دستور  فرمانی به مناسبت های عید 

محض  به  معتادان  این  اما  می شدند؛  آزاد  رییس جمهور 

به  را  از زندان پل چرخی، طولی منی کشید که خود  رهایی 

پل سوخته می رساندند؛ چون آنان مکانی به جز پل سوخته 

بروند.  نداشتند،  دوست  یا  و  نداشتند 

این معتادان به این دلیل خیلی زود خود را به پل سوخته 

بسری  آنان  برای  هم  پل چرخی  زندان  که  می رساندند 

را  به نوعی پل سوخته  اگر  و  را داشت  همچون پل سوخته 

پل چرخی،  زندان  آن ها  برای  بدانیم،  معتادان  اول  خانه ی 

می شد.  محسوب  دوم  خانه ی 

 از یک سو این مسیر را می توان مسیر همیشگی شاری 

مواد  فروشندگان  از  شاری  حتا  دانست.  معتادان  این  از 

مخدر به صورت عمدی شاری از شاگردان خود که بیشر 

بچه های نوجوان بودند را با حایت خودشان روانه ی زندان 

خود  مختص  که  طریق هایی  از  و  می کردند  پل چرخی 

انتقال  را  مخدر  مواد  پل چرخی  زندان  داخل  به  بود،  شان 

برای موادفروشانی که  زندان پل چرخی  واقع  می دادند. در 

دهند،  انتقال  مخدر  مواد  می شدند  موفق  زندان  داخل  به 

یک  اگر  مثال  طور  به  می کرد؛  حاصل  را  برابر  سه  سودی 

پوری مواد مخدر در زیر پل سوخته پنجاه افغانی بود، هان 

قیمت  به  پل چرخی  زندان  داخل  در  میزان  به هان  پوری 

می شد.  فروخته  افغانی   150

بیشر زندانیان معتاد پل چرخی هزینه  ی مرف خود را 

اعضای  شامل  که  می آمدند  آن ها  ماقات  به  که  افرادی  از 

به دست می آوردند.  بود،  اقارب شان  و  یا دوستان  خانواده 

شاری از معتادان زندانی هم با انجام کارهای مثل نظافت 

مرف  خرج  ارشد،  زندانی های  لباس  شست وشوی  یا  و 

به ست می آوردند.  را  اعتیاد خود 

تا آن جایی که من اطاع داشتم، موادفروشانی بودند که 

از کارمندان مؤظف زندان پل چرخی با پرداخت مبلغی پول، 

داخل  به  مخدر  مواد  انتقال  کار  که  می کردند  درخواست 

زندان را برای آنان انجام بدهند و در داخل زندان، آن مقدار 

مورد  زندانی  به  بودند،  داده  انتقال  داخل  به  که  را  موادی 

اعتاد شان تحویل دهد. 

اگر  می دادند،  انجام  را  کار  این  که  پولیسی  رسبازان 

موفق به انتقال مواد مخدر می شدند، بابت هر صد گرم مبلغ 

در  نکته  یک  البته  می گرفتند.  را  افغانی  هزار  بیست  تا  ده 

این جا قابل توجه است و آن که هر رسباز پولیسی توانایی 

و  نداشت  را  پل چرخی  زندان  داخل  به  مخدر  مواد  انتقال 

افراد  از  می شد،  کار  این  انجام  به  حارض  که  فردی  مسلا 

می بود.  پل چرخی  زندان  صاحیت  با  و  بلندرتبه 

در این زمینه گزارش هایی از رسانه ها نیز به نر رسیده 

شده  بازداشت  جرائم  این  به  پیوند  در  هم  افرادی  و  است 

اند؛ اما این انتقال مواد مخدر به داخل زندان پل چرخی به 

سطحی است که با تعداد محدود بازداشت افراد، این روند 

متوقف نخواهد شد و برای همیشه تا زمانی که یک معتاد به 

مواد مخدر در داخل زندان پل چرخی باشد، مواد مخدر به 

داخل زندان انتقال داده خواهد شد. 

یکی از راه هایی که حجم قابل توجهی از مواد مخدر به 

داخل زندان پل چرخی را انتقال می دهد، افرادی استند که 

در روزهای ماقات به دیدن زندانیان خود می روند. این افراد 

برای  که  خوراکی هایی  یا  و  خود  بدن  در  مهارتی  چنین  با 

و  کرده  جاسازی  می برند،  خود  با  ماقات  روز  در  زندانیان 

انتقال می دهند که حتا گاهی نگه بانان زندان پل چرخی با 

متام مهارت شان در تاشی افراد، موفق به پیدا کردن مواد 

این  می توانند  راحتی  به  و  منی شوند  شده  جاسازی  مخدر 

افراد مواد مخدر را به داخل زندان پل چرخی با خود برند. 

زندان  داخل  به  مخدر  مواد  انتقال  روند  متأسفانه 

و  این زندان در شهر کابل  واقعیت های  از  پل چرخی، یکی 

دیگر زندان های افغانستان است؛ به همین خاطر است که تا 

کنون زندان های افغانستان به جای این که نقش اصاح گر 

را داشته باشد، بیش تر در نقش تخریبی حضور یافته است. 

انتقال مواد مخدر
 به زندان پل چرخی 

من یک معتادم

حسن ابراهیمی

65 درصد کابران انترنتی افغانستان در خطر تهدیدات سایبری اند

آن چه در فضای 
سایربی برای 

کشورها اهمیت دارد، 
اطالعات است. 

اطالعات می تواند در 
شکل های مختلفی 

باشد که هکرها 
سعی در دزدیدن 
آن دارند. هکرها 

به صورت عموم با 
استفاده از اطالعات، 

از قربانیان باج  
می گیرند یا اطالعات 

به دست آورده ی شان 
را به افراد دیگری 

می فروشند.
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افغانستان4 مهاجران  روایت 

افغانســتان در رسارس جهــان 6 میلیــون مهاجــر دارد کــه 

از ایــن میــان دو و نیــم میلیــون آن در ایــران بــه رس می برنــد؛ 

همین طــور ایــن شــار از مهاجــران بــه دلیــل نزدیکــی 

جغرافیایــی هنــوز هــم در ارتبــاط قوی تــری بــا بســتگان 

ــتانی در  ــران افغانس ــا مهاج ــتند ت ــتان اس ــان در افغانس ش

ــی. ــی و امریکای ــورهای اروپای کش

رشایــط زندگــی در افغانســتان از دیربــاز بــه گونــه ای 

ــرای ادامــه ی  ــا ب ــوده کــه شــاری از مردمــان ایــن جغرافی ب

ــد. ــته ان ــش نداش ــرت را در پی ــز مهاج ــی ج ــی راه زندگ

هوشــنگ نــام مســتعار یکــی از ایــن شــش میلیــون 

مهاجــر افغانســتانی اســت کــه حــاال در فرانســه در ارودگاه 

ویــژه ی مهاجــران زندگــی می کنــد.

ــه  ــن اردوگاه راضــی ب ــط زندگــی در ای هوشــنگ، از رشای

ــت.  ــیده اس ــا نرس ــادگی آن ج ــه س ــا او ب ــد؛ ام ــر می رس نظ

ــادی را درد مهاجــرت کشــیده اســت؛  روزهــا و شــب های زی

ــت  ــر دس ــازه و بک ــای ت ــه تجربه ه ــی ب ــه در آن آدم ــی ک راه

ــود  ــار می ش ــن راه ناچ ــری در ای ــر مهاج ــد. ه ــدا می کن پی

کــه گرســنگی و تشــنگی را بچشــد و تــرس را بــا متــام 

ــد. ــی کن ــره اش زندگ دله

زمانــی کــه از هوشــنگ در مــورد روزهــای بودنــش در 

ــر  ــاه کم ــک م ــه ی ــت ک ــی گف ــا ناخوش ــیدم، ب ــران پرس ای

ــرون  ــه بی ــتم از خان ــا منی توانس ــودم؛ ام ــران ب ــر ای ــا بیش ی

شــوم. ایــن برایــم جالــب؛ چــون در ایــران زیــاد اســتند 

ــه  ــد ب ــا می رون ــد؛ ام ــی ان ــر قانون ــه غی ــتانی هایی ک افغانس

رس کار. هــر چنــد دشــوار ولــی بــه نحــوی در جامعــه ی 

کارگــری جــذب می شــوند؛ بــا ایــن کــه امنیــت شــغلی 

ندارنــد.

امــا ایــن کــه هوشــنگ نتوانســته بــود ایــن یــک مــاه را از 

ــدت  ــن م ــد: »ای ــودش می گوی ــود، خ ــرون ش ــاد بی ــه زی خان

همیشــه بــا تــرس دســت گیر شــدن بــه دســت پولیــس، 

تــرس ایــن کــه بــا مــا کســی بدرفتــاری نکنــد، دزد نگیــرد و 

تــرس ایــن کــه بــه چشــم یــک افغانــی، بــه چشــم حقــارت و 

ــه چشــم یــک آشــغال نبینــد.« ب

هوشــنگ بــه دلیــل هنجارهایــی کــه علیــه مهاجــران 

و  دارد  وجــود  ایــران  جامعــه ی  ذهــن  در  افغانســتانی 

افغانســتانی ها را مردمــان نــا بــه کاری فــرض می کننــد، 

خــودش را بــه هیــچ  وجــه منی توانــد در ایــران راحــت 

احســاس کنــد.

ــی  ــت روان ــی و حال ــوران دولت ــه ی مأم ــه از روی ــی ک زمان

ــت:  ــم گف ــیدم، برای ــران پرس ــش در ای ــای بودن وی در روزه

ــران کــه هیــچ ننالــی بهــر اســت. از کجایــش  »از دولــت ای

بگویــی و از کجایــش بنالــی؛ رفتــارش بــا مهاجــران غیــر 

ــت.« ــه ای اس ــر حرف ــانی و غی ــر انس ــل، غی ــل تحم قاب

از  شــاری  هســتند  کــه  می گویــد  ادامــه  در  او  امــا 

ایرانی هــا کــه بــا مهاجــران افغانســتانی میانــه ی خوبــی 

می کننــد. درک  را  آن هــا  وضعیــت  و  دارنــد 

هوشــنگ بــه دلیــل رفتــار ناخوش آینــد مــردم بــا مهاجران 

و بــه دلیــل ایــن کــه منی توانســت بپذیــرد جامعــه ی ایــران او 

را یــک آشــغال ببینــد، ناچــار بــه تــرک ایــران شــده و راهــی 

ــود. ــه می ش ترکی

ــزارش از  ــه گ ــش ب ــدی پی ــه چن ــت ک ــی اس ــن در حال ای

ــتانی را  ــران افغانس ــه مهاج ــری ک ــا، دو موت ــزاری ایلن خرگ

ــا  ــران ب ــتان ای ــمت سیستان وبلوچس ــد در قس ــار زده بودن ب

ــورد، 28  ــن برخ ــه ی ای ــه در نتیج ــد ک ــادم می کنن ــم تص ه

مهاجــر کشــته و 21 تــن دیگــر زخمــی می شــوند. ایــن 

ــان  ــه ج ــت ک ــر اس ــه ی دیگ ــا حادث ــه ای از ده ه ــه منون البت

مهاجــران افغانســتانی را در ایــن مســیر می گیــرد.

راننــدگان در ایــن مســیر بــه دلیــل ایــن کــه زود تــر بتوانند 

خــود را از دیــد پولیــس مــرزی دور کــرده و مهاجــران را پیــش 

ــانده  ــد رس ــه مقص ــد ب ــس بیفتن ــت پولی ــه دس ــه ب ــن ک از ای

باشــند؛ بــا رسعــت هــر چــه متــام رانندگــی می کننــد کــه در 

نتیجــه در حالت هــای اظطــراری منی تواننــد موتــر را کنــرل 

کننــد. این گونــه بــاز هــم جــان مهاجــران افغانســتانی اســت 

کــه ارزانــی می شــود؛ ایــن بــار در حملــه ی انتحــاری در 

دل پایتخــت نــه؛ ایــن بــار بــه دســت طالــب و یــا داعــش در 

شــاهراه ها نــه  بلکــه ایــن بــار در راه رســیدن بــه ایــران بــرای 

پیــدا کــردن لقمــه نانــی؛

ــرای کارگــری  ــد و ب ایــن مهاجــران بیشــر شــان فقیــر ان

همیــن  هزینــه ی  تهیــه ی  بــرای  می رونــد.  ایــران  بــه 

ــا  ــد و ی ــده ان ــده کار ش ــابی ب ــز حس ــان نی ــی ش ــفر قاچاق س

ــا  ــد و ی ــه اجــاره گذاشــته ان ــه ی شــان را ب ــن و خان هــم زمی

بــا فروخــن حیوان هــای خانگــی شــان را کــه پشــتیبان 

اقتصــادی خانــواده ی روســتایی اســت، توانســته انــد بــه ایــن 

ســفر آمــاده شــوند؛ امــا بی خــر از ایــن کــه ایــن مهاجــران 

هزینــه کــرده انــد تــا در راه رســیدن بــه ایــران کشــته شــوند.

انسانیت برای شان
مهم نبود

فرزندان زمین

مجیب ارژنگ 

ذهن  نيز  ديگري  مرد  لوتركينگ،  مارتني  كنار  در 

داشت.  نام  ايكس  مالكم  او  کرد.  آشفته  را  امريكايي ها 

بود: آتيش  و  خشم گني  مارتني،  برخاف  مالكم، 

»او همچون صاعقه بر رس امريكايي ها و متدن غول پيكر 

امريكايي فرود آمد.« 

را  مالكم  شنيدم.  سياه پوست  يك  از  را  تعبري  اين 

امريكايي های امروز زياد دوست ندارند؛ چون او با رصاحت 

و خشم از متام آن تاريخي ياد كرد كه سياهان را به بردگي 

در  وقتي  مني دانستم؛  قباً  را  »نگرو«  تعبري  بود.  كشانده 

برخي از صحبت ها اين تعبري را متوجه شدم كه به مردمان 

با لحن  خايص اشاره دارد، از كيس در مورد آن پرسيدم. 

گفت: پاسخم  در  تلخي 

»اين نگرو ما استيم: سياه پوستان امريكا. مني دانم چرا 

ما را نگرو خطاب كردند؛ اما مي دانم كه با آن سياه پوست 

بودن ما را به رخ مان مي كشيدند. امروز ما از اين لقب بد 

مادران  و  پدران  را در كنار  آن خود  با  مان مني آيد؛ چون 

آن  اما مي دانيم كه  تحقريشده ي خود احساس مي كنيم؛ 

نداشته  وجود  ما  مادران  و  پدران  براي  احساس  اين  روز 

است. تصور كنيد كه انساين در كنار انساين ديگر با لقبي 

كه به او داده مي شود، احساس كوچيك و اهانت مي كند. 

اين خييل تلخ است.«

مالكم  سخرناين هاي  از  ييك  دانستم  كه  بود  وقت  آن 

اِكس »ما نگروها« عنوان داشته است. او در اين سخرناين 

سخرناين هاي  مهيج ترين  از  ييك  شار  در  مي گويند  كه 

اولني  به  ريشه هايش  كه  مي كند  ياد  ستمي  از  است،  او 

روزهايي بر مي گردد كه بردگان سياه پوست را دسته دسته 

به زنجري وصل مي كردند و به »قاره ي طا« فرو مي ريختند 

تا در معادن و مزارع كار كنند و سود بياورند.

ياد  مسائل  اين  از  خشونت  با  بسيار  اِكس  »مالكم 

زمان  آن  اما  خوش حاليم؛  آن  از  ما  اكنون  البته  مي كرد. 

براي جامعه ي امريكا كه در حال گذار و انتقال قرار داشت، 

به هم زده  را  از مردم  آرامش بسياري  او  بود.  تكان دهنده 

مني كنند.  ياد  نييك  با  هم  حاال  تا  جنوب  در  او  از  بود. 

او، مظهر  بود.  احساسات  و  پا جوشش  بود. رسا  او جوان 

عصيان سياهان بود؛ اما آن چه را بيان مي كرد، براي رسعت 

مؤثر متام شد.« امريكا خييل  در  تحول  جريان  بخشيدن 

اين اظهارات را از زبان مردي شنيدم كه در واشنگن 

در  كه  بود  سياه پوستي  خودش  اما  مي كرد؛  تاكيس راين 

بود. آمده  امريكا  به  پدرش  با  سنني كوچيك 

لوترکینگ،  مارتین  و  اکس  مالکم  قصه های  شنیدن 

زنده  را  تناقض و جنگ درونی  از یک  برایم حس عجیبی 

شقه ای  دو  چهره،  دو  این  میان  در  را  خود  بود.  کرده 

منی گیرد،  آرام  یکی  هیچ  در  و  دارد  نوسان  که  می دیدم 

هیچ  از  و  منی کند  مطلق  خودی  احساس  یکی  هیچ  با 

ام  گذشته  را  اکس  مالکم  منی تواند.  کنده  دل  یکی 

به  رسزمینی  در  اجدادم  و  من  بر  که  تاریخی  می دیدم؛ 

اهانت و خشم،  و  بود. قصه ی بردگی  افغانستان رفته  نام 

من  قصه ی  نبود؛  او  اجداد  و  اکس  مالکم  زندگی  قصه ی 

دو  در  امریکایی،  سیاه پوست  و  هزاره  می کردم  فکر  بود. 

گوشه ی جهان، رسنوشت مشابهی از یک انسان را داشته 

اند. دشنام و تحقیر نژادی، تنها نصیب هزاره نشده بود، 

نصیب سیاه پوست امریکایی نیز شده بود. نگرو تنها لقب 

بینی پچق،  لقب هزاره ی خر،  نبود،  امریکایی  سیاه پوست 

خام،  ماهی  بوی  سگ،  ناف  شمر،  قرغه ی  قلفک چپات، 

بوالنی، تاج کوفته نیز بود. ویتنی را می دیدم که از خشم 

هزاران  و  می دیدم  را  می پیچد. خودم  خود  بر  ناراحتی  و 

تن دیگر را که زخم اهانت بر خود را زخم اهانت بر انسان 

بودند. آزرده  آن  از  و  می دانستند 

این سو، صدای مارتین لوترکینگ را می شنیدم. او امروز 

من بود. نسلی بعد از مالکم اکس را مخاطب می کرد. از 

افراد زیادی می شنیدم که می گفتند مالکم اکس و مارتین 

که  حالی  در  داشتند؛  دوستانه  رابطه ی  هم  با  لوترکینگ 

با هم در انتخاب رویکردهای خود برای محو تبعیض علیه 

سیاه پوستان فاصله ی زیادی داشتند. اتفاقا رسنوشت هر 

دو یکی شد: هر دو به قتل رسیدند. معلوم نشد که کدام 

قتل  اما  کشت؛  انگیزه ای  چه  با  کسی  چه  دقیقا  را  یک 

آن ها مهم نبود. آن ها از صحنه ی زندگی، از جایی که در 

می کردم،  محو شدند. حس  اثر می گذاشتند،  و  نقش  آن 

لوترکینگ  مارتین  امریکای  بیشر   ،2002 امریکای 

راننده ی  ویتنی،  روان  زخم  اکس.  مالکم  امریکای  تا  بود 

موتری که در هر فرصت رس سخن با من را باز می کرد تا 

با مالکم اکس منک  بیان کند،  را  پارادوکس های درونش 

می گرفت. التیام  لوترکینگ  مارتین  با  و  می خورد 

قصه ی  لوترکینگ،  مارتین  و  اکس  مالکم  قصه ی 

که  رنجی  از  نجات  برای  اکس  مالکم  بود.  دردآوری 

بار  او  بر  سیاه پوست بودن و تحقیر و اهانت و بی عدالتی 

معروف  چهره های  از  یکی  بود.  شده  مسلان  بود،  کرده 

شده  مسلان  انگیزه  همین  با  دقیقا  او،  مثل  نیز  دیگر 

اولین  برای  نیز  را  نکته  این  من  کلی.  علی  محمد  بود: 

بار می شنیدم. معلوم نبود »عدالت« و »خشم«، کدام یک 

بیشر یا کم تر، این دو چهره ی سیاه پوست امریکایی را به 

بود. کشانده  اسام  سوی 

با  هنوز  خود  کشور  جنوب  در  ما  می گفت  ویتنی 

در  سیاه پوستان  آن جا  هنوز  مواجهیم.  زیادی  مشکات 

شار انسانی که از حقوق شهروندی مساوی با سفیدپوست 

برخوردار باشد، قبول نشده است. نگاه سفیدپوستان هنوز 

مری لند  از  که  شبی  هان  صبح  است.  آزاردهنده  هم 

می گفت  بودیم،  برگشته  گریت پارک  در  شهر  شورای  و 

امریکای واقعی را تنها در دانشگاه ها و شهرهای نیویورک و 

واشنگن نبینید. در جنوب کشور، امریکای دیگری است. 

این نظام خیلی پیچیده و عمیق است. شا سال های سال 

را باید در امریکا زندگی کنید تا بدانید که زندگی در امریکا 

با هر جایی دیگر متفاوت است.

وقت  هیچ  دارم.  کوچک  دخر  دو  من  گفت:  ویتنی 

هم  از  سفیدپوست  و  سیاه پوست  که  ام  نگفته  شان  برای 

چه فرق دارند؛ اما آن ها خود شان از کودکستانی که رفته 

اند، از صنف درسی که هر روزه شاهد می شوند، از بازار، 

از بازیچه هایی که دارند، از تلویزیون، از همه چیز تفاوت را 

حس می کنند. کودک هم درک دارد. منی دانم سوال های 

درون این کودکان چه چیزی را برای شان تلخ و چه چیزی 

را شیرین نشان می دهد.

وی، وقتی این حرف ها را می گفت، مثل این که چیزی 

در ذهنش جرقه زده باشد که مرا با آن کمک کند بفهمم 

من  با  کنم  دعوت  تو  از  اگر  که  می دانی  می گوید:  چه 

تعجب   ... می افتد؟  اتفاق  چه  بروی،  محله ام  به  تنهایی 

نکن. کسی نه تو را اجازه می دهد و نه مرا. من در محله ای 

نیست! »امنیت«  آن جا  می گویند  که  می کنم  زندگی 

... و سکوت کرد.

ایستادگی،  با زمان است.  انسان  بارزترین جدال  ماندگاری، 

مقابل بی تفاوتی زمان که همه چیز را فراموش می کند. انسان، در 

مبارزه با فراموشی زمان، با دو رویکرد، تاش در چسپاندن یادش 

قدرت مآبانه  تاش  اول،  رویکرد  است.  بوده   زمان  حافظه ی  در 

است. یادبودها و مجسمه های باقی  مانده از پادشاهان باستان، 

است.   زمان  در  فراموشی  با  مقابله  در  قدرت  رویکرد  روایت گر 

از  متأثر  می گیرد،  شکل  ما  ذهن  در  فراعنه  از  که  شناختی 

فراموشی  از  نجات  برای  باستان،  عر  در  که  است  نشانه هایی 

 شان در زمان، توسط آنان و رعیت مداران، دست و پا شده است.

رویکرد دوم، تاش انسان هایی است که با نوشن نام  شان، 

روی فعالیت و کاری که می کنند، تاش دارند از فراموشی  شان 

در زمان جلوگیری کنند. از نقاشی که نامش را روی سنگ ها و... 

حک کرده  است تا شاعری که برای فراموش نشدنش، نامش را در 

مراع آخر شعرهایش چسپانده  است، همه نشان دهنده ی تقای 

انسان برای ماندگاری و شهرت است.

انسان از دیرزمان، دریافته است که وجود فیزیکی در مبارزه 

با زمان، پیش از فرآورده های ذهنی، فرسوده و فراموش می شود. 

پیوند زدن نام انسان در کتیبه ها، آثار هرنی و غیره، در حقیقت 

مبین این است که انسان با درک خای حضور فیزیکی، خودش 

را به ارزش ها و برداشت های ذهنی می چسپاند تا با تداوم آن در 

گذر زمان، همچنان زنده مباند.

روبه رویی  و  اجتاعی  شبکه های  گرم  دنیای  در  اما؛  امروز 

غیرحضوری انسان  همزمان با هزاران نفر، پدیده ای به نام »توهم-

ابراز  برای  تریبون ها  گذشته  در  است.  آمده  وجود  به  را  مؤلف« 

داشته های فکری-زبانی، به دسرس همه قرار نداشت. داده های 

فکری، در اختیار عده ی محدودی بود که سال ها برای نوشن آن 

تقا می کردند تا نام شان را در آن نوشته و نر کنند؛ ولی حاال، 

فیلرهایی  چنین  از  گذشن  به  نیاز  بودن،  مؤلف  ادعای  برای 

در چند شبکه ی  داشن حساب  با  می تواند  هر کسی  و  نیست 

به  چه  هر  که  باشد  طرف  مخاطب  هزار  چندین  با  اجتاعی، 

ذهنش می رسد به نام خودش بنویسد تا دیگری آن را به عنوان 

کند.  قبول  او،  فرموده ی 

بیشر  اجتاعی اش،  رویکرد سیاسی  در  »توهم-مولفی«  این 

خورده  سیاسی-اجتاعی  کنش گران  و  سیاست پیشه ها  درد  به 

با  از برنهای تبلیغاتی در مرکز شهر کابل،  است. باری در یکی 

با  از رییس جمهور، محمد ارشف  غنی، رس خورده بودم  جمله ای 

این عنوان. »افغانستان با موقعیت جغرافیایی ای که دارد ظرفیت 

نام  باشد.« نوشن  میانه  ترانزیت آسیای  را دارد که شاهراه  این 

رییس جمهور زیر آن، بیان گر این است که او، گوینده ی آن  است 

و به نوعی مؤلف این من شمرده می شود.

او، با نوشن نامش زیر این جمله که بیش از ده ها بار، پیش 

خای  از  استفاده  با  تا  کرده  سعی  است،  آمده  زبان  به  این  از 

معلومات تاریخی توده، این حرف را به نام خودش ختم کند. این 

»توهم-مؤلفی« با دو فرض می تواند ممکن باشد. فرض اول این 

که رییس جمهور منی فهمد، این جمله از آن او نیست و یکی از 

بحث های تاریخی-جغرافیایی چند دهه ی اخیر است؛ این فرض، 

می تواند اهانت به لقب های علمی پیش از نام آقای غنی باشد. 

جهان«؟  متفکر  »دومین  را  خودش  کسی  است  ممکن  چطور 

او  بار  اول  این جمله، حرفی نیست که  نفهمد که  را  این  بنامد، 

به زبان آورده  است. 

نامش  نوشن  می فهمد،  غنی  آقای  که  است  این  دوم  فرض 

و عده ای است که  به ریش خودش  زیر چنین حرفی، خندیدن 

می فهمند این حرف ایشان نیست. او، می داند که با درصد قابل 

توجهی، توده طرف است؛ آقای غنی خواسته است با استفاده  از 

خای ذهنی موجود در افغانستان، خودش را به شبه واقعیت های 

که  این  قبول  به  را  توده  ذهن  تا  بزند  پیوند  تاریخی-جغرافیایی 

یکی از متفکران جهان است، سمت وسو بدهد.

انتخاباتی  شعارهای  از  یکی  یاد  تبیلغاتی،  برن  این  دیدن  با 

و  اوزبیک  تاجیک،  افتادم: »پشتون،  آقای غنی در سال 2014 

غلط خوانی  یا  ترجمه  می تواند  که  برابرند.« حرفی  و  برادر  هزاره 

سطحی از آموز های دینی-مذهبی در افغانستان باشد. اگر آقای 

غنی، هدفش بیان این واقعیت بود که اقوام مختلف افغانستان، 

بنویسد.  آن  زیر  را  نامش  که  نبود  این  به  نیازی  برابرند،  و  برادر 

تنها  که  بگوید  این حرف ها، می خواهد  زیر  نامش  نوشن  با  او، 

رییس جمهور نیست، بلکه یکی از حکیان زمان است که هر از 

گاهی جمات کوتاه فلسفی-اجتاعی از زبانش جاری می شود 

به  تبلیغاتی  برنهای  در  شده  »بولد«  که  دارد  را  این  ظرفیت  و 

چاپ برسد. فرق رییس جمهور با کسی که زیر جمله ی »پشت هر 

تاریکی روشنی است.« می نویسد احمد، در این است که نام او، 

احمد است و نام این محمد ارشف غنی.

با عنوان »می بوسمت  از رامین مظهر،  چندی پیش، ترانه ای 

در بین طالب ها منی ترسی؟«، نُقل نقد و ادعای کابران فیس بوک 

او دانستند و  از رامین، این ترانه را تولید  شد؛ عده ای به دفاع 

برخی هم آن ترانه را از یک شاعر ایرانی دانسته و رامین را متهم 

به رسقت ادبی کردند. به باور من، رامین در این ترانه، در نقش 

»توهم-مؤلف« ظاهر شده است تا مؤلف. وقتی حافظ می گوید: 

»اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را / به خال هندویش 

بخشم سمرقند و بخارا را«، بعد شاعر دیگری می نویسد که »اگر آن 

ترک شیرازی به دست آرد دل ما را / به خال هندویش بخشم متام 

روح و اجزا را« منی توان نسبتی بین شاعر دومی و این بیت تعریف 

کرد؛ جز این که اگر مدعی باشد از او است، بگوییم دچار توهم 

شده است. ترانه ی »می بوسمت در بین طالب ها منی ترسی«، به 

اساس نظریه ی ترامتنیت ژرار ژنت، در ساختار و وضعیتی که به 

است  ترانه ای  شده ی  دست کاری  می بخشد،  معنایی  کنش  آن 

که قبا شاعر دیگری نوشته است. در بین این همه طنز، نقد و 

حایت از رامین و این ترانه، سکوت رامین و ادعای این که در 

این کار رسقت یا تأثیر مستقیمی وجود ندارد، بیان گر استفاده ی 

او از مزایایی است که این ترانه برایش به ارمغان آورده است. این 

ترانه به لحاظ لحن اعراضی  همخوانی ای که با سطح برداشت 

و نظرهایی که  نقد  و  افغانستان داشت  ادبیات در  مخاطب عام 

مخالف و موافق بر آن وارد شد، به یکی از مشهورترین ترانه های 

افغانستان تبدیل شد؛ رامین دلش منی آمد که  دهه ی اخیر در 

مظهر  رامین  می دانم  بعید  نشود.  واریز  او  به حساب  آن  افتخار 

خودش این را نفهمد که این ترانه از او نه، بلکه از شاعر دیگری 

است؛ اما رامین این را هم می فهمد که عده ی زیادی این شعر را 

از او می پندارند و باید از این نفهمی چیزی به دست آورد.

را  سفید  و  سیاه  که  مخاطبانی  مقابل  در  نادیده انگاری  این 

از هم تشخیص می دهند، به قیمت به دست آوردن جمع زیادی 

و  منی شناسند  سفید  و  سیاه  که  می گیرد  شکل  مخاطبانی  از 

پیدا  راه  برداشت شان  و  بر ذهنیت  بخواهی، می توانی  هر طور 

رسانه ای  کمک  به  بودن،  مؤلف  از  توهم انگاری  نوع  این  کنی. 

و دست  است  دچار محدویت هایی شده  هر چند  انرنت،  چون 

کسانی که دست به چنین تقلب هایی می زنند، زودتر رو می شود؛ 

این چنینی،  ادعاهایی  و  افراد  انرنت، در شکل گیری  اما همین 

نویسنده  اجتاعی  کاربران شبکه های  دارد. متام  باالیی  دست 

به  کنی،  که جست وجو  را  کاربری  هر  و صفحه ی  دارند  تریف 

پست هایی از قبیل »بابا به بی بی آب داد« رس می خوری که زیر 

آن نام خودش را نوشته است. بسیاری از افرادی که می فهمند 

تا  بزنند  کارهایی  چنین  به  دست  ماهرانه  می کنند  سعی  هم، 

داشته های دیگری را به نام خود ختم کنند. ما منونه های زیادی 

زبان های  شعرهای  مستقیم  ترجمه ی  که  داریم  فارسی  شعر  در 

دیگر است؛ این کار را برخی از شاعرانی که زبان می فهمیدند، 

برای خود شان کرده اند که بعدها با ترجمه شدن اشعار آن شاعر 

انگلیسی یا فرانسوی، دست شاعر مرجم ما رو شده است. چنین 

فرط  از  که  می ماند  گربه ای  به دل خوشی   نوشن،  در  رویکردی 

پلنگ می بیند. آیینه  را در  خودشیفتگی خودش 

یا  نویسنده  که  می شود  مطرح  زمانی  بودن  مؤلف  ادعای 

هرنمند، چیز تازه ای را تولید کند و این من تازه، بتواند به لحاظ 

که  طوری  باشد؛  گذشته  من های  از  مستقل  معنا،  و  ساختار 

وقتی مخاطبی آن را می خواند و من گذشته را هم خوانده است، 

بی وقفه رساغ من اولی نرود. وقتی همزمان خواننده در هنگام 

من دومی، در من اولی مشخصی در ارتباط قرار می گیرد، تنها 

در صورتی می تواند من مستقلی به حساب آید که در مورد من 

نوشته  ادعا  این  با  دومی  نویسنده ی  و  باشد  شده  نوشته  اولی 

باشد؛ اگر چنین تذکری در کار نباشد، این جا مشخص می شود 

که نویسنده ی دومی، دچار توهم شده است.

مالُکمايکس،صاعقهايازخشــموعصيان

توهمی مؤلفانگاری
گربهبابزرگنمايیپلنگنمیشود

عزیز رویش

زاهد مصطفا 

)سفرنامه ی عزیز رویش به امریکا: سال 1381 - 2002( امریکا رسزمین »آیدیال ها« و »واقعیت ها« )10(
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آتــش و غوغــای درونــی آرش بــارز، فقــط بــا هــر و پنــاه 

ــه آن آرام شــدنی اســت. کســی کــه هــر او را و او هــر  ــردن ب ب

ــده و  ــر آم ــه رساغ ه ــا و ب ــز را ره ــه چی ــت. هم ــده اس را برگزی

از ایــن تصمیــم پشــیان نیســت. هرمنــدی کــه جــزو محــدود 

از  پــس  کــه  اســت  و جســت وجوگر  کتاب خــوان  هرمنــدان 

ســال ها مطالعــه و کنــکاش در اقتصــاد، فلســفه و ... باالخــره در 

ــت.    ــه اس ــر آرام گرفت ــاحل ه س

صبــح کابــل: خــود تــان را کامــل معرفــی کنیــد. میــزان تحصیــل 

و ایــن کــه مجــرد اســتید یــا متأهــل؟

آرش بــارز: زمســتان 1365 در ایــران بــه دنیــا آمــدم. دوران 

کودکــی تــا نوجوانــی در ایــران بــودم، ســپس بــا خانــواده بــه 

ــب  ــد در مکت ــی ان ــادرم هرات ــدر و م افغانســتان برگشــتیم و چــون پ

ــب  ــال 82 از مکت ــدم. س ــرات درس خوان ــن« ه ــلطان غیاث الدی »س

ــدم و در  ــارغ شــدم. اقتصــاد خوان و چهــار ســال بعــد از دانشــگاه ف

دانشــگاه عاقه منــد بــه مطالعــه شــدم.

ــرن و  ــرا رساغ ه ــد، چ ــاد خواندی ــه اقتص ــا ک ــل: ش ــح کاب صب

موســیقی آمدیــد؟

آرش بــارز: بــه توصیــه ی یکــی از دوســتان، پنــج ســال بــه شــکل 

آزاد، فلســفه خوانــدم. ایــن کتاب هــا همیشــه مــرا بــه موســیقی 

یکیــش  کــه  دانشــگاه، دو کتــاب خریــدم  می رســاند. در دوران 

مبانــی موســیقی بــود. یــک فصلــش را خوانــدم و هیــچ چیــزی 

ــال  ــر دنب ــیقی را جدی ت ــم موس ــم گرفت ــد از آن تصمی ــدم. بع نفهمی

ــم. کن

بــرای فهمیــدن  انگیــزه ی  صبــح کابــل: گاهــی نفهمیــدن، 

اســت؟

آرش بــارز: موافقــم، همیشــه گفتــه انــد، ناامیــدی مطلــق، بهــر 

از داشــن یــک امیــد واهــی و خیالــی اســت. یــادم اســت نخســتین 

ــاد  ــود، ازش ی ــی نب ــدم، کس ــش خری ــال پی ــار س ــه چه ــار را ک گیت

ــا گیتــار و مطالعــه ی کتــاب آمــوزش آن درگیــر  بگیــرم. یــک ســال ب

ــده  ــه نوازن ــش از آن ک ــیدم، بی ــه رس ــن نتیج ــه ای ــم ب ــم ک ــودم. ک ب

ــده ام. ــم، خوانن باش

صبح کابل: مدتی هم کارمند دولت شدید؟

آرش بــارز: وقتــی از دانشــگاه فــارغ شــدم، طبــق معمــول کارمنــد 

شــدم، آن هــم کارمنــد دولــت؛ ســپس مشــاور اقتصــادی والــی  هــرات 

ــن مســأله، بیــن پســت  ــود و ای شــدم. موســیقی همیشــه همراهــم ب

دولتــی و عاقــه ام، تناقــض ایجــاد کــرده بــود. تصمیــم گرفتــم کــه از 

بیــن هــرن و کار دولتــی، یکــی را انتخــاب کنــم و مــن هــرن را برگزیــدم.

صبح کابل: نخستین کارهایی که انجام دادید، چه بود؟

آرش بــارز: آلبومــی بــه نــام کبوتــر، شــامل هفــت- هشــت آهنــگ 

ــروه  ــک گ ــردم، ی ــه کار ک ــروه مورچ ــا گ ــد ب ــد. بع ــر نش ــه ن ــود ک ب

پــاپ مدنــی- اجتاعــی ســاختیم و بــر ضــد، ناهنجاری هــای جامعــه 

می خواندیــم. کارهایــی کــه بیشــر واکنشــی بودنــد و از مــا هرنمنــد 

معــرض ســاخته بــود. ســپس مرکــز »زوم« بــه وجــود آمــد کــه بــدل 

شــد بــه محــل تبــادل نظــر، آمــوزش و بحــث در بــاره ی هــرن. 

صبح کابل: رسنوشت این مقر یا پاتوق »زوم« چه شد؟

ــد،  ــارز: بچه هایــی کــه در زوم موســیقی متریــن می کردن آرش ب

ــت  ــا ناراح ــدند؛ آن ه ــذف ش ــان ح ــتاره ی افغ ــه ی س ــه در برنام هم

بودنــد کــه آمــوزش شــان اشــتباه بــوده اســت. همیــن موضــوع ســبب 

شــد کــه در برنامــه ی ســتاره ی افغــان رشکــت کنــم. شــبی کــه برنامــه 

نــر می شــد، بــا شــال و کاه، طــوری کــه کســی نشناســد، بــه یــک 

کافــه رفتیــم کــه ایــن برنامــه را می دیدنــد، پــس از برنامــه همــه در 

ــاره ی مــن گــپ می زدنــد. ایــن، انگیزه هایــم را بیشــر کــرد. ب

صبح کابل: و کم کم مشهور شدید؟

آرش بــارز: آره، یــک پیــج داشــتم کــه فقــط 100 الیــک داشــت؛ 

امــا در یــک شــبانه روز، بــه یــازده هــزار فالــوور رســید. مــن هــم پلــه 

بــه پلــه پیــش رفتــم تــا کــه بــه کابــل آمــدم و بیشــر مشــهور شــدم. 

ــه کار  ــم چ ــم می فهم ــه کم ک ــود ک ــال می ش ــی دو س ــتش، یک راس

می کنــم.

صبح کابل: خانم تان هم که هرنمند است؟

آرش بــارز: بلــی، هرنمنــد و نقــاش. یــک طفــل داریــم کــه نامــش 

ــس« است. »آرس

صبح کابل: اگر هرن را انتخاب منی کردید، چه می شد؟

آرش بــارز: تخلیــه منی شــدم. پشــیان هــم نیســتم؛ چــون 

فقــط بــا هــرن می توانــم، آن چــه را کــه دوســت دارم، باشــم.

صبــح کابــل: مــا در گذشــته هرنمنــدان باســواد داشــتیم. اســتاد 

»رسآهنــگ« کــه ســال ها در مکتــب »پتیالــه« ی هنــد درس خوانــد، 

او معتقــد بــود کــه موســیقی مــا پــدر و مــادر نــدارد. 

آرش بــارز: شــاید منظــور اســتاد ایــن بــوده اســت کــه هــر کســی 

ــد دارای ســبک و صاحــب آن  اگــر عاشــق موســیقی باشــد، می توان

نیــز باشــد، موســیقی دنیــای بســیار بزرگــی اســت و مرحلــه ی بعــدی 

ــا  ــا و ج ــم فض ــوز ه ــد، هن ــش بروی ــه پی ــدر ک ــر ق ــت، ه در آن نیس

بــرای کار اســت.

هــرن موســیقی در افغانســتان بــا چالش هــای زیــادی روبــه رو 

ــدارد،  ــود ن ــد آن وج ــرای رش ــدت ب ــدون و درازم ــه ی م ــت. برنام اس

میانــه ی زمــام داران مــا بــا موســیقی خــوب نیســت. نــگاه جامعــه بــه 

آن تفریحــی و ســطحی اســت، هرنمنــدان مــا باتأســف، ســواد ندارنــد 

ــرای کار نداریــم. و یــک برنامــه ی منســجم ب

ــیقی  ــی در موس ــای خوب ــته چهره ه ــا در گذش ــل: ام ــح کاب صب

ــتیم. داش

آرش بــارز: هــرن و موســیقی مــا در گذشــته معیــار داشــت، رادیــو 

ــت. در  ــتعدادیابی داش ــرد و اس ــت کار می ک ــی درس ــون و مل تلویزی

آن زمــان، آدم هــای خــوب و قــوی مثــل زالنــد، مــددی، احمدظاهــر، 

ــد. کســی کــه لیاقــت و  ــدا و ... بودن ــر، ظاهــر هوی ســاربان، اول می

معیارهــای الزم را نداشــت، منی توانســت وارد هــرن شــود.

صبــح کابــل: تفــاوت هرنمنــدان و موســیقی امــروز بــا آن زمــان از 

نظــر کمــی و کیفــی در چیســت؟

ــه  ــدارم امــروز کســانی اســتند کــه نســبت ب ــارز: شــک ن آرش ب

گذشــته قوی تــر انــد؛ امــا بــرای پــول کار می کننــد، نــه هــرن و 

ــاربان  ــر، س ــل »اول می ــی مث ــتادان بزرگ ــته، اس ــیقی. در گذش موس

و...« از گرســنگی می مردنــد؛ امــا بــه هــرن وفــادار می ماندنــد. 

ــد، شــب  ــر را ندارن ــک صــدم درک اول می ــه ی ــروزی ک ــدان ام هرنمن

ــن  ــی ای ــد. وقت ــد دارن ــی درآم ــل عروس ــط از محف ــر، فق ــزار دال 3ه

ــی  ــر مجال ــد، دیگ ــد دارن ــر درآم ــزار دال ــاه صده ــا، در م آوازخوان ه

ــه  ــد ک ــت دارن ــا دوس ــد. آن ه ــه ای ندارن ــیقی و کار حرف ــرای موس ب

نــگاه مــردم بــه هــرن، تفریحــی مبانــد و ایــن موجــب بــه میــان آمــدن 

ــه اش  ــیقی دغدغ ــرن و موس ــه ه ــود ک ــی می ش ــه ی مافیای ــک رابط ی

نیســت. بــرای همیــن، تصــور می کنــم، هشــتاد ســال بعــد، بــاز هــم 

ــنید. ــد ش ــروز را خواهن ــش از ام ــال پی ــار 40 س ــردم، آث م

صبــح کابــل: از نظــر علمــی و تئوریــک موســیقی امــروز بــا 

دارد؟ تفاوت هایــی  چــه  گذشــته 

ــت و ...  ــاب، انرن ــت. کت ــر اس ــع بیش ــروز مناب ــارز: ام آرش ب

ــروز  ــل ام ــت، نس ــده اس ــه ش ــه خاص ــک دکم ــک و در ی ــا کوچ دنی

ــاز  ــرن نی ــه ه ــزی ک ــا آن چی ــت؛ ام ــروز اس ــوادتر از دی ــوم( باس )عم

ــیقی  ــته موس ــت. در گذش ــا نیس ــه در م ــق و عاق ــی عش دارد، یعن

ــان  ــرن چیدم ــرن، ه ــه ی ه ــیقی از زاوی ــود. موس ــنیداری ب ــر ش بیش

ــدا. ــک ص ــخیص و تفکی ــم تش ــی، عل ــاظ علم ــت و از لح ــدا اس ص

موســیقی محلــی افغانســتان، بکــر و نــاب اســت؛ امــا ســینه 

ــرن  ــا در ه ــدارد. حرکت ه ــی ن ــار علم ــده و معی ــل ش ــینه منتق ــه س ب

ــی  کــه کار ســاختاری و بابرنامــه  ــا زمان افغانســتان فــردی اســت و ت

اجــرا نشــود، موســیقی از وضعیــت تفریحــی و پیش پاافتــاده خــارج 

ــد. ــد ش نخواه

صبــح کابــل: گفتیــد کــه هرنمنــدان مــا ســواد ندارنــد! می شــود 

بیشــر توضیــح دهیــد؟

ــد  ــرنی دارن ــواد ه ــه س ــا ن ــدان م ــف، هرنمن ــا تأس ــارز: ب آرش ب

و نــه ســواد غیــر هــرنی. بســیاری، حتــا ســواد خوانــدن مــن و 

ــه ی  ــه جامع ــه ب ــت ک ــزرگ اس ــک درد ب ــن ی ــد. ای ــودی را ندارن مل

هــرنی مــا آســیب زده اســت. کســانی کــه ســواد دارنــد، بســیار 

انــدک انــد. در متــام موســیقی خــود یــک »ســلیم رسمســت«، زنــده 

یــاد زالنــد، بــرک وســا، رسآهنــگ و چنــد نفــر محــدود دیگــر داریــم. 

یــک انســتیتوت موســیقی داریــم و یــک دانشــکده کــه در حــد یــک 

ــت. ــوزش گاه اس آم

صبــح کابــل: در موســیقی افغانســتان چــه کســی از نظــر علمــی 

و تئوریــک ایــده آل و خــوب اســت؟

ــم  ــم. منی توانی ــد عل ــت، بع ــرن اس ــیقی اول ه ــارز: موس آرش ب

آن چــه را از گذشــته مانــده اســت، نادیــده بگیریــم؛ دورانــی کــه 

امکانــات نبــود. صداهــای مانــدگاری داریــم؛ امــا زمانــی کــه ملــودی 

ــته،  ــکل دارد. از گذش ــه مش ــد ک ــید، می بینی ــی را بنویس ــار قدیم آث

ظاهــر هویــدا را دوســت دارم کــه بــرای هــرن کار کــرد. امــروز 

موســیقی دانان مــا بــرای افغانســتان نــه کــه بــرای کشــورهای دیگــر 

کار می کننــد. چــون کار جــدی و خــوب در افغانســتان مخاطــب 

نــدارد، در بیــرون و داخــل وقتــی هرنمنــد بــر اســاس دســتور 

مخاطــب کار کنــد، تخصــص از بیــن خواهــد رفــت. هرنمنــدان مــا در 

کشــوری کــه مشــخص نیســت موســیقی حــال اســت یــا حــرام، بــه 

ــم  ــار قدی ــم، آث ــن، چنان چــه گفت ــرای همی ــد. ب ــد فکــر می کنن درآم

ــت. ــده اس ــدان مان جاوی

دارد.  وجــود  دیــوار  یــک  مــردم  و  هــرن  بیــن  کابــل:  صبــح 

چــرا؟ انــد،  مهدورالــدم  هــم  هنــوز  هرنمنــدان 

اجتــاع  بــرای  مــردم  اســت.  تربیــه  بــارز: مشــکل در  آرش 

اتفاقــی ازدواج می کننــد و تحمیلــی  شــهری تربیــه منی شــوند، 

ــنوند،  ــه بش ــای آن ک ــه ج ــیقی را ب ــردم موس ــوند. م ــه دار می ش بچ

ــاق  ــدان بداخ ــه هرنمن ــد ک ــر می کنن ــن، فک ــرای همی ــد. ب می بینن

انــد. هرنمنــدان چــون دیــده می شــوند، کارهــای منفــی شــان نیــز 

بــزرگ می شــود. نشــئه گی شــان، روابــط جنســی شــان و رفتارهــای 

پرخطــر شــان عمومــی می شــود. البتــه بایــد اعــراف کــرد کــه 

ــی  ــا عموم ــتند؛ ام ــم اس ــاق ه ــای بداخ ــتان آدم ه ــرن افغانس در ه

نیســت. همین هــا ســبب می شــوند کــه مــردم نــگاه منفــی بــه هــرن 

ــند. ــته باش ــد داش و هرنمن

صبح کابل: چرا چنین شده است؟

آرش بــارز: هرنمنــد از آســان نیامــده اســت. بیشــر شــان 

ــه هــرن افغانســتان تحمیــل شــده  ــا توهــم یــک مــدل بالیــوودی ب ب

ــا او را  ــود، دخره ــول دار ش ــد پ ــش می خواه ــاز دارد، دل ــد. او نی ان

دوســت داشــته باشــند، اگــر دخــر باشــد در پــی جلــب نظــر مــردان 

ــد، آرایــش کــرده و اجــرا  ــا چــادری می آین ــی کــه ب اســت، هرنمندان

ــگ  ــرن و فرهن ــرف ه ــد، مع ــی منی توانن ــن هرنمندان ــد. چنی می کنن

در جامعــه باشــند. حکومــت هــم کــه هــرن را بــه دو پیســه منی خــرد. 

مــا همــه افراطــی اســتیم. چــه هرنمنــد باشــیم، یــا مولــوی و مدنــی!

ــورم  ــود؟ منظ ــه ب ــرن چ ــی ه ــه ی مل ــه ی خان ــل: قص ــح کاب صب

اســت. اعراض هــا 

یــک طــرح  روی  پرســیدید.  را  ایــن  بــارز: خــوب شــد  آرش 

بلندمــدت، بــرای بازســازی و رشــد هــرن کار کردیم، ریاســت جمهوری 

ــدان  ــام اداره ی انســجام هرنمن ــه ن ــک اداره، ب ــود کــه ی ــد ب عاقه من

ســاخته شــود. ایــن کافــی نبــود و قــرار شــد کــه خانــه ی ملــی هــرن 

ایجــاد شــود. همــه چیــز آمــاده شــد و مشــخصات 5 هــزار هرنمنــد 

ــارک  ــت پ ــت زون هش ــه در هش ــت ک ــور گف ــد. رییس جمه ــت ش ثب

ملــی هــرن تأســیس شــود کــه بــرای هرنمنــدان امیدوارکننــده بــود. 

شــش مــاه کار کردیــم، در فرمــان، وزارت هــای اطاعــات و فرهنــگ، 

ــتند.  ــم داش ــش مه ــی، نق ــون مل ــو تلویزی ــی و رادی ــات عال تحصی

ــم  ــور حک ــد رییس جمه ــرار ش ــه ق ــی ک ــد، زمان ــکیل ش ــه تش کمیت

ــرن  ــی ه ــه ی مل ــات، خان ــه وزارت اطاع ــم ک ــد، فهمیدی ــا کن را امض

افغانســتان را بــه یــک بخــش زیــر نظــر خــودش تقلیــل داده اســت. 

ــک شــورا شــکل  ــس از آن ی ــود. پ ــن موضــوع ب ــا روی ای اعــراض م

گرفــت کــه هفتــه ی یــک بــار جمــع می شــوند و منی دانــم چــه 

می گوینــد.

در  دیــداری  و  شــنیداری  موســیقی  تفــاوت  کابــل:  صبــح 

؟ چیســت

آرش بــارز: وقتــی در هــرن پــول حــرف اول را بزنــد، هــرن از بیــن 

ــن  ــد؛ مثــا ای ــاال مــی رود و کیفیــت پاییــن می آی مــی رود، کمیــت ب

ــد می شــود کــه در  ــه آهنــگ تولی ــل هــر روز، صــد دان روزهــا در کاب

یــک مــاه ســه هــزار و در یــک ســال 36 هــزار آهنــگ می شــود. ایــن 

ــه  ــک صاعق ــل ی ــد و مث ــری ندارن ــرا تأثی ــتند؟ چ ــا اس ــا کج آهنگ ه

می آینــد و می رونــد. ســالن های عروســی مــا منونــه ی خــوب از 

وضعیــت هــرن مــا اســت. صــدای کرکننــده، هرنمنــدی کــه خــودش 

هــم منی دانــد چــه می خوانــد و همیــن بــرای او بهریــن موتــر، 

خانــه و امکانــات را مــی آورد. چــرا او بایــد بــرود موســیقی یــاد بگیــرد؟

صبــح کابــل: بــا ایــن وضعیــت، تکلیــف کســانی کــه دنبــال هــرن 

انــد، نــه پــول و شــهرت چــه می شــود؟ چــرا آن هــا در ایــن فضــا مؤثــر 

؟ نیستند

از  کاری  انفــرادی  اســت،  تیمــی  کار  موســیقی  بــارز:  آرش 

پیــش منی بریــم. پــول بــا وجــودی کــه بنیــه ی موســیقی مــا را 

ــه انــدازه ای خــوب کــه حتــا  خــراب کــرده؛ امــا خــوب هــم اســت. ب

هرنمنــدان خارج نشــین مــا نیــز، بــرای پــول درآوردن بــه افغانســتان 

ــک  ــه ای و ی ــد ه ی حرف ــک نوازن ــوب، ی ــروه خ ــک گ ــا ی ــد. م می آین

موزیســین دلســوز نداریــم کــه بــا مــرف کــم یــک تیــم خــوب 

ــد،  ــا ســیقی را منی دان ــو ت ــرق م ــد کــه ف بســازد. وقتــی یــک هرنمن

ــارزه  ــوان مب ــی ت ــد دارد، کس ــر درآم ــون دال ــم میلی ــاالنه یک ونی س

ــه داوود  ــیم ک ــته باش ــار داش ــد انتظ ــت. نبای ــد داش ــا او را نخواه ب

رسخــوش، یــا اخرشــوکت کــه بــرای هــرن وقــت می گذارنــد، بیاینــد 

و موســیقی مــا را بســازند. فرهــاد دریــا هــم اســت کــه بــه جــای هــرن، 

ــد. ــول کار می کن ــت و پ ــرای مارکی ــعید ب ــا س ــبیه آریان ش

صبــح کابــل: نســل جدیــد هــرنی مــا در موســیقی وضــع شــان 

چطــور اســت؟

انــزوا  بــه  پیوســته  و  آهســته  امــروز،  بــارز: هرنمنــدان  آرش 

ــز بدبیــن کــرده اســت.  ــه همــه چی ــا را ب ــد؛ مســأله ای کــه م می رون

ــم.  ــت کار کنی ــا دول ــتیم ب ــارض نیس ــا ح ــا حت ــن، م ــرای همی ب

صبــح کابــل: بــا وجــودی کــه هرنمنــدان خوبــی مثــل برک وســا 

داریــم، چــرا هیــچ وقــت یــک گــروه ارکســر خــوب در افغانســتان بــه 

ــود نیامد؟ وج

ــد  ــم. وحی ــی آن را منی دان ــل اصل ــم. دلی ــی فهم ــارز: من آرش ب

کار  گروه هایــی  نیــز  تلویزیون هــا  در  دارد.  گــروه  یــک  قاســمی 

ــزرگ  ــرای داشــن یــک ارکســر ب می کننــد کــه بســنده نیســتند. ب

ــت. ــرنی اس ــی و ه ــزی، فرهنگ ــه و برنامه ری ــه بودج ــاز ب ــی، نی و مل

ــیقی  ــوص موس ــه خص ــرنی، ب ــه ی ه ــرا جامع ــل: چ ــح کاب صب

نتوانســت، مخاطــب خــوب تربیــه کنــد؟

ــت بیشــری داشــته  ــارز: در افغانســتان هــر کســی امنی آرش ب

باشــد، مهم تــر اســت. تــا زمانی کــه هرنمنــد نیــاز بــه پــول و شــهرت 

دارد، مخاطــب تربیــه منی شــود. هرنمنــدان تــا کشــته نشــوند، 

ــارج  ــت خ ــرد و از دور رقاب ــه ُم ــن ک ــوند. همی ــه منی ش ــدی گرفت ج

شــد، عزیــز می شــود. هرنمنــدان تــا زنــده انــد مجبــور انــد بــه 

ــد کار  ــده ان ــه نش ــی تربی ــرنی عال ــرای کار ه ــه ب ــردم ک ــت م خواس

ــد. کنن

صبــح کابــل: یــک ســؤال کلیشــه ای؛ می گوینــد در افغانســتان 

بــرداری، یــک هرنمنــد زیــر آن خوابیــده اســت.  هــر ســنگ را 

ــد؟ ــد باش ــه می توان ــش چ ــت، دلیل ــج اس ــه رای ــم ک ــی ه کپی خوان

آرش بــارز: چــون تقاضــا بــرای چنیــن کارهایــی وجــود دارد. مــا 

عقــده ی مطــرح شــدن داریــم. موضــوع دیگر این اســت کــه آوازخوان 

داریــم؛ امــا آهنگ ســاز نداریــم. معنــای شــعر را منی فهمیــم، قانــون 

ــر روز  ــم و ه ــی بخوانی ــد کاپ ــرا نبای ــت. چ ــه نیس ــم ک ــت ه کاپی رای

تعــداد هرنمندانــی کــه چیــزی از هــرن منی داننــد، زیــاد نشــود؟

صبح کابل: هرن برای شا وسیله است یا هدف؟

زندگــی  کنــارم  هــرن  اســت.  هــدف  مــن  بــرای  بــارز:  آرش 

ــد.  ــه بپوش ــورد و چ ــه بخ ــد چ ــم، می دان ــاس می کن ــد، احس می کن

گاهــی واقعــا هــرن را می بینــم کــه هســت. یــک روز بیــدار می شــوم، 

می بینــم کــه او هــم بیــدار شــده اســت و روزی هــم نیســت. وقتــی 

ــت. ــه نیس ــم ک ــون می فهم ــم؛ چ ــاب می خوان ــت، کت نیس

صبح کابل: بهرین هرنمند تاریخ افغانستان کیست؟

آرش بــارز: پاســخ ایــن ســؤال کمــی ســخت اســت؛ امــا بــه نظــرم 

اســتاد اول میــر بهرین اســت.

ــق شــهرت  ــه ناحــق مشــهور شــده و الی ــل: کســی ک صبــح کاب

ــت؟ ــت، کیس نیس

آرش بــارز: هرچنــد این گونــه افــراد کــم نیســتند؛ امــا یکــی اش 

ــه  ــت ن ــول اس ــت و پ ــزش روی مارکی ــام مترک ــه مت ــرم ک ــام می ب را ن

ــده  ــهور ش ــق مش ــه ناح ــت ک ــا اس ــی از آن ه ــا یک ــاد دری ــرن. فره ه

اســت.

صبــح کابــل: برنامــه ی ســتاره ی افغانســتان در رشــد موســیقی 

چقــدر مؤثــر بــوده اســت؟

برنامــه ی  یــک  از هرچیــزی،  بیــش  برنامــه،  ایــن  بــارز:  آرش 

تلویزیونــی اســت؛ و اســتیج رســمی بــرای رشــد هرن موســیقی نیســت. 

ــه در  ــی ک ــا هرنمندان ــود ت ــاخته ش ــری س ــه ی دیگ ــک برنام کاش ی

ــا  مارکیــت انــد، بیاینــد و مســابقه دهنــد. داور هــم خارجــی باشــد ت

مشــخص شــود کــه هرنمنــدان چقــدر از هــرن رس در می آورنــد.

صبــح کابــل: اگــر کســی را بــه عنــوان پدیــده ی هــرن افغانســتان 

معرفــی کنیــد از چــه کســی نــام خواهیــد بــرد؟

و  اســتعداد  او  بگیریــد،  را جــدی  او  امیدپارســا.  بــارز:  آرش 

صــدای آینــده ی ایــن رسزمیــن اســت.

صبــح کابــل: موســیقی مــا دچــار فقــر ترانــه اســت. چــرا شــاعران 

متایــل ندارنــد، بــا هــرن رابطــه ی نزدیــک داشــته باشــند؟

آرش بــارز: شــاعر دنبــال آدم هــای باســواد اســت کــه مــا 

نداریــم. آهنــگ را بایــد، آهنگ ســاز بســازد، نــه ســمیع حامــد. 

ــردان،  ــده، کارگ ــاز، نوازن ــاعر، آهنگ س ــر ش ــک نف ــود ی منی ش

تصویربــردار و همــه کاره باشــیم. می شــود آدم هــا در یــک چیــز 

تخصــص داشــته باشــند. بایــد روزی تیاتــر افغانســتان در بــاره ی 

ســمیع حامــد تیاتــر بســازد.

5

نعمت رحیمی
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ــی  ــت و زیبای ــی اس ــرن زیبای ــد ه ــده ای می گوی ع

همیشــه برجســته ترین ویژگــی هــرن اســت. هراثــر 

زیبایــی کــه ســاخته دســت آدمــی باشــد، مــا برایــش 

می گوییــم هــرن؛ فــرق منی کنــد کــه شــعر باشــد، 

ــر زیبــای  ــا هــر اث نقاشــی باشــد، موســیقی باشــد و ی

ــری .  دیگ

امــا زیبایــی چیســت؟ زیبایــی ای کــه هــردم با اســم 

هــرن گــره خــورده و آن یکــی بــدون آن دیگــری کامــل 

نیســت، واقعــا چیســت و برداشــت مــا از زیبایــی چــه 

ــود  ــه خ ــا را ب ــه م ــزی ک ــر چی ــا ه ــد. آی ــد باش می توان

ــدن آن  ــاره دی ــار خواهــان دوب ــا هــر ب ــد و م ــب کن جل

ــا خیــر؟ ــه آن زیبایــی بگوییــم و ی ــم ب باشــیم، می توان

امــروز همــه همیــن تعریــف را بــرای زیبایــی بیــان 

می کننــد و همیشــه زشــتی را طــرف دیگــر تعریــف 

زیبایــی می آورنــد؛ یعنــی چیــزی کــه مــا از دوبــاره 

دیگــری  چیــز  باشــیم.  داشــته  هــراس  آن  دیــدن 

ــن اســت کــه اگــر زشــتی و  ــه شــود، ای ــد گفت کــه بای

زیبایــی برعکــس هم دیگــر معنــی می داشــت، آیــا مــا 

بــاز هــم از تکــرار دیــدن آن هــراس داشــتم و یــا خیــر؟ 

ــرای شــا! ــد ب ــن مبان ای

احساســاتش  بــروز  بــرای  هرکــس  روزهــا  ایــن 

و بــرای خالــی کــردن حرف هــای دلــش بــه یــک 

معشــوق نیــاز دارد. فــرق نــدارد ایــن معشــوق انســان 

باشــد و یــا هــرن؛ هــر دو می تواننــد ســنگ صبــور 

ــان  ــا ه ــند، ت ــض باش ــته و پربغ ــک دل خس ــرای ی ب

آرامشــی را کــه از انســان گریختــه اســت بــرای انســان 

بازگرداننــد.

ولــی بحــث این جــا اســت کــه هــرن، ماندگارتــر 

ــود  ــه خ ــده ک ــم زن ــا جس ــی ب ــان؛ یک ــا انس ــت و ی اس

دارای احســاس اســت و دیگــر کــه هیــچ احســاس 

زنــده بــودن نــدارد. ایــن مــا اســتیم کــه بــا آن زندگــی 

ــول الیــف  ــه ق ــا آن روح می بخشــیم؛ ب می بخشــیم و ب

می گویــد  کــه  زبانــی  تــرک  نویســنده ی  شــفاک، 

نویســنده ها در واقــع در زمــان نویســندگی و خلــق 

قــرار  خــدا  جــای  در  داســتانش  شــخصیت های 

می گیــرد.

آن  بــه  شــاه کارش  البــه الی  در  می توانــد  او   

ــاره آن را  ــم دوب ــا ه ــد و ی ــی ببخش ــخصیت ها زندگ ش

ــدا،  ــه خ ــان کار را ک ــق ه ــرد؛ دقی ــس بگی ــان پ ازش

ــاره  ــد دوب ــد و بع ــارا می آفرین ــد، اول م ــا می کن ــا م ب

بــه خــاک برمی گردانــد. هــان کار را کــه دقیــق 

ــد همــرای اثرهــای هــرنش  یــک هرنمنــد هــم می توان

کنــد. احســاس آزادگــی، آرامــی و شــادی کنــد. ایــن 

اســت کــه پــای انســان را دنبــال هــرن می کشــد و 

ــی  ــای گزاف ــی پول ه ــت آوردن آن گاه ــه دس ــرای ب ب

هــم خــرچ می کنــد؛ ولــی آیــا انســان می توانــد در 

قالــب یــک معشــوق بــه مــا رهایــی و آزادگــی ببخشــد 

ــت  ــچ وق ــان ها هی ــه انس ــم ک ــا می بینی ــر؟ م ــا خی و ی

منی تواننــد ایــن احســاس را بــه مــا ببخشــند و آن هــا 

همیشــه منافــع خــود شــان در نخســت کار شــان 

قــرار می دهنــد؛ ولــو کــه پــای دوســت داشــن و 

ــرف  ــه دو ط ــم ک ــد. می بینی ــان باش ــم درمی ازدواج ه

ــرازو کــردن منافــع شــان اســتند؛  همیشــه خواهــان ت

ــی  ــد؛ یعن ــت می کن ــن حرک ــس ای ــر عک ــرن ب ــی ه ول

همیشــه بــرای تــو و بــه خواســت تــو در حرکــت اســت. 

ــه انســان ها  ــد معشــوق بهــری نســبت ب هــرن می توان

باشــد؛ هــرنی کــه همیشــه هــم حرفــت را می شــنود و 

ــد.  ــت وپا می کن ــان دس ــام نش ــار و ن ــت اعتب ــم برای ه

پــس بیاییــم در انتخــاب معشــوق مــان لحظــه ای 

ــم.  ــت کنی ــد حرک ــم و بع ــاه کنی ــس کوت مک

ایــن روزهــا بیشــر افــراد تحصیل کــرده گرایــش 

بــه هــرن دارنــد؛ چــون هــرن بهــر می توانــد بــه آن هــا 

آرامــش ببخشــد و درک شــان کنــد. این آرامــش زمانی 

همراهــش  باشــد،  کســی  کــه  می آیــد  دســت  بــه 

تنهایــی ات  از  و  و درد دل کنــی  راحتــی  احســاس 

رهایــی پیــدا کنــی. همیشــه بــا خــود بــه هرجــای کــه 

ــک  ــق، ی ــک رفی ــد ی ــری؛ هانن ــی ب ــی، بتوان بخواه

اســتاد، یــک ره یــاب و یــا بهــر بگویــم بــا عنــوان یــک 

معشــوق؛ معشــوقی کــه همیشــه بــرای مــا فرصــت 

دارد؛ کافــی اســت برایــش فرصــت بگذاریم. معشــوقی 

ــم، حــرف  ــا آن قهــر کنی ــم ب ــا همیشــه می توانی کــه م

نزنیــم ولــی هیــچ وقــت از مــا آزرده منی شــود و هیــچ 

ــر  ــه ماندگارت ــذارد. همیش ــان منی گ ــای م ــت تنه وق

و آزادانه تــر بــا تــو حرکــت می کنــد؛ ولــی آیــا مــا 

ــزی  ــر چی ــه از ه ــان ها آزادن ــا انس ــم ب ــا می توانی واقع

ــا  ــا م ــر؟ آی ــا خی ــم و ی ــرف بزنی ــم، ح ــه در دل داری ک

ــت  ــر وق ــم و ه ــر کنی ــان ها قه ــراه انس ــم هم می توانی

کــه خواســتیم، دوبــاره بیاییــم و رس حــرف را از رس 

ــکان  ــن ام ــه ای ــم ک ــی می بینی ــر؟ ول ــا خی ــرم و ی بگی

ــوده  ــان ب ــر از انس ــب به ــه مرات ــرن ب ــس ه ــدارد. پ ن

و زندگــی بــا هــرن می توانــد قشــنگ ترین حــس را 

ــد. ــان ببخش ــرای انس ب

خانواده6

ازدواج  از  پیــش  نامــزدی، دوره ای اســت کــه طرفیــن  دوران 

ــرار  ــم ق ــا ه ــی ب ــوال عاطف ــه معم ــرده و البت ــاط گس ــک ارتب در ی

می گیرنــد، ســعی در شــناخت یکدیگــر می کننــد، ارتبــاط خــود را 

بــا هــم گســرش می دهنــد و بــا آشــنایان و اطرافیــان هــم ارتبــاط 

برقــرار می کننــد.

ــه شــکل  ــل از ازدواج ب ــد قب ــا دوره ی نامــزدی واقعــی بای طبیعت

رســمی و رشعــی باشــد تــا طرفیــن فرصتــی بــرای آشــنایی بــا هــم 

یعنــی  نشــده؛  قطعــی  ازدواج  دوران،  ایــن  در  باشــند.  داشــته 

ــت.  ــراه اس ــک هم ــداری ش ــا مق ــم ب ــورد ه ــن در م ــم طرفی تصمی

فلســفه ی وجــود دوران نامــزدی همیــن آشــنایی و مطمنئ شــدن در 

مــورد انتخــاب می باشــد؛ امــا آن چیــزی کــه در کشــور مــا مرســوم 

اســت، نامــزدی بــه فاصلــه ی عقــد تــا ازدواج گفتــه می شــود؛ یعنــی 

ازدواج قطعیــت پیــدا کــرده اســت و رصفــا زن و شــوهر بــه خانــه ی 

ــوب  ــر محس ــر همدیگ ــا هم ــا و قانون ــی رشع ــد ول ــه  ان ــود نرفت خ

می شــوند. 

اشتباهات دوران آشنایی

اگــر قصــد آشــنایی بــا همــر احتالــی آینــده ی خــود را داریــد، 

ــش  ــدود ش ــی در ح ــه مدت ــت ک ــن اس ــان ای ــه ی روان شناس توصی

ــا یک دیگــر رفــت و آمــد کنیــد  ــا یــک ســال قبــل از ازدواج ب مــاه ت

و اصطاحــا نامــزد یک دیگــر باشــید. نامــزد بــودن بــه معنــای 

کاندیــد احتالــی بــودن می باشــد. در واقــع قبــل از عقــد دائــم و 

رســمی حتــا یــک دوره ی آشــنایی را بــه اســم نامــزدی طــی کنیــد و 

نامــزدی و آشــنایی خــود را موکــول بــه بعــد از عقــد نکنیــد.

برخــی افــراد مــدت زمــان نامــزدی شــان را بســیار طوالنــی 

ــت  ــرای آن وق ــر ب ــدر بیش ــر چق ــد ه ــر می کنن ــا فک ــد و ی می کنن

بگذارنــد، بهــر اســت؛ در صورتــی کــه چنیــن نیســت. دوران 

نامــزدی بیــش از حــد طوالنــی فرسایشــی می شــود و می توانــد 

ــود. ــیب زا ش آس

برخــی فکــر می کننــد چــون دوران نامــزدی دوره ی شــناخت 

اســت پــس بایــد دامئــا فــرد مقابــل خــود را بیازماینــد. چنیــن کاری 

ــادی  ــی اعت ــود، ب ــه ش ــتحکام رابط ــث اس ــه باع ــن ک ــر از ای بیش

ایجــاد می کنــد و بــه جــای مســتحکم کــردن رابطــه، آن را ضعیــف 

می کنــد. در یــک دوره ی شــش ماهه تــا یک ســاله، اگــر روابــط 

گســرده باشــد، بــه قــدر کافــی بحــران پیــش خواهــد آمــد کــه بــه 

ــید.  ــر را بشناس ــد هم دیگ ــک کن ــان کم ــزد ت ــا و نام ش

چگونه بهرین دوران نامزدی را بسازیم؟

هم دیگــر  شــناخت  نامــزدی  دوره ی  در  اتفــاق  بهریــن 

می باشــد. شــا از نامــزدی تــا عقــد فرصت هــای زیــادی بــرای 

شــناخت همــر آینــده ی خــود داریــد. شــناخت از طریــق ارتبــاط 

مــداوم بــه وجــود می آیــد. ایــن دوران، دوران پرهیجانــی بــرای 

ــرار  ــن اســت و احساســات آتشــین و عاشــقانه در اوج خــود ق طرفی

دارد. در چنیــن حالتــی شــناخت ممکــن اســت تحــت تأثیــر قــرار 

گیــرد؛ ولــی اگــر صادقانــه بــا هــم برخــورد کنیــد، میــزان موفقیــت 

ــود. ــد ب ــر خواه بیش

1- ارتباط گسرده و همه جانبه

2- ارزیابی نکات مثبت و منفی

3- شکل دهی رابطه به گونه ی منطقی

نکات مهم در دوره ی نامزدی

برخــی از مســائل هســت کــه بــرای یــک ازدواج مخــرب  اســت. 

بــه آن هــا  ایــن مــوارد را در نامــزد تــان بررســی کنیــد و اگــر 

برخوردیــد، در مــورد رابطــه و ادامــه ی آن تجدیــد نظــر کنیــد. 

ــز  ــا تهدیدآمی ــه ی ش ــرای رابط ــر ب ــده در زی ــوارد ذکرش ــی م متام

اســت. ســعی کنیــد مطمــنئ شــوید هیــچ یــک از این هــا در نامــزد 

ــدارد: ــود ن ــا وج ش

نامزد تان هیچ دوست صمیمی ای ندارد. 	 

نامزد تان اعتیاد های رفتاری دارد. 	 

مبتــا بــه اختــاالت روانــی شــدید و اختــال شــخصیت 	 

می باشــد و حــارض بــه درمــان نیســت.

او به خاطر شا از یک رابطه بیرون آمده است.	 

شا را تهدید به خودکشی می کند. 	 

پنهــان کاری می کنــد و مســائل خیلــی بزرگــی را پنهــان 	 

کــرده کــه بــا فرامــوش کاری عــادی توجیــه منی شــود.

در دوران نامزدی کنرل گر و دستوردهنده است.	 

به شا شک و سوء ظن دارد.	 

برای تان جذابیت جنسی ندارد. 	 

هشدارهای دوره ی نامزدی 

گاهــا عاقــه ای کــه بیــن افــراد وجــود دارد، مانــع از آن می شــود 

ــوارد  ــیاری م ــد و در بس ــود را ببینن ــل خ ــرف مقاب ــای ط ــا عیب ه ت

ــه روی  ــود را ب ــم خ ــواره چش ــد از ازدواج هم ــر او بع ــد تغیی ــا امی ب

ــید  ــته  باش ــه داش ــد. توج ــود می بندن ــزد خ ــاری نام ــکات رفت مش

ــداری  ــد، هش ــدا می کن ــروز پی ــزدی ب ــه در دوران نام ــکاتی ک مش

ــراد در  ــت. اف ــرک اس ــی مش ــر در زندگ ــای بزرگ ت ــرای چالش ه ب

ابتــدای آشــنایی معمــوال مشــکات و اختــاالت روانــی و شــخصیتی 

ــد.  ــان می کنن ــود را پنه خ

رابطه ی جنسی در دوران نامزدی

ایــن کــه نزدیکــی در دوران عقــد یــا نامــزدی تــان داشــته باشــید 

یــا نــه، بــه مســائل زیــادی بســتگی دارد. برخــی افــراد هــان بــدو 

ــکل  ــاظ مش ــن لح ــد و از ای ــت می خوانن ــه ی محرمی ــزدی صیغ نام

رشعــی جهــت داشــن رابطــه ی جنســی ندارنــد. البتــه نزدیکــی و 

ــه  ــن ب ــرای زوجی ــی را ب ــد پیامدهای ــد می توان ــول در دوران عق دخ

دنبــال داشــته  باشــد. 

آنچه باید
از دوره ی نامزدی بدانیم

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

زهرا سیاس

اکرم رسا

زندگــی  در  پــر،  فرزنــد  داشــن 

ــا  ــاط آن ب ــر نق ــه در اک ــتانی ک افغانس

زراعــت و مــال داری گــره خــورده اســت، 

ــه شــار مــی رود  ــی ب یکــی از امتیازهای

کــه فرزنــدان دخــر ایــن امتیــاز را پیــش 

خانواده هــای شــان ندارنــد. هــر چند در 

فرهنــگ ازدواج در افغانســتان، بــه دلیل 

ــی  ــه نوع ــران، ب ــر دخ ــودن مه ــد ب بلن

ــی  ــود مال ــان س ــای ش ــرای خانواده ه ب

کایــی می کننــد؛ امــا زندگــی بــر 

کــه تــا رســیدن بــه دوران مــدرن، بــه کار 

ــوده  ــته ب ــی وابس ــدرک تحصیل ــدون م ب

اســت، پــران را بــه خاطــر توانایــی 

شــان در کارهــای خانــه، بیشــر ارج 

ــه در  ــذاری ای ک ــت؛ ارج گ ــته اس گذاش

ــخ،  در پــی مــرف زمــان و تکامــل تاری

مردســاالری را تشــکیل می دهــد.

مرجــان یکــی از ایــن دخــران اســت 

ــر  ــادر، دخ ــدر و م ــع پ ــاف توق ــه خ ک

از  کــه  مرجــان  پــدر  می شــود؛  زاده 

اســت،  شــده  ناامیــد  پــر  داشــن 

در پــی آن می شــود تــا مرجــان را بــه 

ــد و  ــاد باش ــه خانه دام ــد ک ــری بده پ

خانــواده  مســؤولیت های  و  کارهــا  در 

پــدر  دیــدگاه  از  کنــد.  کمــک  او  بــه 

می توانــد  پــر  یــک  تنهــا  مرجــان، 

از  کار  ایــن  و  کنــد  کار  او  هم بــازوی 

مرجــان و خواهــران دیگــرش ســاخته 

بــه  را  مرجــان  او  رسانجــام  نیســت. 

و  می شناســد  کــه  پرانــی  از  یکــی 

اعتــاد دارد می دهــد. نــکاح مرجــان 

بــا شــوهری  بــدون رضایــت خــودش 

ــت،  ــده اس ــش الزم دی ــدرش برای ــه پ ک

متــام  مرجــان  پــدر  می شــود.  بســته 

مصــارف عروســی را خــودش می دهــد و 

خانــه ای در حویلــی خــودش بــه دخــر 

و دامــادش می ســازد. او، دامــادش را 

ــام  ــد و در مت ــول می کن ــدی قب ــه فرزن ب

خانــواده  مســؤولیت های  و  مســائل 

رشیکــش می ســازد تــا کــم کــم کــه 

دارد،  ســن  افزایــش  بــه  رو  خــودش 

ــای او را  ــده اش ج ــا فرزندخوان ــاد ی دام

در خانــواده پــر کنــد.

دوســت  را  شــوهرش  امــا  مرجــان 

نــدارد و شــوهر مرجــان هــم چنــدان بــه 

فکــر او نیســت؛ او بــه مرجــان بــه چشــم 

ــه  ــگان ب ــت و رای ــه مف ــد ک ــی می بین زن

ــول  ــرای قب ــا ب ــت و حت ــت آورده اس دس

زندگــی  و  خانــه  صاحــب  او،  کــردن 

هــم شــده اســت. مرجــان گه گاهــی 

ــه  ــورد ک ــان می خ ــم زب ــوهرش زخ از ش

ــوهرش  ــردن ش ــه گ ــدرش او را ب ــا پ گوی

بیــن  بــاری  چنــد  اســت.  انداختــه 

مرجــان و شــوهرش، درگیــری لفظــی 

می شــود و هــر بــار پــدرش مرجــان را 

مامــت می کنــد. پــدر مرجــان، برایــش 

ــل  ــک زن اصی ــد کــه در شــأن ی می گوی

و خانــه دار نیســت کــه مقابــل حــرف 

شــوهرش بایســتد و یــا رسوصدایــش بــا 

ــود. ــد ش ــوهرش بلن ش

ــده  ــد ش ــدر ناامی ــر از پ ــان دیگ مرج

تــازه ای  اختاف هــای  بــه  روز  هــر  و 

ــوهر  ــود. ش ــه می ش ــوهرش مواج ــا ش ب

مرجــان، در حالــی کــه تــازه بــا او ازدواج 

ــا زن  کــرده اســت، در حضــور مرجــان ب

و  می گیــرد  تلفونــی  ارتبــاط  دیگــری 

همیــن کــه زنــش اعــراض می کنــد، 

برایــش می گویــد کــه »ایــن خواســت 

ــن.«  ــه خواســت م ــوده اســت ن ــدرت ب پ

و  پــدر  از  را  مامتــی  کــه  مرجــان 

ــح  ــر را ترجی ــد، ص ــواده اش می بین خان

منی کشــد. صدایــی  و  می دهــد 

ــه ای او  ــر بهان ــا ه ــان، ب ــوهر مرج ش

کنیــزی  و شــبیه  را متســخر می کنــد 

می بینــد کــه رایــگان بــه دســت آورده 

شــوهرش،  و  مرجــان  زندگــی  اســت. 

شــش مــاه را بــا متــام بدبختی هایــی 

پیــدا  ادامــه  می کشــد،  مرجــان  کــه 

می کنــد. مرجــان بــه ایــن درک رســیده 

اســت کــه ایــن شــوهر بــا او ماندنــی 

ــرف  ــدرش ح ــه پ ــن ک ــا از ای ــت؛ ام نیس

می مانــد  خامــوش  منی شــنود،  را  او 

ــوهرش او را  ــدام روز ش ــه ک ــر ک و منتظ

تنهــا خواهــد گذاشــت.

ــاه زندگــی مشــرک  ــس از شــش م پ

زهــرا و شــوهرش در کنــار خانــواده ی 

مقــداری  بــا  شــوهرش  روزی  زهــرا، 

ــد  ــی دارد، ناپدی ــه برم ــه از خان ــی ک پول

ــد  ــه پــدرش می گوی می شــود. مرجــان ب

ــد  ــاره برنخواهــد گشــت و بای ــه او دوب ک

ــه  ــأله ب ــن مس ــل ای ــن او و ح ــرای یاف ب

مراجعــه  قضایــی  و  عدلــی  نهادهــای 

ــه  ــن ک ــای ای ــه ج ــدرش ب ــا پ ــد؛ ام کن

را  او  بشــنود،  را  مرجــان  حرف هــای 

می گویــد  برایــش  و  می کنــد  مامــت 

نداشــته  را  ایــن  ارزش  و  عرضــه   کــه 

اســت کــه شــوهرش را بــا خــودش نگــه 

دارد.

در  را  ســال  شــش  مرجــان، 

ایــن  تــا  می گذرانــد،  بی رسنوشــتی 

کــه خــر می شــود شــوهرش در والیــت 

ازدواج  می کنــد؛  زندگــی  دیگــری، 

مرجــان  دارد.  فرزنــد  چنــد  و  کــرده 

وقتــی خــر را بــه پــدرش می رســاند، 

پــدرش تــازه می فهمــد کــه چــه کاهــی 

رسش گذاشــته شــده اســت. او، پــی 

بــرای  فقــط  دامــادش  کــه  می بــرد 

رســیدن بــه پــول بــا دخــر او ازدواج 

کــرده اســت و زنــی کــه فعــا همرایــش 

زندگــی می کنــد، کســی بــوده اســت 

ــه  ــته و ب ــاط داش ــا او ارتب ــل ب ــه از قب ک

ــا او  ــته ب ــی نتوانس ــکات مال ــل مش دلی

ــان،  ــدر مرج ــاد پ ــد. خانه دام ازدواج کن

ــول  ــن قب ــرای ای ــان را ب ــا مرج ازدواج ب

ــد  ــق بتوان ــن طری ــا از ای ــوده ت ــرده ب ک

زن  بــا  کــه  بیــاورد  بــه دســت  پولــی 

کنــد. ازدواج  دلخواهــش 

متــام،  ســال  شــش  کــه  پــدرش 

ــش  ــراری و خائن ــاد ف ــای دام مامتی ه

را بــه گــردن دخــرش انداختــه بــود، 

حــاال دســت بــه دســت دخــرش در 

ــردان  ــی رسگ ــی و قضای ــای عدل نهاده

اســت تــا طــاق دخــرش را بگیــرد.

پدری که حامی خشونت های دامادش بود
افسانه یاس

زیبایی های هنر یا هنرهای زیبا
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 $

تــازه ای،  فیصلــه ی  در  انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون 

ــه  ــه ب ــی ک ــان 2423 محل ــی از می ــل رأی ده آرای 1190 مح

بازشــاری ویــژه فرســتاده شــده بــود را باطــل اعــام کــرد.

علــی افتخــاری، معــاون ســخنگوی کمیســیون مســتقل 

ــل  ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــوس( ب ــب )2 ق ــات، شنب ش انتخاب

ــل  ــاری آرای 2423 مح ــش و بازش ــه ی تفتی ــه نتیج ــت ک گف

ــای  ــده و اعض ــتاده ش ــزی فرس ــیون مرک ــه کمیس ــا ب از والیت ه

فهرســت  بررســی  و  گزارش هــا  بررســی  از  بعــد  کمیســیون 

تفتیــش، فیصلــه کــرده انــد کــه آرای 1190 محــل رأی دهــی را 

ــد. ــام کنن ــر اع ــر معت غی

مســتقل  کمیســیون  بــه  والیــت   23 »مــواد  افــزود:  او 

ــج  ــای نتای ــکن فورمه ه ــد اس ــه رون ــت ک ــیده اس ــات رس انتخاب

مــواد  و  نتایــج جریــان دارد  ملــی جمع بنــدی  آن در مرکــز 

ــاری  ــش و بازش ــد تفتی ــه رون ــا ک ــایر والیت ه ــده ی س باقی مان

خامتــه یافتــه، نیــز بــه زودی در کمیســیون انتخابــات فرســتاده 

ــد.« ــد ش خواه

کمیســیون مســتقل انتخابــات تأکیــد می کنــد، آرایــی معتــر 

ــت آرای  ــد و تثبی ــته باش ــی داش ــاس بایومریک ــه اس ــت ک اس

معتــر و غیرمعتــر بــر اســاس قانــون، لوایــح و طرزالعمل هــای 

ــای  ــر، اعض ــب دیگ ــرد و از جان ــورت می گی ــیون ص ــن کمیس ای

کمیســیون انتخابــات اطمینــان می دهنــد کــه در رونــد کاری و 

تصمیم گیــری کمیســیون هیچ گونــه جانــب داری وجــود نــدارد.

کردنــد  خاطرنشــان  انتخابــات،  کمیســیون  مســؤوالن 

کــه ایــن کمیســیون بــه مــردم افغانســتان پاســخ گو بــوده، 

ــن  ــنایی قوانی ــی را در روش ــات رشکای انتخابات ــدگاه و نظری دی

اســت.  نظــر گرفتــه  در  و طرزالعمل هــا، 

علــی افتخــاری، افــزود کــه هــر دســته ی انتخاباتــی ای کــه 

ــت  ــاز اس ــا ب ــه روی آن ه ــیون ب ــراض دارد، دروازه ی کمیس اع

ــون  ــق قان ــی  کــه قناعــت  شــان فراهــم نشــود، مطاب و در صورت

انتخابــات، اعــراض و شــکایات  شــان را در مرجــع مربــوط، 

ــد. ثبــت کنن

کمیســیون مســتقل انتخابــات، از دســته های انتخاباتــی 

خواســته اســت کــه اجــازه دهنــد تــا ایــن کمیســیون، کار خــود 

ــر  ــه زودت ــا هرچ ــد ت ــام ده ــات انج ــون انتخاب ــاس قان ــر اس را ب

ــات اعــام شــود. ــی انتخاب نتیجــه ی ابتدای

ــاز  ــته آغ ــاه گذش ــرب م ــاری آرا در 18 عق ــش و بازش تفتی

بازشــاری،  امــا در جریــان اجــرای تفتیــش و  بــود؛  شــده 

شــاری از دســته های انتخاباتــی اعــراض کردنــد و بــه دنبــال 

آن، رونــد بازشــاری بــرای حــدود چهــار روز متوقــف شــد. 

کمیســیون انتخابــات بعــد از گفت وگــو و جلســات تخنیکــی بــا 

مناینــدگان دســته های انتخاباتــی، رونــد بازشــاری را از رس 

ــت  ــاری در 24 والی ــش و بازش ــد تفتی ــون رون ــا کن ــت و ت گرف

ــت. ــده اس ــل ش تکمی

کمیســیون انتخابــات، در حالــی 1190 محــل رأی دهــی 

را غیرمعتــر اعــام کــرد کــه هنــوز هــم شــاری از دســته های 

ــه  ــری عبدالل ــه ره ــی ب ــات و همگرای ــژه ثب ــه وی ــی ب انتخابات

ــکوک  ــزار رأی مش ــش از 300 ه ــال بی ــان ابط ــه، خواه عبدالل

تــا  می دهنــد،  هشــدار  انتخاباتــی،  دســته های  ایــن  انــد. 

زمانــی کــه بــه خواســته ی آن هــا توجهــی نشــود، بــه اعراضــات 

ــد داد. ــه خواهن ــود ادام خ

افزایــش  از  بــر،  حقــوق  مســتقل  کمیســیون 

ــان در افغانســتان خــر  ــر زن 8٫2درصــدی خشــونت در براب

. هــد می د

کمیســیون مســتقل حقــوق بــر، روز شــنبه )2 قــوس( 

بــا نــر گــزارش تــازه ای، اعــام کــرد کــه در جریــان هفــت 

مــورد   2762 خورشــیدی،  جــاری  ســال  نخســت  مــاه 

خشــونت در برابــر زنــان، بــه ثبــت رســیده اســت؛ در حالــی 

ــه  ــته، ب ــال گذش ــت س ــاه نخس ــت م ــار در هف ــن آم ــه ای ک

مــورد می رســید.  2536

بــر اســاس ایــن گــزارش، 861 مــورد خشــونت فزیکــی، 

خشــونت  مــورد   485 جنســی،  خشــونت  مــورد   123

اقتصــادی، 1041 مــورد خشــونت روانــی و لفظــی و بیــش 

ــه در  ــت ک ــونت هایی اس ــواع خش ــر، ان ــورد دیگ از 252 م

ــت رســیده اســت. ــه ثب ــر ب ــوق ب کمیســیون مســتقل حق

اســت:  افــزوده  بــر،  حقــوق  مســتقل  کمیســیون 

»خشــونت هایی کــه در برابــر زنــان صــورت گرفتــه، 8٫2 

درصــد ســبب بیاری هــای روانــی، 37٫1 درصــد ســبب 

ــوزی،  ــه خودس ــدام ب ــبب اق ــد س ــتی، 1٫7 درص بی رسنوش

1 درصــد ســبب اقــدام بــه خودکشــی، 1 درصــد ســبب 

تــرک تحصیــل، 6٫5 درصــد ســبب تــرک منــزل، 1 درصــد 

ســبب تــرک وظیفــه، 14٫4 درصــد ســبب تقاضــای تفریــق، 

1 درصــد ســبب حاملگــی در اثــر تجــاوز، و مــوارد دیگــری 

مثــل رو آوردن بــه فحشــا، ابتــا بــه امــراض جنســی و 

ــت.« ــده اس ــدن ش ــای ب ــت اعض معلولی

ــام  ــد مت ــه 97٫1 درص ــت ک ــده اس ــزارش، آم ــن گ در ای

خشــونت ها در برابــر زنــان، در محیــط خانــه و از ســوی 

اعضــای خانواده هــا صــورت گرفتــه کــه نشــان می دهــد 

ایــن محیــط، ناامن تریــن جــا بــرای زنــان بــوده اســت. 

بــر اســاس ایــن گــزارش، متباقــی مــوارد، در خیابــان، 

کوچــه، محــل كار، اداره، شــفاخانه، مكتــب، دانشــگاه، 

اســت. داده  رخ  زندان هــا  و  توقیف خانــه 

ــوارد،  ــن م ــان ای ــت: »از می ــده اس ــزارش، آم ــن گ در ای

164 مــورد آن از طریــق میانجی گــری حــل شــده، 49 

ــه  ــورد ب ــده، 420 م ــی ش ــن معرف ــای ام ــه خانه ه ــورد ب م

پولیــس راجــع شــده، 530 مــورد بــه دادســتانی راجــع 

شــده، 263 مــورد بــه دادگاه فرســتاده شــده، بــه 583 

ــز  ــه مراک ــورد ب ــده، 50 م ــی داده ش ــوره ی حقوق ــورد مش م

صحــی راجــع شــده و 227 مــورد دیگــر نیــز بــه ســایر 

نهادهــای دولتــی فرســتاده شــده اســت.«

ــد کــه عــرف  کمیســیون مســتقل حقــوق بــر، می افزای

و ســنت های نا پســند، نبــود امنیــت و ضعــف حاکمیــت 

دور دســت،  عــدم  والیت هــای  و  ولســوالی ها  در  دولــت 

ــت  ــگ معافی ــتمرار فرهن ــان و اس ــا مجرم ــع ب ــورد قاط برخ

موقــف  از  سوء اســتفاده  و  اداری  فســاد  مجــازات،  از 

وظیفــه  ای، دخالــت افــراد متنفــذ در امــر رســیدگی بــه 

ــر  ــود دف ــت، نب ــه عدال ــان ب ــدود زن ــی مح ــا ،  دسرس قض

ثبــت ازدواج و طــاق در نقــاط دوردســت،  بی ســوادی و 

ــش  ــی کاری و افزای ــر و ب ــه، فق ــی   عام ــن آگاه ــطح پایی س

اعتیــاد بــه مــواد مخــدر، از مهم تریــن عوامــل خشــونت در 

ــت. ــوده اس ــان ب ــر زن براب

پیــش،  دو هفتــه  کــه حــدود  اســت  در حالــی  ایــن 

دادســتانی کل اعــام کــرده بــود کــه در جریــان یــک ســال 

گذشــته، 2527 مــورد خشــونت علیــه زنــان، در 34 والیــت 

ــت. ــیده اس ــت رس ــه ثب ــتان ب افغانس

ــا گذشــت حــدود دو مــاه پــس از توقــف گفت وگوهــا  ب

طالبــان،  مناینــدگان  و  خلیــل زاد  زملــی  میــان 

رییس جمهــور ایــاالت متحــده ی امریــکا، می گویــد کــه 

می کنــد. کار  طالبــان،  بــا  توافقــی  روی 

دونالــد ترامــپ، روز جمعــه )1 قــوس(، در مصاحبــه ای 

بــا شــبکه ی خــری فاکس نیــوز، گفتــه اســت کــه ایــاالت 

ــا طالبــان  متحــده ی امریــکا، در حــال کار روی توافقــی ب

اســت و دیــده شــود چــه چیــزی اتفــاق خواهــد افتــاد.

او افــزوده اســت کــه ایــاالت متحــده، پیــش از ایــن نیــز 

بــه توافقــی بــا طالبــان نزدیــک شــده بــود؛ امــا بــه دلیــل 

کشــتار افــراد بی گنــاه از ســوی طالبــان، ایــن توافــق 

انجــام نشــد. آقــای ترامــپ، افــزوده اســت: »آخریــن بــاری 

کــه بــا طالبــان گفت وگــو کردیــم،  ایــن گــروه تــاش 

وارد  قــدرت  از موضــع  مــردم،  بــا کشــتار  تــا  داشــتند 

شــوند.« گفت وگــو 

رییس جمهــور ایــاالت متحــده، جزئیــات بیشــری در 

مــورد توافقــی کــه زیــر کار قــرار دارد، ارائــه نکــرده اســت. 

ــار  ــه ش ــت ک ــرده اس ــد ک ــان تأکی ــپ، همچن ــای ترام آق

نیروهــای امریکایــی در افغانســتان، کاهــش خواهــد یافــت.

و  خلیــل زاد  زملــی  میــان  صلــح  گفت وگوهــای 

ســپتامر،  هشــتم  در  قطــر،  در  طالبــان  مناینــدگان 

ــه ی  ــاز امریکایــی در حمل پــس از جــان باخــن یــک رسب

یافــت. توقــف  کابــل،  در  طالبــان  تروریســتی 

از آن  زمــان تــا کنــون، ایــن نخســتین بــاری اســت 

ــه ی  ــه گون ــکا، ب ــاالت متحــده ی امری کــه رییس جمهــور ای

ــد.  ــرف می زن ــان ح ــا طالب ــق ب ــورد تواف ــی در م علن

ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن، آقــای ترامــپ 

انــس  بــا  امریکایــی  دانشــگاه  اســتاد  دو  تبادلــه ی  از 

حقانــی و دو عضــو کیــدی طالبــان، اســتقبال کــرده بــود. 

ــان،  ــه ی زندانی ــه تبادل ــود ک ــرده ب ــدواری ک ــراز امی او اب

ــتان  ــگ در افغانس ــان جن ــرای پای ــس را ب ــه ی آتش ب زمین

ــد. ــاعد کن مس

وزارت دفــاع اعــام کــرده اســت کــه نیروهــای ارتــش 

بــا راه انــدازی عملیاتــی در ولســوالی درزآب والیــت 

جوزجــان، تلفاتــی بــه هراس افگنــان طالــب وارد کــرده 

انــد.

ایــن وزارت، روز شــنبه )2 قــوس( بــا نــر اعامیــه ای 

گفتــه اســت که ایــن عملیــات، در منطقه ی آق چشــمه ی 

ولســوالی درزآب والیــت جوزجــان راه انــدازی شــده بــود 

و در نتیجــه ی آن، مولــوی نورمحمــد مشــهور بــه ایوبــی، 

ــرای  ــب ب ــان طال ــه ی رسخ هراس افگن ــده ی قطع فرمان

ولســوالی کوهســتانات رسپــل، کشــته شــده اســت.

ایــن  نتیجــه ی  در  کــه  اســت  آمــده  اعامیــه  در 

ــته  ــز کش ــان نی ــر طالب ــن دیگ ــات، 22 هراس افگ عملی

ــد.  ــده ان ش

وزارت دفــاع گفتــه اســت کــه در ایــن عملیــات، 

مولــوی روح اللــه مشــهور بــه پهلــوان، ولســوال نام نهــاد 

طالبــان بــرای ولســوالی درزآب والیــت جوزجــان بــا 15 

ــد. ــده ان ــی ش ــر، زخم ــن دیگ هراس افگ

از  افغانســتان،  شــال  در  جوزجــان  والیــت 

والیت هــای بــه شــدت ناامــن اســت. گــروه طالبــان 

ــر  ــواره ب ــد و هم ــرده دارن ــور گس ــت حض ــن والی در ای

را،  تروریســتی  حمــات  امنیتــی  نیروهــای  مواضــع 

می کننــد. راه انــدازی 

حــدود ده روز پیــش، طالبــان در ولســوالی درزآب 

ایــن والیــت، 10 غیرنظامــی را بــه آتــش کشــیده بودنــد. 

ــاب دکان  ــار ب ــان، چه ــراد طالب ــه اف ــود ک ــه می ش گفت

را در ولســوالی درزآب آتــش زدنــد و ســپس، 10 نفــر از 

مالــکان دکان هــا کــه در داخــل گیــر مانــده بودنــد، در 

ــدند. ــی ش ــوزی زخم ــه ی آتش س نتیج

ــد، پرونده هــای فســادی  ــی هــرات، می گوی وال

ــده  ــج ســال گذشــته بســته مان ــان پن کــه در جری

ــه ی  ــه  گون ــان آن ب ــا عام ــاز و ب ــاره ب ــت، دوب اس

جــدی برخــورد خواهــد شــد.

عبدالقیــوم رحیمــی، روز شــنبه )2 قــوس(، در 

ــی وجــود  ــک نشســت خــری گفــت، پرونده های ی

دارد کــه از پنــج ســال بــه ایــن طــرف، بســته 

مانــده و هــرگاه تاش هایــی بــرای بررســی آن 

ــراد فاســد مواجــه  ــا مانعــت اف ــه، ب صــورت گرفت

ــت. ــده اس ش

او افــزود: »فســاد وجــود دارد و ایــن پدیــده 

جامعــه  رگ  رگ  در  و  شــده  نهادینــه  اکنــون 

ــار  ــن ب ــد؛ ای ــه می زن ــان دارد و هــرات را رضب جری

ایــن پرونده هــا بــه  گونــه ی جــدی بررســی خواهــد 

چهره هــای  کــه  گفــت  رحیمــی  آقــای  شــد.« 

پنهــان فسادپیشــگان بــه مــردم معرفــی می شــود. 

ــا  ــاش دارد ت او، گفــت کــه در حــال حــارض ت

ــورد بررســی  ــاز و م ــاره ب پرونده هــای فســاد را دوب

قــرار دهــد؛ امــا شــاری از افــراد در مقابــل او 

پرونده هــا  ایــن  بررســی  مانــع  و  می ایســتند 

می شــوند.

او بــا بیــان این کــه افــراد فاســد در اداره ی 

ــر  ــت: »ه ــد، گف ــت می کنن ــرات فعالی ــرک ه گم

اداره ای کــه در آن پــول بــاال و پاییــن می شــود، 

حتــا فســاد در آن وجــود دارد و در حــال حــارض، 

تــاش می کننــد کــه موانعــی ایجــاد شــود تــا 

ــرد.« ــرار نگی ــی ق ــورد بررس ــان م ــای ش پرونده ه

ــارض،  ــال ح ــه در ح ــت ک ــی، گف ــای رحیم آق

میــزان مصــارف در والیــت هــرات باالتــر از عوایــد 

ــد کــم  ــا نیســت کــه عوای ــه آن معن ــن ب اســت و ای

ــد،  ــان می ده ــه نش ــدارد؛ بلک ــود ن ــا وج ــوده و ی ب

عوایــد هــرات بیشــر بــه جیــب حلقــه ای از افــراد 

ــی رود. ــد م مفس

او یــادآور شــد کــه مــوارد فراوانــی از غصــب 

زمیــن در والیــت هــرات وجــود دارد؛ امــا غاصبیــن 

پاســخ گو نیســتند و بــه همیــن دلیــل، از ایــن 

بــه بعــد، حکــم دادگاه در خصــوص غاصبیــن و 

مفســدین به گونــه ی جــدی پیگیــری خواهــد شــد.

گفتنــی اســت کــه مبــارزه بــا فســاد اداری، 

یکــی از چالش هــای عمــده ی فــراراه حکومــت 

اســت کــه  ایــن در حالــی  اســت.  افغانســتان 

ــه  ــود ب ــای خ ــه ی کمک ه ــی ادام ــه ی جهان جامع

ایــن کشــور را مــروط بــه مبــارزه ی جــدی بــا ایــن 

ــت. ــرده اس ــام ک ــده اع پدی

آرای 1190 محل رأی دهی باطل شد دونالد ترامپ: 
روی توافق با طالبان کار می کنیم 

فرمانده ی قطعه ی رسخ طالبان 
در جوزجان کشته شد

افزایش 8.2 درصدی خشونت علیه زنان
 در افغانستان

والی هرات: 
پرونده ها ی افراد فاسد بررسی می شود



توزیع: شبکه زنگ صبح - 0744021952

چاپ: چشمه

نشانی دفتر کابل: کابل، کارته سه، سرک سوم

ایميل:

تنها سرمقاله بازتاب دهنده ی دیدگاه صبح کابل است. 

دیدگاه های مطرح شده در مقاله ها، به نویسندگان آن برمی گردد.

news.subhekabul@gmail.com

صاحب امتياز: مختار پدرام

سردبیر: نعمت رحیمی

دبیر اجرایی: حسن ابراهیمی

ویراستار: زاهد مصطفا

گزارش گران: محمد گوهری، علی شیر شهیر،      

  هما همتا، سیدمهدی حسینی، مجیب ارژنگ،

  راحله یوسفی

ستون نویسان: عزیز رویش، افسانه یاس، زهرا سیاس

مترجم: مهدی غالمی

صفحه آرا: عبدالله امینی 

آنالین: عبدالرازق اختیار بیگ

بازاریاب: 0774002604

شناسنامه

24 November, 2019 | 123 یک  شنبه،3 قوس 1398 | سال اول | شامره

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

)داعش(  اسامی  دولت  مخوف  شاخه های  از  یکی 

مقام های  اما  است؛  شده  بزرگی  عقب نشینِی  متحمل 

نابود  و  نیست  گزارش های  در  که  می گویند  امریکایی 

شدِن این گروه تروریستی »غلو« شده است. روز پنج شنبه، 

جنگ،  ماه ها  از  پس  که  کردند  اعام  امریکایی  مقامات 

می شود،  افغانستان  شامل  که  داعش  خراسان  شاخه ی 

از  یکی  است.  خورده  شکست  ننگرهار  رشقی  والیت  در 

مقامات ارشد ضد تروریزم به صدای امریکا گفت: »عملیات 

ایتاف و دولت افغانستان در کنار حمات طالبان، منجر به 

سقوط شاخه ی خراسان داعش در ننگرهار و تسلیم شدن 

صدها جنگ جوی این گروه به نیروهای افغان شده است. 

دستور  که  می گویند  داعش  تسلیم شده ی  جنگ جویاِن 

به مقصد والیت کرن، جایی که  را  ننگرهار  تا  بودند  گرفته 

این گروه هنوز در آن حضور دارد و والیت های شالی کشور 

کنند.« ترک 

افغان ها امیدوارتر اند

رسمی  اعامیه های  با  متحده  ایاالت  ارزیابی های 

مقامات افغانستان که پیروزی در ننگرهار را جار می زدند، 

در  پنج شنبه  روز  غنی،  رییس جمهور  است.  تناقض  در 

هیچ  قبل  »سال  در جال آباد گفت:  جریان سخرنانی اش 

در  و  بایستیم  مان  پای  های  روی  که  منی کرد  فکر  کسی 

را  داعش  توانستیم  ما  امروز  الحمدالله  مبانیم.  ننگرهار 

نابود کنیم.« شاه محمود میاخیل، والی ننگرهار اضافه کرد: 

کشور  دیگر  مناطق  در  دوباره  گروه  این  که  ندارد  »امکان 

بیاورد.« وجود  به  تهدیدی  و  شود  تجهیز 

ادعای  هم  طالبان  مقامات  آن،  از  پیش  روز  دو  تنها 

و  داشتند  را  افغانستان  در  داعش  شاخه ی  بر  پیروزی 

و  »تعیین کننده  عملیات  مدیون  را  گروه  این  شکست 

بود. شده  آغاز  سپتامر  ماه  در  که  دانستند  گسرده«  ای 

»ریشه کن شدِن سیستاتیک«

در  شنبه  روز  طالبان،  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح الله 

بیانیه ای گفت: »طی پنج سال اخیر، گروه داعش به گونه ی 

مظلوم  مردم  طالبان  است.  شده  ریشه کن  سیستاتیک، 

اند. داده  نجات  آفت  این  از  را  ننگرهار 

مقامات طالبان و دولت افغانستان می گویند که نزدیک 

به 600 جنگ جوی داعش، همراه زن و کودک تسلیم شده 

تهدید  که  می گویند  امریکایی  مقامات  وجود،  این  با  اند. 

در  جنگ جو   5٫000 تا   4٫000 بین  که  گروهی  داعش، 

رسارس افغانستان دارد، هنوز از بین نرفته است.

اسامی  دولت  جدید  رهر  با  بیعت ها  از  اخیری  موج 

دالیل  از  یکی  القریشی،  الهاشمی  ابراهیم  ابو  )داعش(، 

آخرین   – را  داعش  خراسان  شاخه ی  مقامات،  است.  آن 

شاخه ی این گروه که از ابو ابراهیم الهاشمی القریشی اعام 

حایت کرده – یکی از بزرگ ترین نگرانی ها می دانند. مقام 

ارشد ضد تروریزم گفت: »قصد جنگ جویان تسلیم شده ی 

کشور،  شالی  والیت های  و  کرن  به  رفن  برای  داعش 

نشان دهنده ی آن است که این گروه با وجود از دست دادن 

است.« فعال  افغانستان  در  ننگرهار، هنوز  در  قلمرو 

اعامیه های  مورد  در  نظر  اظهار  از  امریکا  دفاع  وزارت 

خراسان  شاخه ی  وضعیت  به  رابطه  در  افغانستان  دولت 

شکست  برای  تاش ها  که  گفت  اما  کرد؛  امتناع  داعش، 

رسهنگ  داشت.  خواهد  ادامه  تروریستی  گروه  این  دادن 

دوم توماس کمپبل، سخنگوی پنتاگون، به صدای امریکا 

و  دفاعی  نیروهای  با  افغانستان  در  ما  »نیروهای  گفت: 

امنیتی این کشور کار می کنند تا مطمنئ شوند که داعش 

است.« رفته  میان  از  افغانستان  در 

هدف، »شکست پایدار« است

او اضافه کرد: »ایاالت متحده به شکست پایدار داعش، 

به شمول شاخه ی خراسان آن متعهد است و امنیت فراوانی 

برای امنیت ملی  مان دارد.«

خیلی  داعش،  خراسان  شاخه ی  سال ها،  این  طی 

خوش شاس نبوده و گاهی شار نیروهایش به تنها چندین 

صد تن کاهش پیدا کرده است؛ اما این شاخه از داعش، 

همیشه راهی برای احیای مجدد پیدا کرده است و بنا بر 

»تهدیدی  را  گروه  این  اطاعاتی،  مقامات  موضوع،  همین 

پایدار« هم برای امریکا و هم برای غرب می دانند. سقوط 

رضبه ی  عراق،  و  سوریه  در  داعش  خودخوانده ی  خافت  

است. نزده  افغانستان  در  گروه  این  شاخه ی  به  کافی ای 

ارتش  مقامات  نشده ی  طبقه بندی  و  جدید  اطاعات 

می گوید که شاخه ی خراسان داعش، هم در برنامه و هم در 

و هم اکنون 5٫000  شار جنگ جویانش رشد کرده است 

جنگ جو دارد که پنج برابر تخمین های سال گذشته است. 

کرده  مترکز  قوی تری  و  گسرده تر  حمات  روی  گروه  این 

است.

داوید گارتِستاین، تحلیل گر ضد تروریزم و رییس رشکت 

داعش،  خراسان  »شاخه ی  می گوید:   »Valens Global«

نیرویی بوده که قدرت ماندگاری داشته است. برخی از این 

قدرت ماندگار به دلیل بسر مناسب رشد گروه های شورشی 

در افغانستان است. کسانی که به گونه ای با طالبان مشکل 

نیز  برخی ها  دارند.«  داعش  نام  به  بدیلی  می کنند،  پیدا 

شاخه ی  جهندگی  قابلیت  و  جاه طلبی  علت  به  می گویند 

به  که شار شان  گروه  این  داعش، جنگ جویان  خراسان 

هزاران تن می رسد، می توانند از رهری اصلی این گروه در 

عراق و سوریه، انگیزه و روحیه بگیرند.

گروه  سنر«،  »سوفاین  در  ارشد  محقق  کارک،  کولین 

جهانی تحلیل امنیت؛ می گوید: »با سقوط خافت در عراق 

از  برخی  گروه،  این  رهری  که  می رسد  نظر  به  سوریه،  و 

به شاخه های فرعی اش کرده  را معطوف  توجهش  و  منابع 

است. افغانستان یکی از جاهای مهمی است که شاخه ی 

خراسان داعش می تواند با استفاده از آن، دوباره احیا شود. 

آن جا  در  همیشه  برای  متحده  ایاالت  که  می دانند  آن ها 

پایه های  ساخت  به  رشوع  خاطر،  همین  به  بود؛  نخواهد 

اند.«  کار کرده  اساسی 

داعش در افغانستان می لنگد؛ اما زنده می ماند
مرتجم: مهدی غالمی

نویسنده: ِجف سلدین – صدای امریکا
طی این سال ها، شاخه ی 

خراسان داعش، خیلی 
خوش شاس نبوده و گاهی 

شامر نیروهایش به تنها چندین 
صد تن کاهش پیدا کرده 

است؛ اما این شاخه از داعش، 
همیشه راهی برای احیای مجدد 

پیدا کرده است و بنا بر همین 
موضوع، مقامات اطالعاتی، 

این گروه را »تهدیدی پایدار« 
هم برای امریکا و هم برای 

غرب می دانند. سقوط خالفت  
خودخوانده ی داعش در سوریه 

و عراق، رضبه ی کافی ای به 
شاخه ی این گروه در افغانستان 

نزده است.


