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تیرتهای مهم

چهــارده  ســاله اســت کــه بــه خواســت مادربزرگــش، بــه عقــد 

مــرد 27ســاله  در می آیــد؛ عقــدی کــه بــه آن هیــچ رضایتــی 

ــدارد. ن

ــام مســتعار« از آن جــا کــه دخــر خــرد اســت و هیــچ  الینــا »ن

آمادگــی بــرای ازدواج نــدارد، در زندگــی زناشــویی و خانوادگــی بــا 

مشــکالت زیــادی روبــه رو می شــود؛ از نابلــدی در کارهــای خانــه 

و آشــپزی تــا روابــط جنســی بــا شــوهرش؛ بــه همیــن ســبب بارهــا 

ــواده ی شــوهرش قــرار  مــورد خشــونت های شــوهر و اعضــای خان

می گیــرد.

یــک ســال بعــد کــه 15ســالگی اش، پــری بــه دنیــا مــی آورد و 

ســال بعــد کــه 16  ســاله اســت، پــر دیگــری.

الینــا کــه از رشوع زندگــی زناشــویی، همــواره بــا تحقیــر و 

ــه  ــا ب ــد ب ــه رو اســت، فکــر می کن خشــونت لفظــی و فیزیکــی روب

دنیــا آوردن اوالد...

7

زنــان در افغانســتان کارگــران بی مــزد اســتند 

ــی،  ــی، معلم ــت خیاط ــغل های نیمه وق ــا ش و ی

آشــپزی و آرایش گــری بــرای آنــان در نظرگرفتــه 

ــان و از  ــد زن ــرای رش ــاد ب ــن نه ــت. ای ــده اس ش

ــد و  ــیتی کار می کن ــض جنس ــردن تبعی ــن ب بی

در تــاش اســت کــه فرصت هــای شــغلی بــرای 

زنــان ایجــاد کنــد.

ــان  ــه زن ــت ک ــن اس ــال ای ــه دنب ــاد ب ــن نه ای

ــای  ــردان در برنامه ه ــا م ــاوی ب ــهم مس ــد س بای

اقتصــادی  و  اجتامعــی، سیاســی، فرهنگــی 

ــند. ــته باش داش

و  دادگاه هــا  در  معتــر  قوانیــن  ایجــاد 

نهادهــای جزایــی بــرای حقــوق انســانی زنــان، 

ــا و  ــرای برنامه ه ــاص ب ــه ای خ ــاص بودج اختص

پان هــای درازمــدت جهــت بهبــود وضعیــت 

بهداشــت،  تحصیــل،  عرصــه ی  در  زنــان 

خدمــات اجتامعــی، حفــظ امنیــت فــردی و 

ــان، حامیــت از آزادی هــای فــردی  اجتامعــی زن

ــوان حقــوق انســانی،  ــه عن ــان ب و اجتامعــی زن

ایجــاد زمینــه ی رشــد زنــان روســتایی...

وزارت دفــاع اعــالم کــرده اســت کــه بیــش از220 نفــر از 

ــه  ــار، ب ــت ننگره ــش در والی ــتی داع ــروه تروریس ــای گ اعض

ــد. ــده ان ــلیم ش ــش تس ــای ارت نیروه

در خربنامــه ای کــه روز جمعــه )24عقــرب( از ســوی ایــن 

وزارت بــه نــر رســیده، آمــده اســت کــه در ادامــه ی عملیــات 

تصفیــوی نیروهــای امنیتــی، پنج شــنبه شــب، 229 داعشــی 

بــه شــمول 82 جنگ جــوی ایــن گــروه، 51 زن و 96 کــودک 

ــه  ــار، ب ــت ننگره ــن والی ــوالی اچی ــد ولس ــه ی مومن در منطق

نیروهــای ارتــش تســلیم شــده  انــد. 

بــر بنیــاد خربنامــه ی وزارت دفــاع، در جریــان دو هفتــه ی 

ــه نیروهــای  ــا خانواده هــای شــان ب گذشــته 542 داعشــی ب

امنیتــی افغــان تســلیم شــده  انــد. 

میــل   69 افــراد،  ایــن  نــزد  از  کــه  اســت  گفتنــی 

بــم دســتی، 110  تفنگچــه، 40  کالشــینکوف، 5 قبضــه 

اســت. آمــده  دســت  بــه  مخابــره  پایــه   ۳ و  شــاجور 

ــوی  ــات تصفی ــه عملی ــت ک ــرده اس ــد ک ــاع تأکی وزارت دف

ــتان  ــود تروریس ــن از وج ــوالی اچی ــل ولس ــازی کام ــا پاکس ت

ــت. ــد داش ــه خواه ــش ادام داع

ایــن در حالــی اســت کــه روز پنج شــنبه )2۳ عقــرب( نیــز 

ــا 1۳ زن  ــود کــه 4 جنگجــوی داعــش ب ــه ب ــاع گفت وزارت دف

و 2۳ کــودک شــان، بــه نیروهــای ارتــش تســلیم شــده انــد.

بزرگ تریــن  افغانســتان،  رشق  در  ننگرهــار  والیــت 

ــوب  ــور محس ــن کش ــش در ای ــتی داع ــروه تروریس ــز گ مرک

شــمول  بــه  تروریســتی  گروه هــای  ســایر  و  می شــود 

ــش،  ــاه پی ــک م ــد. ی ــرده دارن ــور گس ــان، در آن حض طالب

مســؤوالن محلــی ایــن والیــت اعــالم کردنــد کــه ولســوالی 

اچیــن، بزرگ تریــن مرکــز داعــش در ننگرهــار، از وجــود 

ــت. ــده اس ــاک ش ــش پ داع

عقــرب(،   21( سه شــنبه  روز  چنــد  هــر 

انــس  کــه  کــرد  اعــام  غنــی  رییس جمهــور 

ــه ی  ــه  گون ــان ب ــر طالب ــو دیگ ــی و دو عض حقان

مــروط آزاد شــده انــد و قــرار اســت بــا دو تــن 

از اســتادان دانشــگاه  امریکایــی افغانســتان کــه 

از ســوی شــبکه ی حقانــی ربــوده شــده بودنــد، 

تبادلــه شــوند؛ امــا گزارش هایــی وجــود دارد 

ــتان  ــت افغانس ــان حکوم ــه می ــا معامل ــه گوی ک

انــس  و شــبکه ی حقانــی صــورت نگرفتــه و 

ــه  ــاره ب ــان دوب ــر طالب ــو دیگ ــی و دو عض حقان

ــدند.  ــل ش ــرام منتق ــدان بگ زن

غنــی  رییس جمهــور  همــر  غنــی،  روال 

نیــز روز پنج  شــنبه )23عقــرب( در انســتتیوت 

ــه  ــت ک ــه اس ــنگنت گفت ــکا در واش ــح امری صل

انجــام  بــه خوبــی  رونــد تبادلــه ی زندانیــان 

ــت.  ــده اس نش

بــا آن کــه بانــو غنــی در مــورد ایــن کــه چــرا 

بی خــری  اظهــار  نشــده،  تبادلــه   زندانیــان 

کــرده؛ امــا گفتــه اســت :»مطمــن نیســتم کــه 

ــی... ــاید یک ــا ش ــد؛ ام ــن کار نش ــرا ای چ

 ناکامی نهادهای حامی زنان
 پس از  18سال

بیش از 220 داعشی در ننگرهار
 به نیروهای ارتش تسلیم شدند

روال غنی: 
شبکه ی حقانی ممکن است استادان 

دانشگاه امریکایی را رها نکند
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مــا  کــه  دارنــد  دوســت  دیگــر  کشــورهای 

مرصف کننــده ی  تولید کننــده،  جــای  بــه 

خوبــی باشــیم. آنــان هیــچ وقــت منی خواهنــد 

در  اندیشــه  تولیــد  بــرای  ابــزاری  ســینام  کــه 

ــر  ــد ب ــینامگری بخواه ــر س ــود. اگ ــتان ش افغانس

ــد،  ــت دارن ــا دوس ــه خارجی ه ــه ای ک ــاف تربی خ

بــرای  پــا پــس می کشــند.  عمــل کنــد، آن هــا 

همیــن، در ســال های اخیــر، رسمایه گــذاری روی 

ســینام. نــه  اســت،  رسیال هــا 

بــر اســاس آمــار وزارت مالیه،  در ده ماه نخســت 

ســال روان، بــه ارزش 74 میلیــون افغانــی ســگرت 

ــی و  ــارات متحــده ی عرب ــه ام ــی ب ــز هوای از دهلی

ــان  ــه و بنــدر حیرت از شــیرخان  بنــدر، بنــدر آقین

ــتان  ــه تاجیکس ــه ب ــتان و همین گون ــه اوزبیکس ب

صــادر شــده اســت.

اســدالله ســعادتی، معــاون دوم تکــت انتخاباتــی 

در  )24عقــرب(  جمعــه  روز  همگرایــی،  و  ثبــات 

یــک نشســت خــری ضمــن ایــن  کــه از کارکــرد 

گفــت:  کــرد،  انتقــاد  انتخابــات  کمیســیون 

ــر  ــت و ه ــه کاره اس ــه هم ــد ک ــر نکن ــیون فک »کمیس

ــک  ــن ی ــد. ای ــام ده ــت، انج ــش خواس ــه دل ــه ک چ

قاعــده ی بین املللــی اســت کــه مــا یــک طــرف 

ــه  ــق ب ــات اســتیم. مــا مطاب قضیــه و رشیــک انتخاب

قانــون، منفعــت و رضر داریــم.

دولت و خارجی ها رو به روی 
پیرشفت سینام ایستاده اند

گفت وگو با شهاب اسالمی ) عکاس - سینامگر (

افغانستان؛ دهلیز ترانزیتی سگرت 
در منطقه و آسیا

تنش کمیسیون و ناظران انتخاباتی 
نامزدان وضع را وخیم تر می کند
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ازدواج مجدد از دردهایم کم نکرد
زندگی به رنگ زن

2
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انفجاری که تبادله ی انس حقانی را ناکام کرد
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بــه  بافــت اجتامعــی و قومــی  افغانســتان، 

ــاد در آن  ــه فس ــی دارد ک ــنتی و مذهب ــدت س ش

ــده و حکومــت افغانســتان همــواره در  ریشــه دوان

فســاد اداری، جــزو صدرنشــینان جــدول رده بندی 

جهانــی بــوده اســت؛ چالشــی کــه بــا وجــود تالش 

و مبــارزه ی حکومــت علیــه آن، هیــچ گاه بــه دلیــل 

وجــود حلقه هــای فسادپیشــه از بیــن نرفته اســت؛ 

فســادی کــه ریشــه در مســائل بســیاری دارد. 

ــتگی های  ــا وابس ــادی ت ــی و اقتص ــر فرهنگ از فق

اتنیکــی و نبــود عدالــت اجتامعــی.

بیشــر  کشــور  در  فقــر  می گــذرد،  هرچــه 

ــد  ــراد فاس ــت اف ــر، دس ــش فق ــا افزای ــود. ب می ش

بــرای فســاد در ابعــاد گوناگــون بازتــر شــده و 

ــی،  ــت. تن فروش ــده اس ــر ش ــز بیش ــوع آن نی تن

رواج بازارهــای فحشــا و هرزگــی، هــر روز جامعــه 

چیــزی  می کنــد.  نگــران  پیــش  از  بیشــر  را 

ــده،  ــی ش ــک اپیدم ــه ی ــدل ب ــا ب ــن روزه ــه ای ک

ایــن  در  انســان  بــه  ابــزاری  نــگاه  و  روی کــرد 

کشــور اســت. بــرده داری مــدرن، گرســنگی، فقــر 

و نداشــن امنیــت شــغلی، غذایــی، جانــی و 

اقتصــادی، موجــب شــده اســت کــه بــازار فســاد و 

شــود. گرم تــر  فسادپیشــگی 

امــا آن چــه ایــن روزهــا بیشــر از هــر چیــز 

فســاد  اســت،  شــده  نگرانــی  موجــب  دیگــر، 

ــده  ــا آم ــت. در گزارش ه ــب اس ــی در مکات اخالق

اســت کــه 546 دانش آمــوز پــر، در مکاتــب لوگر 

ــد.  ــه ان ــرار گرفت ــی ق ــتفاده ی جنس ــورد سوءاس م

بســیاری خانواده هــا بــه دلیــل بدنامــی ناشــی از 

ــا کــرده  ــه و زندگــی خــود را ره ــن مســأله، خان ای

انــد. بســیاری نیــز، بــه دلیــل بایدهــا و نبایدهــای 

حاکــم در ایــن رسزمیــن، فرزنــدان خــود را کشــته 

ــچ  ــه هی ــا پانزده ســاله ک ــیزده ت ــد. پرهــای س ان

ــادن در  ــت و گیرافت ــر، معصومی ــز فق ــی، ج گناه

دام انســان های فاســد نداشــتند.

نظــام  یــک  در  کــه  فاســدی  موجود هــای 

ــا مشــکل  بی بازخواســت کــه دســتگاه قضایــش ب

روبــه رو اســت، بــا خیــال آســوده و بــا اســتفاده از 

فقــر و ناتوانــی کــودکان معصــوم، زندگــی آن هــا را 

تبــاه کردنــد. گفتــه  انــد معلمــی شــغل پیامــربان 

اســت. بــا احــرام بــه معلــامن پــاک و خــوب ایــن 

ــه ای  ــور و جامع ــت، در کش ــه اس ــن، چگون رسزمی

کــه مدعــی پیــروی از اســالم و پیامربانــش اســت، 

ــر  ــد؟ مگ ــواری رخ می ده ــای ناگ ــن اتفاق ه چنی

آن کــه نظــام و سیســتم قضایــی آن در برخــورد بــا 

چنیــن مســائلی، یــا خــوب عمــل نکــرده اســت یــا 

ــه دارد.  ــر روی ــه بازنگــری و تغیی ــاز ب ــه شــدت نی ب

عــدم تطبیق عدالــت انتقالــی و معافیــت زورداران 

ــه  ــون، تعریــف شــخصی و قلدرمآبان از تعقیــب قان

ــوی  ــه گل ــد ک ــری ان ــکالتی دیگ ــررات، مش از مق

جامعــه را همیشــه فــرده اســت. چگونــه می توان 

ــاور کــرد کــه معلمــی بــرای تجــاوز بــه کــودکان  ب

فقیــر کــه والدینــش بــه او اعتــامد کــرده انــد، اتاق 

مخصــوص داشــته باشــد؟ دردآورتــر آن اســت کــه 

ــن ناهنجاری هــا  فقــر روزافــزون، مســبب متــام ای

هــدف  مــورد  کودکانــی  نیــز  لوگــر  در  اســت. 

افــراد فاســد قــرار گرفتــه انــد کــه از خانواده هــای 

ــان در  ــروش زن ــد. ف ــوده ان ــر ب ــت و فقی بی بضاع

ایــن  پــول، در برخــی زندان هــا  ازای دریافــت 

روزهــا نقــل محافــل اســت. فســاد در مکاتــب، 

فســاد اداری، فســاد اخالقــی روزافــزون در جامعــه 

و مشــکالت فــراوان دیگــر، مــردم را بــه شــدت 

ناراحــت و نگــران کــرده اســت. اگــر حکومــت 

ــائل را  ــن مس ــتان، ای ــی افغانس ــتگاه قضای و دس

جــدی نگرفتــه و تعقیــب نکنــد، موجــب دوری 

روزافــزون مــردم از حکومــت، زمینــه ی مناســب 

تبلیغاتــی بــرای مخالفــان و انگیــزه ی آن هــا بــرای 

ــارزه خواهــد شــد. مب

کشــکمش ها،  انتخابــات،  تروریــزم،  اگــر 

تضادهــای سیاســی، کارتل هــای مــواد مخــدر 

حکومــت  و  ملــت  ایــن  کمــر  گروه بندی هــا،  و 

خواهــد  ناهنجاری هــا  ایــن  قعطــا  نشــکند،  را 

ــت  ــن اس ــا ای ــن روزه ــردم ای ــؤال م ــت. س شکس

ــامد  ــوان اعت ــه می ت ــی و چگون ــه کس ــه چ ــه ب ک

کــرد؟ فرزنــدان خــود را بــه کجــا و نــزد چــه کســی 

ــان  ــا در ام ــتاد ت ــوده فرس ــال آس ــا خی ــوان ب می ت

باشــند؟ بــه راســتی بایــد از خــود پرســید کــه 

ــت  ــال حرک ــرف در ح ــدام ط ــه ک ــا ب ــه ی م جامع

اســت؟ ســؤالی کــه اگــر حکومــت و کســانی 

ــروز  ــن ام ــد، همی ــتان را اداره می کنن ــه افغانس ک

پاســخش را ندهنــد، فــردا بســیار دیر خواهــد بود. 

حکومــت و دســتگاه قضایــی کشــور بایــد اعتــامد 

ــن  ــی ای ــه ی اجتامع ــروی ریخت ــت رفته و آب از دس

رسزمیــن را بــا اقــدام فــوری و بــدون مامشــات 

در برابــر زورگویــان و فسادپیشــگان، دوبــاره احیــا 

کنــد و گرنــه ســنگ روی ســنگ بنــد نخواهد شــد.

انــس حقانــی، بــرادر معــاون رهــرب گــروه طالبــان و دو نفــر 

دیگــر از اعضــای ارشــد ایــن گــروه کــه پنــج ســال در بنــد 

ــح را  ــه ی صل ــی معادل ــه یک بارگ ــد، ب ــتان بودن ــت افغانس دول

در سیاســت افغانســتان دچــار تحــول کردنــد؛ تحولــی  کــه، 

بــه شــکل گیری معادلــه ی ســه ضلعی میــان دولــت  منجــر 

ــد.  ــکا ش ــده ی امری ــاالت متح ــان و ای ــروه طالب ــتان، گ افغانس

ــی  ــس حقان ــی ان ــه رهای ــن  ک ــد ای ــه امی ــتان ب ــت افغانس دول

بتوانــد بــاب مذاکــره بــا طالبــان را بگشــاید، او را بــا دو نفــر از 

ــه  ــه و حــارض ب ــه گرفت ــه معامل ــی ب اســتادان دانشــگاه امریکای

تبادلــه شــد؛ امــا پــس از یــک روز از رهایــی انــس، کابــل گــواه 

ــا  ــد ت ــث ش ــداد باع ــن روی ــه ای ــود ک ــتی ای ب ــداد تروریس روی

معاملــه ی تبادلــه بــه انجــام نرســد و دولــت افغانســتان، حقانــی 

ــرام  ــدان بگ ــه زن ــر ب ــار دیگ ــبکه را ب ــن ش ــر از ای ــر دیگ و دو نف

ــد. ــال ده انتق

ــتیتوت  ــتان، در انس ــور افغانس ــم رییس جمه ــی، خان روالغن

صلــح ایــاالت متحــده ی امریــکا در شــهر واشــنگن گفتــه 

ــه  ــه ی س ــه ی تبادل ــرا معامل ــه چ ــد ک ــا منی دان ــت، او دقیق اس

ــی  ــگاه امریکای ــتادان دانش ــا اس ــان ب ــروه طالب ــد گ ــو ارش عض

ــت. ــده اس ــام نش انج

ــه  ــخن زد ک ــه س ــن تبادل ــای ای ــوی اول، از پیچیدگی ه بان

وضعیــت ایــن تبادلــه پیچیــده بــوده و ســاده نیســت و ایــن  کــه 

چــرا معاملــه تحقــق نیافــت، بــر می گــردد بــه ایــن  کــه، یکــی از 

ــر از  ــرد و دو نف ــل نک ــود، عم ــه داده ب ــده ای ک ــه وع ــا ب طرف ه

اســتادان دانشــگاه امریکایــی آزاد نخواهنــد شــد.

ــت  ــط رسخ« دول ــه »خ ــی ک ــس حقان ــی ان ــی رهای چگونگ

افغانســتان تعریــف شــده بــود؛ امــا تصمیــم دولــت مبنــی 

بــر رهایــی او، بــا واکنش هــای گســرده روبــه رو شــد. روال 

ــی و  ــون اساس ــام، قان ــظ نظ ــت: »حف ــورد گف ــن م ــی در ای غن

ــرات  ــت در مذاک ــط رسخ دول ــان« خ ــان افغ ــت آوردهای زن دس

ــت. ــان اس ــا طالب ــح ب صل

ارشف غنــی،  محمــد  عقــرب(،   21( سه شــنبه  روز 

ــی دو  ــرای رهای رییس جمهــوری افغانســتان، اعــالم کــرد کــه ب

ــروه  ــگ گ ــه در چن ــتان ک ــی افغانس ــگاه امریکای ــتاد دانش اس

گفت وگوهــای  زمینه ســازی  بــرای  بــود،  حقانــی  شــبکه ی 

ــس  ــروه »ان ــن گ ــی ای ــه زندان ــان، س ــا طالب ــح ب ــتقیم صل مس

ــروط از  ــور م ــه ط ــید« را ب ــظ رش ــان و حاف ــی خ ــی، مال حقان

می کنــد. آزاد  افغانســتان،  دولــت  زنــدان 

شــبکه ی تروریســتی حقانــی کــه عامــل کشــتار هــزاران 

غیرنظامــی در افغانســتان اســت، افــکار عمومــی بــر علیــه 

سیاســت های دولــت برجســته شــده و سیاســت های مبــارزه 

بــا گروه هــای تروریســتی را زیــر ســوال بــرد. سیاســت ضــد 

گروه هــای تروریســتی بــه معنــای از بیــن بــردن گروه هــای 

ــود.  ــب داده می ش ــی ترتی ــول و منطق ــه ی معق ــا هزین ــلح ب مس

از جانــب دیگــر، می بایســت کــه در جهــت رفــع تهدیدهــا 

و  تــالش  تروریســتی  گروه هــای  ناحیــه ی  از  آســیب ها  و 

تــا  شــود  دیــده  تــدارک  معقــول  راهــربدی  برنامه ریــزی 

جــزای  قانــون  روشــنایی  در  تروریــزم  ضــد  سیاســت های 

افغانســتان تأثیرگــذار واقــع شــود.

مــاده ی ۳1 کــود جــزا حکــم می کنــد کــه »جنایــت، جرمــی 

اســت کــه جــزای آن در ایــن قانــون حبــس طویــل، حبــس دوام 

ــده  ــن ش ــدام تعیی ــم اع ــا ه ــه1 و ی ــس دوام درج ــه2، حب درج

باشــد.« مــاده ی 54 کــود جــزا رصاحــت دارد کــه »دادگاه مکلف 

اســت تــا در تعییــن جــزای رشوع بــه جــرم، ماهیــت و انــدازه ی 

خطــر اجتامعــی فعــل، شــخصیت فاعــل و عواملــی را در نظــر 

بگیــرد کــه ســبب عــدم امتــام جــرم شــده اســت.«

هرچنــد، تبادلــه ی زندانیــان در کشــورها یــک امــر معمــول 

زندانیــان  امــا  اســت؛  رییس جمهــور  صالحیت هــای  از  و 

ــتار  ــی و کش ــت جنگ ــب جنای ــه مرتک ــتی ک ــای تروریس گروه ه

هیچ گونــه  از  در  آن هــا  رهایــی  شــده  انــد،  بی گنــاه  مــردم 

منطــق برخــوردار نیســت. آن هــا مرتکــب جرامئــی علیــه مــردم 

ــرد. ــده بگی ــت آن را نادی ــد دول ــه نبای ــد ک ــده ان ش

ایــن  کــه چــرا تبادلــه ی انــس حقانــی و دو عضــو دیگــر 

امریکایــی  دانشــگاه  اســتادان  از  نفــر  دو  بــا  شــبکه  ایــن 

انجــام نشــد، پاســخ روشــنی وجــود نــدارد؛ امــا ســناریوی 

ــام  ــل دو پی ــه در فضــای سیاســی افغانســتان حداق ــن تبادل ای

ــرای  ــان پاســخی ب ــن  کــه، گــروه طالب ــح دارد: نخســت ای رصی

ــن  ــر ای ــه خاط ــان، ب ــی طالب ــد؛ یعن ــته باش ــا داش امریکایی ه

ــپ را  ــوی دونالدترام ــل از س ــاه قب ــد م ــرات چن ــو مذاک ــه لغ ک

جــربان کننــد، از ایــن تبادلــه خــودداری کــرده باشــند. زملــی 

خلیــل زاد، فرســتاده ی ویــژه ی امریــکا بــرای صلــح افغانســتان 

ــدار  ــود کــه زمینــه ی دی ــا مهارت هــای دیپلامتیــک توانســته ب ب

ــد. دوم،  ــاعد کن ــپ را مس ــای ترام ــان و آق ــروه طالب ــربان گ ره

ــل و وابســتگی شــدید حکومــت افغانســتان  ــت کاب ضعــف دول

ــگاه  ــتادان دانش ــی اس ــرا رهای ــرد؛ زی ــته ک ــکا را برجس ــه امری ب

واشــنگن  جــدی  اولویت هــای  از  افغانســتان  امریکایــی 

محســوب می شــود کــه آقــای خلیــل زاد در چندیــن دوره ی 

ــی،  ــگاه امریکای ــتادان دانش ــی اس ــود، روی رهای ــت خ مأموری

ــت. ــدی داش ــز ج مترک

تبادلــه ی  خصــوص  در  مدنــی  جریان هــای  از  شــامری 

ــا دو اســتاد دانشــگاه امریکایــی،  ــی ب زندانیــان شــبکه ی حقان

اعــراض می کننــد کــه ایــن تبادلــه بــه رضر افغانســتان، خــالف 

اصــول بــری و ملــی افغانســتان بــوده کــه بــا نقض»عدالــت«، 

ــود. ــه می ش ــه گرفت ــه تبادل ــت کار ب ــک جنای ی

ــی  ــه ی مدن ــبکه ی جامع ــع ش ــس مجتم ــی، ریی ــز رفیع عزی

ــی  ــه ی انــس حقان ــد کــه خوشــب ختانه تبادل ــد، هرچن می گوی

بــا دو اســتاد دانشــگاه امریکایــی صــورت نگرفــت؛ امــا بــه هــر 

صــورت، در ایــن معادلــه، دولــت افغانســتان از نقطــه نظــر 

ــت. ــی، باخ سیاس

آغــاز  بــر  مــروط  را  انــس حقانــی  افغانســتان،  دولــت 

اســتاد  دو  آزادی  و  طالبــان  بــا  صلــح  مســتقیم  مذاکــرات 

امریکایــی تبادلــه کــرده بــود؛ امــا ایــن ذهنیــت از ســوی مــردم 

افغانســتان قابــل پذیــرش نبــود؛ زیــرا همــه بــر ایــن بــاور بودنــد 

ــه  کــه رهایــی انــس حقانــی جــز تشــدید خشــونت ها، هیچ گون

ســود دیگــری را در کشــور نخواهــد داشــت. آقای رفیعــی معتقد 

اســت، تبادلــه ی ارسای جنگــی و افــراد کلیــدی گروه هــای 

را  تحولــی  منی توانــد  حقانــی،  شــبکه ی  مثــل  جنایــت کار 

ــاز  ــش آغ ــم نویدبخ ــا ه ــود آورد و ی ــه وج ــح ب ــرات صل در مذاک

مذاکــرات بین االفغانــی باشــد.

ــان  از ســویی هــم، شــامری از اعضــای پیشــین گــروه طالب

می گوینــد کــه در ناکامــی تبادلــه ی انــس حقانــی بــا اســتادان 

امریکایــی، دو موضــوع قابــل بحــث اســت: اول ایــن  کــه، ممکن 

اســت کــه گــروه طالبــان اســتادان امریکایــی را بــه محــل تبادله 

نیــاورده باشــند و دوم، ســه روز قبــل، جنگ جویــان طالبــان در 

والیــت لوگــر، یــک تانــک امریکایــی را مــورد حملــه قــرار دادنــد 

و ایــن احتــامل هــم وجــود دارد کــه ممکــن اســت امریکایی هــا 

در حــال حــارض، از ایــن تبادلــه رصف نظــر کــرده باشــند.

مالســیداکرب آغــا، عضــو پیشــین گــروه طالبــان، معتقــد 

دانشــگاه  اســتادان  رهایــی  بــرای  امریکایی هــا  کــه  اســت 

امریکایــی، از مدت هــای زیــادی کار کــرده انــد تــا بــه هــر نحــو 

ممکــن، آن هــا را آزاد کننــد و بــه همیــن خاطــر، ایــن احتــامل 

وجــود دارد کــه تبادلــه ی انــس حقانــی بــا ایــن اســتادان، 

ــود. ــام ش انج

ــا  ــی در کج ــگاه امریکای ــتادان دانش ــر از اس ــه دو نف ــن  ک ای

بــه  و  نــدارد  وجــود  اطالعاتــی  هیچ گونــه  اســتند،  زندانــی 

آن هــا در ســاحات تحــت کنــرل طالبــان  زیــاد،  احتــامل 

زندانــی باشــند.

ــن  ــد ای ــور ارش ــی و دو عض ــس حقان ــی ان ــال رهای ــه دنب ب

شــبکه ی تروریســتی، رییس جمهــور غنــی، روز سه شــنبه ی 

هفتــه ی گذشــته گفتــه بــود کــه آزادی آن هــا، در راســتای آغــاز 

ــح و  ــه صل ــا طالبــان جهــت دســت یابی ب مذاکــرات مســتقیم ب

ــر واقــع خواهــد شــد. ــدار، موث ــات پای ثب

دســته ی انتخاباتــی ثبــات وهمگرایــی، روز گذشــته ادعــا 

کــرد، بــر اســاس اســنادی کــه آن هــا دارنــد، نزدیــک بــه 250 

هــزار رأی خــالف قانــون و طرزالعمــل بــه صندوق هــا ریختــه 

شــده کــه بایــد باطــل شــود و آرای دو هــزار و 42۳ محــل کــه 

ــدارد،  ــه معلومــات بایومریکــی در مــورد آن وجــود ن هیچ گون

بایــد از دور خــارج شــود. 

اســدالله ســعادتی، معــاون دوم تکــت انتخاباتــی ثبــات و 

ــک نشســت خــربی  ــه )24عقــرب( در ی ــی، روز جمع همگرای

ضمــن ایــن  کــه از کارکــرد کمیســیون انتخابــات انتقــاد کــرد، 

ــر  ــت و ه ــه کاره اس ــه هم ــد ک ــر نکن ــیون فک ــت: »کمیس گف

ــک قاعــده ی  ــن ی چــه کــه دلــش خواســت، انجــام دهــد. ای

بین املللــی اســت کــه مــا یــک طــرف قضیــه و رشیــک 

انتخابــات اســتیم. مــا مطابــق بــه قانــون، منفعــت و رضر 

داریــم. نکتــه ی دیگــر ایــن اســت کــه ســال 2014 هــم 

نیســت. در ســال 2014 تقلــب فهمیــده می شــد ولــی نشــان 

ــار  ــن  ب ــه شــده. ای داده منی شــد کــه تقلــب در کجــا و چگون

ــده  ــل، پرون ــه مح ــه، محــل ب ــه دان ــه ب ــا دان ــی م ــم تخنیک تی

بــه پرونــده شناســایی کردنــد و می فهمیــم کــه در کجــا 

ــا  ــه ی این ه ــت؛ هم ــوده اس ــه ب ــب چ ــوع تقل ــده، ن ــب ش تقل

می دانیــم.« را 

امــا کمیســیون انتخابــات در مــورد ایــن کــه بــا 250 هــزار 

رأی خــالف قانــون چــه خواهــد کــرد، دیــدگاه مشــخص ارائــه 

منی کنــد و می گویــد کــه ایــن کمیســیون بــه زودی در مــورد 

ادعاهــای نامــزدان فیصلــه ی خــود را رشیــک می کنــد. 

کمیســیون  ســخنگوی  معــاون  ســادات،  ذبیح اللــه 

ــا در  ــه م ــد ک ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــات، ب انتخاب

حــال مذاکــره بــا مناینــدگان نامــزدان و احــزاب سیاســی 

اســتیم تــا آنــان را متقاعــد کنیــم، بــه فیصله هــای کمیســیون 

انتخابــات احــرام بگذارنــد. 

آقــای ســادات ضمــن ایــن کــه از ناظــران دســته های 

عامــل  بزرگ تریــن  را  آنــان  می کنــد،  انتقــاد  انتخاباتــی 

ــد:  ــد. او، می گوی ــات می دان ــیون انتخاب ــا در کمیس چالش ه

ــکالتی  ــد، مش ــک نکردن ــه کم ــا ک ــه تنه ــدا ن ــران کاندی »ناظ

نیــز بــرای مــا ایجــاد کردنــد. وقتــی کــه مشــکل ایجــاد کننــد، 

هیــچ امــکان نــدارد کــه مــا بــر اســاس تقویــم کار خــود را بــه 

ــت  ــارده والی ــامری آرا در چه ــع بازش ــان مان ــم. آن ــش بربی پی

ــدند.« ــتان ش افغانس

کمیســیون انتخابــات پــس از حــدود یــک مــاه و ده روز از 

برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری، روز شــنبه )18عقــرب( 

رونــد بازشــامری بیــش از هشــت هــزار محــل رأی دهــی 

ــای  ــم و رسو صداه ــا تحری ــه ب ــازی ک ــود. آغ ــرده ب ــاز ک را آغ

ــود.  ــه همــراه ب ــادی ب زی

رحمت اللــه  عبداللــه،  عبداللــه  انتخاباتــی  تکت هــای 

ــد بازشــامری و تفتیــش  ــار، رون ــن حکمت ی ــل و گلب الدی نبی

آرا را تحریــم کــرده و تأکیــد کردنــد کــه کمیســیون انتخابــات 

ــک  ــدون بایومری ــه ی آرای باطــل و ب ــدون تفکیــک و تصفی ب

ــه  ــقف آرای تصفی ــدن س ــخص ش ــدون مش ــور ب ــن ط و همی

ــامری آرا را  ــت، بازش ــه اس ــم گرفت ــل، تصمی ــر مح ــده ی ه ش

ــد. ــات آغــاز کن در والی

جایــی  تــا  ریاســت جمهوری  نامــزدان  مخالفت هــای 

ادامــه یافــت کــه کمیســیون انتخابــات مجبــور شــد عــر روز 

چهارشــنبه )22عقــرب(، رونــد بازشــامری آرا را متوقــف کنــد؛ 

ــع  ــی مان ــات و همگرای ــی ثب ــت انتخابات ــدگان تک ــرا مناین زی

ــدند.  ــتان ش ــت افغانس ــامری آرا در 14 والی بازش

بــا ایــن حــال، نهادهــای ناظــر انتخابــات، ضعــف در 

کمیســیون انتخابــات را عامــل مشــکالت در ایــن کمیســیون 

ــیون  ــربی کمیس ــه ره ــت ک ــار اس ــومین ب ــن س ــد. ای می دانن

انتخابــات تقویــم انتخابــات را نقــض کــرده و هنــوز نتوانســته 

ــد. ــالم کن ــی آرا را اع ــه ی ابتدای نتیج

ــه  ــن کمیســیون گفت ــب، از اعضــای ای ــد اورنــگ زی هرچن

بــه  ریاســت جمهوری  انتخابــات  ابتدایــی  نتیجــه ی  کــه 

ــت  ــش از هش ــامری بی ــی بازش ــر رس چگونگ ــش ب ــل تن دلی

ــه تعویــق افتــاده  اســت؛ امــا صغــرا  هــزار محــل رأی دهــی، ب

شــفاف  انتخابــات  بنیــاد  یــا  تیفــا  ســخنگوی  ســعادت، 

ایــن  کابــل می گویــد،  روزنامــه ی صبــح  بــه  افغانســتان، 

خــود کمیســیون انتخابــات اســت کــه زمینــه  را بــرای ایجــاد 

ــد.  ــا می کن ــیون مهی ــن کمیس ــازه در درون ای ــای ت بحران ه

خانــم ســادات تأکیــد دارد کــه تصمیــم کمیســیون انتخابــات 

قانــون  خــالف  و  اشــتباه  ابتــدا  از  آرا  بازشــامری  بــرای 

انتخابــات بــود و ســبب نارضایتی هــای زیــاد شــد. 

ســخنگوی تیفــا ضمــن ایــن کــه از تکت هــای انتخاباتــی 

ــم  ــه تصامی ــد و ب ــظ کنن ــی را حف ــل بی طرف ــد، اص می خواه

کمیســیون انتخابــات بــه عنــوان یــک نهــاد مســتقل احــرام 

ــف اســت  ــد کــه کمیســیون مکل ــان می گوی ــد، همچن بگذارن

ــه  ــزدان ارائ ــوی نام ــه از س ــنادی ک ــون و اس ــه قان ــق ب مطاب

ــد.  ــخگو باش ــود، پاس می ش

امــا آن چــه بیشــر ایــن روزا خربســاز شــده، مســأله ی 

تأخیــر در تقویــم انتخابــات اســت کــه بــر اســاس قانــون 

انتخاباتــی  جــرم  تقویــم،  در  نقــض  هرگونــه  انتخابــات، 

محســوب می شــود. ایــن ســومین بــار اســت کــه تقویــم 

ــود.  ــض می ش ــات نق ــیون انتخاب ــوی کمیس ــات از س انتخاب

قانــون  حیثیــت  تقویــم،  کــه  می گویــد  ســعادت  بانــو 

ــون را  ــن قان ــد ای ــیون بای ــای کمیس ــات را دارد و اعض انتخاب

ــرای  ــه اج ــف ب ــیون مکل ــه ی کمیس ــد. »دبیرخان ــت کن رعای

قانــون اســت. اگــر حتــا یــک بنــد ایــن قانــون مراعــات نشــود، 

ــد.«  ــاب می آی ــه حس ــی ب ــرم انتخابات ج

تیفــا می  گویــد، بــا توجــه بــه ایــن کــه بارهــا قانــون 

ــده،  ــض ش ــیون نق ــن کمیس ــای ای ــوی اعض ــات از س انتخاب

ــات  ــد از انتخاب ــد بع ــتند و بای ــرم اس ــون مج ــزد قان ــا ن آن ه

انتخابــات  پرونــده ی شــان هامننــد  بــه  ریاســت جمهوری 

پارملانــی رســیدگی شــود.

خط سرخی که به افغانستان برگشت 
انفجاری که تبادله ی انس حقانی را ناکام کرد

فساد کمر حکومت
 را خواهد شکست

تنش کمیسیون و ناظران انتخاباتی نامزدان
 وضع را وخیم تر می کند

سیدمهدی حسینی

رازق اختیاربیگ
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نزدیــک بــه 10721 تــن ســگرت، در ســال گذشــته از 

از کشــورهای کوریــا، چیــن،  و زمینــی؛  راه هــای هوایــی 

جاپــان، هنــد، پاکســتان و امــارات متحــده ی عربــی وارد 

افغانســتان شــده اســت. در ایــن میــان بخشــی از بســته های 

ســگرت از بندر هــای زمینــی؛ شــیرخان بنــدر و بنــدر تورخــم 

وارد افغانســتان شــده و بخــش دیگــر، بســته های ســگرت از 

ــرودگاه  ــده و در ف ــتان وارد ش ــه افغانس ــی ب ــز هوای راه دهلی

ــد.  ــام ش ــی آن انج ــل مالیات ــل مراح کاب

بــه  مالیــه،  وزارت  ســخنگوی  مســجدی،  شــمروزخان 

ســگرت های  »ارزش  می گویــد:  کابــل  صبــح  روزنامــه ی 

ــارد  ــه میلی ــش از س ــه بی ــاالنه ب ــتان س ــه افغانس ــی ب واردات

ــتان از  ــت افغانس ــی دول ــد مالیات ــه درآم ــد ک ــی می رس افغان

ایــن درک، تنهــا هــر ســال از 250 میلیــون تــا 500 میلیــون 

ــت.« ــی اس افغان

ــزان  ــان دهنده ی می ــار نش ــن آم ــان، ای ــاور آگاه ــه ب ــا ب ام

ــه  ــی ک ــت؛ در حال ــی اس ــورت قانون ــه ص ــی ب ــگرت واردات س

بخــش زیــادی از آن بــه گونــه ی قاچــاق وارد بــازار افغانســتان 

می شــود.

ســخنگوی وزارت مالیــه می گویــد: »در واردات ســگرت 

متأســفانه قاچــاق صــورت می گیــرد و مــا  کوشــش مــان ایــن 

اســت کــه جلــوی آن را گرفتــه و عوایــد آن را قانونــی کنیــم.«

ســگرت  قاچــاق  از  اگــر  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 

شــود،  کشــور  وارد  قانونــی  راه  از  ســگرت  و  پیش گیــری 

ــر  ــه دیگ ــبت ب ــگرت نس ــه ی س ــودن تعرف ــاد ب ــل زی ــه دلی ب

کاالهــای تجارتــی، بــه میــزان زیــادی در آمــد دولــت افزایــش 

خواهــد یافــت.

افغانســتان از شــامر کشــورهای مرف کننــده ی ســگرت 

ــدارد؛  ــگرت ن ــدی س ــه ی تولی ــچ کارخان ــود هی ــه خ ــت ک اس

ــزان  ــر از می ــتان بیش ــه افغانس ــده ب ــگرت های واردش ــا س ام

ــل، همــه ی  ــن دلی ــه همی ــدگان آن اســت؛ ب ــاز مرف کنن نی

ــن  ــود، در ای ــتان می ش ــه وارد افغانس ــگرتی ک ــته های س بس

ــر  ــورهای دیگ ــه کش ــی از آن ب ــده و بخش ــرف نش ــور م کش

صــادر می شــود.

ــال  ــت س ــاه نخس ــه،  در ده م ــار وزارت مالی ــاس آم ــر اس ب

روان، بــه ارزش 74 میلیــون افغانــی ســگرت از دهلیــز هوایــی 

بــه امــارات متحــده ی عربــی و از شــیرخان  بنــدر، بنــدر 

آقینــه و بنــدر حیرتــان بــه اوزبیکســتان و همین گونــه بــه 

ــت. ــده اس ــادر ش ــتان ص تاجیکس

ــغ یــک  ــد کــه از ایــن 74 میلیــون، مبل مســجدی می گوی

ملیــون  787هــزار و 426 افغانــی در آمــد گمرکــی دولــت 

ــوده اســت. ب

آمــد  آقــای مســجدی، دلیــل کمبــود در  بــه گفتــه ی 

مالیاتــی در ایــن بخــش ایــن اســت کــه دولــت از امــوال 

صادراتــی ای کــه تولیــد خــود افغانســتان نباشــد، دو درصــد 

می گیــرد .  محصــول 

ــی  ــل اصل ــه دلی ــد ک ــاد می گوین ــان اقتص ــا کارشناس ام

ــی  ــگرت، ورود قاچاق ــت از درک س ــد دول ــودن در آم ــن ب پایی

ســگرت و پاییــن بــودن میــزان تعرفــه ی وضع شــده بــر آن 

ــت. اس

درصــد   20 وارداتــی  ســگرت های  از  افغانســتان  در 

ــه ی  ــه تعرف ــت ک ــی اس ــن در حال ــود؛ ای ــه می ش ــه گرفت تعرف

ــد،  ــا 86 درص ــنی و هرزه گونی ــگرت در بوس ــر س ــده ب وضع ش

ــر  ــده ب ــع ش ــه ی وض ــران تعرف ــد و در ای ــه 82 درص در ترکی

ســگرت های وارداتــی 40 درصــد اســت.

اگــر تعرفــه ی وضــع شــده بــر ســگرت در افغانســتان از 20 

درصــد بــه 80 درصــد افزایــش یابــد؛ درآمــد مالیاتــی دولــت از 

ایــن درک، ســاالنه نزدیــک بــه دو میلیــارد افغانــی می رســد، 

کــه اگــر از ورود قاچاقــی آن نیــز پیش گیــری شــود ایــن 

ــه مراتــب بیشــر می شــود. در آمــد ب

در تجــارت ســگرت، افغانســتان بــه اضافــه ی ایــن کــه خود 

ــی  ــز ترانزیت ــش دهلی ــر نق ــت؛ بیش ــده ی آن اس مرف کنن

ــت  ــود موقعی ــا وج ــور ب ــن کش ــیا دارد. ای ــه و آس را در منطق

اســراتیژیکی ای کــه در صــادرات ســگرت بــه کشــورهای 

خاورمیانــه و آســیای مرکــزی دارد؛ هنــوز هــم صنعــت ســگرت 

ــر اســت. در آن صف

روش هــای  و  صنعتــی  پارک هــای  در  زیربنــا  ســاخت 

ســبک  صنعت هــای  و  اولیــه  نیازهــای  صنعتی شــدن 

تجــارت  و  صنعــت  وزارت  اصلــی  وظیفــه ی  ســنگین،  و 

و  مــدرن  رقابتــی  اســت. داشــن صنایــع  افغانســتان  در 

بــه  وزارت  ایــن  صنعــت  بخــش  دورمنــای  بین املللــی، 

حســاب مــی رود و همیــن طــور در پالیســی پنج ســاله ی ایــن 

وزارت، کاهــش واردات و توســعه ی تجــارت از هدف هــای آن 

خوانــده شــده اســت.

 امــا ســمیر رســا، ســخنگوی وزارت صنعــت و تجــارت 

ــه ی  ــوز در زمین ــا هن ــن وزارت ت ــد کــه ای افغانســتان، می گوی

برنامــه ای  هیــچ  افغانســتان  در  ســگرت  صنعــت  ایجــاد 

نداشــته اســت و دلیــل آن ایــن اســت کــه بــه صنعــت ســگرت 

منی دهــد. اولویــت 

دوکتــور محمــد توکلــی، کارشــناس اقتصــاد و اســتاد در 

دانشــگاه ابــن  ســینا، می  گویــد کــه اولویــت رسمایه گــذاری 

دولــت می توانــد در بخش هــای دیگــری مثــل نیاز هــای 

ــی را  ــش خصوص ــد بخ ــا بای ــد؛ ام ــهروندان باش ــه ی ش اولی

ــد؛  ــک کن ــمت کم ــن قس ــذاری در ای ــتای رسمایه گ در راس

دولت هــا در جهــان ایــن کار را می کننــد.

دنبــال  واقعــا  دولــت  اگــر  کــه  می گویــد  توکلــی   

انجــام  کمــر  هزینــه ی  بــا  کار  ایــن  اســت،  درآمد زایــی 

می شــود؛ همین گونــه بــرای کشــاورزان کمــک کــرده و فقــر 

روســتایی را کاهــش می دهــد. »بــا تولیــد ایــن محصــول 

ــرون  ــم و از بی ــم واردات را کاهــش دهی در داخــل؛ می توانی

شــدن ارز جلوگیــری کنیــم.«

صنعت ســگرت و اهمیت آن در رشــد اقتصاد ملی

ــه  ــه اش، ب ــی بی وقف ــل در آمد زای ــه دلی ــگرت ب ــت س صنع

ــده  ــل ش ــان تبدی ــبک در جه ــع س ــن صنای ــی از مهم تری یک

ــوان رساغ داشــت  اســت. در جهــان کمــر کشــوری را می ت

باشــد.  نکــرده  کــه روی صنعــت ســگرت رسمایه گــذاری 

صنعــت  اقتصــادی،  کارشناســان  از  شــامری  میــان  در 

ــن فکــر  ــوان بهری ــه عن ــی آن، ب ــه دلیــل درآمد زای ســگرت ب

ــت. ــده اس ــناخته ش ــادی ش اقتص

تأســیس  بــرای  کــه  می گویــد  توکلــی  محمــد 

بــه  نخســت  در  ســگرت  تولیــدی  فابریکه هــای 

ــت.  ــاز اس ــت نی ــت و صنع ــش زراع ــاخت هایی در بخ زیرس

ــود؛  ــز ش ــو مترک ــت تنباک ــد روی کش ــت بای ــش زراع در بخ

تنباکــو هــر چنــد کــه از لحــاظ ســود آوری منی توانــد بــا 

ــه صــورت  ــد ب ــه راحتــی می توان ــا ب ــد؛ ام ــت کن ــاک رقاب تری

قانونــی کشــت شــده و ســود آوری را بــرای کشــاورزان در 

مقایســه بــا محصوالتــی کــه حــاال کشــت می شــود، بــه 

شــدت افزایــش دهــد؛ زیــرا در کشــت تریــاک، ســود اصلــی 

ــی رود؛ در  ــت م ــن صنع ــان ای ــا و قاچاق چی ــب مافی ــه جی ب

ــا کشــت تنباکــو، ایــن ســود میــان کشــاورزان  حالــی کــه ب

ــث  ــده و باع ــیم ش ــگرت، تقس ــت س ــدگان صنع و تولیدکنن

می شــود. اقتصــادی  رشــد 

در خیلــی از مناطــق کشــور کــه امــکان کشــت ایــن 

محصــول اســت، می  تــوان آن را قانونــی کشــت کــرده و 

کــرد. تأســیس  تولیــد ســگرت  بــرای  فابریکه هایــی 

ــی  ــور زراعت ــتان کش ــه افغانس ــد ک ــی می گوی ــای توکل آق

اســت کــه بیشــر جمعیــت آن از همیــن راه زندگــی خویــش 

ــم  ــی نروی ــت محصوالت ــرا رساغ کش ــس چ ــد؛ پ را می گذرانن

کــه بــرای کشــور ســود آور باشــد.

ــم  ــور و ه ــم در درون کش ــگرت ه ــون س ــاور او، چ ــه ب ب

ــذاری  ــت رسمایه گ ــدار دارد، اهمی ــور خری ــرون از کش در بی

رشــد  بــرای  آن  صنعــت  روی  رسمایه گــذاری  و  داشــته 

اقتصــادی کشــور ســودمند اســت.

منطقــه   و  آســیا  در  افغانســتان  موقعیــت  از  توکلــی 

بــه عنــوان جایــگاه عالــی یــاد کــرده و می گویــد، اگــر 

اســتندرد های جهانــی  بــا  را  بتوانــد ســگرت  افغانســتان 

ــه حیــث واســط عمــل کنــد،  تولیــد کنــد؛ جــای ایــن  کــه ب

می توانــد ســگرت را صــادر کــرده و درآمــد قابــل مالحظــه ای 

را بــه دســت آورد.

و  دولــت  کــه  اســت  بخشــی  ســگرت،  صنعــت 

ــذاری ای روی آن  ــچ رسمایه گ ــی هی ــذاران خصوص رسمایه گ

انــد. نکــرده 

تولیــد  فابریکه هــای  ایجــاد  توکلــی،  آقــای  بــاور  بــه 

می کنــد. پیــدا  اهمیــت  دلیــل  چنــد  بــه  ســگرت 

از  بســیاری  بــرای  اشــتغال زایی  باعــث  نخســت 

می شــود. مــردم  از  دیگــری  بخــش  و  کشــاورزان 

تولیــد ســگرت، باعــث رشــد صنعــت شــده، واردات را 

افزایــش می دهــد. را  کاهــش و صــادرات 

ــر ایــن چهــار  ــا ب مــرف ســگرت فصــل منی شناســد؛ بن

ــود دارد. ــان وج ــای آن یک س ــال تقاض ــل س فص

ــش از دود  ــال پی ــار س ــه چه ــل ک ــنده ی کاب ــد، باش امی

ــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد  ســگرت گریــزان بــود، ب

کــه اگــر گاهــی ده افغانــی داشــته باشــد و هم زمــان گرســنه 

و خــامر ســگرت باشــد، ترجیــح می دهــد جــای یــک نــان یــا 

بوالنــی، چنــد نــخ ســگرت بخــرد. ایــن نشــان می دهــد کــه 

ــرای مرف کننــدگان اســت.  مــرف ســگرت در اولویــت ب

ســگرت،  مــن  نظــر  »بــه  می گویــد:  توکلــی  دوکتــور 

آن  صنعتــی  تولیــد  در  بایــد  کــه  اســت  محصولــی 

رسمایه گــذاری شــود و رسمایه گــذاری در ایــن بخــش تأثیــر 

ــت.« ــد داش ــه خواه ــاد کالن جامع ــی در اقتص ــیار مثبت بس

ایــن در حالــی اســت کــه افغانســتان بــه دلیــل نداشــن 

ــی را از  ــارد افغان ــش از ۳ میلی ــاالنه بی ــگرت، س ــت س صنع

دســت می دهــد.

دلیــل  بــه  ســگرت،  صنعــت  روی  رسمایه گــذاری 

کــه در  بــه کشــاورزان کمــک می کنــد  آن  اشــتغال زایی 

متــام ماه هــای ســال  برخــالف خیلــی از محصــوالت زراعتــی 

دیگــر کــه بیــکاری فصلــی بــه همــراه دارد، درآمــدی داشــته 

باشــند و هم چنیــن در رشــد صنعــت و رشــد اقتصــادی 

ــم. ــعه برداری ــوی توس ــه س ــم ب ــی مه ــور گام کش

3 زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

که  است  رایج  اصطالحی  معتادان  بین  در  اشاره: 

»فرهاد«  مرد  خواستی،  که  »شیرین«  )لب های  می گویند: 

بودن هم باش(. این را بارها شنیدم از داکران و معتادانی 

که می خواستند، دلداری بدهند به معتادان که درد خامری 

جان  شان را به لب رسانده بود؛ اما تنها یک انتخاب داشتند: 

جان  به  را  درد  باید  پس  مخدر؛  مواد  بدون  و  پاک  زندگی 

می شدند.  بودن«  »فرهاد  مرد  و  می خریدند 

تفسیر من این است که حاال فرصتی دست داد تا کلمه ی 

»خط رسخ« در فضای سیاسی و رسانه ای کشور این روزها 

کمی خودمنایی کند بیاییم کمی بیشر از این کلمه حرف 

بزنیم و جایگاهش را در زندگی  مان مرور کنیم. هر کسی در 

حیطه ی صالحیت خودش بنویسد و حرف بزند. پس این جا 

در ستون »من یک معتادم« چند شامره ای حرف از خط رسخ 

یک  معتاد خواهد بود. 

زندگی  و خط های رسخ   زندگی  به  نظر من همه گی،  به 

مان  از خط های رسخ   عبور  و  پای گذاشن  داریم.  تعهدی 

رسخ ؛  خط های  مسیر،  در  گذاشن  قدم  و  شکست  یعنی 

می طلبد. را  بودن«  »فرهاد  موفقیت  این  و  موفقیت  یعنی 

حال با این تفسیر می روم، رساغ جامعه تا ببینم مؤلفه ی 

»فرهاد شدن/ فرهاد ماندن« در میان ما چه جایگاهی دارد 

ماندن«  فرهاد  شدن/  »فرهاد  نامزد  که  اول  شامره  فرد  از  و 

است، بهر است، رشوع کنیم. 

نام  به  رسخی  خط  گذاشن  نام  با  است،  نرفته  یادم  تا 

»فرهاد« به دنبال تفکیک جنسیتی جامعه یا نام گذاری خط 

باقی منی ماند.  تفسیری  نیستم؛ پس جای  رسخ جنسیتی 

من آدم سیاسی نیستم و این تریبون متعلق به هیچ آدرس 

و نشانه ی خاصی نیست؛ تنها متعلق به افرادی ا ست که تا 

حال خود را پنهان می کردند؛ چون ترس داشتند؛ اما امروز 

ایم، منی ترسیم.  را پذیرفته  وقتی خود مان اشتباهات مان 

من   « که  می کنیم  معرفی  را  خود  گونه  این  باشد  الزم  اگر 

اول  قدم  مسیر  این  در  که  آموختیم  ما  استم.«  معتاد  یک 

بپذیریم،  که  همین  است؛  همین  بودن«  »فرهاد  برای  مان 

دیگران  بی باوری  دچار  را  ما  حد،  از  بیش  اعتامدبه نفس 

به خود مان کرد.  نسبت 

معتاد برای فرهاد بودن باید )عاجز بودن( خود را بپذیرد. 

اول  به معنای شکست نیست؛ پذیرفن »عجز« قدم  »عجز« 

موفقیت است.  

در  بودن(  )فرهاد  برای  خوبی  نسخه ی  معتادان  پس 

اختیار دارند. من هم ناخودآگاه به این فکر افتادم که چرا 

نگذارم.  به اشراک  با جامعه  را  این نسخه ی خوب  و  نیایم 

با  یا نخواستیم که  و  نتوانستیم  امروز  تا  اگر  به هر حال 

بیشر  جامعه  تا  دهیم  انجام  معتادان  برای  کاری  سیاست 

من،  شخصی  نظر  به  معتادان  این  امروز  اما  نبیند؛  صدمه 

توانایی این را دارند که با نسخه ی در دست داشته ی خود، 

دل  تان  که  چیزی  هر  یا  و  نقد  راهنامیی،  را  سیاسیون 

بودن( شان کمک کنند. )فرهاد  به  بگذارید،  نام  خواست، 

 پس در این صورت معتادان حق دارند سیاسیون را نقد 

کنند. من یک معتادم و به منایندگی از خودم حرف می زنم و 

خط رسخ من حاال زندگی پاک برای همه معتادان چیزی جز 

)فرهاد بودن( نیست؛ اما شامری هم هستند در این جامعه 

)لب های  از  معتادان  ابدی  لذت جویی  رسخ  شان  خط  که 

شیرین( است. پس گفتنی هایی دارم برای نشانی ها و افراد 

مشخصی در جامعه که تا حاال ناگفتنی مانده بود. 

نشانی اول این ناگفته ها که باید برایش حتام گفته شود، 

است  فرد، یک قدرت  اسم، یک  نهاد، یک  مکان، یک  یک 

نگرشی  او  به  و جامعه  دارد  و شخصیت سیاسی  که هویت 

فرهادگونه دارد و انتظار همگی همین است؛ نه فقط من.

فکر  چه  شام  می نویسم.  برایش  خصوصی تر  کمی  پس 

جامعه  در  فرد  یا  آدرس  کدام  برای  معتاد  یک  می کنید؟ 

می تواند، بنویسد و از خط های رسخ  زندگی اش حرف بزند 

که برای طرف مقابلش هم مهم باشد. یا این که خودش را 

در برابر زندگی و خط های رسخ  یک معتاد، متعهد و مسؤول 

پیدا  افغانستان  جامعه ی  در  می شود  را  کسی  اصال  بداند. 

کرد که به معتاد فکر کند و برایش زندگی او چیزی داشته 

را جلب کند. باشد که توجهش 

من که انتخابم را کردم و برای او و به آدرس او خواهم نوشت. 

شاید اگر نوشته ام را خواند، حتام واکنشی نشان بدهد 

دلخور  و  ناراحت  باید  نشد،  هم  خربی  اگر  و  خودش  از 

نشوم. حتام مشاوران زیادی دارد که در مورد خط های رسخ  

شده  کاغذپیچ  مشوره های  بی شامر  افغانستان،  جامعه ی 

دارند.  برایش 

ادامه  بعد، همین جا خواهید خواند که در  در شامره ی 

کسی  چه  آدرس  به  و  رسخ   خط های  کدام  از  معتاد  یک 

می نویسد.

ادامه دارد ...

لب های »شیرین«؛ 
خط رسخ »فرهاد«های معتاد  

من یک معتادم

حسن ابراهیمی

افغانستان؛ دهلیز ترانزیتی سگرت در منطقه و آسیا
افغانستان به دلیل نداشتن صنعت سگرت؛ ساالنه بیشتر از سه ملیارد افغانی را از دست می دهد

مجیب ارژنگ

افغانستان از شامر 
کشورهای مرصف کننده ی 

سگرت است که خود هیچ 
کارخانه ی تولیدی سگرت 

ندارد؛ اما سگرت های 
واردشده به افغانستان 

بیشرت از میزان نیاز 
مرصف کنندگان آن است؛ 

به همین دلیل، همه ی 
بسته های سگرتی که وارد 

افغانستان می شود، در 
این کشور مرصف نشده و 
بخشی از آن به کشورهای 

دیگر صادر می شود.
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افغانستان4 مهاجران  روایت 

بــه گــامن بســیاری از کشــورهایی کــه پذیــرای مهاجــران 

افغانســتان اســتند، افغانســتان کشــوری اســت کــه شــهروندانش 

ــه رسزمیــن  ــه دور از جنــگ و فقــر ب ــد ب در جغرافیــای آن می توانن

مــادری شــان برگردنــد و زندگــی خــود را از رس بگیرنــد. بــه همیــن 

خاطــر در ســال های اخیــر شــاهد ایــن بودیــم کــه شــامر بســیاری 

ــران،  ــه، ای ــی، ترکی ــورهایی اروپای ــتان از کش ــران افغانس از مهاج

ــوند. ــراج می ش ــار اخ ــه اجب ــورها، ب ــر کش ــتان و دیگ پاکس

متاســفانه رشایــط زندگــی در کشــورهای میزبــان کــه مهاجــران 

افغانســتان را در خــود جــای داده انــد، چالش هــا و مشــکالت 

ــان کــه  مختــص بــه خــود را دارنــد. یکــی از ایــن کشــورهای میزب

رشایــط ســختی بــرای زندگــی مهاجــران افغانســتانی دارد، ایــران 

ــتانی،  ــران افغانس ــل اول مهاج ــران نس ــور ای ــر در کش ــت. اگ اس

رشایــط ســخت مهاجــرت و ادامــه ی زندگــی را پذیرفــن؛ امــا 

نبــودن  قانون منــد  ماننــد  مشــکالت  ایــن  بعــد،  نســل های 

سیســتم مهاجــرت، محدودیــت در ادامــه ی تحصیــالت مهاجــران، 

محدودیــت مهاجــران در اســتفاده از خدمــات بهداشــتی، حامیــت 

دولــت از رفتارهــای غیراخالقــی شــهروندان نســبت بــه مهاجــران 

ــد.  ــت افتادن ــر بازگش ــه فک ــا ب ــدن و خیلی ه ــر تابی و... را ب

یکــی از ایــن مهاجریــن، شــاعری بــه نــام »علــی علــی زاده« بــا 

نــام هــری ســپنتا علــی زاده اســت. او، مهاجــر اســت و بــه گفتــه ی 

ــا  ــداده اســت ت ــه او اجــازه ن ــان ب ــام طالب ــه ن ــدی ب خــودش تهدی

از برچســپ مهاجــرت خــود را نجــات بدهــد و طعــم زندگــی را در 

ــران  ــل ای ــد کــه کشــورهای مجــاور مث وطنــش بچشــد. او می گوی

جــای  هــم منی توانــد  افغانســتان  در همســایگی  پاکســتان  و 

ــن  ــون ای ــد. چ ــتانی باش ــدان افغانس ــی هرمن ــرای زندگ ــی ب امن

ــه ورژن دیگــری از  کشــورها هــم طالبــان را حامیــت می کننــد و ب

نــوع تفکــر طالبانــی بــاور دارنــد کــه خطرناک تــر از تفکــر طالبــان 

افغانســتانی اســت.

ســپنتا در غزنــی بــه دنیــا آمــد؛ امــا زندگــی را در اصفهــان 

ایــران ادامــه داد. او، می گویــد کــه مهاجــرت و مهاجرشــدن از 

ــاری در  ــچ اختی ــرد و او هی ــاب ک ــواده اش انتخ ــتان را خان افغانس

ــی  ــا درک ــد، ب ــه ش ــر ک ــا بزرگ ت ــت؛ ام ــش نداش ــش مهاجرت گزین

ــران  کــه از رشایــط زندگــی مهاجــران افغانســتانی در جامعــه ی ای

پیــدا کــرد، منی توانســت بپذیــرد زندگــی در مهاجــرت را و آن هــم 

در ایــران؛ پــس تصمیــم بــه بازگشــت گرفــت. چــون مهاجــرت بــه 

ایــران از او خیلــی چیزهــا را گرفــت. علــی زاده در زندگــی مهاجــرت 

پــدرش را از دســت داده اســت، حــق تحصیلــش را و حــاال مــادری 

ــده اســت. پیــری کــه روی دســتانش مان

ســپنتا علیــزاده، بــه دلیــل قوانیــن مهاجرســتیز ایــران از حــق 

ــه ی  ــه گفت ــت ب ــن محرومی ــا ای ــت؛ ام ــده اس ــروم مان ــل مح تحصی

خــودش او را مصمم تــر ســاخت تــا بتوانــد بخوانــد و بنویســد 

ــا معلمــی داشــته باشــد. ایــن  بــدون ایــن کــه بــه مکتبــی بــرود ی

ــه  ــای ب ــد. او، پ ــعر ش ــه ش ــپنتا ب ــه ی س ــه عالق ــر ب ــا منج تالش ه

ــام  ــه ن ــعری او ب ــه ی ش ــن مجموع ــت. اولی ــات گذاش ــان ادبی جه

ــز  ــعر حای ــنواره ی ش ــد جش ــپنتا در چن ــد. س ــاپ ش ــن« چ »پذیرف

رتبــه شــد و عضویــت خانــه ی ادبیــات افغانســتان را بــه دســت آورد 

ــد.  ــران ان ــتانی در ای ــران افغانس ــای آن مهاج ــر اعض ــه بیش ک

ســپنتا می گویــد: »بــا وارد شــدن بــه مــن اصلــی زندگــی 

مهاجــران افغانســتان در ایــران و خربهایــی کــه از داخــل کشــور به 

گوشــم می رســید، شــالوده ی اصلــی شــعرهایم شــکل گرفــت. مــن 

بایــد در شــعرهایم کــه تنهــا ابــزار دســت داشــته ام بــرای اعــراض 

ــه گــوش جهــان می رســاندم.« ــود، درد مهاجــران را ب ب

ــد؛  ــی دارن ــوای اعراض ــن، محت ــه ی پذیرف ــعرهای مجموع  ش

ــه  ــی، اعــراض ب ــر طالبان ــه تفک ــه زندگــی، اعــراض ب اعــراض ب

قانــون مهاجرســتیز ایــران، اعــراض بــه جنــگ، اعــراض بــه 

ــر  ــه درد دچــار اســت و صدایــی از او ب رسزمیــن مــادری اش کــه ب

منی خیــزد. افغانســتان بــرای او مــادری ا ســت کــه همــه ی دردهــا 

را در خــودش می خــورد و دم منی زنــد. 

ســپنتا در مــاه جــوزای ســال جــاری در یــک دســت، دســتان 

مــادر بیــامرش و در دســت دیگــر مجموعــه ی شــعر »پذیرفــن«، بــه 

ــن مجموعــه شــعر  افغانســتان برگشــت. او متــام دلخوشــی اش ای

ــی  ــره ی زندگ ــا چه ــود ت ــرای او ش ــت آویزی ب ــد دس ــه بتوان ــود ک ب

را در افغانســتان بــرای خــودش و مــادرش تغییــر بدهــد؛ امــا 

ــا  ــپنتا از آن ه ــعری، س ــه ی ش ــن مجموع ــه در ای ــی ک اعراض های

ــش شــد. ــالی جان ــود، ب حــرف زده ب

 ســپنتا در مســیر راه بازگشــت بــه غزنــی، شــهری کــه در 

ــودن،  ــر ب ــال ها مهاج ــد از س ــود و بع ــرده ب ــرک ک ــی آن را ت کودک

داشــت در قامــت جوانــی بــاز می گشــت، اســیر طالبــان شــد. او، 

ــد.  ــفر باش ــن س ــان  در ای ــر طالب ــه خط ــی زد ک ــدس من ــال ح اص

ســپنتا می گویــد: »طالبــان همــه را تالشــی کردنــد و چنــد جلــد 

ــد. یکــی شــان  ــرون آوردن ــه ام بی ــن را از کول ــه ی پذیرف از مجموع

مشــغول بــه خوانــدن شــد و بعــد آن هــا مــادرم را چــون بیــامر بــود 

ــه  ــیر نگ ــن را اس ــتند و م ــتند بفرس ــافران می خواس ــه مس ــا بقی ب

داشــته بودنــد. مــن ترســیده بــودم و مــادرم گریــه می کــرد. از 

ــادرم  ــت م ــد. درخواس ــا کنن ــن را ره ــه م ــت ک ــان می خواس طالب

ــد،  ــان آوردن ــرای طالب ــان ب ــه آن ــی ک ــافران و توجیهات ــر مس و دیگ

ــه مــن برگردانــد. مــن را رهــا کردنــد  ــاره ب ــه زندگــی را دوب امیــد ب

و هشــدار دادنــد کــه هــر جایــی باشــم اگــر آن هــا بخواهنــد، مــن 

ــت.« ــد کش را خواهن

ــادر را  ــن م ــد و ای ــران می کن ــپنتا را نگ ــادر س ــد م ــن تهدی ای

بــه وطــن را تنهــا آرزو و خواســته ی خــود  کــه روزی برگشــت 

می دانســت، وادار می کنــد تــا از دیــدن اقــوام خــود بگــذرد و 

تصمیــم بــه ایــن بگیــرد کــه زودتــر بــه زندگــی در مهاجــرت خــود 

برگردنــد. ایــن مــادر و پــر بعــد چنــد روز مخفیانــه از محــدوده ی 

طالبــان می گذرنــد و عطــای زندگــی در کشــور را بــه لقایــش 

ترجیــح داده و بــه ایــران برمی گردنــد.

فرار از مرگ تا مهاجر ماندن 
شاعر افغانستانی

فرزندان زمین

مجیب ارژنگ 

به  نيز  را  امريكايي  متدن  امريكا،  در  مهاجرت  كرثت 

يك متدن جهاين تبديل كرده است. روشن است كه اين 

کرده؛  حفظ  قويا  را  خود  اروپايي  استخوان بندي  متدن 

نقطه ي  از هر  استخوان بندي، سهم خايص  اين  اما روي 

قاره ي  پنج  كرد؛  نشان دهي  وضوح  به  مي توان  را  جهان 

دنيا با متام نژادها و فرهنگ هاي خورد و بزرگ خويش در 

دقيق  علت،  به همني  اند؛  امريكايي سهيم  ايجاد متدن 

نخواهد بود اگر قوت و عظمت اين متدن را به يك نژاد و 

يا يك واحد جغرافيايي خاص نسبت دهيم. نكته ي ديگری 

و  مغزها  مشاركت  مي گريد،  منشأ  واقعيت  همني  از  كه 

استعدادهاي نادِر جامعه ي بري در پربار ساخن متدن 

جذب  براي  عمده،  داليل  از  ييك  شايد  است.  امريكايي 

امكانات  و  رسمايه  جهان  نقطه ي  هر  از  بري  مغزهاي 

اقتصادي ای بوده است كه امريكايي ها در اختيار خويش 

داشته اند؛ اما آن چه در اساس براي اين جذب وسيع و 

شگفت انگيز بسر مساعدي را خلق كرده است، نه پول و 

رسمايه، بلكه نظام سيايس و اجتامعي جامعه ي امريكايي 

و اجتامعي، هر  نظام سيايس  اين  بر اساس  بوده است: 

به  مي رسد،  امريكا  به  جهان  گوشه ي  هر  از  كه  مغزي 

متام  و  مي يابد  امريكايي  جامعه ي  جزء  را  خود  سادگي 

تالش و توانش را معطوف آن مي کند كه در قدرت مندتر 

شود. سهيم  جامعه  اين  ساخن 

واشنگنت، شهري سمبوليك بر بنياد قانون اسايس 

امريكا

نقشه ي اويل شهر واشنگن دي يس، در سال 1791، 

به درخواست جرج واشنگن، اولني رييس جمهوری امريكا، 

لوانفانت  چارلز  پري  نام  به  فرانسوي  مهندس  يك  توسط 

اياالت  پايتخت  عنوان  به   1800 سال  در  و  شد  ريخته 

متحده ي امريكا انتخاب گرديد. اين شهر در سال 1812 

توسط انگليس ها تسخري و به آتش كشيده شد. از جمله ي 

حريق  طعمه ي  آتش سوزي  اين  در  كه  مشهوري  بناهاي 

شد، ييك ساختامن كنگره )مجلس منايندگان( و ديگري 

متحده ي  اياالت  رياست جمهوري  مقر  كه  بود  قر سفيد 

امريكا به شامر مي رود.

شهر واشنگن به شكل چهارضلعي مربع ساخته شده 

است. مي گويند هدف بنيان گذاران امريكا، آن بوده است 

كه اضالع مساوي اين شهر از متعادل بودن قانون اسايس 

جامعه ي امريكايي منايندگي كند: شهري بر بنياد عدالت، 

امريكا.  شهروندان  همه ي  براي  حقوق  تساوي  و  انصاف 

گسرش شهر واشنگن دي يس، به استثناي يك گوشه ي 

كوچك آن در استقامت ويرجينيا، به شكل مربع بوده است. 

مركز شهر واشنگن دي يس، كنگره يا مجلس منايندگان 

است. متام رسك ها و جاده ها از نقطه ي صفر ـ ساختامن 

كنگره ـ آغاز مي شود و به سوي اطراف گسرش مي يابد.

ساختامن كنگره از لحاظ موقعيت خود بر قر سفيد 

يا ديوان عايل بر هر دو  ارشاف دارد و ساختامن محكمه 

نظاره گر است. ساختامن كنگره نيز با ستون ها و اشكال 

قانون  و  جامعه  مختلف  گوشه هاي  از  خويش  هنديس 

اسايس امريكا منايندگي مي كند. متام ايالت هاي كنوين، 

بر  منايندگان  تجمع  فدرال،  سيستم  اويل،  ايالت هاي 

اساس نفوس و متعادل شدن آن با ميزان ايالت ها، ... همه 

را دارند. در ساختامن كنگره متثيل خاص خود 

قر سفيد، رو به روي كنگره ساخته شده؛ اما محيل 

كه معموال رييس جمهوری در آن جا ظاهر مي شود، عقب 

قر سفيد است. مي گويند كه قر سفيد متام دستورات 

عمل خويش را از كنگره دريافت مي دارد؛ به همني لحاظ 

وقتي  اما  باشد؛  داشته  كنگره  جانب  به  رو  هميشه  بايد 

مي خواهد آن را به اطالع عام برساند، بايد از سمت ديگر 

استفاده كند. قر 

در  لينكلن،  ابراهام  و  جفرسن  توماس  يادبود  بناي 

نقطه اي زيبا، روبه روي منار جرج واشنگن، ُمرف بر قر 

سفيد و كنگره ساخته شده است. خاطره ي جفرسن براي 

امريكايي ها به خاطر سهم او در استقالل امريكا و نوشن 

اعالميه ي استقالل گرامي است و خاطره ي ابراهام لينكلن 

به خاطر سهم او در آزادي بردگان و پايان دادن جنگ هاي 

داخيل ميان جنوب و شامل امريكا كه طي آن بيش از شش  

صد هزار انسان كشته شدند. بناي يادبود اين دو شخصيت 

بزرِگ امريكا به تقليد از معابد يونان ساخته شده كه مناد 

آزادي مي باشند. مي گويند در دروان جنگ هاي داخيل، 

لينكلن  نبودند.  رايض  غالمان  آزادي  به  جنوب  مردمان 

موفق شد كه هم غالمان را به آزادي برساند و هم وحدت 

از هم گسيخته ي شامل و جنوب را دوباره تأمني کند. به 

همني علت، در بناي يادبود او كه از سنگ رخام ساخته 

به  را  او  كه  اند  را نصب كرده  شده، مجسمه ي جاودانش 

عنوان نگه بان دموکرايس افتخار مي بخشد. در يادداشت 

اين  لينكلن،  رس  فراز  بر  بزرگ،  سنگي  بر  شده  حكايك 

جمالت خوانده مي شود:

 In this temple, as in the hearts of the people“

 for whom he saved the union the memory of

”Abraham Lincoln is enshrined forever

»در اين معبد، مانند قلب هاي مردمي كه او وحدت شان 

را تأمني كرد، خاطرات ابراهام لينكلن براي ابد جاودانگي 

يافته است.«

و  بزرگ  سمبول  يك  از  نيز  جفرسن  مجسمه ي 

را  استقالل  اعالميه ي  او  مي كند:  حكايت  شگفت انگيز 

نوشت و حاال مجسمه اش با يك چشم از دور ناظر بر كنگره 

امريكايي ها  بر قر سفيد.  ناظر  با چشمي ديگر  و  است 

كه  معنويتي  كنار  در  جفرسن  نظارت  اين  كه  مي گويند 

به  است،  مانده  باقي  امريكا  تاريخ  در  لينكلن  ابراهام  از 

شكل سمبوليك از حق مردمي حكايت مي كند كه پدران 

نداشتند. آن  داميي  تحقق  جز  آرزويي  امريكا  بنيان گذار 

بلندترين  واشنگن،  جرج  منار  واشنگن،  شهر  در 

ساختامن است و كيس در اين شهر به خود حق مني دهد 

كه بنايي مرتفع تر از اين بنا اعامر كند. يك زن امريكايي 

در گفت وگویی که در البی هوتل محل اقامت ما داشتیم، 

مي گفت:

دستور  كيس  به  كيس  دارم،  ياد  به  من  كه  جايي  »تا 

خويش  ساختامن هاي  در  را  قاعده  اين  كه  است  نداده 

شهر  اين  كه  مي دانند  شان  خود  مردم  كنند.  رعايت 

سمبول هايي دارد كه به همه تعلق دارد و هيچ كس نبايد 

گريد.« كم  دست  را  سمبول ها  اين 

جرال  يك  مجسمه ي  با  واشنگن  در  چهارراهي  هر 

يا يك شخصيت ديگر كه در تاريخ امريكا به نحوي نقش 

مهمي ايفا كرده است، زينت مي يابد. دو مجسمه ي جالب 

ديگر نيز در اين جا و آن جاي شهر توجه بيننده ي تازه وارد 

را به خود جلب مي كند: مجسمه ي خر و مجسمه ي فيل. 

مي گويند كه اين دو مجسمه هر كدام به ييك از دو حزب 

نشان  و  سمبول  خر،  دارد:  تعلق  امريكايي  قدرت مند 

دموکرات ها است و فيل، سمبول و نشان جمهوري خواهان! 

بگويد.  خايص  چيز  نشد  حارض  كيس  است؟  چنني  چرا 

حاال جمهوری خواهان با مناد فیل به کشور ما آمده بودند!

مشاور ارشد وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 

در امور اسرتاتژی و اصاحات

زندگی امروز انسان ها، پیوندی ناگسستنی با تکنالوژی 

و فناوری های در حال تغییر دارد و در این میدان نفس گیر، 

افغانستان نیز آهسته و با فراز و نشیب، خود را در مسیر 

این همه، سهم  با  است.  داده  قرار  پررسعت،  کاروان  این 

کشور ما در پیرفت های تکنالوژیک و استفاده از آن در 

زندگی روزمره، آن طور که باید و شاید، نیست و نیاز است 

تا باوجود چالش ها و مشکالتی که با آن روبه رو استیم؛ نیم 

نگاهی به این بخش نیز داشته باشیم.

ادارات  از  معلوماتی،  تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت 

تأثیرگزار و تخصصی در حوزه ی تکنالوژی و فناوری است 

برای  بسرسازی  آن،  مأموریت های  از  مهمی  بخش  که 

از  استفاده  با  کشور  شهروندان  زندگی  کیفیت  بهبود 

می باشد. تکنالوژی 

تهیه کننده ی  وظایفش،  الیحه ی  اساس  بر  وزارت  این 

اسراتیژی و پالیسی  برای رشد زیربنای سکتور مخابرات 

و فناوری کشور به شامر می رود که با توجه به کارکردهای 

آن در سال های گذشته، می توان مهم ترین دست آوردهای 

آن را ایجاد زیربنا برای رشد سکتور مخابراتی اعم از دولتی 

و خصوصی، روی دست گرفن پروژه های کالن ملی برای 

عرضه ی خدمات اینرنتی، تربیه ی نیروهای متخصص در 

عرضه ی  چگونگی  برای  قوانین  تهیه ی  فناوری،  عرصه ی 

نظارت کننده  نهادهای  با  همکاری  و  مخابراتی  خدمات 

شد.  یادآور  مخابراتی،  کیفیت  با  خدمات  راستای  در 

جدی تر  نگاهی  سیاست مداران،  اگر  که  دست آوردهایی 

به نقش تکنالوژی و فناوری های در حال رشد، در زندگی 

شهروندان می داشتند، شاید بیشر از آنی می بود که حاال 

استیم. آن  شاهد 

اشاره  آن ها  به  که  دست آوردهایی  نکنیم،  فراموش 

جنگ،  سال ها  که  آمده  است  دست  به  حالی  در  شد، 

خشونت و ویران گری، زیربناهای اساسی کشور را کامال 

نابود کرده بود و ملتی زخمی و ترک خورده، بر ویرانه ا ی 

وجود  با  و  کشید  نفس  و  ایستاد  وحشت ناک،  و  تاریک 

چالش های مختلف، راه خود را برای دستیابی به آن چه 

حرکت  را  زندگی  چرخ  افغانستان،  مرزهای  از  بیرون  در 

کرد. باز  می داد، 

ورود  و  مخابراتی  فناوری های  بی پیشینه ی  رشد 

عرصه های  در  رسمایه گذاری  برای  مختلف  رشکت های 

زودی  به  انرنیتی،  و  مخابراتی  خدمات  جمله  از  مختلف 

و  عقب مانده  جامعه ی  یک  از  را  افغانستان  چهره ی 

به  پویا و متحرک،  به جامعه ای  و ویرانی  میراث داِر جنگ 

تصویر کشید؛ اما هنوز هم راه درازی برای رسیدن به یک 

توسعه ی   اهداف  انکشاف  بر اساس  و  جامعه ی معلوماتی 

ملل  سازمان  از سوی   20۳0 تا سال  SDGکه   (  ( پایدار 

است. پیش  در  شده،  طراحی 

این  تحقق  راستای  در  تکنالوژی  نقش  شک،  بدون 

و  قابل چشم پوشی است  و غیر  برنامه ی جهانی، اساسی 

دولت افغانستان نیز در این راستا، تالش دارد تا این نقش 

از حاشیه  از سال ها،  پس  زندگی شهروندان کشور  در  را 

از آن در  اولویت توسعه ای،  به  عنوان یک  آورده و  به من 

صحت،  آموزش،  صلح،  امنیت،  چون  مسائلی  راستای 

کند. استفاده  و...  زراعت 

 تکنالوژی به عنوان یک اولویت توسعه ای 

 ،2000 سال  در  سیاسی  جدید  نظام  ایجاد  با 

بازسازی  افغانستان،  مردم  اساسی  اولویت های 

گرفته  نظر  در  نهادسازی  و  اقتصاد  امنیت،  زیرساخت ها، 

فناوری های  نقش  بتواند  که  نگاهی  شوربختانه،  و  شد 

وجود  زمان  آن  در  کند،  تعریف  مقوله ها،  این  در  را  روز 

در  هنوز هم  بحث  این  نیز،  پیش  تا چند سال  و  نداشت 

با  نداشت؛  قرار  کشور  سیاست مداران  برنامه های  اولویت 

وجود آن که در سند توسعه ای سازمان ملل متحد به نقش 

شاخص  های  ارتقای  و  فقر  بردن  بین  از  برای  تکنالوژی 

است. شده  بیان  وضاحت  به  دیگر 

 حکومت وحدت ملی  نیز، با آن که نگاهی توسعه محور 

تا  داشته،  برنامه هایش  سطح  در  مختلف  بخش های  در 

کنون نتوانسته است که فناوری های مخابراتی و انرنیتی 

وزارت  تازه ی  راه  نقشه ی  و  بیاورد  من  به  حاشیه  از  را 

مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، تالشی است که ما بتوانیم 

»مجموعه ای  عنوان  به  را  تکنالوژی  سند،  این  اساس  بر 

برای ساخن  ابزار الزم  و  مهارت ها، روش ها  اطالعات،  از 

محصوالت مورد نیاز و کاربرد آن ها و یا تأمین خدمات مفید 

با شعار  و  کنیم  تبدیل  ملی  گفتامن  یک  به  نیاز«  مورد  و 

چالش های  از  بزرگی  بخش  نوآوری،  و  عدالت  شفافیت، 

تازه، حل کنیم؛ امری که  از کانال فناوری های  را  کنونی 

نیست. آسان  نیز چندان  انجامش  اما  نیست؛  محال 

رسیدن به جامعه ی معلوماتی با دیجیتل سازی 

معلوماتی،  تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت  جدید  رهربی 

به  رسیدن  برای  دیجتیل سازی  نقش  اهمیت  به  توجه  با 

شهروندان  زندگی  مشکالت  حل  و  معلوماتی  جامعه ی 

کرده  تهیه  را  کشور  دیجتیلی  تحول  راه  نقشه ی  کشور، 

اصالح  زیربناها،  بازسازی  در  بازنگری  به  آن  در  که  است 

قوانین و پالیسی ها و ایجاد یک اجامع ملی برای حامیت 

است. شده  پرداخته  دیجیتلی،  تحول  از 

هسته ی  عنوان  به  دولت  شدن  نزدیک  به  معتقد  ما 

با  کاری  پروسه های  ساده سازی  طریق  از  مردم  با  قدرت 

شهروندان  امنیت  تأمین  دیجتیل سازی،  کردن  دخیل 

و  تجارت  و گسرش  فقر  بردن  بین  از  مدرن،  ابزارهای  با 

و  پایه  آموزش های  رشد  و  تکنالوژی  از  استفاده  با  زراعت 

معیاری  خدمات  ارائه ی  دانشگاه ها،  و  مکاتب  در  عالی 

از  استفاده  فرهنگ  گسرش  و  زراعت  توسعه ی  صحی، 

استیم. جامعه  مختلف  اقشار  میان  در  فناوری 

و  منابع  گذشته،  درسال های  که  باورمندیم  همزمان، 

که  است  رسیده  مرف  به  برنامه هایی  برای  زیادی  پول 

مؤثریت کمری در راستای بهبود ارائه ی خدمات انرنیتی 

ساده سازی  برای  تکنالوژیک  خدمات  مخابراتی،  و 

پروسه هایی چون جوازهای کاری، مدارک هویتی، دریافت 

معاشات و... داشته است که رهربی جدید وزارت، متامی 

است. کرده  بازبینی  دوباره  را  پروسه ها  این 

مخابرات،  وزارت  فراروی  اساسی  مشکالت  از  یکی 

متخصص  غیر  نیروهای  جابه جایی  و  تشکیالتی  تورم 

و  متخصص  افراد  باید  که  است  بوده  بخش هایی  در 

توجه  با  می داشتند.  حضور  جا،  آن  در  تحصیل کرده 

افراد،  مقرری  رس  بر  سیاسی  روابط  و  فساد  تنیدگی  به 

با  مبارزه  مخابرات  وزارت  جدید  رهربی  اصلی  شعار 

توانایی  دارای  متخصص،  افراد  جایگزینی  و  روند  این 

در  می رود.  شامر  به  تخصصی  عرصه های  در  تجربه  و 

این راستا، شامری از رؤسای پیشین این وزارت تبدیل و 

از  افرادی جایگزین شده اند که دارای تحصیالت عالی 

مراکز تحصیلی معترب و نیز سابقه ی کاری در بخش های 

استند. فنی 

اجامع ملی برای تحول دیجیتلی 

فناوری  گسرش  فراروی  اساسی  چالش های  از  یکی 

منازعات  درگیر  هنوز  که  در جوامعی  معلوماتی، خصوصا 

مقاومت  استند،  اداری  فساد  باالی  گراف  نیز  و  مسلحانه 

در برابر گسرش این پدیده است. فراگیر شدن فناوری ها، 

بسیاری  جلو  و  آمده  وجود  به  که شفافیت  می شود  باعث 

از فسادهای کالن اداری و مالی، گرفته شود و همچنان 

سطح باالی جرایم مسلحانه، رسقت ها، فعالیت گروه های 

مسلح و ... را کاهش می دهد.

تحول  مانع  که  نقاب پوشی  نیروی  با  مقابله  برای 

دیجیتلی و در نهایت رسیدن به یک جامعه ی امن، شفاف 

و به دور از فساد اداری می باشند، نیاز است تا یک اجامع 

کشور  نخبگان  و  سیاسی  نیروی  شهروندان،  میان  ملی 

کارهای  اولویت  در  پروژه هایی  چنین  تا  بیاید  وجود  به 

انکشافی گرفته شوند و همزمان، نظارت ملی از پروژه های 

شود. ایجاد  دیجیتلی  تحول  عرصه ی  در  زیربنایی  کالن 

تمدن امريكايي: نماد تمدن بشري
عزیز رویش

)سفرنامه ی عزیز رویش به امریکا: سال 1381 - 2002( امریکا رسزمین »آیدیال ها« و »واقعیت ها« 

بشیر فاتحی

رسیدن به جامعه ی معلوماتی؛
 از رویا تا واقعیت
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منتقــد  و  فیلم ســاز  عــکاس،  اســالمی، هرمنــد،  شــهاب 

ــای  ــل کاره ــه دلی ــر، ب ــال های اخی ــه در س ــت ک ــینامیی اس س

ــرای  ــش ب ــه ی پژوه ــردن زمین ــم ک ــم و فراه ــد فیل ــی، نق آموزش

رس  بــر  افغانســتان  هــری  مجامــع  در  نامــش  هرجویــان، 

زبان هــا افتــاده اســت. او دانش آموختــه ی ســینام در مکتــب 

ــران اســت.  ــی« ســینامگر مطــرح ای ســینامیی »مســعود کیمیای

ــه  ــت ک ــینام اس ــر س ــق و پژوهش گ ــرداز، عاش ــهاب، نظریه پ ش

مــا رو در رو پــای درد دل هایــش نشســتیم.

صبــح کابــل: در نخســت از خــود تــان بگوییــد تــا بیشــر بــا 

شــام آشــنا شــویم.

در  اســتم؛  اســالمی  شــهاب  محمــد  اســامی:  شــهاب 

ــر اســاس جــرب زمــان  ــا آمــدم کــه در کودکــی و ب ــه دنی ــی ب غزن

ــزرگ  ــران ب ــدم. در ای ــر ش ــران مهاج ــه ای ــواده، ب ــم خان و تصمی

ــم و  ــی رفت ــده ی عرب ــارات متح ــه ام ــک دوره ب ــپس ی ــدم و س ش

ــران برگشــتم و در مرکــز فیلم ســازی  ــه ای ــاره ب ســال 1۳88 دوب

درس  ســینام  کارگردانــی  رشــته ی  در  کیمیایــی«،  »مســعود 

ــدم.  خوان

ــتقلی  ــتان مس ــا دوس ــتم ب ــود و منی توانس ــوار ب ــط دش رشای

ایــران در  کــه در ســینام کار می کردنــد، فعالیــت کنــم. در 

فیلم هــای  یــا  و  فیلم نامــه  نوشــن  کارگردانــی،  زمینه هــای 

ــاه کار کــردم. ناگزیری هــا و محدودیت هــا موجــب شــد کــه  کوت

ســال 1۳95 بــه افغانســتان برگــردم. 

صبــح کابــل: زمانــی کــه بــه افغانســتان برگشــتید، چــه 

چیزهایــی بیشــر توجــه شــام را جلــب کــرد؟

شــهاب اســامی: اولیــن نکتــه ایــن بــود کــه در افغانســتان 

ــر از  ــده و بیش ــل نش ــه و تحلی ــری تجزی ــای ه ــر از زاویه ه ه

دریچــه ی سیاســی و اجتامعــی بــه آن نگریســته می شــود. بــرای 

همیــن، همــواره ســینام در ســطح باقــی می مانــد؛ یعنــی نــگاه 

بــه محتــوای کارهــای هــری، ژرف و عمیــق نیســت.

صبــح کابــل: بــه جــز ســینام در زمینــه ی دیگــری هــم تجربــه 

و تخصــص داریــد؟

از آن کــه در مرکــز فیلم ســازی  شــهاب اســامی: پــس 

ــن  ــدم، در ای ــی خوان ــورت مقدمات ــه ص ــی را ب ــی، عکاس کیمیای

بــاره پژوهــش و مطالعــات زیــادی انجــام دادم کــه اوج آن در 

در  خوبــی  بســیار  تجربه هــای  توانســتم  بــود.   2012 ســال 

عکاســی داشــته باشــم. 

صبح کابل: چرا رساغ عکاسی رفتید؟

ارزان تــر  شــهاب اســامی: ســینام هزینه بــر و عکاســی 

اســت. بــرای همیــن، جــدا از عکاســی، بــرای عالقه منــدان هــر 

و ســینام، در زمینــه ی هرهــای معــارص و عکاســی کالس هــای 

ــا  ــود. حت ــازه ب ــو و ت ــه ن ــرای هم ــه ب ــردم ک ــزار ک ــی برگ آموزش

زمینــه  را فراهــم کــردم تــا عکاس هــای خــوب و مطــرح خارجــی، 

ــد.  ــوزش دهن ــان را آم ــتاق افغ ــان مش هرجوی

صبح کابل: از سینام دور شدید؟

شــهاب اســامی: فضــای فعالیــت ســینامیی در افغانســتان 

ســخت اســت. عالقــه ام بــه ســینام موجــب شــد تــا نقــد فیلــم را 

ــا توجــه  ــم در افغانســتان ب رشوع کنــم. فهمیــدم کــه تولیــد فیل

بــه خواســتگاه فکــری و ایده آل هایــی کــه دارم، ناممکــن و حتــا 

ــت. ــا اس بی معن

صبح کابل: کمی بیشر توضیح دهید.

فرم گــرا  و  ســاختارمند  مــا  ســینامی  اســامی:  شــهاب 

ــاختار  ــه س ــی ک ــت. فیلم های ــوا اس ــه محت ــزش ب ــت و مترک نیس

نــدارد. منی خواهــم  باشــد، مخاطــب  داشــته  فــرم خــوب  و 

ــن  ــا ای ــت؛ ام ــینام اس ــی از س ــدم آگاه ــل آن ع ــه دلی ــم ک بگوی

ــای  ــی در زمینه ه ــت. ول ــده اس ــا تعریف نش ــور م ــش در کش بخ

دیگــر هامن گونــه کــه ســینامگران برجســته ی داشــته  ایــم، 

پیرفت هایــی نیــز بــوده اســت.

ســبک  و  ســاختار  بــاره ی  در  شــام  نظــر  کابــل:  صبــح 

ســینامی مــا چیســت؟ ایــن کــه ســینامی مــا از نظــر تئــوری در 

چــه وضعیتــی اســت؟

کــه  حســی  و  زبانــی  ارتبــاط  وقتــی  اســامی:  شــهاب 

ــن متاشــاگر  ــوا، نیســت، بی ــرم و محت ــه ســاختار، ف ــاط ب بی ارتب

ــر و  ــه ه ــق ب ــام عش ــه ن ــزی ب ــود، چی ــرار می ش ــینامگر برق و س

ســینام شــکل می گیــرد؛ مثــال در ایــران شــاهد شــکل گیری 

مــوج جدیــد ســینامگرانی اســتیم کــه شــاید در زمینه هــای 

دیگــر، خــوب نباشــند؛ امــا نســبت بــه فــرم ســینام عشــق بزرگــی 

دارنــد. در افغانســتان اگــر از ســینام بــه عنــوان یــک عشــق یــاد 

کنیــم، بــرای بســیاری قابــل درک نیســت. ایــن عشــق منهــوس 

بــه دلیــل مــدل  و طلســم شــده اســت کــه از هــامن اول، 

اعتقــادی و ســنت های مرســوم، توســط خانواده هــا رسکــوب 

ــه تنهــا ســینام کــه حتــا هــر را رسکــوب می کننــد.  می شــود. ن

ســخت اســت در افغانســتان کســی را بیابیــد کــه بــا هــر بــزرگ 

ــی،  ــی در جوان ــای تخصص ــان آموزش ه ــا در زم ــد؛ ت ــده باش ش

ــا یــک عشــق بــه ســمت  ــا نوســتالوژی های فکــری- هــری و ی ب

ــی وارد  ــکل تصادف ــه ش ــا ب ــدان م ــا هرمن ــرود. در این ج ــر ب ه

هــر می شــوند.

صبــح کابــل: دلیــل مــوج مهاجــرت ســینامگران مــا در چــه 

عواملــی نهفتــه اســت؟

ــقی  ــن عش ــی همی ــم، یک ــه بگوی ــامی: صادقان ــهاب اس ش

ــه  ــت، ب ــواده اش اس ــق خان ــه عاش ــی ک ــم. کس ــه گفت ــت ک اس

راحتــی اجــازه منی دهــد، کســی خانــواده اش را از او بگیــرد. مــن 

کم تــر ســینامگر افغــان را دیــده ام کــه چنیــن رفتــاری نســبت بــه 

ــه  ــم می ســازد، ب ــم و عشــقش داشــته باشــد. اگــر فیل هــر، فیل

تأثیــر و آینــده ی آن فکــر منی کنــد کــه قــرار اســت ایــن اثــر چــه 

ــی و  ــای فن ــا در بخش ه ــد. حت ــت کن ــا ثاب ــد و ی ــزی را بگوی چی

ــدان  ــی هرمن ــر میدان ــی و غی ــز، تجربه هــای میدان تکنیکــی نی

مــا بــه نســل بعــدی منتقــل منی شــود. ارتبــاط دوطرفــه ایجــاد 

منی شــود، حکومــت حامیــت منی کنــد، بــازار داخلــی نیــز 

ــدارد  ــه رسمایه گــذاری نیســت، عشــق هــم وجــود ن عالقه منــد ب

ــه ســکوی  ــرای همیــن، ســینام ب ــز روشــن نیســت. ب و آینــده نی

پرتــاب بــرای فــرار از ایــن رسزمیــن بــدل شــده اســت.

صبــح کابــل: چــرا در افغانســتان زبــان ســینامیی بــه وجــود 

نیامــد؟

شــهاب اســامی: چــون در ســینامی افغانســتان زبــان 

ــار  ــا دچ ــینامگران م ــد؛ س ــود نیام ــه وج ــینامیی ب ــرک س مش

آزمــون و خطــا در زمینــه ی دکوپــاژ و میزانســن شــدند. اگــر 

ــاده و  ــکل س ــه ش ــود را ب ــوی خ ــینامی قصه گ ــتیم س می توانس

ــی  ــیار خوب ــای بس ــتیم قصه ه ــم، می توانس ــت کنی ــاری روای معی

خلــق کنیــم. همیشــه دنبــال محتــوا و ایده هــا رفتیــم؛ امــا فــرم 

ــن ها  ــن، میزانس ــرای همی ــم. ب ــوش کردی ــا را فرام و قاب بندی ه

بســیار خشــک و ســینامی مــا در دنیــا دارای لکنــت زبــان اســت.

صبــح کابــل: امــا ســینامی افغانســتان، جوایــز خوبــی هــم 

گرفتــه اســت. مثــل گلــدن گلــوب!

ــا  ــینامگران م ــه ی س ــه هم ــرام ب ــا اح ــامی: ب ــهاب اس ش

کــه برخــی  شــان تحصیل کــرده هــم اســتند، ایــن جوایــز بیشــر 

ــن فیلم هــا  ــوای ای ــرم و ... حاصــل، محت ــل ف ــزی، مث از هــر چی

ــاختاری. ــای س ــه تکنیک ه ــت ن اس

ــنت  ــا س ــش را ب ــت تقابل ــینام نتوانس ــرا س ــل: چ ــح کاب صب

تــا اهالــی هــر، دیگــر  و باورهــا در افغانســتان حــل کنــد 

نباشــند؟ مهدورالــدم 

شــهاب اســامی: ایــن نیــاز بــه بررســی دارد و قطعــا پاســخ 

مــن کامــل نیســت. بخواهیــم یــا نخواهیــم، ســینام زبــان اصلــی 

فــرم روایتــی دنیــا اســت و امــروز هیــچ چیــزی بــه انــدازه ی 

تصویــر، ســینام و ســینامگر منی توانــد، بــرای ارائــه ی یــک 

محتــوا، مانیفســت و یــا یــک ایدئولــوژی مهــم باشــد. کشــورهای 

دیگــر متــام فعالیت هــای تصویــری شــان در تلویزیــون، ســینام، 

ــن  ــی چنی ــت. وقت ــازی اس ــه فرهنگ س ــوف ب ــال و ... معط رسی

نباشــد، تقابــل نافرجــام بــه وجــود خواهــد آمــد. در حــال حــارض 

ــرد؛  ــکل می گی ــر ش ــته تغیی ــته، آهس ــر، آهس ــرش تصوی ــا گس ب

امــا همــه چیــز از کودکــی و خانــواده رسچشــمه می گیــرد. 

وقتــی ســینامی کــودک و نوجــوان نداریــم، نبایــد انتظــار داشــته 

باشــیم کــه نســل آینــده ی مــا بــا ســینام ارتبــاط برقــرار کنــد. 

ــی  ــتیتوت مل ــت« در انس ــارص رسمس ــتاد »ن ــه اس کاری را ک

ــود،  ــینام ش ــر در س ــد، اگ ــام می ده ــتان انج ــیقی افغانس موس

غــول  یــک  ســینام  کــه  می پذیرنــد  کــودکان  و  خانواده هــا 

بی شــاخ و دم نیســت و می توانــد بســیار ســازنده و خــوب باشــد.

صبح کابل: تنها اصالح همین بخش کافی است؟

شــهاب اســامی: مــا عشــق بــه ســینام را کــم داریــم. هنــوز 

در پژوهــش هــر ســینام لنــگ اســتیم و تاریــخ ســینام را مطالعــه 

نکــرده  ایــم. ســینامگرانی دارای تجربه هــای میدانــی خوبــی 

داریــم کــه اگــر زمینــه ی آمــوزش شــان در بیــرون فراهــم شــود، 

می تواننــد کمــک کننــد. در گذشــته ســینامیی داشــتیم کــه در 

زمــان خــودش، از نظــر تکنیکــی، چیــزی از کشــورهای منطقــه 

کــم نداشــت. 

صبــح کابــل: چــرا ســینامی مــا در عــر جدیــد، جشــن واره 

کــه  داشــتیم  »اســامه«  مثــل  خوبــی  فیلم هــای  شــد؟  زده 

ــرای اکــران عمومــی مناســب  جایزه هــای معتــرب گرفتنــد؛ امــا ب

ــود. نب

نــدارد،  کــه حکومــت دوســت  اســامی: چــون  شــهاب 

ســینام رونــق بگیــرد و ســالن ســینامها بــاز شــود. چیــزی 

مدیریت هــای  رأس  در  نداریــم.  فرهنگــی  مدیریــت  نــام  بــه 

فرهنگــی، آدم هــای فرهنگــی نیســتند. وقتــی مدیــران مــا خــود 

شــان درگیــر تقابــل ســنت و مدرنیتــه انــد، منی تواننــد بــه 

ــد. این هــا از اعــراض جریان هــای افراطــی  ســینام کمــک کنن

ــینامگران  ــد، س ــته باش ــی نداش ــینام حام ــی س ــند. وقت می ترس

ــرای تأمیــن هزینه هــای ســنگین  ــرای ســینام، ب ــه جــای کار ب ب

ــم، تــالش می کننــد کــه جشــن واره محــوری شــدن  ســاخت فیل

ــت.  ــا اس ــی از آن ه ــینام یک س

ــر و  ــت از ه ــچ وق ــز هی ــی نی ــورهای حام ــل: کش ــح کاب صب

ــد! ــت نکردن ــتان حامی ــینام در افغانس س

ــد کــه مــا  شــهاب اســامی: کشــورهای دیگــر دوســت دارن

ــان  ــیم. آن ــی باش ــده ی خوب ــده، مرف کنن ــای تولید کنن ــه ج ب

بــرای تولیــد  ابــزاری  هیــچ وقــت منی خواهنــد کــه ســینام 

اندیشــه در افغانســتان شــود. اگــر ســینامگری بخواهــد بــر 

ــد،  ــل کن ــد، عم ــت دارن ــا دوس ــه خارجی ه ــه ای ک ــالف تربی خ

ــر،  ــال های اخی ــن، در س ــرای همی ــند. ب ــس می کش ــا پ ــا پ آن ه

رسمایه گــذاری روی رسیال هــا اســت، نــه ســینام. چــون ســینام 

تالقــی بیشــری بــا تولیــد اندیشــه دارد. اگــر ســینامگران مــا بــا 

ــد،  ــراض کنن ــا اع ــدی خارجی ه ــتی آپارتای ــه نژادپرس ــینام ب س

ــه  ــد ک ــا می دانن ــوند. این ه ــذف می ش ــک ح ــق برم ــل صدی مث

اگــر ســینام رشــد کنــد، رصفــا نیــاز نیســت کــه دور ســوژه های 

ــن،  ــرای همی ــد. ب ــر بچرخ ــوق ب ــراری حق ــده و تک ــه ش کلیش

اجــازه منی دهنــد کــه ســینام رشــد کنــد. در چنیــن وضعیتــی، 

ــویم. ــم می ش ــز عقی ــه نی ــد اندیش ــا در تولی م

صبــح کابــل: یعنــی دو جریــان قــوی، روبــه روی رشــد هــر و 

ســینام در افغانســتان ایســتاده اســت. خارجی هــا و حکومــت.

بیــن  از  را  آن  می توانیــم،  مــا  و  بلــی  اســامی:  شــهاب 

بربیــم. اگــر رســانه ها کمــک کننــد و هــر روز مــا بتوانیــم در 

ــد  ــن می توان ــم، ای ــدی ببینی ــوب و ج ــم خ ــک فیل ــون ی تلویزی

نگاه هــا را تغییــر دهــد. وقتــی گســره ی نگاه هــا بیشــر باشــد و 

تنــوع فیلم هــای ســینامیی داشــته باشــیم، می شــود، مخاطــب 

را تربیــه و عطــش ایجــاد کــرد. بــا ایجــاد عطــش ســینامیی، خــود 

ــت.  ــد رف ــن خواه ــا از بی ــت و خارجی ه ــت دول ــود، مقاوم ــه خ ب

ــرد. ــاد ب ــد از ی ــز نبای ــازی را نی ــه فرهنگ س البت

ــا چــه  ــه ی مخاطــب، ت ــن ضعــف عــدم تربی ــل: ای صبــح کاب

انــدازه بــا مراکــز علمــی و آکادمیــک ســینامیی مــا مرتبــط 

ــت؟ اس

شــهاب اســامی: دانش پژوهــان هــر و ســینامی مــا در 

ــد.  ــک درس می خوانن ــیار کوچ ــره ی بس ــک دای ــگاه، در ی دانش

ــورهای  ــوود و کش ــران، بالی ــینامی ای ــوال از س ــا معم ــرای آن ه ب

نزدیــک مثــال زده می شــود؛ امــا بــه دلیــل ناآگاهــی از ســینامی 

ــر  ــی و... کم ــای رشق ــی، اروپ ــکای جنوب ــی، امری ــیای رشق آس

ــه  ــود مطالع ــا کمب ــتقیم ب ــاط مس ــه ارتب ــود ک ــال زده می ش مث

ــتی  ــینامی توریس ــن واره ها، س ــه جش ــی ک ــش دارد. وقت و پژوه

ــت،  ــول آور اس ــم پ ــری ه ــوق ب ــای حق ــت دارد، محتواه دوس

تصــور می کننــد کــه ســینام همیــن اســت. منی داننــد کــه اگــر 

ــکل  ــینام را ش ــک س ــن، ی ــکل ممک ــن ش ــه مرفی تری ــکار ب اس

ــزش  ــه مترک ــت ک ــم اس ــاندنس« ه ــنواره ی »س ــت، جش داده اس

ــد کــه  ــن ضعف هــا ان ــوا. ای ــرم اســت، بعــد محت ــدا روی ف در ابت

ــود. ــه منی ش ــز تربی ــوب نی ــب خ ــم و مخاط ــوب نداری ــد خ تولی

در  ســطحی  و  توریســتی  ســینامی  چــرا  کابــل:  صبــح 

دارد؟ زیــادی  هــواداران  افغانســتان 

افغانســتان  در  جدیــدی  ســینامگران  اســامی:  شــهاب 

متولــد شــده انــد کــه دچــار ســوء تفاهــم انــد. تصــور می کننــد 

کــه فیلم هــای توریســتی منی ســازند؛ امــا دقیقــا مثــل یــک 

ــا  ــی دقیق ــد. یعن ــوژه ها می مانن ــطح و در دام س ــت در س توریس

هــامن کاری را می کننــد کــه یــک توریســت خارجــی انجــام 

می دهــد. فیلــم کــودکان کار، فقــر، ناهنجاری هــای شــدید 

ــان  ــت ش ــط روای ــا فق ــینامگران م ــتان و ... س ــه ی افغانس جامع

بــا توریســت های خارجــی کمــی فــرق دارد و گرنــه هیــچ تفاوتــی 

بــا آن هــا ندارنــد. چــون دنبالــه رو هــامن نــگاه، هــامن ســوژه و 

ــا  ــد، ب ــتان می آین ــه افغانس ــه ب ــی ک ــد. خارجی های ــتان ان داس

ــا کــه  ــدن یــک شــر، بیشــر دچــار »واو« گفــن می شــوند ت دی

مردمــی را ببیننــد کــه در کافه هــای پــل رسخ قهــوه می نوشــند. 

صبح کابل: چرا سینامی ما در فرم رشد نکرده است؟ 

شــهاب اســامی: یــک بخــش آن بــه تربیــت ســینامیی 

ــه  ــد، ب ــوزش می دهن ــینام آم ــه س ــزی ک ــردد. در مراک ــر می گ ب

انــدازه ی کشــورهای دیگــر بــه منابــع علمــی دسرســی ندارنــد. 

ــده  ــرده ش ــدازه ای گس ــه ان ــر ب ــورهای دیگ ــم در کش درک فیل

ــت؛  ــده اس ــود آم ــه وج ــم« ب ــینه فیل ــای »س ــه جنبش ه ــت ک اس

یعنــی کســانی کــه فیلــم را می خورنــد و فیلم هــا را ســکانس بــه 

ــو و  ــای ن ــتان فرم ه ــا در افغانس ــد؛ ام ــه می کنن ــکانس مطالع س

ــا  ــود. خارجی ه ــه منی ش ــی دغدغ ــرای کس ــودن ب ــرا ب تجربه گ

می شــوند.  آن  عاشــق  کــه  می رونــد  فــرو  فــرم  در  قــدر  آن 

ــا  ــن ج ــال« از همی ــوری منت ــینامی »اکسس ــودن س ــرا ب تجربه گ

ــو  ــوج ن ــینامی م ــه س ــه ی آن ب ــه ریش ــه البت ــرد ک ــکل می گی ش

فرانســه و حتــا بــه پیشــر از آن بــه تاریــخ ســینامی امپرســیونیزم 

ــردد. ــر می گ ــه ب ــگارد فرانس و آوان

بخــش دیگــرش اقتصــاد اســت کــه مــا نداریــم. برخــی 

مــدرن،  وســائل  بــا  می تــوان  فقــط  را  ســینام  تکنیک هــای 

ــینامی  ــرم در س ــد ف ــدم رش ــل ع ــم دلی ــن ه ــرد و ای ــت ک برداش

ــت. ــا اس م

صبــح کابــل: هرجویــان مــا بــر اســاس جــرب کانکــور، بــدون 

آن  کــه عالقه منــد هــر باشــند، وارد هــر می شــوند. در ایــن 

ــد؟ ــه می گویی ــاره چ ب

شــهاب اســامی: ایــن خانــه از بنیــان ویــران اســت؛ چــون 

ــی و  ــای میدان ــه دارای تجربه ه ــینامگری ک ــد س ــر از چن ــه غی ب

تحصیــل در خــارج از کشــور بودنــد، چیــز دیگــری بیــرون نــداده 

اســت. پیــش از آن کــه بــا اســتادان دانشــکده ی هرهــای 

ــه  ــردم ک ــر می ک ــم، فک ــاط باش ــل در ارتب ــگاه کاب ــای دانش زیب

مــواد درســی کهنــه و اســتادان بی ســواد انــد؛ امــا متوجــه 

ــطحی  ــد، س ــده ان ــوزش دی ــطحی آم ــون س ــا چ ــه آن ه ــدم ک ش

ــه ی مطالــب و آمــوزش شــان هــم  درس می دهنــد. شــیوه ی ارائ

مشــکل دارد. اســتادان مــا در کتاب هــا خالصــه شــده انــد. ایــن 

کــه هرجویــان بــر اســاس جــرب کانکــور وارد هــر شــود، برنامه ی 

ــد.  حکومــت اســت کــه منی خواهــد، هــر افغانســتان رشــد کن

صبح کابل: برای حل این معضل چه باید کرد؟

شــهاب اســامی: در کشــورهای دیگــر لیســه ی هــر اســت. 

کســانی کــه دوســت دارنــد هرمنــد شــوند، از هــامن ابتــدا وارد 

ــر اســاس جــرب کانکــور. اگــر می خواهیــم  ــه ب هــر می شــوند، ن

کــه هــر خــوب و پیرفتــه داشــته باشــیم، بایــد نظــام آموزشــی 

از  وقتــی  کــه  می شناســم  را  ســینامگرانی  مــن  تغییرکنــد. 

ــد و  ــد برون ــه بای ــد ک ــازه می فهمن ــوند، ت ــارغ می ش ــگاه ف دانش

ــد. ســینام بخوانن

توانســتند،  چطــور  دیگــر،  کشــورهای  کابــل:  صبــح 

رویارویایــی فرهنــگ و ســینام را حــل کننــد؛ امــا مــا نتوانســتیم؟

ــد  ــه منی توان ــینام همیش ــازی س ــامی: بومی س ــهاب اس ش

مشــکل را حــل کنــد؛ امــا می توانــد یــک رشوع باشــد. بــه 

ــه  ــش و آگاهــی جامع ــه ســطح دان ــز ب ــدا همــه چی نظــرم در ابت

ــری  ــران پــس از انقــالب، ژان ــاط دارد. وقتــی ای و مســؤوالن ارتب

ــت  ــوم اس ــن مفه ــه ای ــد، ب ــاد می کن ــدس ایج ــاع مق ــام دف ــه ن ب

کــه آن هــا ســینام را پذیرفتــه انــد و ارزش آن را می داننــد. چــون 

ــن  ــل »محس ــانی مث ــد و کس ــتند آمدن ــینام را می دانس ارزش س

مخملبــاف، ابراهیــم حامتــی کیــا، رســول مالقلــی پــور« و ... را 

ــر اســاس ایدئولــوژی حاکــم فعالیــت کننــد.  ــا ب تربیــه کردنــد ت

ــه رســمیت نشــناخت و  دولــت افغانســتان هیــچ گاه ســینام را ب

چــون در فرهنگ ســازی هیــچ برنامــه ای نداشــت، خارجی هایــی 

هــم کــه آمدنــد کلــوخ مانــده و از آب رد شــدند؛ تــالش نکردنــد تــا 

زمینــه ی رشــد ســینام را فراهــم کننــد.  

صبــح کابــل: بــه تازگــی هدایــت افغــان فیلــم را یــک بانــو بــه 

عهــده گرفتــه اســت و تــالش دارد تــا مــردم را بــا ســینام آشــتی 

دهــد. آیــا ایشــان موفــق خواهــد شــد؟

شــهاب اســامی: بــا شــناختی کــه از ایشــان دارم، او عاشــق 

ــل  ــد اق ــه وی ح ــت ک ــی اس ــکرش باق ــای ش ــت. ج ــینام اس س

دغدغــه ی شــخصی ســینامیی دارد؛ دغدغــه ای کــه می خواهــد 

آن را عمومــی کنــد. بایــد بــه او کمــک کنیــم، زمــان بدهیــم تــا 

ــاخن  ــد. س ــم کن ــا را ک ــینامی م ــب و س ــن مخاط ــه ی بی فاصل

ســینام مهــم اســت. اگــر ســالن ســینامها را بــاز کنیــم، باالخــره 

کــم کــم، مخاطبــش را پیــدا خواهــد کــرد.

ــا دچــار پراکندگــی و دودســتگی  ــل: ســینامی م صبــح کاب

اســت کــه گاهــی رییــس افغــان فیلــم نیــز بــه آن دامــن می زنــد. 

ایــن کــه فــالن نــوع ســینام را منی خواهــم؟   

شــهاب اســامی: بــا احــرام بــه نظــر رییــس افغــان فیلــم، 

ــد مثمــر مثــر  ــزرگ منی توان ــزی ب در ســینام خــط و نشــان ممی

باشــد. چــون تجربه هــای میدانــی مهــم اســت. آیــا مــا ایــن نــوع 

ــم  ــال فیل ــه مث ــینامگران ک ــا س ــم ی ــر داری ــینامگران را بیش س

ــد،  ــی دارن ــه ی میدان هــری می ســازند؟ اگــر کســانی کــه تجرب

آمــوزش ببیننــد، مؤثــر خواهنــد بــود. 

صبــح کابــل: نقــش انجمــن فیلم هــا، در رشــد ســینام و 

ــل  ــی مث هــر چقــدر اســت؟ چــرا دیگــر گروه هــای هــری خوب

گــروه آفتــاب فرانســه یــا »آریــن مونوشــکین« دیگــر بــه افغانســتان 

منی آینــد؟

شهاب اسامی: این را به دو بخش می توان تقسیم کرد. 

یک- دولت

دوم- نهادهای خارجی

بــه دولــت کــه کاری نــدارم. امــا؛ نهادهــای خارجــی، ســعی 

کردنــد کــه یــک خــط فرهنگــی ایجــاد کننــد. در گذشــته 

امنیــت، پــروژه و پــول بــود. بــرای همیــن، کارگاه هــای آموزشــی 

هــم بیشــر بودنــد. امــروز بــا مســائل فرهنگــی بســیار پــروژه ای 

ــران مــا فرهنگــی  ــاز هــم می گویــم کــه مدی برخــورد می شــود. ب

نیســتند طــرح و ایــده ای بــرای فرهنگ ســازی ندارنــد. ضمــن آن 

ــز بســیار ضعیــف اســتیم کــه  ــوا و ترجمــه نی ــد محت  کــه در تولی

ــم.   ــده تر کار کنی ــازماندهی ش ــه س ــن زمین ــد در ای بای

***

گفت وگــوی بعــدی بــا نثاراحمــد بهــاوی، نایــب قهرمــان 

ســابق تکوانــدوی جهــان اســت کــه  روز یک شــنبه 26 

عقــرب 1398 در شــامره ی 118 روزنامــه ی صبــح کابــل بــه 

نــر خواهــد رســید.
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سینما ایستاده اند

این خانه از پای بست ویران است
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پــس از ســقوط رژیــم طالبــان و ایجــاد حکومــت جدیــد کــه 

رشــد و حامیــت زنــان از اهــداف بــزرگ ایــن حکومــت به شــامر 

می رفــت، بــا گذشــت حــدود بیســت ســال، هنــوز هــم وضعیــت 

ــال ها  ــن س ــت. در ای ــا اس ــی از نگرانی ه ــان یک ــیب پذیر زن آس

پول هــای هنگفتــی بــه نــام زنــان و حقــوق زنــان بــه افغانســتان 

رسازیــر شــد کــه عــده ی محــدودی از ایــن پول هــای بــادآورده، 

ــد. ــر کردن جیب هــای شــان را پ

ــی  ــی مل ــای هنگفت ــه کمک ه ــی ک ــی نهادهای ــف مدیرت ضع

ــه  ــان ب ــی زن ــط زندگ ــود رشای ــه ی بهب ــه بهان ــی را ب و بین امللل

دســت آوردنــد، باعــث شــده کــه ایــن پول هــا نــه بــرای زنــان کــه 

در بســیار مــوارد بــرای غیــر از زنــان بــه مــرف برســد.

نهادهایــی کــه بیشــر بــه شــکل منایشــی بــه برگــزاری 

برنامه هایــی در ســالن های مجلــل پرداختنــد کــه هیــچ گاه 

ــه  ــه دادن تقدیرنام ــده و ب ــه نش ــن جامع ــا وارد م ــن برنامه ه ای

بــه چهره هــا مشــخصی خالصــه شــد.

نخســتین  در  فیلــم،  افغــان  رییــس  کریمــی،  صحــرا 

گفتــامن نهــاد »اتــاق فکــر زنــان« بــا انتقــاد از وضعیــت زنــان، 

گفــت کــه در هــژده ســال، نهادهــای دولتــی، غیردولتــی، 

فرهنگــی، هــری و اجتامعــی تحــت نــام زن ایجــاد شــد و 

ــت آوردند؛  ــه دس ــرق ب ــن ط ــی را از ای ــای فروان ــده ای پول ه ع

زنــان  خصــوص  بــه  زنــان  بــه  مؤثــری  کاری  هیــچ  امــا 

ندادنــد. انجــام  روستانشــین 

فلســفه ی وجودی »اتاق فکر زنان« افغانستان

زنــان  فکــر  اتــاق  بنیان گــذاران  از  یکــی  مومنــد،  مریــم 

افغانســتان گفــت: »زمانــی کــه بــرای اولین بــار ما در شــبکه های 

ــب  ــای عجی ــا واکنش ه ــم، ب ــت کردی ــالم موجودی ــی اع اجتامع

ــاق  ــد کــه ات ــا ســؤال می کردن مــردم مواجــه شــدیم؛ مــردم از م

 تــان در کجــا اســت؟ در ایــن اتــاق بــه چــی فکــر می کنیــد؟ ایــن 

ــدی  ــد و ناامی ــاد امی ــس متض ــان دهنده ی دو ح ــا نش واکنش ه

ــا باعــث شــد کــه  ــام م ــا ن ــن کــه حت ــل ای ــه  دلی ــد ب اســت؛ امی

مــردم فکــر کننــد کــه مــا دنبــال چــه چیــزی اســتیم؟ ناامیــدی 

به دلیــل ایــن کــه مــردم از چنیــن نهادهایــی خاطــره ی خــوش 

ــتند.« ــن نیس ــز خوش بی ــا نی ــاد م ــورد نه ــدارد و در م ن

ــالت  ــای تعام ــی از نهاده ــان یک ــری در جه ــای فک کانون ه

اجتامعــی، فرهنگــی و سیاســی اســت کــه در پیرفــت جوامــع 

نقــش ســازنده دارد.  

نیــام صورتگــر، عضــو نهــاد اتــاق فکــر زنــان افغانســتان، در 

اولیــن نشســت ایــن نهــاد گفــت کــه جــای اتــاق فکــر زنــان در 

افغانســتان در بســیاری مــوارد در افغانســتان خالــی بــوده اســت 

ــه  ــطحی گرفت ــم س ــوار، تصمی ــت دش ــل در حال ــن دلی ــه همی ب

شــده اســت. دانشــگاه ها تنهــا بســر بــرای راه یابــی زنــان 

ــال در  ــزده س ــدود پان ــا ح ــت؛ »م ــوده اس ــان ب ــا آن ــه آرمان ه ب

ــم  ــور کار کردی ــن کش ــان ای ــرای زن ــتان ب ــگاه های افغانس دانش

و همــواره فکــر می کردیــم کــه طرح هــا و دســتورالعمل های 

ــاخته  ــد س ــه بای ــان در جامع ــکالت زن ــل مش ــرای ح ــی ب خاص

شــود و بــه نتیجــه رســیدیم کــه اتــاق فکــر زنــان را ایجــاد کنیــم.«

خط و مشــی اتاق فکر زنان 

ــا  ــا جنگ ه ــخ ب ــول تاری ــتان در ط ــردم افغانس ــت م رسنوش

گره خــورده اســت کــه زنــان قربانــی اصلــی ایــن جنگ هــا 

ــث  ــی باع ــای جنگ ــر گروه ّه ــان و دیگ ــور طالب ــد. حض ــوده ان ب

شــده کــه تــا هنــوز ایدیولــوژی خشــن و زن ســتیزانه در کشــور 

ــان  ــور طالب ــن، حض ــای ناام ــد؛ در والیت ه ــته باش ــود داش وج

دسرســی زنــان را بــه آمــوزش ناممکــن کــرده اســت. ایــن نهــاد 

ــه  ــان ب ــرای دسرســی زن ــالش پیداکــردن راه هــای حــل ب در ت

آمــوزش اســت. 

زنــان در افغانســتان کارگــران بی مــزد اســتند و یــا شــغل های 

نیمه وقــت خیاطــی، معلمــی، آشــپزی و آرایش گــری بــرای آنــان 

در نظرگرفتــه شــده اســت. ایــن نهــاد بــرای رشــد زنــان و از بیــن 

ــه  ــت ک ــالش اس ــد و در ت ــیتی کار می کن ــض جنس ــردن تبعی ب

فرصت هــای شــغلی بــرای زنــان ایجــاد کنــد.

ایــن نهــاد بــه دنبــال ایــن اســت کــه زنــان بایــد ســهم 

سیاســی،  اجتامعــی،  برنامه هــای  در  مــردان  بــا  مســاوی 

باشــند. داشــته  اقتصــادی  و  فرهنگــی 

ایجــاد قوانیــن معتــرب در دادگاه هــا و نهادهــای جزایــی 

بــرای حقــوق انســانی زنــان، اختصــاص بودجــه ای خــاص بــرای 

ــان  ــت زن ــود وضعی ــت بهب ــدت جه ــای درازم ــا و پالن ه برنامه ه

ــظ  ــی، حف ــات اجتامع ــت، خدم ــل، بهداش ــه ی تحصی در عرص

امنیــت فــردی و اجتامعــی زنــان، حامیــت از آزادی هــای فــردی 

ــه ی  ــوان حقــوق انســانی، ایجــاد زمین ــه عن ــان ب و اجتامعــی زن

ــان روســتایی، برگــزاری نشســت های فرهنگــی و چــاپ  رشــد زن

کتــاب، از برنامه هــای درازمــدت و کوتاه مــدت ایــن نهــاد اســت.

نقــد و نظرها در مورد ایجاد نهادهای حامی زنان

ســوء اســتفاده از نــام زنــان تحــت عنــوان نهادهــای مدافــع 

حقــوق زنــان، همــواره مــورد نقــد و نکوهــش قــرار گرفتــه اســت.

صحــرا کریمــی می گویــد: »متــام مســائلی کــه در خــط 

ــه  ــت ک ــی اس ــایل کل ــت، مس ــده اس ــاد گنجانی ــن نه ــی ای مش

ــال  ــا خی ــا ی ــک روی ــه ی ــائل، ب ــن مس ــه ی ای ــه هم ــیدگی ب رس

می مانــد تــا حقیقــت؛ زیــرا ایــن همــه کار از توانایــی یــک نهــاد 

ــت.« ــر اس باالت

بانــو کریمــی گفــت کــه وقتــی آن رســیده تــا از زاویــه ی 

دیگــری بــه مســائل زنــان نــگاه شــود. »بهــر اســت از شــعارهای 

ــیم.  ــته باش ــدی داش ــل ج ــت و عم ــته و حرک ــی گذش این چنین

از درس دادن الفبــا بــه زنــان روســتایی بگذریــم و بــه زنــان 

ــرای رشــد  ــه اصطــالح روشــن فکر و مــدرن فکــر و ب شــهری و ب

ــم.« ــان کار کنی آن

در همیــن حــال عــده ای از زنــان از کارکــرد چنیــن نهادهایی 

خوش بیــن اســتند و می گوینــد کــه وجــود چنیــن نهادهــا و 

دادخواهی هایــی کــه بــرای حقــوق زنــان کار می کننــد، بی اثــر 

نبــوده و در گســرش روشــن گری زنــان نقــش داشــته اســت.

»مــا منی توانیــم  می گویــد:  دانشــجو،  وفایــی،  تورپیکــی 

نفــش نهادهــا و پروژه هایــی کــه تحــت نــام زنــان فعالیــت 

ــان  ــد را نادیــده بگیریــم؛ چــون ایــن نهادهــا، زن داشــتند و دارن

کــرده  را متوجــه حقــوق شــان  زنــان شــهری  بــه خصــوص 

ایــن  از  اثــر بی ســوادی و کم ســوادی  امــا مــردم در  اســت؛ 

دارنــد.«   اشــتباه  برداشــت  و  درک  دادخواهی هــا 

دست آوردهای زنان

ــی  ــان، دســت آوردهای خوب ــم طالب ــان بعــد از ســقوط رژی زن

ایجــاد حکومــت  در زندگــی اجتامعــی خــود داشــته  انــد.  

و  و ســهم  اجتامعــی  آزادی  ارزش هــای  اصــل  و  دموکرتیــک 

ــه ی  ــت و جامع ــتم دول ــردان در سیس ــان و م ــرک زن ــش مش نق

وضعیــت  کــه  اســت  بــوده  فرصت هایــی  همــه  افغانســتان، 

زندگــی اجتامعــی زنــان را تــا جایــی رو بــه بهبــود بــرده اســت.

نهادهــای  و  دانشــگاه ها  مکتب  هــا،  در  تحصیــل  حــق   

ــای  ــا، نهاده ــطح ارگان ه ــی در س ــای مدن ــی،  فعالیت ه آموزش

آزاد و احــزاب، نقــش زنــان در انتخابــات، ســهم زنــان در کابینــه 

ایجــاد  رســانه ها،  در  زنــان  حضــور  افغانســتان،  پارملــان  و 

موفقیت هــا  ورزشــی،  و  هــری  دســت آوردهای  و  زمینه هــا 

همــه  در  زنــان  بین امللــل  و  ملــی  خــوب  دســت آوردهای  و 

ــت آوردهای  ــارت از دس ــان و تج ــت، زن ــان و مدیری ــا، زن عرصه ه

نســبی زنــان در طــی ســال های اخیــر اســت.

چالش  های زنان

 بــا وجــود حامیــت جامعــه ی جهانــی، ایجــاد نهادهــای 

مدافــع حقــوق زن و پول  هــای بی شــامری کــه در زمینــه ی رشــد 

زنــان در افغانســتان بــه مــرف رســیده اســت، بــا ســپری شــدن 

دو دهــه ی اخیــر، هنــوز هــم زنــان بــا چالش هایــی بزرگــی 

روبــه رو اســتند و ایــن مشــکالت نتوانســته در جامعــه  یافغانســتان 

خشــونت های  فرهنگــی،  محدودیت هــای  شــود؛  رفــع 

خانوادگــی، تبعیــض و نــوع دوگانگی هــا میــان زن و مــرد در 

امتیــاز  عــدم  اجتامعــی،  و  فــردی  آزادی  عــدم  خانواده هــا، 

اجتامعــی و حقوقــی بــرای زنــان، ضعــف قوانیــن  امنیتــی بــرای 

حفــظ حقــوق زنــان، عــدم حامیــت دولــت از آزادی زنــان، عــدم 

ــل  ــی و تحصی ــای اجتامع ــان در فعالیت ه ــع زن ــان، من آزادی بی

در والیت هــا دوردســت، عــدم تضمیــن بــرای جلوگیــری از آزار و 

اذیــت، تهدیدهــای سیاســی بــر رونــد کار سیاســی و اجتامعــی 

ــان، مرگ ومیــر مــادران  ــان، فقــر، بی ســوادی و کم ســوادی زن زن

و ضعــف رســیدگی بــه ســالمت زنــان، ازدیــاد خشــونت های 

توســط  زنــان  صحرایــی  مجــازات  خودکشــی،  خانوادگــی، 

از  اجبــاری،  ازدواج هــای  و  طالبــان  و  محلــی  مناینده هــای 

ــتند. ــر آن اس ــتان درگی ــان در افغانس ــه زن ــد ک ــی ان چالش های

نقطه ی آغازین

حــدود یــک قــرن قبــل، نخســتین جنبــش آزادی خواهــی 

بــا  تأســیس انجمــن نســوان بــه رهــربی ملکــه ثریــا، خانــم 

ــرای  ــان ب ــه زن ــود ک ــن دوران ب ــد؛ در ای ــاز ش ــه آغ ــاه  امان الل ش

ــه بیــرون از کشــور فرســتاده شــدند، چندهمــری و  تحصیــل ب

ــه در  ــب دخران ــن مکت ــد؛ اولی ــع ش ــغ من ــران نابال ازدواج دخ

افغانســتان ایجــاد و تحصیــل  دخــران اجبــاری شــد..

 پــس از حکومــت امان اللــه ،حرکت هــای کوچــک و بــزرگ 

دیگــری نیــز در جهــت دفــاع از حقــوق زنــان انجــام شــد کــه از آن 

جملــه می تــوان تشــکیل اتحادیــه ی زنــان، ایجــاد مؤسســه ی عالی 

نســوان و تأســیس ســازمان دموکراتیــک زنــان افغانســتان نــام بــرد. 

 دوره ی طالبــان نــه تنهــا ایــن فعالیت هــا را محــدود کــرد کــه 

ــاد داد. در  ــه ب ــا آن جــا کــه می توانســت ب حاصــل آن هــا را نیــز ت

ایــن دوره زنــان خانه نشــین شــدند و اجــازه ی هــر گونــه فعالیــت 

در بیــرون از خانــه، از آن هــا گرفتــه شــد.

ــه  چهــارده  ســاله اســت کــه بــه خواســت مادربزرگــش، ب

ــچ  ــه آن هی ــه ب ــدی ک ــد؛ عق ــاله  در می آی ــرد 27س ــد م عق

ــدارد. ــی ن رضایت

ــت  ــرد اس ــر خ ــه دخ ــا ک ــتعار« از آن ج ــام مس ــا »ن الین

ــویی  ــی زناش ــدارد، در زندگ ــرای ازدواج ن ــی ب ــچ آمادگ و هی

از  می شــود؛  روبــه رو  زیــادی  مشــکالت  بــا  خانوادگــی  و 

ــا  ــط جنســی ب ــا رواب ــه و آشــپزی ت ــدی در کارهــای خان نابل

شــوهرش؛ بــه همیــن ســبب بارهــا مــورد خشــونت های 

شــوهر و اعضــای خانــواده ی شــوهرش قــرار می گیــرد.

ــا  ــه دنی ــری ب ــالگی اش، پ ــه 15س ــد ک ــال بع ــک س ی

ــری. ــر دیگ ــت، پ ــاله اس ــه 16  س ــد ک ــال بع ــی آورد و س م

ــا تحقیــر  الینــا کــه از رشوع زندگــی زناشــویی، همــواره ب

ــد  ــه رو اســت، فکــر می کن و خشــونت لفظــی و فیزیکــی روب

بــا بــه دنیــا آوردن اوالد، بخشــی از ایــن خشــونت ها کاســته 

می شــود؛ امــا انــگار هیــچ تأثیــری بــر حــال و روز الینــا 

نــدارد. زندگــی او هــر روز ســخت تر از گذشــته می شــود. 

ــوهرش او را  ــه ش ــت ک ــته اس ــش گذش ــال از ازدواج ــه س س

طــالق می دهــد و بــا پــر دومــش کــه هنــوز شــیرخوار 

ــی اش را از  ــر اول ــدازد و پ ــش می ان ــه بیرون ــت، از خان اس

ــه ی شــوهر و کنــار  ــه خان ــرای مانــدن ب ــا ب او می گیــرد. الین

طفــل دوســاله ی دیگــرش کــه بــه او نیــاز دارد، پیــش همــه 

اعضــای خانــواده ی شــوهرش عــذر و زاری می کنــد؛ امــا 

ــد. ــش منی کن ــه حال ــی ب ــچ کمک هی

مــادرش  خانــه ی  بــه  شــیرخوارش  کــودک  بــا  الینــا 

پنــاه می بــرد؛ مــادری کــه بــه دلیــل مشــکل اقتصــادی 

ــتین  ــودش آس ــد خ ــد و بای ــت کن ــا حامی ــد از الین منی توان

ــا بتوانــد مــرف خــود و طفــل یک ســاله اش را  ــد ت ــاال بزن ب

ــاورد. ــت بی ــه دس ب

الینــا در یــک دکان لبــاس زنانــه بــه حیــث فروشــنده کار 

ــود و  ــی خ ــرخ زندگ ــدن چ ــه چرخان ــن راه ب ــرد و از ای می گی

کودکــش می پــردازد. او، هــر صبــح را وقــت مــی رود و شــام 

ــه  ــکل ب ــزار مش ــا ه ــروزش را ب ــا ام ــردد ت ــت برمی گ را ناوق

ــش بچســپاند. فردای

ــم  ــم ک ــادرش را ک ــر م ــه دیگ ــا ک ــاله ی الین ــل یک س طف

فرامــوش کــرده اســت، مادربزرگــش را مــادر صــدا می زنــد و 

ــا دارد، دلــرد می شــود. ــه الین ــه ای کــه ب از عالق

ــته  ــن دکان نشس ــت ویری ــا پش ــه الین ــا ک ــی از روزه یک

ــد از آن روز،  ــد. بع ــزی می آی ــد چی ــرای خری ــازی ب ــه رسب ک

ــا  ــا ت ــه آن ج ــد ب ــه ای رس می زن ــه بهان ــاز ب ــر روز آن رسب ه

توجــه الینــا را بــه خــودش جلــب کنــد. یــک ماهــی از ایــن 

ــنهاد  ــا پیش ــه الین ــه ب ــذرد ک ــاگاه می گ ــای گاه و ن رسزدن ه

ازدواج می دهــد. آن رسبــاز بــا ایــن کــه می دانــد الینــا قبــال 

ــد  ــا می گوی ــه الین ــش دارد، ب ــی همرای ــرده و طفل ازدواج ک

ــد. ــی می کن ــدر نگه بان ــد پ ــش مانن ــه از طفل ک

الینــا کــه زندگــی اش را شــوهر اولــی اش نابــود کــرده 

اســت، بــه حرف هــای خواســتگارش دلخــوش می کنــد و 

ایــن فرصــت را از دســت منی دهــد. او خواســتگاری ایــن 

رسبــاز پولیــس را قبــول می کنــد و رسبــاز برایــش می گویــد 

کــه بایــد در ایــن مــورد بــا خانــواده اش مشــوره کنــد. پــس از 

چنــد روزی، رس و کلــه ی رسبــاز خواســتگار پیــدا می شــود و 

می گویــد کــه خانــواده اش بــا ازدواج آن هــا موافــق انــد؛ امــا 

بچــه اش را منی پذیرنــد. از ایــن کــه خواســتگاری الینــا آوازه  

بیــن قــوم و اطرافیانــش شــده، ناگزیــر بــه او جــواب مثبــت 

می دهــد و بــا هــم نــکاح می کننــد و طفــل الینــا بــا مــادرش 

می مانــد.

می فهمــد  الینــا  کــه  اســت  ازدواج  دوم  روز  از  پــس 

شــوهرش معتــاد بــه الــکل و دیگــر موادهــای مخــدر اســت؛ 

ــب  ــد و ش ــرون می زن ــه بی ــت از خان ــح وق ــه صب ــوهری ک ش

را ناوقــت در حالــی کــه تــا خرخــره مســت اســت، بــه خانــه 

کــه شــوهرش  تــالش می کنــد  بارهــا  الینــا  برمی گــردد. 

را مجبــور بــه تــرک مــواد مخــدر کنــد؛ امــا شــوهرش بــا 

شــب  از  مســت تر  همیشــه  هــم  بــاز  مکــرر،  وعده هــای 

گذشــته بــه خانــه برمی گــردد.

ــس از  ــه پ ــود ک ــه می ش ــا حامل ــاه، الین ــد م ــس از چن پ

ــه در  ــی ک ــود جنین ــخص می ش ــونوگرافی، مش ــات س معاین

ــه  ــی ک ــت؛ جنین ــر اس ــت، دخ ــد اس ــال رش ــکم او در ح ش

دســت خشــونت شــوهر را بــر  الینــا بــاال می کنــد و او را 

ــکنجه  ــکم دارد، ش ــر در ش ــه دخ ــن ک ــرم ای ــه ج ــر روز ب ه

ــوردش  ــود و برخ ــه کار می ش ــا ب ــن الین ــع رف ــد. مان می کن

بــا الینایــی کــه تــا هنــوز دوســتش داشــت، تغییــر می کنــد.

ــا  ــد، الین ــا وارد می کن ــر الین ــه ب ــکنجه هایی ک ــر ش ــر اث ب

ــنوا و  ــه ناش ــی آورد ک ــا م ــه دنی ــت ب ــش از وق ــرش را پی دخ

معلــول اســت. شــوهر معتــاد کــه خشــمی بــر خشــمش 

افــزوده می شــود، از هــامن روزهــای اول بــه دنیــا آمــدن ایــن 

ــر  ــد و ه ــوب می کن ــا را لت وک ــادرش الین ــوب، م ــوزاد معی ن

ــر  ــش پ ــوهر اول ــرای ش ــور ب ــه چط ــن ک ــه ی ای ــه بهان روز ب

بــه دنیــا آورده و بــرای او دخــر معیــوب، او را مــورد شــکنجه 

قــرار می دهــد.

شــوهر، از خانــواده ی الینــا بــه جــرم ایــن کــه دخــر 

شــان طفــل ناقصــی بــه دنیــا آورده اســت، پــول درخواســت 

ــول دردی را دوا  ــن پ ــا ای ــد؛ ام ــداوی کن ــا او را ت ــد ت می کن

منی کنــد و پــس از چنــد ماهــی، نــوزاد الینــا می میــرد.

کــم  الینــا  بــر  خشــونت ها  دخــر،  نــوزاد  مــرگ  بــا 

منی شــود تــا ایــن کــه بــرای بــار دوم هــم الینــا دخــر 

ــوهر  ــا ش ــت؛ ام ــامل اس ــه س ــری ک ــی آورد؛ دخ ــا م ــه دنی ب

ــل  ــه مث ــد ک ــری می خواه ــد؛ او پ ــر منی خواه ــا دخ الین

خــودش بــزرگ شــود، مســت کنــد و بیایــد خانــه خشــمش را 

ــد. ــی کن ــش خال ــر زن ب

شــوهر الینــا بــا بــه دنیــا آمــدن دخــر دوم، دیگــر بــه فکــر 

الینــا نیســت و دنبــال زنــان دیگــری مــی رود؛ کاری کــه برای 

الینــا تحملــش ســخت تر از تحمــل خشــونت هایی اســت 

ــام،  ــت. رسانج ــته اس ــر او روا داش ــوهرش ب ــوز ش ــا هن ــه ت ک

ــه بن بســت می رســد  ــا و شــوهرش ب رابطــه ی زناشــویی الین

ــد. ــرون می کن ــه بی ــوهرش او را از خان و ش

الینــا پــس از چنــد مــاه تحمــل و انتظــار در خانــه ی 

او  رساغ  شــوهرش  می شــود،  مطمیــن  وقتــی  مــادرش، 

ــی درج  ــی و قضای ــای عدل ــکایتش را در نهاده ــد، ش منی آی

ــدا  ــوهرش ج ــه از ش ــت ک ــن اس ــال ای ــاال دنب ــد و ح می کن

ــاورد. ــت بی ــه دس ــرش را ب ــت دخ ــق حضان ــود و ح ش

خانواده6

طــالق پدیــده ای اســت کــه ایــن روزهــا بــه شــدت در 

ــد؛  ــرده ان ــیار گس ــالق بس ــل ط ــت. دالی ــرش اس ــال گس ح

امــا زیربنــای همــه ی آن هــا، نداشــن شــناخت مناســب زن و 

ــای  ــف در مهارت ه ــل و ضع ــدم درک متقاب ــم، ع ــوهر از ه ش

زندگــی زناشــویی اســت. گاهــی زوجیــن بــه مرحلــه ای 

می رســند کــه جــز طــالق راهــی برای شــان منی مانــد.

و  بــود  افــراد طوالنی تــر  زندگــی مشــرک  در گذشــته 

طــالق بــه نــدرت اتفــاق می افتــاد؛ امــا امــروزه بــا توجــه 

بــه افزایــش مشــکالت اقتصــادی، ابتــال بــه بیامری هــای 

روانــی، فشــار وارده از ســوی رســانه های اجتامعــی و ... آمــار 

طــالق بســیار بــاال رفتــه اســت. مجموعــه ای از عوامــل فــردی، 

ــالق  ــرای ط ــری ب ــد در تصمیم گی ــی می توان ــی و روان اجتامع

ــد.  ــل باش دخی

عوامل طاق 

بهــر اســت عوامــل طــالق را بشناســید و آگاهانــه در 

جملــه ی  از  کنیــد؛  اقــدام  طــالق  از  پیش گیــری  جهــت 

مهم تریــن عوامــل طــالق، می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره 

داشــت.

از  یکــی  جوانــی  در  ازدواج  هنــگام:  زود  ازدواج   -1

ــویی  ــی زناش ــی از زندگ ــیم چهره آرمان ــل در ترس ــل دخی عوام

رویایــی اســت. ایــن افــراد بعــد از ازدواج و رویارویــی بــا 

مســؤولیت های زندگــی مشــرک و درخواســت های همــر 

ــویی  ــی زناش ــود زندگ ــی از نب ــی ناش ــی رسخوردگ ــار نوع دچ

می شــوند.  رویایــی 

ــالق  ــد از ط ــراد بع ــیاری از اف ــی: بس ــای قبل 2- ازدواج ه

بــدون ایــن کــه از لحــاظ روانــی بــه دلیــل شکســت ناشــی از 

ازدواج قبلــی خــود بهبــود یافتــه باشــند و آمادگــی الزم بــرای 

ــه ی  ــند، وارد رابط ــته باش ــد را داش ــه ی جدی ــک رابط رشوع ی

ــوند.  ــد می ش جدی

3- مســائل و مشــکات مالــی: فقــر مهم تریــن شــاخصی 

اســت کــه بیشــر از هــر عامــل دیگــری خطــر طــالق را 

افزایــش می دهــد. زوج هایــی کــه در زندگــی بدهی هــای 

باالیــی دارنــد، بــه طــالق نزدیک تــر می شــوند. بیــن مادیــات 

ــود دارد.  ــتقیم وج ــه ی مس ــادی رابط و ش

فرزنــدان  زیــاد:  فرزنــدان  و  شــدن  دار  بچــه   -4

شــیرینی های زندگــی اســتند؛ امــا خانواده هایــی کــه بــه 

فکــر بچــه دار شــدن اســتند، بایــد بداننــد کــه داشــن فرزنــد 

زیــاد نیــاز بــه زمــان، انــرژی و پــول بیشــر نیــز دارد.

بــودن  باور هــای مذهبــی: همســان  و  اعتقــادات   -5

نقــش  هــم  بــا  زوجیــن  باور هــای  و  ارزش هــا  اعتقــادات، 

ــالق در  ــد. ط ــا می کن ــالق را ایف ــری از ط ــی در پیش گی مهم

میــان زن و شــوهر هایی کــه هــر دو افــرادی مذهبــی اســتند 

ــت.  ــی اس ــر مذهب ــراد غی ــر از اف ــب کم ــه مرات ب

ــی  ــه تنهای ــالت ب ــن تحصی ــات: داش ــزان تحصی 6- می

ــر  ــت. ب ــی نیس ــدار کاف ــق و پای ــی موف ــن ازدواج ــرای داش ب

اســاس مطالعــات انجــام شــده، آمــار طــالق در میــان افــرادی 

کــه ســطح تحصیــالت باالتــری دارنــد، کمــر اســت. 

7-  تفــاوت ســنی زیــاد: بهریــن تفــاوت ســنی در ازدواج 

ــا 8 ســال از همــرش اســت. در  ــودن شــوهر 2 ت ــر ب بزرگ ت

ــی  ــر از زمان ــیار کم ــالق بس ــامل ط ــنی احت ــاوت س ــن تف ای

اســت کــه اختــالف ســنی دو فــرد در خــارج از ایــن محــدوده 

باشــد.

8- اختــاف نظــر در تربیــت کــودک و فرزنــدان: عــدم 

تفاهــم و اختــالف نظــر بــر روی مســائل مختلــف، بــه خصــوص 

تربیــت فرزنــد از جملــه مــواردی اســت کــه بــه طــالق منجــر 

ــی  ــه کس ــه چ ــن ک ــر رس ای ــن ب ــیاری از والدی ــود. بس می ش

بایــد تربیــت فرزنــد را بــه عهــده بگیــرد بــا یک دیگــر بــه 

مشــکل بــر می خورنــد. دریــغ از ایــن کــه هــر دو بایــد در 

ــند.  ــر باش ــا یک دیگ ــو ب ــد همس ــت فرزن تربی

9- خیانــت: یکــی از نگران کننده تریــن علــل جدایــی، 

طــالق بــه دلیــل خیانــت اســت. در بســیاری از مــوارد خیانــت 

بــه تنهایــی ســبب طــالق منی شــود. معمــوال همــران خائــن 

ــأله  ــی مس ــتند و مدت ــر اس ــردن یک دیگ ــد ک ــه متقاع ــادر ب ق

ــالق  ــه ط ــل ب ــت تبدی ــی خیان ــد. زمان ــر می اندازن ــه تأخی را ب

می شــود کــه اعتــامد بیــن زوجیــن کامــال از بیــن رفتــه باشــد. 

10- مشــکات و عــدم آمــوزش جنســی: مشــکالت 

ــن عوامــل طــالق  در مســائل جنســی یکــی دیگــر از مهم تری

جنســی  رابطــه ی  میــزان  و  نــوع  کــه  هایــی  زوج  اســت. 

متفاوتــی بــا هــم دارنــد، بــا ایــن مشــکل روبــه رو خواهند شــد. 

11- اعتیــاد بــه مــواد مخــدر و الــکل: ســوء مــرف مــواد 

ــیدن  ــم پاش ــی در از ه ــش مهم ــد نق ــکل می توان ــدر و ال مخ

بســیاری از زندگی هــا داشــته باشــد. بــه دلیــل خــامری 

ــود،  ــار ش ــت بدرفت ــن اس ــاد ممک ــرد معت ــاد ف ــی از اعتی ناش

ــرش  ــام فک ــد و مت ــود، دزدی کن ــز ش ــد، قانون گری دروغ بگوی

ــا الــکل باشــد.  تهیــه ی مــواد مخــدر ی

مــواردی  در  روانــی:  مشــکات  و  اختــاالت   -12

کــه یکــی از همــران دچــار اختــالالت روحــی و روانــی، 

باشــد،  و...  اختــالالت شــخصیتی  افردگــی، اضطــراب، 

ســبب بــه وجــود آمــدن رفتار هایــی در او می شــود کــه ســبب 

ــواده ی او می شــود. بیامری هــا و  رنــج کشــیدن همــر و خان

ــود.  ــان ش ــع درم ــه موق ــد ب ــی بای ــالالت روان اخت

طالق؛
 عوامل و تأثیراتش در خانواده

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

زهرا سیاس
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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 $

هــر چنــد روز سه شــنبه )21 عقــرب(، رییس جمهــور 

ــی و دو عضــو دیگــر  غنــی اعــالم کــرد کــه انــس حقان

طالبــان بــه  گونــه ی مــروط آزاد شــده انــد و قــرار 

امریکایــی  اســتادان دانشــگاه   از  تــن  بــا دو  اســت 

ربــوده  حقانــی  شــبکه ی  ســوی  از  کــه  افغانســتان 

ــه شــوند؛ امــا گزارش هایــی وجــود  ــد، تبادل شــده بودن

ــتان و  ــت افغانس ــان حکوم ــه می ــا معامل ــه گوی دارد ک

شــبکه ی حقانــی صــورت نگرفتــه و انــس حقانــی و دو 

ــه زنــدان بگــرام منتقــل  ــاره ب عضــو دیگــر طالبــان دوب

ــدند.  ش

نیــز روز  روال غنــی، همــر رییس جمهــور غنــی 

پنج  شــنبه )2۳عقــرب( در انســتتیوت صلــح امریــکا در 

واشــنگن گفتــه اســت کــه رونــد تبادلــه ی زندانیــان بــه 

خوبــی انجــام نشــده اســت. 

چــرا  کــه  ایــن  مــورد  در  غنــی  بانــو  کــه  آن  بــا 

زندانیــان تبادلــه  نشــده، اظهــار بی خــربی کــرده؛ امــا 

گفتــه اســت :»مطمــن نیســتم کــه چــرا ایــن کار نشــد؛ 

امــا شــاید یکــی از طرف هــا بــه وعــده ای کــه داده 

بــود، عمــل نکــرد و متأســفانه دو اســتاد )دانشــگاه 

امریکایــی( رهــا نخواهنــد شــد.«

او، همچنــان در بخــش دیگــری از صحبت  هــای 

خــود در مــورد خــط رسخ در گفت وگوهــای صلــح نیــز 

ــط رسخ او  ــه خ ــت ک ــرده اس ــد ک ــه و تأکی ــخن گفت س

ــان افغــان، حفــظ نظــام و  ــا طالبــان، زن در گفت وگــو ب

ــون اساســی افغانســتان اســت. قان

روال غنــی، در عیــن حــال کــه گفتــه اســت، طالبــان 

ــر باورهــای  ــی ب ــک حکومــت مبتن ــال ایجــاد ی ــه دنب ب

ــوع  ــن ن ــن بدتری ــه ای ــرده ک ــد ک ــتند، تأکی ــی اس دین

نظــام حکومــت داری اســت کــه در آن هیــچ گونــه 

ــدارد.  ــود ن ــم وج ــره و تفاه ــرای مذاک ــی ب جای

ایــن در حالــی اســت کــه از یک ســال بــه ایــن 

ــای  ــان پ ــرای کشــاندن طالب ســو تالش هــای جــدی ب

ــن  ــون ای ــا کن ــا ت ــت؛ ام ــده اس ــاز ش ــره آغ ــز مذاک می

تالش هــا نتایــج قابــل مالحظــه ای نداشــته اســت. 

زملــی  قبــل،  ســال  یــک  حــدود  ترامــپ،  دونالــد 

خلیــل زاد را بــه عنــوان مناینــده ی ویــژه ی امریــکا بــرای 

ــه دور  ــس از نُ ــا پ ــرد؛ ام ــاب ک ــتان انتخ ــح افغانس صل

مذاکــره ی خلیــل زاد بــا طالبــان، آقــای ترامــپ در پــی 

ــن  ــل، ای ــی در کاب ــاز امریکای ــک رسب ــدن ی ــته ش کش

ــرد. ــالم ک ــرده اع ــره را م مذاک

مســؤوالن امنیتــی در والیــت بغــالن، می گوینــد کــه 

ــده ی پولیــس ولســوالی ورســج والیــت تخــار از ســوی  فرمان

ــت. ــده اس ــته ش ــت کش ــن والی ــان در ای طالب

جاویــد بشــارت، ســخنگوی پولیــس بغــالن، در گفت وگــو 

افضــل  محمــد  می گویــد،  کابــل  صبــح  روزنامــه ی  بــا 

حکیمــی کــه بــه تازگــی بــه عنــوان فرمانــده ی پولیــس 

ولســوالی ورســج تخــار گامشــته شــده بــود، صبــح روز جمعــه 

ــت  ــه اش در حرک ــمت خان ــه س ــه ب ــی ک ــرب( هنگام )24عق

بــود، در مســیر ولســوالی های خوســت و گــذرگاه بــا کمیــن 

ــت. ــده اس ــته ش ــورده و کش ــان برخ طالب

آقــای بشــارت افــزود کــه در ایــن کمیــن طالبــان، افــزون 

ــز  ــظ او نی ــه محاف ــار، س ــج تخ ــس ورس ــده ی پولی ــر فرمان ب

ــد.  جــان باختــه ان

ســخنگوی پولیــس بغــالن تأکیــد می کنــد کــه نیروهــای 

ــا  ــد و ب ــاحه آمدن ــه س ــداد ب ــن روی ــالع از ای ــا اط ــی ب امنیت

طالبــان درگیــر شــدند کــه تلفاتــی نیــز بــه آنــان وارد شــده 

ــه نکــرد.  اســت؛ امــا در مــورد رقــم تلفــات جزئیــات ارائ

طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته اند. 

از  افغانســتان،  شــامل-رشق  در  بغــالن  والیــت 

والیت هــای ناامــن اســت. طالبــان بــا حضــور گســرده 

در ایــن والیــت، شــاهراه کابل–شــامل را بــه شــدت ناامــن 

کــرده انــد و اگــر ایــن والیــت از وجــود طالبــان پاک ســازی 

ــر  ــا مشــکالت جدی ت ــن کــه حکومــت ب نشــود، احتــامل ای

ــت. ــاد اس ــود، زی ــه رو ش روب

مســؤوالن وزارت مالیــه ی  افغانســتان، می گوینــد کــه 

ــه شــورای ملــی  ســند بودجــه ی ســال مالــی 1۳99 را ب

فرســتاده انــد. 

وزارت،  ایــن  ســخنگوی  مســجدی،  خــان  شــمروز 

ــر خــود نگاشــته  روز جمعــه )24عقــرب( در برگــه ی توی

اســت کــه ســند بودجــه ی ملــی ســال مالــی 1۳99، روز 

ــتاده  ــی فرس ــورای مل ــس ش ــر دو مجل ــه ه ــنبه، ب پنج ش

شــده اســت.

ــه  ــت ک ــرده اس ــدواری ک ــراز امی ــجدی اب ــای مس آق

هرچــه زودتــر شــورای ملــی ســند بودجــه ی ســال 

آینــده را تصویــب کنــد. 

ایــن در حالــی اســت کــه پیش نویــس بودجــه ی 

 21( سه شــنبه  روز  خورشــیدی   1۳99 مالــی  ســال 

ــد  ــه در »پرنســیب« مــورد تأیی عقــرب( در نشســت کابین

ــود. ــه ب ــرار گرفت ق

بــر بنیــاد آن چــه کــه وزارت مالیــه گفتــه اســت، 

بودجــه ی مالــی ســال 1۳99 حــدود 428 میلیــارد و 

ــان،  ــن می ــه از ای ــده ک ــب ش ــی ترتی ــون افغان ۳80 میلی

289 میلیــارد افغانــی آن بودجــه عــادی و 1۳9 میلیــارد 

افغانــی آن بودجــه ی انکشــافی اســت. 

گفتنــی اســت کــه بودجــه ی مالــی ســال جــاری 

نیــز ۳99 میلیــارد افغانــی بــود کــه از ایــن میــان بیــش 

از 275 میلیــارد آن بــه عنــوان بودجــه عــادی و 124 

میلیــارد در بخــش انکشــافی تخصیــص داده شــده بــود. 

ــرای  ــی ب ــده در حال ــی آین ــال مال ــه ی س ــند بودج س

تصویــب بــه شــورای ملــی فرســتاده شــده اســت کــه 

ــود  ــرده ب ــا ک ــفافیت ادع ــان ش ــش، دیدب ــاه پی ــد م چن

کــه بودجــه ی انکشــافی حکومــت افغانســتان در جریــان 

ایــن  و  می کنــد  تغییــر  درصــد  تــا60   41 تطبیــق، 

موضــوع، اعتبــار بودجــه ی ملــی افغانســتان را زیــر ســؤال 

بــرده اســت؛ امــا ایــن مســأله در آن زمــان از ســوی وزارت 

ــود. ــده ب ــتان رد ش ــه افغانس مالی

ــه  ــش ب ــی، در واکن ــات و همگرای ــی ثب ــته ی انتخابات دس

توقــف بازشــامری و تفتیــش آرا، تأکیــد می کنــد کــه تــا 

آخریــن لحظــه بــرای ابطــال آرای تقلبــی تــالش خواهــد کــرد 

ــق  ــات از طری ــرف انتخاب ــک ط ــه ی ــد داد ک ــازه نخواه و اج

ــد.  ــه زن ــه قــدرت تکی ــب ب تقل

انتخاباتــی  دســته ی  دوم  معــاون  ســعادتی،  اســدالله 

ثبــات و همگرایــی بــه ریاســت عبداللــه عبداللــه، روز جمعــه 

)24 عقــرب( در یــک نشســت خــربی گفــت کــه بــر اســاس 

ــون  ــالف قان ــزار رأی خ ــه 250 ه ــک ب ــود، نزدی ــناد موج اس

ــل  ــد باط ــه بای ــده ک ــه ش ــا ریخت ــه صندوق ه ــل ب و طرزالعم

شــود.

آقــای ســعادتی گفــت کــه بــه محتــوای 1۳7 هــزار رأی که 

در صندوق هــا ریختــه شــده، نیــز دســت برد زده شــده اســت؛ 

بــه ایــن معنــا کــه آرای صندوق هــا در برخــی نقــاط کــم شــده 

ــا  ــه صندوق ه ــر رأی ب ــاط دیگ ــی نق ــم در برخ ــا ه ــت و ی اس

اضافــه شــده اســت. بیــش از 102 هــزار رأی دیگــر در خــارج 

از زمــان بــه صندوق هــا ریختــه شــده اســت.

ــوص  ــات در خص ــی توضیح ــت اساس ــرد، عل ــد ک او تأکی

آرای مشــکوک و تقلبــی، آگاه ســاخن مــردم اســت کــه 

ــه  ــت ک ــه اس ــات را باخت ــاز( انتخاب ــرف )دولت س ــد ط بدانن

ــارم  ــده ی چه ــت. »پرون ــی اس ــاخن آرای تقلب ــال س ــه دنب ب

آرای تقلبــی، پنجــاه الــی هفتــاد هــزار رأی دیگــر اســت 

ــن آرا شــامل  ــوگ، ای ــر اســاس اطالعــات رشکــت درمل کــه ب

شــصت های تکــراری و یــا هــم عکــس از روی عکــس گرفتــه 

ــیون  ــی کمیس ــناد حقوق ــون و اس ــه قان ــق ب ــه مطاب ــده ک ش

ــت.« ــل اس ــات، باط انتخاب

بــه گفتــه ی اســدالله ســعادتی، ایــن چهــار پرونــده ی 

ــی و  ــات و همگرای ــات ثب ــان دســته ی انتخاب ــی می آرای تقلب

ــت. ــه اس ــورد منازع ــات م ــیون انتخاب کمیس

و  ثبــات  انتخاباتــی  دســته ی  آمــار  اســاس  بــر 

همگرایــی، ناظــران ایــن دســته ی انتخاباتــی در طــول 

را  تقلبــی  رأی  هــزار   600 گذشــته،  مــاه  یک ونیــم 

کــرده  انــد. باطــل  و  شناســایی 

معــاون دوم دســته ی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی تأکیــد 

ــو  ــب دو پهل ــات جــرم اســت و تقل ــب در انتخاب کــرد کــه تقل

دارد کــه یــک پهلــوی آن بطــالن رأی اســت و پهلــوی دیگــر، 

ایــن اســت کــه تقلــب کاران راهــی دادســتانی کل شــوند.

ــات،  ــیون انتخاب ــاد از کمیس ــا انتق ــعادتی، ب ــدالله س اس

ــه  ــود ک ــالش می ش ــته ت ــاه گذش ــم م ــک ونی ــه در ی ــزود ک اف

ــات  ــیون انتخاب ــا کمیس ــود؛ ام ــمرده ش ــفاف ش ــای ش رأی ه

ــن کار نیســت. ــه ای حــارض ب

آقــای ســعادتی تأکیــد کــرد کــه بــر اســاس رأی پــاک، تیــم 

ــات اســت و  ــم در انتخاب ــن تی ــی پیش تازتری ــات و همگرای ثب

تحــت هیــچ رشایطــی حــارض نخواهــد بــود کــه رأی تقلبــی به 

گــردش افتــاده و بــه آن اعتبــار داده شــود. »بــاز هــم تأکیــد 

می کنیــم کــه بــر اســاس مصلحــت کشــور و قانونــی کــه مــا 

ــات از  ــد انتخاب ــه رون ــم ک ــالش کنی ــرث ت ــم، حداک ــاور داری ب

ــرود.« ــش ب ــا پی ــاع طرف ه ــو و اقن ــم، گفت وگ ــق تفاه طری

همگرایــی  و  ثبــات  انتخاباتــی  دســته ی  دوم  معــاون 

ــر  ــت و ه ــه کاره اس ــه هم ــد ک ــر نکن ــیون فک ــت: »کمیس گف

چــه کــه دلــش خواســت، انجــام دهــد. ایــن یــک قاعــده ی 

بین املللــی اســت کــه مــا یــک طــرف قضیــه و رشیــک 

انتخابــات اســتیم. مــا مطابــق بــه قانــون منفعــت و رضر 

داریــم. نکتــه ی دیگــر ایــن اســت کــه ســال 2014 نیســت. 

ــان داده  ــی نش ــد ول ــده می ش ــب فهمی ــال 2014 تقل در س

ــم  ــار تی ــده. این ب ــه ش ــا و چگون ــب در کج ــه تقل ــد ک منی ش

ــه  ــده ب ــل، پرون ــه مح ــل ب ــه، مح ــه دان ــه ب ــا دان ــی م تخنیک

ــب  ــا تقل ــه در کج ــم ک ــد و می فهمی ــایی کردن ــده شناس پرون

بــوده اســت، همــه ی این هــا را  نــوع تقلــب چــه  شــده، 

می دانیــم.«

ایــن در حالــی اســت کــه کمیســیون انتخابــات پــس 

از چنــد روز بازشــامری و تفتیــش آرا، روز چهارشــنبه )22 

عقــرب( رونــد بازشــامری را بــه دلیــل مامنعت هــای دســته ی 

ــرد. ــف ک ــی، متوق ــات و همگرای ــی ثب انتخابات

طالبان فرمانده ی پولیس ولسوالی »ورسج« تخار 
را در بغالن کشتند

وزارت مالیه سند بودجه ی سال مالی 1399 
را به شورای ملی فرستاد

ثبات و همگرایی: اجازه منی دهیم
 کسی با رأی تقلبی به قدرت برسد

روال غنی: شبکه ی حقانی ممکن است
 موضوع: اعالن داوطلبی تهیه و تدارک تیل دیزل  و پطرول  استادان دانشگاه امریکایی را رها نکند

مورد رضورت ریاست تصدی مسافربری ملی بس

د افغانستان اسالمي جمهوري - جمهوری اسالمی افغانستان

د ترانسپورت وزارت ترانسپورت
اداره ترانسپورت جاده 

معاونیت مالی واداری 

ریاست تدارکات 

آمریت تدارکات 

ــان واجــد  اداره ترانســپورت جــاده، وزارت ترانســپورت ازمتــام داوطلب

ــدارک  ــه و ت ــی تهی ــا در پروســه داوطلب ــد ت ــط دعــوت مــی منای رشای

مقــدار )227,680( لیــر تیــل دیــزل )6,200( لیــر تیــل پطــرول 

مــورد رضورت ریاســت تصــدی مســافربری ملــی بــس دارای شــاره 

و  منــوده  اشــراک   )DNPBE/NCB/G/OB/98/001( تشــخیصیه 

ــدارکات،  ــت ت ــگان از آمری ــور رای ــه ط ــه را ب ــی رشطنام ــافت کاپ س

ریاســت تــدارکات بدســت آورده، آفرهــای خویــش را مطابــق رشایــط 

منــدرج رشطنامــه و طبــق قانــون و طرزالعمــل تــدارکات  طور رسبســته 

از تاریــخ نشــــــر اعـــــان الــی ســاعت  10:00 قبــل از ظهــر مــورخ 

16/قــوس/1398 بــه ریاســت تــدارکات، اداره ترانســپورت جــاده، 

وزارت ترانســپورت واقــع  انصــاری وات ، متصــل  رادیــو تلوزیــون 

ملــی ارایــه مناینــد. آفرهــای ناوقــت رســیده و انرنیتــی قابــل پذیــرش 

منــی باشــد.

ــغ  ســه صــد و  تضمیــن آفــر طــور گرنتــی بانــک مبلــغ 350،000 مبل

ــخ   ــه تاری ــایی ب ــی اخــذ می گــردد. جلســه آفرگشـــ پنجــاه هــزار افغان

16/ قــوس/1398   ســاعت  10:00 قبــل از ظهــر در تــاالر کنفرانــس  

اداره ترانســپورت جــاده  منــزل دوم تدویــر مــی گــردد.
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w w w . s u b h e k a b u l . c o m 8ما می نویسیم، شام قضاوت کنید

در  کرایی اش  اتاق  در  طاهره،  تلخ،  و  رسد  روز  یک  در 

کابل نشسته است. او یک همر و سه فرزند کوچک دارد؛ 

اما آخرین باری که همه با هم بودند، سال 2018 بود که 

بگریزند.  افغانستان  از  کردند  تالش 

که  شد  باعث  میدان وردک،  شان،  والیت   در  ناامنی 

طاهره ی  27ساله تالش کند تا با خانواده اش از راه ایران به 

ترکیه بگریزد؛ اما زمانی که تالش شان را آغاز کردند، تنها 

و  طاهره  شدند.  موفق  هفت  ساله اش  دخر  و  پر  همر، 

دخر شش ساله اش آن قدر ها خوش شانس نبودند. پولیس 

دوباره  و  کرد  بازداشت  ایران-ترکیه  مرز  در  را  آن ها  ایران 

دخرم  »لباس  می گوید:  طاهره  فرستاد.  افغانستان  به 

موقع  به  نتوانستیم  آن  از  پس  و  کرد  گیر  خاردار  سیم  به 

از هم جدا  این که می دیدم خانواده  ام  از  از مرز بگذریم. 

می شدند، قلبم شکست. برایم بسیار دشوار بود که از پر 

داشت،  نیاز  مادرش  به  کسی  هر  از  بیشر  که  سه ساله ام 

شوم.« جدا 

و  کار  یافن  دنبال  به  افغانستان  از  بی شامری  مردان 

آن ها  مردان شان  که  زنانی  زندگی  اما  اند؛  گریخته  امنیت 

را جا گذاشته اند، بدتر می شود؛ به ویژه حاال که طالبان به 

می دهند. ادامه  افغانستان  بر  شان  بیشر  تسلط 

از  اخیر نشان داده است که 41 درصد  نظرسنجی های 

که  کنند  ترک  را  کشور  این  می خواهند  افغانستان  مردم 

آمار بی سابقه ای است. این آمار در میان زنان به 50 درصد 

می رسد و نشان می دهد که افغانستان یکی از دشوارترین 

است. زنان  برای  کشورهای جهان 

باشد؛  ناممکنی  کار  می تواند  کشور،  ترک  برای  اقدام 

که  ناچیزی  پولی  و  کم  سواد  با  آن ها  زنان.  برای  ویژه  به 

اند  از نیروی کار  افغانستان خارج  دارند – 80 درصد زنان 

و 91 درصد آن ها تنها سواد ابتدایی یا کمر از آن را دارند 

کم  بسیار  دیگری  در جای  کار  یافن  برای  – شانس  شان 

است. آن هایی که تالش می کنند از کشور بروند، اغلب همه 

می کنند. ریسک  را  چیز 

یک ماه پس از جدایی شان، طاهره دوباره تالش کرد تا 

و  بود  از خویشاوندانش پول قرض کرده  او  ترکیه برسد.  به 

این بار، تنها تا ایران رسید. طاهره گفت: »در میان گروهی 

پس  بودم.  من  گروه،  آن  زن  تنها  می رفتیم،  سو  آن  به  که 

ناگهان احساس کردم  از مناطق خشک،  از ساعت ها گذر 

که چاقاق بر، من و دخرم را جدا از دیگر اعضای گروه، به 

می برد.«  دیگری  سمت 

گفت:  او  به  قاچاق بر  داد،  رس  کمک  فریاد  که  زمانی 

منی کنم«  مجبورت  کنی،  نزدیکی  من  با  منی خواهی  »اگر 

طاهره که می ترسید بر او تجاوز شود به ما گفت: »تنها آن 

از  گروهی  داشت،  را  من  بر  تجاوز  قصد  که  نبود  چاقاق بر 

آن ها می خواستند بر من تجاوز کنند. به همین دلیل باید 

به سفرم خامته می دادم. حارض بودم پولیس ایران بازداشتم 

بر من تجاوز نشود.« اما  کند؛ 

را  آن ها  یافت،  را  دخرش  و  طاهره  پولیس،  که  زمانی 

دوباره به افغانستان فرستاد. حاال طاهره و دخرش در کابل 

به  کسی  »هیچ  می گوید:  او  می کنند.  زندگی  تنهایی  به 

ام و  افتاده   به تقال  از من پشتیبانی منی کند.  لحاظ مالی 

زندگی برایم بسیار دشوار است. چون همرم با من نیست، 

قضاوتم  می کنم،  زندگی  تنها  که  این  مورد  در  کسی  هر 

می کند. شب ها خوابم منی برد. تنها به پرم فکر می کنم. 

وقتی هم که می خوابم، خواب می بینم که صدایم می زند. 

دعا می کنم که هر چه زودتر، اعضای خانواده ی مان با هم 

یک جا شوند و دوباره بتوانم پرم را بغل کنم. بیشر از هر 

هم  با  دوباره  تا  ببینم  را  همرم  و  پر  می  خواهم  چیزی 

باز هم یک خانواده شویم.« و  باشیم، بخندیم 

از  که  است  دیگری  زن  وردک،  میدان  والیت  از  پَری 

چهار  و  او  زیادی،  مدت  است.  شده  جدا  خانواده اش 

مدتی،  از  »پس  گفت:  او  کردند.  زندگی  تنها  دخرش 

خانه،  در  مردی  هیچ  بدون  ما  که  فهمیدند  همسایه هایم 

که  بودم  ترسیده  خاطر  همین  به  می کنیم.  زندگی  تنها 

شدم  مجبور  پایان،  در  بیفتد.  دخرانم  برای  بدی  اتفاق 

یکی از آن ها را هرچند سن کمی داشت، به ازدواج مردی 

درآورم. دخرم تنها 16 سال دارد و نامزد شده است. وقتی 

دخرانی به سن فرزندانم را می بینم که به مکتب می روند، 

مانند  فرصتی  چنین  هم،  دخرانم  کاش  می شکند.  قلبم 

داشتند.« آن ها 

پری، چهار دخر و یک پر دارد. همرش شش سال 

مانند  هم  پری   ،2015 سال  در  است.  کرده  فوت  پیش 

طاهره، فرزندانش را گرفت و کشور را برای رسیدن به ترکیه 

از راه ایران ترک کرد. تنها پرش موفق شد به ترکیه برسد 

فرستاده  افغانستان  به  و  دستگیر  خانواده  اعضای  بقیه  و 

چهار  هر  برگشتیم،  افغانستان  به  »وقتی  گفت:  او  شدند. 

بود؛  پیدا کردن خانه ی کرایی دشوار  بودند.  دخرم جوان 

چندین  پری  می پرسیدند.«  خانه  مرد  مورد  در  همه  چون 

پری  و  نبود  امن  شان  خانه ی  بخوابد؛  منی توانست  هفته 

»با  می گوید:  او  بیفتد.  دخرانش  برای  اتفاقی  می ترسید 

کنم.  تأمین  را  آن ها  مصارف  می توانم  سختی  به  خیاطی، 

واقعا امیدوارم که بتوانیم روزی با پرم یک جا شویم و دیگر 

نباشم.« دخرانم  امنیت  نگران 

برای  متحد  ملل  سازمان  عالی  کمیساریای  آمار  بر  بنا 

پناهندگان، 2.5 میلیون پناهنده ی ثبت  شده ی افغانستانی 

بزرگ  جمعیت  دومین  که  دارند  وجود  دنیا  رسارس  در 

بیشر طالبان  با قدرت گرفن  پناه جویان در جهان است. 

است،  کرده  رسوخ  کشور  جای  جای  به  که  خشونتی  و 

را  مهاجران  بیشر  هرچند  یافت.  خواهد  افزایش  رقم  این 

به  بیشری  زنان  هم  اکنون  اما  می دهند؛  تشکیل  مردان 

می کنند. ترک  را  کشور  جدید،  زندگی  یک  جست وجوی 

مانند  مادرانی  اما  دارند؛  بیشری  شانس  باسواد  زنان 

فرزندان شان  و  می شوند  بیوه  می مانند،  جا  پری  و  طاهره 

از جهان، پخش می شوند. هیچ  کدام  در جاهای مختلفی 

از آن ها منی داند که چه زمانی دوباره اعضای خانواده  اش 

دید. خواهد  را 

*نام ها به درخواست مصاحبه شده ها تغییر کرده است.

با افزایش تهدید طالبان، چه بر رس زنان خواهد آمد؟

مرتجم: مهدی غالمی
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مردان بی شامری از 
افغانستان به دنبال یافنت 

کار و امنیت گریخته 
اند؛ اما زندگی زنانی که 

مردان شان آن ها را جا 
گذاشته اند، بدتر می شود؛ 

به ویژه حاال که طالبان 
به تسلط بیشرت شان بر 

افغانستان ادامه می دهند.


