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چهار شنبه، 13 قوس 1398 | سال اول |

گزارش روز

گفت وگو

ــد ســپری کــرد؛  ــده ســال را در انتظــار داشــن فرزن هف

امــا فرزنــدی نــدارد. ایــن نداشــن فرزنــد، ســبب می شــود 

ــه تنهــا کــه  کــه از عشــق و مهــر شــوهرش محــروم شــود. ن

از عشــق بلکــه از توجــه شــوهر نیــز محــروم می شــود و 

قــرار  هــم  زیــادی  خشــونت های  و  بی حرمتی هــا  مــورد 

می گیــرد.

 جهان تــاب )نــام مســتعار( ســی و چنــد ســال دارد. 15 

ــه  ــه ب ــی ک ــد؛ ازدواج ــردی ازدواج می کن ــا م ــل ب ــال قب س

رضایــت خــودش نیســت و ســبب متحمــل شــدن بســیاری 

بــرای جهان تــاب می شــود.  از بدبختی هــا و شــکنجه ها 

جهان تــاب در یــک یــا دو ســال اول ازدواج شــان مشــکالت 

زیــادی در خانــواده ی شــوهرش نــدارد؛ امــا بــا گذشــت دو 

ســال و مــادر نشــدنش در ایــن دو ســال، زندگــی مشــرک 

ــه جهنمــی می شــود. شــان برایــش مبــدل ب

ــرار  ــواده ی شــوهرش او را مــورد رسزنــش ق شــوهر و خان

می دهنــد و می گوینــد زنــی کــه منی توانــد ...
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در حــال حــارض مســأله ی آلودگــی محیــط زیســت 

ــر  ــن را در خط ــه زمی ــیده ک ــی رس ــه جای ــم، ب ــر اقلی و تغی

نابــودی قــرار داده اســت؛ قــرار گزارش هــا، زمیــن پــس از 

2020 رشوع بــه نابــودی می کنــد.

 دانش منــدان عامــل نابــودی زمیــن را فعالیت هــای 

بــه  انســان ها  نادرســت  دســت برد  می داننــد؛  انســانی 

طبیعــت و فعالیت هــای روزافــزون صنعتــی، جــو زمیــن را 

ــی، در  ــای طبیع ــرده و یخ چال ه ــده ک ــش ش ــر از پی گرم ت

حــال آب شــدند اســت. چنــدی پیــش در اثر باالآمــدن آب، 

ــر آب رفــت، در اطــراف ایــن شــهر،  ــا، زی شــهر ونیــز ایتالی

ــانه هایی از  ــا، نش ــت، این ه ــده اس ــاال آم ــر ب ــا دو م آب ت

رشوع یــک تغییــر بــزرگ در اقلیــم زمیــن اســت کــه وخیــم 

ــد. ــان می ده ــت را نش ــودن وضعی ب

امــا در ایــن گوشــه ی دیگــر زمیــن و در شــهر کابــل 

پایتخــت افغانســتان، توجــه بــه محیــط زیســت بــه گونــه ای 

اســت کــه ســاالنه هــزاران نفــر بــه اثــر آلودگــی هــوا، جــان 

شــان را از دســت می دهنــد.

بــرای ایــن کــه هوایــی کــه تنفــس می کنیــم امن باشــد، 

غلظــت ذرات موجــود در آن از 150 مایکــرو مرمکعــب 

ــاس  ــه اس ــا ب ــد؛ ام ــر نباش ــد بیش ــی ام بای ــزار پ در یک ه

ســنجش تــازه ی اداره ی ملــی محیــط زیســت، غلظــت 

ذرات موجــود در هــوای کابــل بــه 220 تــا 240 می رســد 

کــه بلنــد بــودن از انــدازه ی مجــاز را نشــان می دهــد؛ امــا 

ــار  ... ــن آم ــه ای ــد ک ــن اداره می گوی ای

به والیت همیشه بهار  افغانستان که  ننگرهار در رشق 

آن  شهروندان  از  درصد  هشتاد  به  نزدیک  دارد،  شهرت 

سروس،  میوه های  می کنند.  روز  و  شب  کشاورزی،  با 

زیتون، نی شکر و سبزی های مختلف از فرآورده های مهم 

است.  والیت  این 

است  شده  سبب  ننگرهار  مدیرانه ای  آب وهوای 

دیگر  والیت  هر  به  نسبت  والیت  این  در  کشاورزی  که 

افغانستان نتیجه ی بهر داده و برخی از سبزی ها حتا در 

دهد.  حاصل  فصل  چهار 

سروس  میوه های  محلی،  مقام های  گفته ی  به 

به پیامنه ای  ننگرهار  در  لیمو  و  نارنج  مالته،  به شمول 

غیر  از صادرات  کاشته می شود که در صورت جلوگیری 

افغانستان  بازارهای  متام  نیاز  پاکستان،  به  آن  قانونی 

از  را برآورده می کند. توجه  بیشر به پرورش این میوه ها 

از حکومت است.  ننگرهار  خواست های دیگر کشاورزان 

انعام الله میاخیل، سخنگوی ریاست زراعت، آبیاری و 

مالداری ننگرهار می گوید که میوه های سروس در سال 

این والیت کشت  جاری خورشیدی در چهارده ولسوالی 

شده و مالته بیشرین تولیدات را داشته است. 

مسؤوالن ریاست زراعت ننگرهار می گویند که از یک 

شده  کشت  مالته  امسال  که  زمینی  جریب   88 و  هزار 

است، انتظار دارند بیشر از پنج هزار تُن حاصل به دست 

آورند؛ رقمی که به گفته ی آن ها افزایش 25 درصدی را 

نسبت به سال گذشته  ...

ننگرهار پایتخت »سرتوس« افغانستانکابل؛ در آستانه ی نابودی
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مــن هــر بــار کــه بیــرون میــرم، آدم هــای هســتنند 

کــه وقتــی کــه مــن را مــی بینیــد؛ »چــوق چــوق 

ــان  ــدف ش ــا ه ــورن.« این ه ــف می خ ــن، حی می کن

ایــن اســت کــه دل بســوزانند. شــاید هــدف بــد 

نداشــته باشــند. مــن دوســت نــدارم کــه آدم هــا مــن 

را بیچــاره فکــر کننــد و رس مــن دل بســوزانند؛ چــون 

ــوان. ــه نات ــه بیچــاره اســتم و ن مــن ن

ایــاالت متحــده ی امریــکا، تأکیــد  وزیــر دفــاع 
کــرده اســت کــه کاهــش نیروهــای امریکایــی در 
افغانســتان، ربطــی بــه گفت وگوهــای صلــح نخواهــد 

ــت. داش

ــه ی  ــالم نتیج ــان اع ــاه از زم ــم م ــر از یک ونی بیش
افغانســتان  ریاســت جمهوری  انتخابــات  ابتدایــی 
انتخابــات  مــدت، کمیســیون  ایــن  در  می گــذرد. 
موفــق نشــده کــه آمــار درســتی از اشــراک کنندگان 
را  ابتدایــی  نتیجــه ی  و  مشــخص  را  انتخابــات  در 

ــی ... ــده ی انتخابات ــای پیچی ــد. زوای ــالم کن اع

کــرده  امیــدواری  ابــراز  آملــان،  دفــاع  وزیــر 
ریاســت جمهوری  انتخابــات  نتیجــه ی  کــه  اســت 

شــود. اعــالم  زودی  بــه  افغانســتان، 

درســت  احمــدی،  زمــان 

هفــت ســال قبــل مقالــه ای در 

ــت؛  ــان« نوش ــودای بامی ــورد »ب م

مقالــه ای کــه هرگــز بــه چــاپ 

نرســید؛ امــا ســبب شــد کــه او 

ــپری  ــدان س ــای زن ــت میله ه ــال را در پش ــت س هف

کنــد. قاضــی ای کــه در آن هنــگام، حکــم زمــان 

احمــدی را مهــر کــرده بــود، او را بــه جرمــی ایــن کــه 

بــه مقدســات اســالم توهیــن کــرده، بــه بیســت ســال 

زنــدان محکــوم کــرد. 

حــاال پــس از هفــت  ســال زندانــی بــودن، پرونده ی 

آقــای احمــدی دوبــاره بــه جریــان افتــاده و همــگان 

خواســتار رهایــی او از زنــدان شــده انــد. ماه هــا اســت 

کــه فعــاالن جامعــه ی مدنــی از آدرس هــای مختلــف 

خواســتار آزادی او اســتند. روز گذشــته نیز جلســه ای 

بــه منظــور ...

مهامن بانوی اول شدم
 اما به حرف هایم گوش نداد

وزیر دفاع آملان:

 امیدواریم نتیجه ی انتخابات 
افغانستان زودتر اعالم شود

مارک اسپر: 
کاهش نیروهای امریکایی ربطی 

به توافق با طالبان ندارد

فقط عبدالله در بحران است

شهری با »آدم های آشغالی« و 
»آشغال های دوست داشتنی«

گفت وگو با ربابه محمدی

 ) نقاش (

دادخواهی برای »زمان احمدی«
 جای آزادی بیان در زندان نیست

رازق اختیاربیگ
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زنی که بچه دار منی شود؛ نباید کنیز شود زندگی به رنگ زن
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افزایش میزان خوش بینی 
مردم افغانستان به آینده

2

7

7

6



ل
ل او

سا
                 13

امره  1
ش

شنبه               
13              چهار

س 98
13 قو

رب 2019         
سام

4 د
w

w
w.subhekabul.com

بیشــر از یک ونیــم مــاه از زمــان اعــالم نتیجــه ی ابتدایــی 

انتخابــات ریاســت جمهوری افغانســتان می گــذرد. در ایــن 

مــدت، کمیســیون انتخابــات موفــق نشــده کــه آمــار درســتی 

از اشــراک کنندگان در انتخابــات را مشــخص و نتیجــه ی 

ــه  ــی  ک ــده ی انتخابات ــای پیچی ــد. زوای ــالم کن ــی را اع ابتدای

همــواره »تشــنج« محصــول آن بــوده، بــرای مــردم افغانســتان 

ــا  ــد و ب ــی بیفت ــن اتفاقات ــد چنی ــرا بای ــه چ ــت ک ــن نیس روش

گذشــت هــر روز، نگرانی هــا نســبت بــه معامله گــری بازیگــران 

انتخاباتــی بــا رسنوشــت رأی مــردم، بیشــر می شــود کــه ایــن 

ــه  ــت. ب ــزوده اس ــی اف ــای انتخابات ــاد چالش ه ــه ابع ــر، ب ام

همیــن خاطــر، انتخابــات ریاســت جمهوری همــواره بــرای 

رشکای بین املللــی ایــن کشــور و نهادهــای داخلــی بــه یــک 

مســأله ی اساســی مبــدل شــده اســت. روی ایــن لحــاظ، 

چهارمیــن دور انتخابــات افغانســتان بــار دیگــر در محــور 

توجــه نهادهــای داخلــی و رشکای بین املللــی افغانســتان 

قــرار گرفتــه اســت.

در بعــد خارجــی؛ عبداللــه عبداللــه نامزد ریاســت جمهوری 

ــا »مایــک  و رییــس اجرائیــه حکومــت، ناوقــت دوشنبه شــب ب

تلفونــی  متــاس  یــک  در  امریــکا  وزیرخارجــه ی  پمپئــو« 

افغانســتان  ریاســت جمهوری  انتخابــات  اوضــاع  پیرامــون 

صحبــت کــرد. از ســوی دیگــر، فرمانــده ی نیروهــای حامیــت 

قاطــع و رسپرســت وزارت دفــاع ملــی بــه دیــدار جــرال 

عبدالرشــید دوســتم، معــاون اول ریاســت جمهوری در والیــت 

جوزجــان رفتنــد. در ایــن دیــدار، جــرال دوســتم واضــح 

ــا  ــر ب ــه زودت ــد هرچ ــات بای ــیون انتخاب ــه کمیس ــخن زد ک س

نامــزدان ریاســت جمهوری بــه توافــق برســد تــا نتیجــه ی 

ابتدایــی را اعــالم کنــد و مــردم افغانســتان را از نگرانی هــای 

ــد. ــرون بکش ــی بی انتخابات

 در همیــن حــال، بــه تازگــی وزیــر دفــاع آملــان بــه 

کابــل آمــده و بــا رییس جمهــور غنــی پیرامــون انتخابــات 

ریاســت جمهوری بحــث و گفت وگــو کــرده اســت. وزیــر دفــاع 

ــور،  ــا رییس جمه ــرک ب ــری مش ــت خ ــک نشس ــان در ی آمل

ــات  ــج انتخاب ــالم نتای ــتار اع ــان خواس ــت آمل ــه دول ــت ک گف

اســت. افغانســتان  ریاســت جمهوری 

در بعــد داخلــی؛ کمیســیون انتخابــات بــه عنــوان مجــری 

انتخابــات، در فقــدان مدیریــت کاری بــه رس می بــرد و آن چــه 

کــه انتظــار می رفــت، کمیســیون انتخابــات نتوانســته بــر 

اســاس قانــون و طرزالعمــل، از آرای پــاک مــردم حفاظــت 

کنــد. دســته ی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی، مدعــی تقلــب 

در انتخابــات اســت کــه کمیســیون انتخابــات بــه شــدت 

تحــت تأثیــر اعراض هــای ایــن دســته ی انتخاباتــی قــرار 

گرفتــه اســت. در عیــن حــال، پشــتیبانی دســته ی انتخاباتــی 

دولت ســاز از ایــن کمیســیون، بــاز هــم مسأله ســاز و بــه 

ســالمت آرای مــردم، لطمــه زده اســت. در هــر دو صــورت، رأی 

ــا  ــه صندوق ه ــت ب ــت از جمهوری ــدف حامی ــه ه ــه ب ــردم ک م

ریختــه شــد، اکنــون، ایــن آرا کم تریــن تأثیــر را در رسنوشــت 

ــی  ــه ی اصل ــه ریش ــت ک ــد گذاش ــتان خواه ــده ی افغانس آین

ایــن همــه چالش هــای انتخاباتــی بــه کمیســیون انتخابــات، 

برمی گــردد.

هــر  در  تقلــب  پدیــده ی  کــه  نیســت  شــکی  ایــن  در 

دوره ای از انتخابــات، ایــن رونــد را بــه چالــش کشــیده و 

ــوده  ــب ب ــی تقل ــه تصــور دارد کــه همــواره قربان ــای عبدالل آق

ــرو  ــب ف ــم تقل ــه توه ــد، ب ــن رون ــر دوی ای ــت. وی، در ه اس

ــد  ــد، او صددرص ــب نباش ــر تقل ــه اگ ــد ک ــر می کن ــه و فک رفت

برنــده ی انتخابــات اســت. شکســت بــرای آقــای عبداللــه، بــه 

یــک کابــوس ترس نــاک تبدیــل شــده و بــا راهــرد تجمعــات و 

ــه هــر وســیله ی  هم افزایی هــای نیروهــای سیاســی، دســت ب

ــن  ــر ای ــرد. باورهــا ب ــو وضعیــت موجــود را بگی ــا جل ــد ت می زن

ــه ابزارهــا، نشــان  ــه و دســت زدن ب اســت کــه تقــالی عبدالل

می دهــد کــه او بــه دنبــال نجــات خــود از ایــن بحــران اســت؛ 

ــده  ــی آین ــدرت سیاس ــای او را در ق ــل، بق ــه حداق ــی  ک نجات

ــان  ــل در می ــدی قب ــاظ، او چن ــن لح ــد. روی ای ــن کن تضمی

نیروهــای سیاســی طــرف دار خــود، از جامعــه ی جهانــی 

خواســت کــه بــرای نجــات افغانســتان و جلوگیــری از بحــران، 

ــود. ــل ش وارد عم

هشــدارها و رضب االجل هــای عبداللــه، دوســتم، محقــق، 

تاریــخ  او، نســخه ی  خلیلــی و ســایر هم فکــران سیاســی 

بــرای جلــب توجــه  بــازاری  گذشــته و کهنــه اســت کــه 

ــر  ــت« ب ــی شکس ــه »وح ــاری  ک ــدارد و هرب ــی ن ــکار عموم اف

عبداللــه نــازل می شــود، بــه راهــرد اعراض هــا، هشــدار 

ــال آن  ــه دنب ــق، ب ــن طری ــی آورد و از ای ــل روی م و رضب االج

اســت تــا تهدیــد و تــرس کاذب را بــه هــواداران خــود تزریــق 

کنــد. ایــن راهــرد عبداللــه، هرچنــد یک بــار در ســال 2014 

ــد. ــت می کن ــیر حرک ــامن مس ــم در ه ــار ه ــه داد؛ این ب نتیج

ــه  ــای عبدالل ــراری آق ــدارهای تک ــر، هش ــارت دیگ ــه عب ب

مبنــی بــر خلــق بحــران در کشــور بالقــوه اســت و اعراض های 

ــان داد  ــتان نش ــت افغانس ــت والی ــواداران او در هف ــر ه اخی

ــرای  ــی، ب ــات و همگرای ــی ثب ــته ی انتخابات ــران دس ــه مدی ک

ــه قــدرت، راهــی جــز اعــراض ندارنــد. رســیدن ب

تصــور  حتــا  او،  سیاســی  هم صنفی هــای  و  عبداللــه 

شکســت دیگــر را در انتخابــات ندارنــد و ایــن برداشــت، 

ــات  ــد روز از انتخاب ــا گذشــت چن همــواره باعــث شــده کــه ب

ــده ی  ــه، برن ــای عبدالل ــه آق ــود ک ــور ش ــزان( تص ــم می )شش

ــت  ــاون نخس ــل، مع ــدی قب ــم، چن ــا ه ــت و ی ــات اس انتخاب

ــه  ــد ک ــی ش ــری مدع ــت خ ــک نشس ــد« در ی او »بابرفرهمن

ــه دســت  دســته ی ثبــات و همگرایــی، 51.89 درصــد آرا را ب

فــوق، صــدق  تحلیــل  بــر  پیش داوری هــا  ایــن   کــه  آورده 

. می کنــد

ــه هــر شــکلی،  ــی، ب ــات و همگرای ــی ثب دســته ی انتخابات

ــه  ــالش دارد ک ــت و ت ــال اس ــدرت در تق ــه ق ــیدن ب ــرای رس ب

ــذارد و  ــار بگ ــر فش ــات را زی ــیون انتخاب ــر کمیس ــه بیش هرچ

یاهــم می خواهــد کــه جامعــه ی جهانــی، آن هــا را بــرای 

ــد. ــک کن ــی، کم ــدرت سیاس ــه ق ــیدن ب رس

بــا  همگرایــی،  و  ثبــات  انتخاباتــی  دســته ی  رییــس 

کــه  دارد  تــالش  تجمعــات  و  اعراض هــا  راه انــدازی 

حرکت هــای خــود را در برابــر رقبــای خــود و کمیســیون 

انتخابــات توجیــه قانونــی کنــد کــه ایــن امــر، در نفــس خــود، 

یــک مانــور تبلیغاتــی محســوب می شــود تــا برانگیخــن شــور 

عمومــی؛ وگرنــه چــرا ایــن تجمعــات اعراضــی، فراتــر از هفــت 

والیــت منــی رود؟ از جانــب دیگــر، آقــای عبداللــه، تــالش دارد 

تــا بزرگ تریــن رقیــب سیاســی خــود )ارشف غنــی( را تحریــک 

ــاه  ــن، حداقــل در دو م ــه بحــران بکشــاند؛ قرای ــای او را ب و پ

ــن  ــه ای ــد ورود ب ــی عالقه من ــای غن ــه آق ــان داد ک ــر نش اخی

بازی هــا نبــوده اســت.

در ادامــه ی ایــن بحــث و در کلیــات موضوعــات انتخاباتی، 

ــی  ــران انتخابات ــه ی کنش گ ــه هم ــت ک ــه گرف ــوان نتیج می ت

در یــک فراموشــی اجتامعــی قــرار گرفتــه  انــد. آن چــه کــه در 

ــری  ــدن جان ک ــاد )آم ــاق افت ــل اتف ــال قب ــج س ــات پن انتخاب

بــه کابــل(، ســناریوی ننگینــی بــود کــه بــار دیگــر قــرار اســت 

ــو«  ــک پمپئ ــا »مای ــه ب ــای عبدالل ــت آق ــد؛ صحب ــاق بیفت اتف

وزیرخارجــه ی امریــکا در مــورد انتخابــات، مصــداق ایــن 

موضــوع اســت. در همچــون رشایطــی، ایجــاب می کنــد کــه 

ــن راه  ــی، بهری ــای سیاس ــر و رقابت ه ــالف نظ ــم اخت ــه رغ ب

ــظ  ــر حف ــی ب ــرک مبتن ــم مش ــک تفاه ــه ی ــن ب ــت یاف دس

منافــع ملــی اســت و از جانــب دیگــر، مجموعــه ای از دانــش 

ــرای حــل بنیــادی چالش هــای  و افــکار عمومــی در کشــور ب

ــش،  ــن دان ــب ای ــه در قال ــود ک ــجام داده ش ــی انس انتخابات

بایــد پذیرفتــه شــود کــه انتخابــات برنــده ای دارد و قاعــده ی 

تــا  شــود  پذیرفتــه  طرف هــا  همــه ی  ســوی  از  انتخابــات 

ــرد. ــه نگی ــه تجرب ــی را ب ــت انتخابات ــر بن بس ــتان دیگ افغانس

ــه ای در  زمــان احمــدی، درســت هفــت ســال قبــل مقال

ــه  ــز ب ــه هرگ ــه ای ک ــت؛ مقال ــان« نوش ــودای بامی ــورد »ب م

چــاپ نرســید؛ امــا ســبب شــد کــه او هفــت ســال را در 

ــه در  ــد. قاضــی ای ک ــدان ســپری کن ــای زن پشــت میله ه

ــود، او را  ــرده ب ــر ک ــدی را مه ــان احم ــم زم ــگام، حک آن هن

بــه جرمــی ایــن کــه بــه مقدســات اســالم توهیــن کــرده، بــه 

ــرد.  ــوم ک ــدان محک ــال زن ــت س بیس

حــاال پــس از هفــت  ســال زندانــی بــودن، پرونــده ی آقــای 

احمــدی دوبــاره بــه جریــان افتــاده و همــگان خواســتار 

ــاالن  ــه فع ــت ک ــا اس ــد. ماه ه ــده ان ــدان ش ــی او از زن رهای

جامعــه ی مدنــی از آدرس هــای مختلــف خواســتار آزادی او 

اســتند. روز گذشــته نیــز جلســه ای بــه منظــور تجدیــد نظــر 

ــده ی جرمــی آقــای احمــدی برگــزار شــد.  پرون

در حضــور  و  علنــی  نظــر  تجدیــد  هرچنــد جلســه ی 

ــدی  ــان احم ــع زم ــل مداف ــا وکی ــد؛ ام ــزار نش ــانه ها برگ رس

می گویــد کــه جــای شــکرگزاری دارد، حداقــل فرصتــی 

ــد و در  ــان بیفت ــه جری ــاره ب ــده ی او دوب ــا پرون ــد ت ــش آم پی

ایــن بــاره عدالت خواهــی صــورت گیــرد. 

در کنــار دادخواهــی علنــی از ســوی وکیــل مدافــع 

زمــان احمــدی، بــه تازگــی کاربــران شــبکه های اجتامعــی 

نیــز بــا راه انــدازی کمپایــن تویــری تحــت عنــوان #زمــان_

احمدی_آزاد_شــود، خواســتار آزادی او از زنــدان شــدند. 

ایــن کمپایــن نیمه هــای دوشنبه شــب آغــاز شــد و قــرار 

ــد.  ــته باش ــه داش ــدی ادام ــان احم ــا آزادی زم ــت ت اس

ســها نایمــن، از مســؤوالن راه انــدازی ایــن کمپایــن 

ــان  ــه زم ــد ک ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــری ب توی

بــه  و  بــدون هیچ گونــه گناهــی  احمــدی در ســال 91 

خاطــر مقالــه ای کــه هرگــز بــه چــاپ نرســید، زندانــی شــد 

و هفــت ســال اســت کــه در زنــدان پل چرخــی بــه رس 

ــی  ــا زمان ــتیم و ت ــت اس ــن عدال ــان تأمی ــا خواه ــرد. م می ب

کــه دادگاه حکمــش را پــس نگرفتــه، بــه دادخواهــی ادامــه 

خواهیــم داد. 

ــدیم  ــع ش ــنبه مطل ــا روز دوش ــد: »م ــن می گوی ــو نایم بان

کــه قــرار اســت فــردا محاکمــه ی تجدیــد در مــورد پرونــده ی 

آقــای احمــدی برگــزار شــود، بــه همیــن خاطــر از دوســتان 

ــام #زمــان_ ــدازی هشــتکی تحــت ن ــا راه ان خواســتیم کــه ب

احمــدی، دادخواهــی کننــد و بــا توجــه بــه تجربه هــای قبلی 

می دانیــم کــه راه انــدازی ایــن کمپایــن می توانــد تأثیرگــذار 

باشــد. مــا در کمپایــن خــود از نهادهــای تأثیرگــذار هامننــد 

تــا  کردیــم  اســتفاده  بــر  حقــوق  مســتقل  کمیســیون 

تأثیرگــذاری ایــن دادخواهــی بیشــر شــود.«

جلیــل نظــری، از دیگــر کســانی کــه ایــن کمپایــن را بــه 

راه انداختــه، بــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد کــه مــا بــا 

راه انــدازی ایــن کمپایــن نــه تنهــا کــه خواســتار آزادی زمــان 

احمــدی اســتیم، بلکــه می خواهیــم، قاضــی ای کــه هفــت 

ســال قبــل حکــم زمــان احمــدی را تأییــد کــرده بــود نیــز بــه 

پنجــه ی عدالــت ســپرده شــود و پاســخ دهــد کــه چــرا چنیــن 

حکمــی را داده اســت. 

هرچنــد فیصلــه ی دادگاه روز گذشــته اعــالم نشــد و 

قــرار اســت امــروز فیصلــه شــود کــه زمــان احمــدی آیــا بــه 

ــی کــه هفــت ســال  ــدان، جای ــه زن ــا ب ــه برمی گــردد و ی خان

در آن جــا بــه رس  بــرد؛ امــا وکیــل آقــای احمــدی، علی مــدد 

حکیمــی می گویــد کــه حــدود 80 درصــد امیــدواری وجــود 

ــان رأی بدهــد.   ــه نفــع آن دارد کــه دادگاه ب

داوود ناجــی، از فعــاالن رســانه نیــز زندانــی شــدن آقــای 

ــد و می گویــد کــه هــدف  ــه می خوان احمــدی را غیــر عادالن

از راه انــدازی توفــان تویــری ایــن اســت کــه زمــان احمــدی 

ــداوری ای  ــه ی او، امی ــه گفت ــود. ب ــن ش ــت تأمی آزاد و عدال

کــه در حــال حــارض وجــود دارد ایــن اســت کــه حداقــل ایــن 

بــار آقــای احمــدی وکیــل مدافــع داشــته اســت. 

از زمانــی کــه ایــن کمپایــن تویــری بــه راه انداختــه 

شــده، تــا کنــون بیــش از ده هــزار تویــت در ایــن مــورد شــده 

و هــر کــدام ایــن کاربــران خواســتار آزادی فــوری زمــان 

ــد.  ــده ان ــدی ش احم

یکــی از کاربــران شــبکه ی اجتامعــی تویــر نگاشــته 

اســت کــه بیســت ســال زنــدان جــرم یــک قتــل عمــد اســت 

ــز نگاشــته  ــری دیگــر نی ــه. کارب ــه جــرم نوشــن یــک مقال ن

اســت: »هرچــه باشــد، او بی آزارتــر از حیوانــات شــبکه ی 

حقانــی اســت کــه حــاال آزادانــه می چرخنــد و در حــال 

نقشــه  کشــیدن بــرای ریخــن خــون مــن و تــو اســتند. 

ــه  ــیاه CIA ک ــت س ــد در لیس ــه باش ــدی هرچ #زمان_احم

نبــود. مقالــه ای نوشــت کــه حتــا اســالم را هــم زیــر ســوال 

ــیم.« ــش باش ــدای دخران ــد ص ــرده و بیایی ن

و  حکومــت  رسان  از  انتقــاد  بــا  نیــز  دیگــری  کاربــر 

ــوری  ــه »در کش ــت ک ــته اس ــتان نگاش ــای افغانس دادگاه ه

بــا حکومــت دموکــرات و حضــور اقتصــادی و نظامــی-

حقانــی  دموکــرات،  قدرت منــد  کشــور  ده هــا  سیاســی 

ــیدن،  ــرم اندیش ــه ج ــدی ب ــان احم ــا زم ــود؛ ام آزاد می ش

مــی رود زنــدان. نســل های بعــد ایــن پارادوکــس را چگونــه 

خواهنــد فهمیــد؟«

بــا ایــن همــه وحید عمــر، مشــار ارشــد ریاســت جمهوری، 

در صفحــه ی فیس بوکــش نگاشــته اســت کــه تجدیــد نظــر 

ــی دادگاه  ــورای عال ــوی ش ــدی از س ــان احم ــده ی زم پرون

ــای احمــدی  ــی در مــورد آق ــد و فیصله هــای قبل ــی تأیی عال

لغــو شــده اســت.
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یکــی از تأثیرهایــی کــه رســانه ها در جامعــه 
و  بایدهــا  چگونگــی  و  شــکل گیری  دارد، 
نبایدهــای فکــری و ســلیقه ای مــردم اســت؛ یعنــی 
رســانه می توانــد روی ذائقــه ، درک و پذیــرش نــوع 
ــه  ــانه ها ب ــد. رس ــر باش ــی مؤث ــای اطالعات داده ه
ــب  ــد مخاط ــرار، می توان ــر تک ــر اث ــان و ب ــرور زم م
را تربیــه کنــد کــه از چــه چیزهایــی لــذت بــرد و 
بــا کــدام نــوع اطالعــات رسگــرم شــود. بــر همیــن  
ــط  ــه رشای ــت ک ــوان گف ــی می ت ــه راحت ــاس، ب اس
ــن و  ــن رسزمی ــادی ای ــی و اقتص ــی، فرهنگ سیاس
متأثــر بــودن رســانه ها از آن، موجــب شــده اســت 
ــات  ــا و اطالع ــال خره ــتان دنب ــردم افغانس ــا م ت
رســانه هایی  باشــند.  نابســامانی ها  و  جنــگ 
یــا  کاری  دورمنــای  تعریــف  در  بیشــرینه  کــه 
اســراتیژی )جــرال اکــت( خــود مشــکل دارنــد.
بــرای همیــن و ایــن  کــه مــدام دنبــال مســائل 
منفــی نباشــیم، ایــن بــار بــر خــالف عــرف معمول، 
ــن  ــه ای ــم. ب روی مســأله ای مثبــت مترکــز می کنی
کــه پدرانــی در افغانســتان اســتند کــه تربیــه 
ــه  ــل و وظیف ــک اص ــان را ی ــودکان ش ــم ک و تعلی
می داننــد. مثــل »میــا خــان« از پکتیــا کــه هــر روز 
12 کیلومــر دخرانــش را بــه مکتــب می بــرد و بــه 
ــه مــی آورد. کار میاخــان در وانفســای جنــگ  خان
سیاســی  کشــمکش های  انتخابــات،  صلــح،  و 
و خرهــای ناگــوار، موجــب امیــدواری اســت. 
ــی زوم  ــائل منف ــه روی مس ــد همیش ــانه ها نبای رس
ــن  ــر آســامن ای ــا خــان« هــم زی ــد؛ چــون »می کنن
جغرافیــا نفــس می کشــد کــه می توانــد تــوازن 

ــد. ــظ کن ــن حف ــن رسزمی ــی را در ای زندگ
ــا  ــد اســت کــه ت ــی ارزش من ــا خــان وقت کار می
همیــن نزدیکــی، در بســیار والیت هــا، تعلیــم، 
رشــد و درس خوانــدن دخــران، جادوگری تفســیر 
ــوی  ــک تاب ــم ی ــوز ه ــه هن ــأله ای ک ــد. مس می ش
ــوز، اجــازه ی  ــا هن جان ســخت اســت و بســیاری ت
درس خوانــدن بــه دخــران شــان منی دهنــد و یــا 
ــو کار و فعالیــت  ــد؛ جل ــز دهن ــا اگــر اجــازه نی حت

ــد. ــا را می گیرن ــی آن ه اجتامع
راز رشــد یــک جامعــه، پند از گذشــته، ســاخن 
ــد  ــر خواه ــردای به ــرای ف ــزی ب ــروز و برنامه ری ام
بــود کــه معطــوف بــه تربیــه و تعلیــم نســل امــروز 
اســت. در واقــع، فــردا آن گونــه اســت کــه مــا امــروز 
ــم. چگونگــی فــردا  ــزی کــرده ای ــرای آن برنامه ری ب
و توســعه ی ایــن رسزمیــن، ارتبــاط نزدیــک بــا 
تربیــه ی نیــروی انســانی دارد. بــه کیفیــت تعلیــم، 
تربیــه و مراکــز آموزشــی، بــه میــزان ارزش گــذاری 
نســل  درســت  تعلیــم  بــه  مــان  حساســیت  و 
امــروز. کار میــا خــان در پکتیــا و ســاعت هایی 
ــه  ــب دخران ــت دروازه ی مکت ــر روز، پش ــه او ه ک
ــه  ــایکل ب ــا موترس ــا را ب ــاره آن ه ــا دوب ــد ت می مان
ــه  ــزرگ و ب ــد ب ــه بای ــت ک ــزی اس ــرد، چی ــه ب خان
عنــوان یــک الگــو، بــه همــه جــا تعمیــم داده شــود 
تــا بــا ســاخن امــروز، آینــده ی خــود را بســازیم و 

ــیم. ــته باش ــاد داش ــه، آزاد و ش ــوری مرف کش
ــا  ــی کــه دخــران »می ــام مکتب ــب اســت ن جال
ــت.  ــه« اس ــد، »نورانی ــان« در آن درس می خوانن خ
نامــی کــه ســنخیت کامــل و هامهنــگ بــا کار 
و ذهنیــت مــردی دارد کــه خــودش بی ســواد، 

اســت.  روشــن ضمیر  فوق العــاده  امــا  کارگــر؛ 
کشــور،  مســؤوالن  و  رســانه ها  اســت  نیــاز 
رسزمیــن  ایــن  بــرای  شــان  دل  کــه  کســانی 
خــان«  »میــا  تفکــر  می تواننــد،  تــا  می ســوزد، 
نیــاز  افغانســتان،  کننــد.  تکریــم  را  او  خــود  و 
بــه میــا خان هــا دارد، نیــاز بــه کســانی مثــل 
درســت  را  خوش بختــی  و  ســعادت  راه  کــه  او، 
ــودکان  ــم ک ــه و تعلی ــرای تربی ــخیص داده و ب تش
نیــاز  مــا  می کننــد.  تــالش  رسزمیــن،  ایــن 
ــر و  ــان های مثبت نگ ــاخن انس ــا الگوس ــم، ب داری
مثبت اندیــش، مــردم را تشــویق کنیــم تــا بــا متــام 
ــی  ــوی زندگ ــه گل ــی ک ــکالت و ناهنجاری های مش
ــه  ــم ک ــاد بگیری ــارد؛ ی ــن می فش ــن رسزمی را در ای
امــروز،  و ســاخن  مثبت اندیشــی  بــا  می تــوان 
ــردم و  ــه م ــد ب ــردای بهــری داشــته باشــیم. بای ف
کســانی مثــل میــا خــان، پروبــال داد تــا آینــده ی 
ســبز و خــوب داشــته باشــند و در روســتاهای 
دورافتــاده ی کشــور، زمینــه را بــرای تکامــل و نــگاه 
دگرگونــه فراهــم کننــد. اگــر بــه جنجــال جنســی 
ــم  ــه آن ه ــم، ک ــراض داری ــر اع ــوزان لوگ دانش آم
بایــد در جهــت اصــالح باشــد؛ خــوب اســت، نــگاه 
ویــژه و جداگانــه بــه میــا خــان و افــراد شــبیه او نیز 
داشــته باشــیم تــا بداننــد کــه کار و ذهنیــت شــان 
ــر  ــان مؤث ــواده ی  ش ــد خان ــه در رش ــدا از آن ک ج
ــز  ــده ی افغانســتان نی ــرای دیگــران و آین اســت، ب
مفیــد خواهــد بــود. رســانه ها، جامعــه ی مدنــی و 
حکومــت افغانســتان وظیفــه دارنــد، بــه گســرش 

ــد. ــک کنن ــی کم ــه ی میاخان ــر و اندیش فک

»میاخان« 
باید الگو شود

دادخواهی برای زمان احمدی

جای آزادی بیان در زندان نیست

سیدمهدی حسینی

رازق اختیاربیگ

فقط عبداهلل در بحران است

در کنار دادخواهی علنی از سوی 

وکیل مدافع زمان احمدی، به تازگی 

کاربران شبکه های اجتامعی نیز با 

راه اندازی کمپاین تویرتی تحت 

عنوان #زمان_احمدی_آزاد_شود، 

خواستار آزادی او از زندان شدند. 

این کمپاین نیمه های دوشنبه شب 

آغاز شد و قرار است تا آزادی زمان 

احمدی ادامه داشته باشد. 
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زیســت  محیــط  آلودگــی  مســأله ی  حــارض  حــال  در 

و تغیــر اقلیــم، بــه جایــی رســیده کــه زمیــن را در خطــر 

ــس از  ــن پ ــا، زمی ــرار گزارش ه ــت؛ ق ــرار داده اس ــودی ق ناب

می کنــد. نابــودی  بــه  رشوع   2020

فعالیت هــای  را  زمیــن  نابــودی  عامــل  دانش منــدان   

بــه  انســان ها  نادرســت  دســت برد  می داننــد؛  انســانی 

ــن را  ــو زمی ــی، ج ــزون صنعت ــای روزاف ــت و فعالیت ه طبیع

گرم تــر از پیــش کــرده و یخ چال هــای طبیعــی، در حــال 

آب شــدند اســت. چنــدی پیــش در اثــر باالآمــدن آب، شــهر 

ونیــز ایتالیــا، بــرای بــار دوم زیــر آب رفــت، در اطــراف ایــن 

شــهر، آب تــا دو مــر بــاال آمــده اســت، این هــا، نشــانه هایی 

از رشوع یــک تغییــر بــزرگ در اقلیــم زمیــن اســت کــه وخیــم 

ــد. ــان می ده ــت را نش ــودن وضعی ب

امــا در ایــن گوشــه ی دیگــر زمیــن و در شــهر کابــل 

پایتخــت افغانســتان، توجــه بــه محیــط زیســت بــه گونــه ای 

اســت کــه ســاالنه هــزاران نفــر بــه اثــر آلودگــی هــوا، جــان 

شــان را از دســت می دهنــد.

بــرای ایــن کــه هوایــی کــه تنفــس می کنیــم امــن باشــد، 

مرمکعــب  مایکــرو   150 از  آن  در  موجــود  ذرات  غلظــت 

در یک هــزار پــی ام بایــد بیشــر نباشــد؛ امــا بــه اســاس 

ســنجش تــازه ی اداره ی ملــی محیــط زیســت، غلظــت ذرات 

موجــود در هــوای کابــل بــه 220 تــا 240 می رســد کــه 

بلنــد بــودن از انــدازه ی مجــاز را نشــان می دهــد؛ امــا ایــن 

اداره می گویــد کــه ایــن آمــار توســط ماشــین های ســیار 

ــق نیســت. ــتندرد و دقی ــال اس ــه کام ــت ک ــه شــده اس گرفت

علــل آلودگی هوا در کابل

بــرای آلودگــی هــوای کابــل، دو دســته از عوامــل وجــود 

ــتقیم  ــه ی مس ــه گون ــه ب ــد ک ــی ان ــت، عامل های دارد. نخس

باعــث آلودگــی هــوای کابــل شــده اســت.

سیستم ترانسپورت شهری

ــه  ــت ک ــان اس ــت جه ــا پایتخ ــک، تنه ــدون ش ــل، ب کاب

ــرد.  ــج می ب ــهری رن ــپورت ش ــم ترانس ــتم منظ ــود سیس از نب

ــر کــه   ــه میــان آمــدن معضــل بزرگ ت معضلــی کــه موجــب ب

آلودگــی هــوا اســت، شــده و امنیــت صحــی باشــندگان آن 

ــت. ــرار داده اس ــل ق ــر کام را در خط

ــط  ــش محی ــارت و تفتی ــس نظ ــد، ریی ــر نیک محم انجنی

زیســتی اداره ی ملــی حفاظــت از محیــط زیســت، می گویــد 

کــه ترانســپورت شــهری، نقــش مهمــی را در آلودگــی هــوای 

شــهر کابــل دارد. »ترانســپورت غیــر منظــم اســت؛ بس هــای 

شــهری نیســت، همــه اش موترهــای خــرد اســت و از ســویی 

هــم ایــن موترهــا کهنــه اســت.« بــه بــاور وی، پاییــن بــودن 

ــا در  ــین موتره ــودن ماش ــوده ب ــار فرس ــل در کن ــت تی کیفی

ــه آلودگــی هــوا کمــک می کنــد. کابــل، ب

امــا ایــن اداره می گویــد کــه حــاال در هــر مــاه مدیریــت 

ــژه ی انتشــار دود و گازهــای  ــل بررســی های وی ترافیــک کاب

مــره ی موترهــا را رشوع کــرده اســت کــه پــس از بررســی، 

موتــری کــه مشــکل داشــت و دودزا بــود، جــواز ســیر آن 

از  پــس  کــه  می فرســتند،  ورکشــاب  بــه  و  شــده  گرفتــه 

ــد.  ــت کن ــاره فعالی ــم، دوب ترمی

گــروه  نیــز  زیســت  محیــط  از  حفاظــت  ملــی  اداره ی 

ــت؛  ــه اس ــا را راه انداخت ــوخت موتره ــت س ــی از کیفی بررس

باعــث  ایــن گــروه هنــگام شناســایی، موترهایــی را کــه 

ــت  ــرده و فهرس ــانی ک ــگ نش ــا رن ــود، ب ــوا می ش ــی ه آلودگ

آن را بــه مدیریــت ترافیــک معرفــی می کنــد کــه پــس از 

ــه کارخانه هــا  ــرای ترمیــم اساســی ب جریمــه، ایــن موترهــا ب

ــود. ــتاده ش فرس

ذغال ســنگ و آلودگی هوای کابل

ــل،  ــهر کاب ــوای ش ــی ه ــل آلودگ ــن دالی ــی از مهم تری یک

می گویــد:  نیک محمــد  اســت.  ســنگ  ذعــال  اســتفاده 

»ســنگ ذغــال، منبــع عمــده ی آلودگــی هــوا در شــهر کابــل 

فابریکه هــا،  بــه شــامر مــی رود؛ صنعــت، مرکــز گرمــی، 

خشــت پزی،  داش هــای  و  گــج  تولیــد  کوره هــای 

فعالیت هایــی اســت کــه همیشــه بــا اســتفاده از ســنگ 

ذغــال بــه پیــش مــی رود.« او می گویــد کــه اســتفاده از 

ذغــال ســنگ در ایــن فعالیت هــا مهم تریــن عامــل آلودگــی 

ــت.  ــل اس ــوای کاب ه

امــا مشــکل دیگــر ایــن اســت کــه ذغــال ســنگ در کابــل 

ــی  ــث آلودگ ــه باع ــد ک ــرف می رس ــه م ــه، ب ــش از تصفی پی

ــود.  ــر می ش بیش

سوزاندن چوپ و پالستیک

ــب  ــاید موج ــاک ش ــال پ ــوای کام ــوپ در ه ــوزاندن چ س

ــز  ــوپ نی ــوزاندن چ ــل س ــا در کاب ــود؛ ام ــر نش ــی بیش آلودگ

ــت.  ــوده ی آن اس ــوای آل ــانه ی ه ــه ش ــی ب ــار اضاف ب

درگیــر  فقــر  بــا  کــه  کابــل  خانواده هــای  از  شــامری 

می گویــد:  نیک محمــد  می ســوزانند.  پالســتیک  اســتند؛ 

»مشــکل کالن مــا فقــر اســت، مــردم از ناگزیــری کــه کــودکان 

شــان از رسدی در امــان مباننــد، بــه ویــژه خانه هایــی کــه در 

دامنه هــا و ارتفاعــات کوه هــا ســاخته شــده اســت پالســتیک 

و تایــر می ســوزانند.«

از  نیــز  خشــت پزی  کوره هــای  کابــل،  شــهر  در  امــا 

ــار ذغــال ســنگ، از ســوخت  فعالیت هایــی اســت کــه در کن

پالســتیک مثــل تایرهــای کهنــه  اســتفاه می کننــد کــه عامــل 

ــت. ــل اس ــوا در کاب ــی ه ــاک آلودگ خطرن

نیــک محمــد بــا تأییــد ایــن موضــوع می گویــد: »مــا 

ــم  ــت محیطی را کردی ــی زیس ــای ابتدای ــان توصیه ه ــرای ش ب

و مالــکان ایــن داش هــا نیــز تعهــد ســپردند کــه مطابــق 

ــان  ــت  ش ــرای فعالی ــن اداره، ب ــوی ای ــه از س ــی ک طرز العمل

تهیــه شــده اســت، عمــل کننــد.« 530 داش خشــت پزی 

ــاد  ــچ نه ــر آن در هی ــه بیش ــت دارد ک ــل فعالی ــهر کاب در ش

ــت. ــمی نیس ــت رس ــی ثب دولت

جرناتورها

بــا رشوع فصــل رسمــا، کابــل همه ســاله از بــرق 24ســاعته 

محــروم اســت و ایــن باعــث می شــود کــه بیشــر مــردم بــرای 

کننــد.  اســتفاده  جراتــور  از  ریــزه  و  خــرد  فعالیت هــای 

ــه  ــی دارد. ب ــز در پ ــوا را نی ــی ه ــور آلودگ ــتفاده از جرات اس

اســاس آمــار اداره ی محیــط زیســت، 30 تــا 40هــزار جراتــور 

ــل وجــود دارد. در شــهر کاب

ــودن  ــه ب ــودرس، خام ــای خ ــل، خانه ه ــن عوام ــار ای در کن

ــهری  ــیون ش ــتم کانالیزاس ــود سیس ــا، نب ــا و کوچه ه رسک ه

نیــز بــه آلودگــی هــوا در کابــل کمــک می کنــد. بــا ایــن 

همــه، علــل دیگــری نیــز هســتند کــه بیشــرین نقــش را در 

ــد.  ــل دارن ــوای کاب ــی ه آلودگ

نبود گاز مایع و برق همه وقت با بهای مناسب

نبــود بــرق ارزان و همــه وقــت باعــث شــده اســت کــه 

بیشــر فعالیت هــای خــرد و بــزرگ و خانه هــا از ذغــال ســنگ 

اســتفاده کننــد کــه بــه گونــه ی بالقــوه، باعــث آلود گــی هــوای 

ــود. ــل می ش کاب

بــا  و  انــدازه ی کافــی  بــه  نبــود گاز مایــع  همین طــور 

ــرای  ــردم ب ــر م ــه بیش ــده ک ــث ش ــز باع ــب نی ــای مناس به

ــه از ذغــال ســنگ و چــوپ اســتفاده  فعالیت هــای درون خان

کننــد کــه باعــث بیشــر شــدن آلودگــی هــوا در شــهر کابــل 

ــت. ــده اس ش

آلودگــی هــوا در شــهر کابــل  فقــر، مهم تریــن دلیــل 

اســت. فقــر باعــث می شــود کــه مــردم نتواننــد از انــرژی 

ــود  ــث می ش ــن باع ــد و ای ــتفاه کنن ــع اس ــل گاز مای ــاک مث پ

ــد  کــه دنبــال ســوخت های فســیلی مثــل ذغــال ســنگ برون

ــت. ــل اس ــهر کاب ــوا در ش ــی ه ــم آلودگ ــل مه ــه عام ک

  عدم آگاهی مردم 

بــه اســاس تحقیقاتــی کــه ریاســت محیــط زیســت کابــل 

ــل  ــد دلی ــه 67 درص ــد ک ــان می ده ــت؛ نش ــام داده اس انج

آلودگــی هــوا نبــود آگاهــی مــردم اســت. 

محمدکاظــم هامیــون، رییــس محیــط زیســت کابــل،  

ــه  ــا علی ــن آگاهــی برســند ت ــه ای ــد ب ــردم بای ــد کــه م می گوی

حکومــت اقامــه ی دعــوا کننــد؛ حــق خــود را کــه تنفــس 

ــد. ــت بخواهن ــاک اس ــوای پ ه

بی توجهی حکومت به محیط زیست و سالمت مردم

کاظــم هامیــون می گویــد کــه متأســفانه در رابطــه بــه 

وجــود  اراده ی سیاســی  کابــل  در  هــوا  آلودگــی  کاهــش 

نــدارد. او می گویــد کــه بــرای ایــن کار بــه حکومــت ســبزنگر 

نــه  کــه  اســت  نیــاز  آینده نگــر  اســراتیژیک  حکومــت  و 

ــت  ــه در حکوم ــوده و ن ــه ب ــن گون ــرزی ای ــای ک ــت آق حکوم

آقــای غنــی ایــن اراده وجــود دارد.

 جغرافیای کابل و تراکم جمعیتی

شــهر کابــل از هــر طــرف بــا کوه هــا و تپه هــا احاطــه 

شــده اســت کــه مانــع ورود بــاد بــه ایــن شــهر می شــود؛ ایــن 

ــم  ــویی ه ــد. از س ــش یاب ــی افزای ــت آلودگ ــده اس ــث ش باع

رییــس محیــط زیســت کابــل می گویــد کــه در کابــل زندگــی 

ــن  ــت. و ای ــوار اس ــا دش ــر واقع ــزار نف ــش از 500 ه ــرای بی ب

ــل شــده اســت. خــود باعــث آلودگــی هــوا در شــهر کاب

بــه دلیــل فقــر و تراکــم جمعیتــی، آلودگــی هــوا در شــهر 

ــا محــل دیگــر فــرق می کنــد. کاظــم  ــل، از یــک محــل ت کاب

فقیرنشــین،  مناطــق  در  »متأســفانه  می گویــد:  هامیــون 

و  نشــده  جمــع آوری  بیشــر  آن  از  برخواســته  زباله هــای 

اســتفاده  فســیلی  انرژی هــای  از  بیشــر  فقــر  دلیــل  بــه 

ــد. ســاحات ســبز پوششــی نیســت و همین طــور آب  می کنن

ــدارد.« ــود ن ــز وج ــی نی صح

شــهرداری  متأســفانه  کــه  می گویــد  هامیــون  کاظــم 

در  منی کنــد.  رعایــت  را  زیســتی  محیــط  عدالــت  کابــل 

ــین  ــاحات دیپلامت نش ــه س ــه ب ــی ک ــل؛ جاده های ــهر کاب ش

شــده،  کاری  پختــه  می شــود  منتهــی  رسمایه دارنشــین  و 

ســاحات ســبز شــان را بیشــر می ســازد. عامــل دیگــر، 

خــودرس بــودن ایــن مناطــق اســت کــه شــهرداری کابــل بــه 

ارائــه کنــد.  دلیــل آن منی توانــد خدمــات یک ســان را 

ــازده و  ــده، ی ــوزه ی هف ــل ح ــت کاب ــط زیس ــت محی ریاس

ــیب پذیرترین  ــوا، آس ــی ه ــل آلودگ ــه دلی ــی را ب ــت برچ دش

محل هــای شــهر کابــل شناســایی کــرده اســت. ایــن مناطــق 

نســبت بــه دیگــر گوشــه های شــهر در تابســتان گر  م تــر و در 

زمســتان رسدتــر اســت.

از  بیــش  تراکــم  نهایــت در شــهر کابــل؛ جغرافیــا،  در 

انــدازه ی جمعیــت، فقــر، عــدم آگاهــی مــردم، ســوزاندن 

ــودن بیــش از  ذغــال ســنگ، ترانســپورت شــهری، خــودرس ب

70 در صــد خانه هــا، مشــکل در کــود جــزا، و مهم تــر از همــه، 

کوتاهــی و ارزش نگذاشــن دولــت بــه محیــط زیســت، دســت 

بــه دســت هــم داده و از کابل شــهری ســاخته اســت کــه هوای 

ــتد. ــرگ می فرس ــه کام م ــر را ب ــزاران نف ــاالنه ه ــز س آن نی

پیامد های آلودگی هوا در شهر کابل

آلودگــی هــوا بــه خــودی خــود بحــران اســت؛ بحرانــی بــه 

مراتــب خطرناک تــر از تروریــزم کــه شــامری آن را تروریــزم 

مخفــی نیــز خوانــده انــد.

کاظــم هامیــون، می گویــد: »آلودگــی هــوا در کابــل، 

باعــث پاییــن آمــدن میانگیــن عمــر، ســکته های مغــزی، 

مختــل  تنش زایــی،  کم خونــی،  کــودکان،  شــدن  کــودن 

ســاخن سیســتم هضمــی، رنگ پریدگــی، کاهــش شــنوایی، 

ــواع مختلــف  مورفتگــی، مشــکل های پوســتی و در نهایــت ان

رسطان هــا در مــردم شــده اســت.«

عمــر  کاهــش  باعــث  هــوا  آلودگــی  کــه  می گویــد  او 

پرنــدگان و کوچیــدن شــان نیــز شــده و همین طــور عمــر 

خــاک را کاهــش داده و در نهایــت باعــث مــرگ آن می شــود.

داکــر ســید حبیــب اروال، رییــس بخــش کنــرل امــراض 

غیــر ســاری وزارت صحــت عامــه می گویــد: »در شــهر کابــل 

متأســفانه ســاالنه نزدیــک بــه 3500 نفــر بــه ســبب آلودگــی 

هــوا جــان شــان را از دســت می دهنــد.«

آلودگــی هــوا یکــی از مهم تریــن دالیــل گرفتــار شــدن بــه 

رسطــان اســت. آقــای اروال می گویــد کــه عامــل ســی درصــد 

متــام رسطان هــا و مــرگ و میــر آلودگــی هــوا اســت.

آلودگــی هــوا همین طــور باعــث بیامری هــای قلبــی و 

تنفســی نیــز می شــود.

آقــای کاظــم هامیــون در رابطــه بــه وخیــم بــودن آلودگــی 

هــوا و وضعیــت محیــط زیســت کابــل می گویــد کــه اگــر 

ــال  ــا ده س ــل ت ــد کاب ــدا کن ــه پی ــه ادام ــت همین گون وضعی

دیگــر جــای زندگــی نیســت و بــه شــهری بــدون ســکنه بــدل 

خواهــد شــد.

کابل در آستانه ی زمستان

بــا رشوع زمســتان اســتفاده از ذغــال ســنگ و دیگــر 

آن  میــزان  بشــرین  بــه  زیســتی  محیــط  آالینده هــای 

می رســد کــه ایــن باعــث می شــود آلودگــی هــوا نیــز بــه 

برســد. آن  میــزان  بیشــرین 

ــه در  ــی )air visual( ک ــاد بین امللل ــار نه ــاس آم ــه اس ب

بخــش بررســی کیفیــت و آلودگــی هــوا در ســطح جهــان کار 

ــت.  ــان اس ــهرهای جه ــن ش ــل از آلوده تری ــد؛ کاب می کن

بــه اســاس ســنجش ایــن نهــاد در صورتــی کــه رقــم 

آلودگــی و کیفیــت هــوا از 1-50 باشــد، هوا خــوب، 100-51 

میانــه، 101-150 غیــر بهداشــتی بــرای افــراد حســاس، 

ــی  ــه، 201-300 خیل ــرای هم ــتی ب ــر بهداش 151-200 غی

غیــر بهداشــتی، 300-500 خطرنــاک و از 500 بــه بــاال 

ــت.  ــاک اس ــی خطرن خیل

ــه از  ــت ک ــان اس ــته در نوس ــل پیوس ــوا در کاب ــی ه آلودگ

ــد؛  ــاوت می کن ــب تف ــا ش ــر و از روز ت ــل دیگ ــا مح ــی ت محل

ــزان آن می رســد  ــه بیشــرین می ــه آلودگــی هــوا ب شــب ها ک

ــاک  ــی خطرن ــت خیل ــه حال ــد، ک ــا 564 می رس ــم ت ــن رق ای

ــد. ــان می ده ــل را نش ــوای کاب ــودن ه ب

 امــا در جریــان روز ایــن رقــم کاهــش یافتــه کــه روز پیــش 

در نزدیکــی دفــر ســازمان ملل در بخــش آســیای میانــه، بــه 

287 و در وزیــر اکرخــان ایــن رقــم بــه 58 می رســید. 

ســی  پایین آمــدن  کــه  می گویــد  هامیــون  کاظــم 

درصــدی درآمــد رسانــه، باالرفــن رسدی زمســتان امســال از 

ســال های دیگــر، ورود بی جاشــدگان داخلــی و مهاجــران 

ــل و نبــود بــرق، او را نگــران کــرده  بازگشــت کننده بــه کاب

ــدازه ای  ــه ان ــل ب ــوای کاب ــال، ه ــتان امس ــه در زمس ــت ک اس

ــار  ــد. آم ــر باش ــری دی ــرای پیش گی ــر ب ــه دیگ ــود ک ــوده ش آل

و تجربــه امــا پیوســته نشــان داده اســت کــه در فصــل رسمــا 

هــوای کابــل چهــار برابــر آلوده تــر از پیــش می شــود.
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مجیب ارژنگ

زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

بیشری  بسیار  میزان  به  افراد  به سایر  نسبت  مواد  مرف کنندگان 

در معرض خطر ابتال به ویروس ایدز )HIV( قرار دارند. این بیامری در 

آلوده  رسنگ های  از  استفاده  است.  شایع  زیادی  میزان  به  معتاد  افراد 

ابتال به این بیامری در مرف کنندگان مواد  از دالیل بسیار رایج  یکی 

می شود.  محسوب 

متأسفانه معتادانی هم هستند که در زیر پل سوخته مبتال به بیامری 

ایدز شده اند. این افراد و واگیردار بودن بیامری شان، همه ی معتادان 

آن جا  من  که  زمانی  می کند.  تهدید  به صورت جدی  را  پل سوخته  زیر 

بودم، همگی به نحوی از خطر مبتال به ایدز آگاه بودند و دوست نداشتند 

در معرض ابتال به این بیامری قرار بگیرند. پس در هامن ابتدا که دو یا 

سه معتادی را که داکران معالج تشخیص دادند آن ها به بیامری ایدز 

مبتال استند، معتادان دیگر اجازه ی ورود آن دو یا سه معتاد را به زیر پل 

سوخته منی دادند. 

پل  باالی  به  شان  پزشکی  وسایل  با  ده  ساعت  صبح  هر  داکرانی 

تا معتادانی که نیازمند یا متایل به تداوی داشتند را  سوخته می آمدند 

معالجه می کردند. حضور آنان در واقع معتادان زیرپل سوخته را از یک 

می داد.  نجات  بزرگ  فاجعه ی 

اما باید بدانیم که تأثیر مواد مخدر بر بدن به گونه ای است که همه 

مواد  سوءمرف  به  که  افرادی  می دهد.  قرار  خود  تحت الشعاع  را  چیز 

 )HIV( ویروس  به  ابتال  خطر  معرض  در  سایرین  از  بیش  می پردازند 

بسیار  نیز  آن ها  از طریق  بیامری  این  انتقال  احتامل  استند. هم چنین 

است. زیاد 

از  بسیاری  که  دارد  ویروس وجود  انتقال  نحوه ی  از  زیادی  تصورات 

آن ها اشتباه است. به طور کلی سه روش عمده برای انتقال ایدز وجود 

دارد:

1- انتقال از راه رابطه ی جنسی

2-  انتفال از راه خون

3-  انتقال از مادر

پس الزم است بدانید که این ویروس از روش های زیر منتقل نخواهد 

شد و جای نگرانی نیست.

دست دادن	 

بغل کردن	 

عطسه زدن	 

ملس پوست فرد آلوده	 

استفاده از توالت مشرتک	 

به اشرتاک گذاشنت قاشق غذاخوری	 

تنفس دهان به دهان	 

هروئین و کراک از جمله موادی است که به صورت تزریقی مرف 

به  از سایرین  این مواد بیش  به همین خاطر مرف کنندگان  می شود؛ 

به  مبتال  پل سوخته  زیر  در  معتادانی که  و متامی  ایدز دچار می شوند 

بودند.  تزریقی  بودند،  ایدز 

تأثیر  افراد  جنسی  رفتارهای  بر  مواد  برخی  مرف  این،  بر  عالوه 

و  می دهد  افزایش  فرد  در  شدت  به  را  جنسی  میل  که  چرا  می گذارد؛ 

در عین حال با کم کردن میزان بازداری رفتاری منجر به بروز رفتارهای 

به  می توان  جنسی  پُرخطر  رفتارهای  جمله  از  می شود.  جنسی  پرخطر 

اشاره  رابطه ی محافظت نشده  و  افراد متعدد  با  ارتباط جنسی  برقراری 

کرد. این رفتارها ریسک ابتال به ایدز را تا حد زیادی افزایش می دهد.

هنگامی که کسی در متاس با فرد آلوده به ویروس ایدز قرار می گیرد، 

این صورت که  به  او حمله می کند.  ایمنی بدن  این ویروس به سیستم 

منجر به عفونت سلول های بدن می شود. سپس سلول های آلوده تبدیل 

به ماشین های تولید کننده ویروس می شوند. پس هنگامی که فرد به ایدز 

مبتال می شود بدن او توانایی اش را در مقابله با بیامری های مختلف از 

 )HIV( ویروس  عملکرد  از  مرحله  آخرین  ایدز  واقع  در  می دهد.  دست 

است و همه کسانی که به این ویروس آلوده می شوند، ایدز ندارند و باید 

 )HIV( یادمان نرود که مرف مواد مخدر یا الکل عالئم مرتبط با ویروس

را تشدید می کند. 

عالئم مربوط به ایدز تا حد زیادی به رشایط جسامنی بیامر بستگی 

دارد. هم چنین عالئم و نشانه ها با پیرفت بیامری تغییر می کند. همه 

افرادی که به ایدز دچار می شوند، عالئم یک سانی ندارند. برخی افراد 

2 تا 4 هفته پس از ابتال به ویروس)HIV( عالئم مشابه با رسماخوردگی 

از خود نشان می دهند. برخی نیز تا مدت ها هیچ عالمتی از خود نشان 

منی دهند و به این ترتیب بیامری به صورت پنهان در آن ها رشد می کند.

برخی از عالئم ابتال به ایدز موارد زیر را شامل می شود:

تب و لرز	 

تعریق شبانه و هنگام خواب	 

درد عضالنی	 

گلودرد	 

خستگی	 

تورم غدد لنفاوی	 

زخم های دهانی	 

همگی معتادان زیر پل سوخته بعد این که کامال فهمیدند، بیامری 

ایدز آن ها را می تواند در چه رشایط سختی قرار بدهد، تصمیم گرفتند 

مکانی  در  ایدز،  بیامری  به  مبتال  همچنین  و  استند  معتاد  که  افرادی 

جداگانه و دورتر از دیگر معتادان در قسمت پل کهنه، پل سوخته خیمه 

بروند،  نبودند  حارض  معتادان  آن  چون  کنند؛  رفت وآمد  کمر  و  بزنند 

تداوی کنند. را  ایدز خود شان  بیامری 

پیش گیری از سونامی ایدز 
در پل سوخته

من یک معتادم

حسن ابراهیمی

کابل؛ در آستانه ی نابودی
آلودگی هوا ساالنه جان نزدیک به 3500 نفر را در کابل می گیرد

فقر، مهم ترین دلیل آلودگی 

هوا در شهر کابل است. 

فقر باعث می شود که مردم 

نتوانند از انرژی پاک مثل گاز 

مایع استفاه کنند و این باعث 

می شود که دنبال سوخت های 

فسیلی مثل ذغال سنگ بروند 

که عامل مهم آلودگی هوا در 

شهر کابل است.
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افغانستان4 مهاجران  روایت 

ــه  ــته ام ک ــاره داش ــن اش ــه ای ــش، ب ــای پی ــته های روزه در نوش

ــتان  ــوان افغانس ــروی کار ج ــتعداد ها و نی ــرار اس ــث ف ــرت باع مهاج

شــده اســت؛ امــا اگــر ایــن رونــد همچنــان ادامــه پیــدا کنــد، 

ــروی کار جــوان بیشــری  ــن پــس اســتعدادها و نی افغانســتان از ای

را از دســت می دهــد کــه در درازمــدت باعــث می شــود بــا جامعــه ی 

کامــال پیــر و فلــج روبــه رو شــویم؛ جامعــه ای کــه شــهروندانش هیــچ 

کاری را بــه پیــش بــرده منی تواننــد. ایــن گونــه امیــد پاگذاشــن در 

ــرد. ــم ب ــه گــور خواهی کاروان توســعه را ب

ــی  ــت کنندگان، نیم ــران و بازگش ــار وزارت مهاج ــاس آم ــه اس ب

ــوده  ــر ب ــرت درگی ــا مهاج ــا ب ــد و ی ــر ان ــا مهاج ــور ی ــت کش از جمعی

بــه  ایــن بزرگ تریــن فاجعــه ای اســت کــه در درازمــدت  انــد و 

نابــودی افغانســتان منتهــی شــده و یــا بــه دگرگونــی کامــل وضعیــت 

ــد. ــد انجامی ــتان خواه افغانس

از ســوی دیگــر زمانــی کــه ایــن میــزان از جمعیــت کشــور 

ثبــات اجتامعــی در  بــه  باشــند، رســیدن  بــا مهاجــرت درگیــر 

اســت  هنــوز  کــه  هــم  هنــوز  می منایــد.   ناممکــن  افغانســتان 

ــر  ــی و دیگ ــر، ناامن ــل فق ــه دلی ــور ب ــنده ی کش ــا باش ــه ده ه روزان

ــر  ــه مهاجــرت رو می آورنــد و مهم ت مشــکل های موجــود در جامعــه ب

ــک  ــا ی ــه ب ــتند ک ــور اس ــوان کش ــتعداد های ج ــا و اس ــه مغزه از هم

جهــان آرزو و آرمــان همــه ی عمــر خــود را بــرای آموخــن و اندوخــن 

هزینــه کــرده انــد؛ امــا در نهایــت راهــی جــز مهاجــرت نیافتــه انــد.

ایــن وضعیــت باعــث می شــود کــه آن شــامر از باشــندگان کشــور 

کــه میــل مهاجــرت هــم ندارنــد، بــه تــرک افغانســتان و زندگــی در 

جاهــای دیگــر وسوســه شــوند.

ــه از  ــی ک ــه آن های ــه و چ ــتانی در ترکی ــران افغانس ــر مهاج بیش

ــه رس  ــا ب ــا در آن ج ــد و ی ــته ان ــا برگش ــا اروپ ــه و ی ــا ترکی ــران و ی ای

می پرســم،  شــان  مهاجــرت  انگیــزه ی  از  کــه  زمانــی  می برنــد، 

پاســخ بیشــر شــان یکــی اســت: وقتــی آن هایــی کــه شــغل دارنــد 

ــتان  ــی در افغانس ــه ی زندگ ــرای ادام ــد، ب ــگاهی دارن ــند دانش و س

منی ماننــد، مــا چگونــه بــه مانــدن و زندگــی در افغانســتان امیــدوار 

ــیم. باش

هــر  از  کــه  اســت  هندســی  چندگوشــه ی  شــکل  مهاجــرت 

می رســد. افغانســتان  بــه  آســیبی  آن  گوشــه ی 

مهاجــرت در کنــار ایــن کــه اســتعداد ها و نیــروی کار جــوان را از 

افغانســتان مــی دزدد؛ دوام ایــن رونــد انگیــزه ی زندگــی کــردن و کار 

ــد  ــه رس می برن ــرای افغانســتان را از آن هایــی کــه در افغانســتان ب ب

ــرد. ــز می گی نی

در حــال حــارض در کشــور کمــر انــد کســانی کــه میــل مهاجــرت 

ــی را  ــه ی اروپای ــورهای پیش رفت ــژه کش ــه وی ــر ب ــورهای دیگ ــه کش ب

نداشــته باشــند.

از  شــامر  آن  افغانســتانی ها؛  روزافــزون  مهاجــرت  رونــد 

ــد را  ــاده ان ــرت نیفت ــر مهاج ــه فک ــوز ب ــا هن ــه ت ــتانی هایی ک افغانس

ــه  ــته ب ــادی را ناخواس ــامر زی ــوری ش ــن ط ــرده و ای ــه ک ــز وسوس نی

می کشــاند. مهاجــرت  ســمت 

از ســوی دیگــر آن شــامر از اســتعدادها و نیــروی کار جوانــی کــه 

در افغانســتان نتوانســته انــد زمینه هــای زندگــی و امیــد بــه زندگــی 

را دنبــال کننــد و بــه هــر دلیلــی بــه مهاجــرت رو آورده انــد، انگیــزه ی 

ــرای همیشــه از دســت  ــه ی کامــل و ب ــه گون ــه کشــور را ب خدمــت ب

می دهنــد.

دوام ایــن رونــد آن هایــی کــه در مهاجــرت بــه رس می برنــد و 

ــز از برگشــن منــرف  ــد، نی ــه افغانســتان را دارن قصــد برگشــن ب

می کنــد.

پــس  کــه  افغانســتانی  مهاجــران  از  شــامر  آن  همین طــور 

بــه  را  خــود  مهاجــرت  راه  بی شــامر  رنج هــای  و  مشــقت ها  از 

کشــورهای پیش رفتــه ی اروپایــی رســانده انــد و دوبــاره بــدون میــل 

خــود شــان بــه افغانســتان بازگردانــده می شــوند، دیگــر منی تواننــد 

مثــل شــهروند مســؤول، بــه به ســازی افغانســتان فکــر کننــد و یــا بــه 

ــود. ــی خ ــاخن زندگ س

ــا  ــد و ی ــا ســواد ان ــده شــده ای کــه ب ــژه مهاجــران بازگردان ــه وی ب

مــدرک دانشــگاهی دارنــد و در مهاجــرت ناچــار بــه کار شــاقه شــده 

انــد؛ پــس از برگشــت بــه افغانســتان دیگــر منی تواننــد بــه راحتــی 

ــد.  ــت می دهن ــزه را از دس ــن انگی ــا ای ــوند و ی ــم ش ــه مدغ در جامع

این هــا بــا دل رسدی متــام بــه زندگــی در افغانســتان ادامــه داده و از 

ــه اســتند. ــراد جامع ــی آســیب پذیرترین اف لحــاظ روان

ــث  ــران باع ــن مهاج ــه ای ــی ب ــات روان ــود خدم ــم نب ــویی ه از س

می شــود کــه روز تــا روز آســیب پذیری ایــن افــراد بیشــر شــده و بــه 

شــدت دچــار افرسدگــی و رسخوردگــی باشــند. آن هــم در جامعــه ای 

کــه نــه برخــورد مردمــان آن انســانی اســت و نــه هــم برخــورد دولــت 

آن بــا مــردم انســانی اســت.

در نهایــت می شــود گفــت کــه اگــر زمینه هــای مهاجــرت در 

و ریشــه های آن خشــکانده  افغانســتان شناســایی نشــده  خــود 

نشــود؛ انگیــزه ی کار و خدمــت بــه کشــور در هیــچ شــهروندی باقــی 

منانــده، تحــرک اجتامعــی بــه صفــر رســیده و هیــچ گاه منی توانیــم 

ــعه   ــیر توس ــه مس ــه و ب ــت یافت ــی دس ــی و سیاس ــات اجتامع ــه ثب ب

ــویم. وارد ش

فرزندان زمین

مجیب ارژنگ 

امریكای امروز روی دریایی از پول شنا می كند. مرف و زندگی 

مرفی بیرون از كنرل مردم یا هر ارگان دیگر، همه چیز را به رسعت 

امریكا بدون شك كشور پیش رفته ای است كه هر  عجیبی می بلعد. 

این  معموال  اما  می كند؛  زندگی  دل پذیری  رفاهیت  با  آن  در  كسی 

رفاهیت  امریكا  باشندگان  كه  می ماند  پنهان  دیدها  از  نیز  واقعیت 

آن كه خود در  اغلبا بدون  آن هم  پول،  برابر  را در  و آسودگی خویش 

باشند، می خرند. داشته  نقش  آن  انتخاب 

هشت  هر  باید  می كنند،  زندگی  نفر  هشت  خانواده ای  در  »اگر 

نفر كار كنند، در غیر آن نظام زندگی به مشكل می تواند بچرخد. در 

را زندگی گذاشته  اند كه اسم آن  این جا همه مهره های یك ماشین 

اند. باید از صبح تا شام به فكر این باشید كه چه كار كنید كه فردا در 

چرخاندن این ماشین عقب منانید.«

امریكا  در  كه  افغانی ام  دوست  یك  زبان  از  را  تلخ  اعراف  این 

زندگی می كند، شنیدم. او خود در افغانستان و بعدا در پاكستان از 

زندگی خوب و آبرومندانه ای برخوردار بود؛ اما حاال فكر می كند كه 

تكلیف  تعیین  برایش  او  به جای  دیگری  نیست، كس  دیگر خودش 

اعزاز چاره ای جز اطاعت ندارد. و  با حرمت  او  و  می كند 

مصارف  خانه،  و  موتر  و  بیامری  و  كار  بیمه ی  منزل،  كرایه ی 

تحصیل كودكان، مالیات، جریمه هایی كه خواه ناخواه بر رس تان بار 

می شود، گردش در شهر با موتر، خرج سینام و پارك و خرید، آرایش 

و تزئینات منزل و آدم های آن، مسافرت های گریزناپذیر به این یا آن 

از هر  باید این پول را  ایالت و... همه و همه پول می خواهد و شام 

كنید. تأمین  می توانید  كه  جایی 

قیمت كاال نیز به حد رسسام آوری باال است. با خرید یك تحفه ی 

افغانستان  در  را  روز  ده  می توانید  شام  امریكا  در  معمولی  و  عادی 

زندگی كنید. با یك وعده ی غذایی كه در یكی از رستورانت ها رصف 

می كنید، می توانید پنج خانواده ی هشت  نفری را در افغانستان یك 

معمولی  فوق العاده  غذای  خوراك  یك  نیویارك  در  دهید.  غذا  وعده 

در یك رستورانت  افغانی 21 دالر حساب شد. كرایه ی یك اطاق در 

كارولینای  و  سان فرانسیسكو  نیویارك،  واشنگن،  در  عادی  هوتلی 

تا شهر دیگر وجود دارد، در  از یك شهر  تفاوت هایی كه  با  شاملی، 

سان فراسیسكو  در  می كند.  نوسان  دالر   250 الی   100 فاصله ی 

فاصله ای كمر از نیم ساعت را در تاكسی از میدان هوایی تا هوتلی 

تازه دوستانم  دالر طی كردم.  كرایه ی 62  با  بود،  مركز شهر  در  كه 

می گفتند كه راننده ی تاكسی چون افغان بوده، خیلی مراعات كرده 

DVD از 20 دالر تا 45 دالر هزینه برداشت.  است. یك حلقه فیلم 

یكی از دوستانم رس و وضعم را با لباسی كه از افغانستان برده بودم، 

نپسندید و خواست كه به مود امریكایی لباسی برایم تهیه كند. در 

شهر،  رسپوشیده ی  بازارهای  در  گذار  و  گشت  ساعت  یك  فاصله ی 

و كفش  و جوراب  نیكتایی  و  پیراهن  با یك صوب  یك جوره دریشی 

این لباس من چه  با  از 630 دالر هزینه برداشت!  باالتر  باالپوش  و 

مقدار رس و وضع مناسب و متناسب پیدا كردم، تا هنوز هم برای آن 

نیافته ام. جواب 

كاالی چینایی بازار امریكا را قاپیده است

شاید تعجب آور نباشد اگر ادعا شود كه بیش از نیم كاالهایی كه در 

امریكا به مرف می رسند، ساخت چین و بقیه هم مال تایوان، جاپان، 

هانگ كانگ، مالیزی، هند و پاره ای كشورهای امریكای التین اند. در 

اكرث هوتل هایی كه ما اقامت داشتیم، از واشنگن تا سان فراسیسكو و 

نیویارك و كارولینای شاملی، سامان آالتی كه به چشم می خورد، اكرثا 

نشان چینایی داشت. كاالی امریكایی به ندرت به چشم می خورد و 

آن هم با قیمتی است كه تنها افراد خاصی می توانند به مرف آن ها 

رغبت نشان دهند.

برابر  در  شان  صنعتی  تولیدات  كه  دارند  اعراف  امریكایی ها 

حتا  و  است  گران تر  خیلی  دیگر  كشورهای  صنعتی  تولیدات 

باشندگان امریكا نیز ترجیح می دهند كه كاالی خارجی را با قیمتی 

کنند. خریداری  ارزان تر 

بر  بدی  تأثیرات  نیز  سپتامر  یازدهم  از  پس  تروریستی  حوادث 

اقتصاد امریكا گذاشته است. یكی از عمده ترین دالیل گرانی كاالها 

و  اقدامات  بر  سنگینی  هزینه ی  می شود.  مرتبط  علت  همین  به  نیز 

به مرف می رسد. شعار  امنیتی  و  و نظامی  عملیات های جاسوسی 

و  پالیسی ها  رسخط  در  عملی  و  رسمی  طور  به  اولویت«  در  »امنیت 

برنامه ها قرار گرفته است و این خود بر باالرفن هزینه ها تأثیر می گذارد.

است.  افتاده  پایین  محسوسی  طور  به  امریكا  در  خرید  »قدرت 

اكرث مردم ترجیح می دهند كه از خرید اجناس و كاالهایی كه خیلی 

در  را  اول  سخن  دیگر  تجمالت  کنند.  خودداری  نباشد،  رضوری 

زندگی گفته منی تواند. دلهره ی بزرگ این است كه اگر افعی مرف 

در مجموع غیر قابل كنرل شود، بحران اقتصادی امریكا را چگونه 

به زانو در خواهد آورد.«

این سخن را مایك هیلمن، در واشنگن یادآور شد. او می گفت:

»مسأله  وقتی وحشتناك تر می شود كه شام رقم باالی هزینه ها و 

مصارف را از محدوده ی امریكا به سایر كشورهای پیش رفته نیز تعمیم 

دهید. منابع، به هر حال، محدود اند؛ اما مصارف به طور آشكار از 

سطح برداشت منابع فراتر رفته است. كشورهای پیش رفته ناگزیرند 

مقداری از انرژی و نیروی خویش را در راه ثبات و نظم عمومی جهان 

نیز به مرف برسانند. این خود دلیلی دیگر بر دلهره ها و تشویشاتی 

است كه مردم عادی را در كشورهای پیش رفته در بر گرفته است.«

زندگی  سیستم  به  خود  پنهان  گرایش های  هیلمن،  مایک 

سوسیالیستی را انکار منی کرد، با وجود این که چندین بار در جریان 

ارزش های  و  نیست  سوسیالیست  یک  که  کرد  تأکید  صحبت هایش 

می داند: موجه  انسانی  زندگی  برای  و  دارد  دوست  را  لیرالیسم 

برای  زندگی  که  می گرفتند  یاد  انسان ها  داشتم  دوست  »خیلی 

خود هدفی دارد که تنها در مرف و عیش و نوش و راحتی فردی 

این  ایم.  شده  فردی  زندگی  گرفتار  خیلی  ما  منی شود.  خالصه 

شیوه ی زندگی باالخره ما را به بن بست می کشاند. همین حاال باید 

خرج زیادی را روی خود بار کنیم تا نظام ما بتواند بهانه ی خود برای 

تأمین نظم و امنیت در زندگی جمعی افراد را توجیه کند. من خیلی 

بدم منی آید که مدتی را بیرون از امریکا، مثال در یکی از کشورهای 

یا در کشور شام زندگی کنم.« افریقایی 

یافتم  زننده ای  نیش  حاوی  را  مایک  سخن  در  آخر  جمله ی  این 

شوخی  با  البته  هم  او  گفتم.  پاسخ  طنزآلودی  مالیمت  با  را  آن  و 

رفیقانه ای معذرت خواست، بدون این که به رخ بیاورد که گویا حسی 

گفتم: من  است.  کرده  جریحه دار  را 

»لطف تان زیاد است که با بزرگواری قبول می کنید گذری در یک 

برای من کشورم  اما  باشید؛  داشته  در کشور من  یا  افریقایی  کشور 

هامن جایی است که معنای بودنم را با کار کردن حس می کنم، بدون 

این که آرزو کنم کشور شام را برای زندگی انتخاب کنم.«

و هیلمن گفت:

دل تنگی  می خواستم  نداشتم.  بدی  منظور  می خواهم.  »معذرت 

خود از زندگی امریکایی ام را توضیح دهم!«

بهای زندگی در امریكا سنگین است

عزیز رویش

)سفرنامه ی عزیز رویش به امریکا: سال 1381 - 2002( امریکا رسزمین »آیدیال ها« و »واقعیت ها« )18(

پیامد های مهاجرت
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ننگرهــار در رشق افغانســتان کــه بــه والیــت همیشــه بهار شــهرت 

دارد، نزدیــک بــه هشــتاد درصــد از شــهروندان آن بــا کشــاورزی، 

و  نی شــکر  زیتــون،  ســروس،  میوه هــای  می کننــد.  روز  و  شــب 

ســبزی های مختلــف از فرآورده هــای مهــم ایــن والیــت اســت. 

آب وهــوای مدیرانــه ای ننگرهــار ســبب شــده اســت که کشــاورزی 

ــه ی  ــتان نتیج ــر افغانس ــت دیگ ــر والی ــه ه ــبت ب ــت نس ــن والی در ای

بهــر داده و برخــی از ســبزی ها حتــا در چهــار فصــل حاصــل دهــد. 

بــه گفتــه ی مقام هــای محلــی، میوه هــای ســروس به شــمول 

ــه ای کاشــته می شــود کــه  مالتــه، نارنــج و لیمــو در ننگرهــار به پیامن

در صــورت جلوگیــری از صــادرات غیــر قانونــی آن بــه پاکســتان، نیــاز 

ــه  ــر ب ــه  بیش ــد. توج ــرآورده می کن ــتان را ب ــای افغانس ــام بازاره مت

ــار از  ــاورزان ننگره ــر کش ــت های دیگ ــا از خواس ــن میوه ه ــرورش ای پ

حکومــت اســت. 

و  آبیــاری  زراعــت،  ریاســت  ســخنگوی  میاخیــل،  انعام اللــه 

مالــداری ننگرهــار می گویــد کــه میوه هــای ســروس در ســال جــاری 

خورشــیدی در چهــارده ولســوالی ایــن والیــت کشــت شــده و مالتــه 

ــت.  ــته اس ــدات را داش ــرین تولی بیش

مســؤوالن ریاســت زراعــت ننگرهــار می گوینــد کــه از یــک هــزار 

و 88 جریــب زمینــی کــه امســال مالتــه کشــت شــده اســت، انتظــار 

دارنــد بیشــر از پنــج هــزار تـُـن حاصــل بــه دســت آورنــد؛ رقمــی کــه 

بــه گفتــه ی آن هــا افزایــش 25 درصــدی را نســبت بــه ســال گذشــته 

در تولیــدات مالتــه در ایــن والیــت نشــان می دهــد. 

هم چنــان در ســال جــاری خورشــیدی، حــدود 350 جریــب 

زمیــن در ننگرهــار لیمــو کشــت شــده کــه حاصــالت آن حــدود 

ــروس  ــر س ــای دیگ ــج از میوه ه ــت. نارن ــده اس ــرآورد ش ــن ب 970 تُ

اســت کــه در 110 جریــب زمیــن کشــت شــده و انتظــار مــی رود کــه 

حاصــالت امســال ایــن میــوه، حــدود شســت هــزار و 49 تُــن باشــد. 

از ســویی  هــم پرویــز علــی، رییــس رشکــت زراعتــی کانــال 

ننگرهــار، دلیــل افزایــش تولیــدات میوه هــای ســروس در ایــن والیــت 

را بهــر شــدن فعالیت هــای فنــی و انگیــزه ی مــردم و همچنــان بهــر 

شــدن امنیــت در ســاحات کشــاورزی عنــوان می کنــد: »امســال 

خوش بختانــه حاصــالت از ناحیــه ی ســروس بســیار بــاال بــود. ســال 

گذشــته مــا در مجمــوع 1500 تـُـن مالتــه داشــتیم؛ امــا امســال ایــن 

ــن رســیده اســت.« ــه بیشــر از 5200 تُ ــزان ب می

بــه گفتــه ی مســؤوالن ریاســت کانــال ننگرهــار، درآمــد حکومــت 

افغانســتان در ســال گذشــته از فــروش مالتــه، حــدود هفت صــد 

هــزار افغانــی بــوده؛ امــا امســال توقــع مــی رود ایــن میــزاِن درآمــد بــه 

ــای  ــه درخت ه ــد ک ــی می گوی ــای عل ــد. آق ــی برس ــون افغان 22 میلی

ســروس در ســال جــاری خورشــیدی در شــش صد هکتــار زمیــن 

کاشــته شــده اســت. 

زراعــت  وزارت  ســخنگوی  رســتمی،  اکــر  حــال  حیــن  در 

افغانســتان نیــز تأکیــد دارد کــه »ننگرهــار پایتخــت ســروس و ســبزی 

افغانســتان اســت کــه بیشــرین مالتــه، نارنــج، لیمــو و زیتــون در ایــن 

والیــت تولیــد می شــود.« 

بــه گفتــه ی آقــای رســتمی، بیشــرین حاصــالت زراعتــی ننگرهــار 

ــر  ــه بازارهــای افغانســتان عرضــه می شــود و اگ در فصــل زمســتان ب

در ایــن عرصــه توجــه بیشــر شــود، افغانســتان نیــازی بــه میوه هــای 

ســروس کشــورهای دیگــر نــدارد.   

شــاه محمود میاخیــل، والــی ننگرهــار نیــز در صفحــه ی تویــرش از 

افزایــش حاصــالت ســروس، تویــت کــرده اســت: »تولیــدات میوه هــای 

ســروس در ســال گذشــته ی خورشــیدی، 1500 تُــن بــود؛ امــا ایــن 

میــزان در ســال جــاری خورشــیدی بــه 5200 تُــن رســیده اســت کــه 

افزایــش ســه برابر را نســبت بــه ســال قبــل نشــان می دهــد.« 

منبع زیتون و نیشکر

عــالوه بــر میوه هــای ســروس، ننگرهــار یگانــه منبــع تولیــد زیتــون 

ــزرگ در  ــرد و ب ــیاری؛ خ ــای بس ــه کارخانه ه ــت ک ــتان اس در افغانس

بخــش پروســس ایــن دو محصــول زراعتــی فعالیــت می کنــد. 

بــه گفتــه ی شــاه محمود میاخیــل، والــی ننگرهــار، تولیــدات 

زیتــون در ســال جــاری خورشــیدی در ایــن والیــت هشــت برابــر شــده 

ــاری  ــال ج ــن در س ــه 150 تُ ــته ب ــال گذش ــن در س ــه از 17.5 تُ ک

ــت.  ــیده اس ــیدی رس خورش

ولســوالی های  در  بیشــر  زیتــون  فارم هــای  حــارض  حــال  در 

رودات و بتی کــوت ایــن والیــت اســت کــه مســؤوالن کارخانــه ی 

و  هــزار  چهــار  حــدود  امســال  دارنــد،  انتظــار  ننگرهــار  زیتــون 

ــازار عرضــه کننــد.  شــش صد لیــر روغــن بیشــر از ســال قبــل بــه ب

صدیق اللــه نایــل، آمــر کارخانــه ی زیتــون ایــن والیــت می گویــد: 

ــم؛  »ســال گذشــته مــا حــدود 1400 لیــر روغــن تولیــد کــرده بودی

امــا امســال ایــن میــزان بــه بیشــر از شــش هــزار لیــر رســیده اســت. 

بــا افزایــش حاصــالت زیتــون، امســال تولیــدات روغــن حــدود چهــار 

برابــر نســبت بــه ســال قبــل افزایــش یافتــه اســت.« 

ــار،  ــون ننگره ــه ی زیت ــدان کارخان ــی از کارمن ــان، یک ــک ج مال

دلیــل افزایــش تولیــدات امســال زیتــون در ایــن والیــت را، اســتفاده 

از وســایل جدیــد فنــی عنــوان می کنــد: »برخــی از ماشــین های 

ــا  ــار از آن ه ــن ب ــرای اولی ــه ب ــت ک ــده اس ــا آورده ش ــون از ایتالی زیت

اســتفاده می شــود. پیــش از ایــن بــا ماشــین هایی کــه داشــتیم 

نه تنهــا روغــن معیــاری تولیــد منی توانســتیم، بلکــه ضایعــات زیــادی 

ــز داشــتیم.«  نی

از ســویی هــم داکــر پرویــز علــی، رییــس ریاســت زراعتــی کانــال 

ننگرهــار می گویــد کــه تولیــدات زیتــون در ســال جــاری خورشــیدی 

حــدود 150 تــا دو صــد تـُـن بــوده اســت، در حالــی  کــه ســال گذشــته 

ایــن رقــم بــه پنجــاه تـُـن می رســید. بــه گفتــه ی او امســال یــک هــزار 

و 720 هکتــار زمیــن، زیتــون کشــت شــده اســت. 

پیشــه ی دیگــر  )قنــد ســیاه(،  گُــر  تولیــد  و  کشــت نی شــکر 

کشــاورزان ننگرهــار اســت. امســال نی شــکر در چهــار ولســوالی 

ــوت، در 750  ــوه و بتی ک ــود، خی ــه، بهس ــه کام ــت از جمل ــن والی ای

هکتــار زمیــن کشــت شــده اســت. مســؤوالن ریاســت زراعــت ننگرهــار 

می گوینــد کــه تولیــدات نیشــکر در ســال جــاری خورشــیدی حــدود 

ــود.  ــن خواهــد ب 95 تُ

ــد  ــد کــه تولی ــا می گوین ــر در ننگرهــار ام ــد گُ ــه داران تولی کارخان

گـُـر در ســال های اخیــر کم رونــق شــده اســت. غــالم فــاروق، صاحــب 

ــه  ــد ک ــه می گوی ــوالی کام ــر در ولس ــد گُ ــای تولی ــی از کارخانه ه یک

در ایــن ولســوالی صدهــا کارخانــه ی خــرد و بــزرگ تولیــد قنــد ســیاه 

وجــود داشــت؛ امــا در حــال حــارض تعــداد ایــن کارخانه هــا بــه پنــج 

تــا ده کارخانــه کاهــش یافتــه اســت. 

انعام اللــه میاخیــل، ســخنگوی ریاســت زراعــت ننگرهــار، در مــورد 

دلیــل کاهــش تولیــدات گـُـر می گویــد: »از نی شــکر بــه دو منظــور در 

ــت. امســال  ــر و ســاخن رشب ــد گُ ننگرهــار اســتفاده می شــود؛ تولی

ســاخن گُــر بــه دلیــل عرضــه شــدن نیشــکر به منظــور ســاخن 

ــت.«   ــوده اس ــر ب ــت، کم ت رشب

از ســویی هم اســتفاده از ماشــین ها در شــامری از کارخانه هــا 

ــورت  ــه به ص ــت ک ــده اس ــی ش ــتگی کارخانه های ــبب ورشکس ــز س نی

بــرای  ماشــین ها  می پردازنــد.  ســیاه  قنــد  تولیــد  بــه  ســنتی 

کارخانه هــای بــزرگ کار را ســاده کــرده اســت؛ حــاال به جــای گاوهــا، 

می کشــند.  رشبــت  نی شــکر  از  ماشــین ها 

غــالم فــاروق، یکــی از کارخانــه داران تولیــد گُــر در ولســوالی 

کامــه ی ننگرهــار کــه به گونــه ی ســنتی ایــن کار را بــه پیــش می بــرد، 

یــک دیــگ می اندازیــم،  کــه در  را  می گویــد: »رشبــت نی شــکر 

حــدود ســه تــا چهــار ســاعت وقــت می گیــرد تــا پختــه شــود. از 

ــر  ــرام گ ــتاد کیلوگ ــا هش ــاد ت ــدود هفت ــم ح ــا می توانی ــگ م ــن دی ای

بــه دســت آوریــم. تولیــد مــا روزانــه از چهارصــد کیلوگــرام گرفتــه تــا 

شــش صد کیلوگــرام نیــز می رســد.« 

احمــد از تولیدکننــدگان دیگــر گُــر کــه بیشــر از 12 تــن در 

هــر  بــر  عــالوه  کــه  می گویــد  انــد،  کار  مــروف  او  کارخانــه ی 

ــاری روی  ــال ج ــکر در س ــد نی ش ــش در تولی ــر، کاه ــأله ی دیگ مس

تولیــد گُــر در ننگرهــار تأثیــر کــرده اســت. 

ــب  ــاه جری ــه پنج ــک ب ــال نزدی ــا امس ــد: »م ــد می کن ــد تأکی احم

زمیــن را نی شــکر کاشــته بودیــم. خــدا را شــکر کار خــوب اســت 

و در یــک روز نزدیــک بــه پنــج هــزار کیلــو گُــر تولیــد می کنیــم؛ 

ــداد  ــه تع ــد و هــر ســال ب ــان کمــک کن ــا دهقان ــا حکومــت اگــر ب ام

ــان  ــان دهقان ــه لب ــری ب ــد بیش ــد، لبخن ــکر بیفزای ــای نی ش نهال ه

ــد.«  ــد آم خواه

علی شیر شهیر

ننگرهار پایتخت »ستروس« افغانستان

عکس: صبح کابل
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ربابــه محمــدی، دخــر نــوزده ســاله ای  اشــاره: 
ــا دهانــش نقاشــی می کنــد. او  کــه پنــج ســال اســت ب
ــاال  ــح داد و ح ــت ترجی ــج عزل ــزوا و کن ــه ان ــی را ب نقاش
ــه  ــرود، ب ــا پاهــای خــود راه ب ــن کــه روزی ب ــد ای ــا امی ب

نقاشــی ادامــه می دهــد. 
صبــح کابــل: کمــی در بــاره ی خــود بگوییــد، ربابــه 
محمــدی کــی اســت، چقــدر درس خوانــده و چندســاله 

اســت؟
ربابــه محمــدی: ربابــه محمــدی اســتم، نــوزده 
ســال دارم و در کابــل زندگــی می کنــم. پنــج ســال 

ــب  ــده و مکت ــم. درس نخوان ــی می کن ــه نقاش ــت ک اس

ــم.  ــاد گرفت ــه ی ــن را در خان ــدن و نوش ــه ام، خوان نرفت
وقتــی بــا فضــای مجــازی آشــنا شــدم و مطالــب را 
ــان  ــدر آس ــه، آن ق ــد و گرن ــر ش ــم بیش ــدم، دانش خوان

یــاد  نیســت کــه در خانــه، کســی درس و تعلیــم را 

بگیــرد. از ایــن لحــاظ، واقعــا خوشــحال اســتم. 
و  کشــیدید  نقاشــی  چقــدر  کابــل:  صبــح 
بــوده  ســبک ها  کــدام  در  بیشــر  تــان  نقاشــی های 

؟ ســت ا

ربابــه محمــدی: حــدود دو صــد اثــر دارم کــه بیشــر 
شــان در بــاره ی خانم هــا، قــدرت زنــان و مشــکالت 

ــت. ــتان اس افغانس

صبــح کابــل: بــرای ایــن کــه نقاشــی را یــاد بگیریــد، 

درس هــم خواندیــد؟
درس  کــه  متأســفانه  نه  خیــر،  محمــدی:  ربابــه 
نخوانــدم، چــون کوچه هــا خــراب بــود، حتــا بیــرون 

ــی  ــردم. وقت ــن ک ــه متری ــط در خان ــم، فق ــم منی رفت ه

کــه وارد فضــای مجــازی شــدم، نوشــته های دیگــران را 
ــوق ام  ــردم، ش ــرار ک ــاط برق ــران ارتب ــا دیگ ــدم و ب خوان

ــد.   ــر ش ــی بیش ــرای نقاش ب

صبــح کابــل: وقتــی یــک نقاشــی را متــام می کنــی، 

چــه حســی داری؟ 
ربابــه محمــدی: بســتگی بــه ایــن دارد کــه نقاشــی 
چقــدر زیبــا شــده باشــد. بیشــر نقاشــی هایم کــه 

خــوب از آب درآمــده اســت، بعــد از خــالص شــدنش 

دوســت داشــته ام کــه برقصــم، شــاید اگــر تــالش کنــم، 
بهــر از آن چیــزی شــود کــه می خواهــم. وقتــی بــه کارم 
نــگاه می کنــم، عاشــق هــر خــودم می شــوم؛ ولــی 
ــم.  ــی می کش ــت از نقاش ــوم، دس ــته ش ــه خس ــی ک وقت

صبــح کابــل: تفــاوت ربابــه بــا نقاشــان دیگــر در چــه 
؟ ست ا

ــگ و ســبک نیســت،  ــه محمــدی: تفــاوت در رن رباب
ــد  ــت کار می کنن ــا دس ــران ب ــت. دیگ ــام کار اس در انج

ــن  ــه کاراتری ــت ها ک ــا دس ــران ب ــان. دیگ ــا ده ــن ب و م
ــن  ــرای م ــا ب ــد؛ ام ــی می کنن ــت نقاش ــدن اس ــو ب عض
ســخت اســت و فشــار زیــادی بــه رس و گردنــم وارد 
کار می کنــم  دهــان  بــا  مــن  کــه  می شــود. همیــن 
ســبب شــده اســت کــه ارزش نقاشــی هایم نــزد دوســت 

داران هــر بیشــر باشــد. ممکــن اســت کارهــای آن هــا 
بهــر و عالی تــر از مــن باشــد؛ امــا نقاشــی کشــیدن بــا 

ــر اســت.  ــا ارزش ت ــر و ب دهــان ســخت ت
صبــح کابــل: دنبــال چــه چیــزی در نقاشــی و هــر 

اســتی؟
و  زنــان  مشــکالت  می خواهــم  محمــدی:  ربابــه 
افغانســتان را بــا نقاشــی بــه تصویــر کشــیده و توانایــی 
خــودم را در نقاشــی ثابــت کنــم. بــاور دارم روزی، باالتــر 

از آن چیــزی کــه می خواهــم، می رســم. 
ــی از  ــدی؛ وقت ــهور ش ــی زود مش ــل: خیل ــح کاب صب
ــت  ــدر برای ــود، چق ــر می ش ــی هایت تقدی ــا و نقاش کاره

تأثیرگــذار اســت؟
ربابــه محمــدی: مــن ســال 95 یــک منایشــگاه 
ــردم  ــتقبال م ــه اس ــردم ک ــزار ک ــل برگ ــگاه کاب در دانش

خیلــی خــوب بــود، حــدود 2 هــزار نفــر از کارهایــم 
بازدیــد کردنــد. آن هــا بــه جــای توجــه بــه نقاشــی هایم، 
ــان کار  ــا ده ــه ب ــن ک ــتند و ای ــز داش ــودم مترک روی خ

می کنــم. ایــن کــه فکــرم، کارم و روش ام چگونــه اســت. 

آمدنــد عکــس گرفتنــد کــه خیلــی انــرژی مثبــت گرفتــم. 
بعــد از آن، مــورد توجــه و اســتقبال مــردم قــرار گرفتــم. 
صبــح کابــل: گاهــی شــده کــه از برخــورد آدم هــا بــه 

دلیــل معلولیتــی کــه داری، ناراحــت  شــده باشــی و راز 

ایســتادگی و تســلیم ناپذیــری ات چــه اســت؟
ــرون مــی روم،  ــه بی ــار ک ــن هــر ب ــه محمــدی: م رباب
آدم هــای هســتند کــه وقتــی کــه مــرا می بیننــد؛ »چــوق 

ــد دل  ــعی دارن ــورن« و س ــف می خ ــن، حی ــوق می کن چ

ــد نداشــته باشــند؛ امــا مــن  بســوزانند. شــاید هــدف ب
ــد  ــر کنن ــاره فک ــن را بیچ ــا م ــه آدم ه ــدارم ک ــت ن دوس
ــه  ــتم و ن ــاره اس ــه بیچ ــون، ن ــوزانند؛ چ ــم دل بس و برای

ــادرم  ــی روم، چ ــرون م ــه بی ــا ک ــی وقت ه ــوان. بعض نات

ــو  می افتــه، مــردم دشــنام می دهنــد و می گوینــد کــه ت
ــی رســانه ای شــدی خــدا را  بی حجــاب اســتی و از وقت
فرامــوش کــردی. مثــل مــن هــزاران معلــول دیگــر هــم 

ــد.  ایــن مشــکالت را دارن

صبــح کابــل: معلــوالن چــه کمبودهــای اساســی 
ــد؟ دارن

یکــی از آرزوهایــم ایــن اســت کــه بــرای معلــوالن 

معلــوالن  بــرای  شــود.  ســاخته  دانشــگاه  و  مکتــب 

هیچ گونــه فرصتــی نیســت تــا درس بخواننــد. آن هــا 
ــادی  ــوالن زی هــم آینده ســازان افغانســتان اســتند. معل
ــا وجــود متامــی  ــد می شــوند. ب ــل ناامی ــن دلی ــه همی ب

ایــن مشــکالت، دولت مــردان مــا فقــط دنبــال سیاســت 

ــد.  ــوالن ندارن ــه معل ــی ب ــچ توجه ــتند و هی اس
صبــح کابــل: بزرگ تریــن حامــی  زندگــی ات چــه 

ــت؟  ــی  اس کس

ربابــه محمــدی: مــادر و پــدرم کــه همیشــه مــرا 
ــن  ــه م ــرد ب ــن ف ــرم نزدیک تری ــد، خواه ــویق کرده ان تش
اســت. حتــا در برنامه هــا یک جــا اســتیم. بــرادرم مدیــر 
برنامه هایــم و پادشــاه زندگــی ام اســت. مــن بــه خــودم 
افتخــار منی کنــم، بــه خانــواده  ام افتخــار می کنــم کــه 

ــد. ــی ام بوده ان ــی زندگ ــه، حام همیش
ــوالن  ــرای معل ــر ب ــورهای دیگ ــل: در کش ــح کاب صب
حتــا راهــرو و مســیرهای جداگانــه  دارنــد؛ ولــی در 
افغانســتان چنیــن چیــزی نیســت، ایــن مســأله چقــدر 

اســت؟ دردآور  برای تــان 
ربابــه محمــدی: خیلــی دردآور اســت؛ رفــن بــه 
خریــد را خیلــی دوســت دارم؛ امــا منی توانــم بــه خیلــی 
از مارکیت هــا بــروم، در صورتــی کــه برایــم نزدیــک 
و  داره  پلــه  راه  چــون  منی توانــم،  رفتــه  امــا  اســت؛ 
ــم از دیگــران بخواهــم کــه ویلچــر مــرا از زینــه  منی توان
بــاال کننــد. مثــال، خــودم بــه امــارات و ترکیــه کــه رفتــم، 
جاهــای مخصوصــی، بــرای معلــوالن و رفتارشــان بــا 
ــد  ــول را می بینن ــک معل ــی ی ــود. وقت ــر ب ــوالن به معل
ــر  ــور دیگ ــتان ط ــا در افغانس ــد؛ ام ــد می زنن ــک لبخن ی
اســت. تنهــا فروشــگاه »بهــار رساب« یــک لیفــت دارد و 
مــن می توانــم بــه آن جــا بــروم. بــه خاطــر معلــول بودنــم 
ــش،  ــون ش ــم، چ ــت می ده ــا را از دس ــن برنامه ه بهری
هفــت منــزل اســت و مجبــورم از زینه هــا بــروم. امیــدوارم 

روزی شــود کــه معلــوالن هــم بــه حقــوق خــود برســند. 
ــد، درد  ــز منی توانن ــتند، هرگ ــول نیس ــه معل ــانی ک کس

ــد. ــول را درک کنن ــک معل ی

صبــح کابــل: وقتــی بــه بیــرون مــی روی، حــرست راه 

رفــن آدم هــا را منی خــوری؟
ــم  ــن آرزوهای ــتش از بزرگ تری ــدی: راس ــه محم رباب
بــروم.  راه  خــودم  پــای  بــا  روزی  کــه  اســت  ایــن 

»تق تــق«  بــا  و  بپوشــم  پاشــنه بلند  بــوت  می خواهــم 

بــرم. لــذت  آن  درآوردن 
صبــح کابــل: آدم هایــی کــه هرمنــد انــد، یــا عاشــق 
ــد،  ــف دارن ــی لطی ــات خیل ــه احساس ــن ک ــا ای ــد و ی ان

ــن آدماهــا اســتید؟ شــام از کــدام ای

هرمنــدان  و  نقاش هــا  بیشــر  محمــدی:  ربابــه 
احساســی انــد و عاشــق. اگــر عشــق و احســاس در 
ــی  ــرد. وقت ــورت منی گی ــچ کاری ص ــه هی ــد ک کار نباش

احســاس نقاشــی نباشــد، منی توانــم نقاشــی کنــم. 

مــن درونــی ام را روی بــوم نقاشــی پیــاده می کنــم؛ 
چــون در چهارده ســاله گی عاشــق شــدم، حتــا نقاشــی 
ــه خاطــر عشــقم رشوع کــردم. می خواســتم برایــش  را ب

ثابــت کنــم کــه لیاقــت بــودن بــا او را دارم؛ عشــقی کــه 

ــاوردم.  ــان نی ــه زب هرگــز ب
ــا  ــتند، ی ــه اس ــوال دو گون ــا معم ــل: آدم ه ــح کاب صب

ــتید؟ ــته اس ــدام دس ــام از ک ــد. ش ــا ناامی ــدوار ی امی

اســت،  رنگارنــگ  مــن  زندگــی  محمــدی:  ربابــه 

ــا  ــی وقت ه ــی بعض ــتم؛ ول ــوش اس ــا خ ــی وقت ه بعض
ــت  ــی صحب ــا کس ــد ب ــوم. دمل منی خواه ــد می ش ناامی
کنــم، تاریکــی آرامــم می کنــد. انســان بعضــی وقت هــا 

ــا،  ــوم درده ــان هج ــا در زم ــدد. زن ه ــا بخن ــاز دارد ت نی

ــد! از  ــدم می زنن ــا ق ــد و مرده ــکوت می کنن ــوال س معم
ــک  ــرا کم ــم، م ــح می خواه ــه ی صب ــدگان روزنام خوانن
کننــد تــا درمــان شــوم. ایــن بزرگ تریــن خدمــت برایــم 

اســت.

ــوی اول و  ــه بان ــد ک ــه ش ــی گفت ــل: زمان ــح کاب صب
رییــس اجراییــه بــه شــام کمــک می کننــد؟

ربابــه: راســتش از دولــت  خیلــی گِلــه دارم، یــک 
ــنیدن از دور  ــل ش ــد: »آواز ده ــه می گوی ــت ک ــل اس مث
خوش اســت«، دولــت هیــچ کمکــی بــه مــن نکــرده 

اســت. در صورتــی کــه دو، ســه بــار بــه ارگ رفتــم. 
ــم،  ــه ارگ رفت ــی ب ــرد؛ وقت ــوت ک ــن را دع ــم اول م خان
هفــت، هشــت بــار تالشــی شــدم. داخــل ویلچــر و موتــر 

انتقــال دادنــد، حتــا مــرا روی زمیــن نشــاندند؛ امــا 
ــه  ــم ب ــه ه ــک تقدیرنام ــا ی ــتم، حت ــی برگش ــت خال دس
مــن ندادنــد، فقــط همراهــم عکــس گرفتنــد. فقــط در 
فضــای مجــازی گفتنــد کــه از »ربابــه محمــدی« تقدیــر 

ــود.  ــزی نب ــن چی ــه چنی ــی ک ــد؛ در صورت ش
صبــح کابــل: وقتــی از سیاســت مداران گلــه داریــد، 
ــر کــرزی،  ــل تصوی چــرا نقاشــی شــان را کشــیدید؟ مث

ــه، جــرال رازق و ...؟ عبدالل
ربابــه محمــدی: می خواهــم تصویــر قهرمان هــا را 
ــا  ــه م ــود، ب ــان ب ــک قهرم ــم. جــرال رازق ی نقاشــی کن
خیلــی خدمــت کــرد؛ امــا متأســفانه در ایــن کشــور 
بــزرگ  آرزوی  کســی  و  نیســت  هم پذیــری  فرهنــگ 
ــدارد. »مــا مــردم میــخ ســامل را کــه  شــدن دیگــری را ن
ــه  ــی ک ــتش وقت ــم.« راس ــش می زنی ــا چک ــم، ب می بینی
ــه در روز عصــای  ــه عبدالل ــه از ســوی عبدالل ــک برنام ی
ســفید برگــزار شــد، او اولیــن آدمــی بــود کــه از معلــوالن 
یــاد کــرد. همیــن ســبب شــد کــه نقاشــی اش را از 
ــرزی  ــاره ی ک ــم در ب ــم. منی خواه ــوالن بکش ــرف معل ط
گــپ بزنــم. عکســش را کشــیدم؛ امــا حــاال، در ذره بیــن 

هــم پیدایــش منی تانــم.
صبــح کابــل: از ســفر خــودت بــه امــارات عربــی 

ــودی؟ ــه ب ــه رفت ــرای چ ــو، ب بگ
برگــزار  منایشــگاه  یــک  آن جــا  محمــدی:  ربابــه 
کردیــم. بیشــر نقاش هــا، خانــم  بودنــد. نقاش هــای 
دخــر زیــاد اشــراک کــرده بودنــد؛ امــا حضــوری نبــود 
و تنهــا نقاشــی های شــان را بــه منایــش گذاشــته شــده 
بودنــد. مــا را ســفیر افغانســتان دعــوت کــرده بــود. ســه 
روز در ابوظبــی بودیــم. یــک خانــم دیگــر، بــه نــام نبیلــه 
هــم بــود. در ابوظبــی یــک نقاشــی را عملــی کار کــردم، 
شــش روز دیگــر هــم در دبــی بــودم. یــک نقاشــی دیگــر 
اســتقبال  بــا  پــارک »املنظــر« کار کــردم کــه  را در 

ــد.  ــه رو ش ــور روب ــارج از کش ــای خ افغان ه
ــوم  ــه آرزو داری روی ب ــری را ک ــل: تصوی ــح کاب صب

ــت؟ ــی اس ــی چ ــاده کن پی
ــره ی  ــز چه ــاال هرگ ــا ح ــتش ت ــدی: راس ــه محم رباب
آرزو دارم کــه چهــره ی  ام.  نکــرده  نقاشــی  را  خــودم 
خــود را بکشــم و آن هــم در حــال رقــص و ایــن کــه دارم 
چنیــن  می کنــم.  پیــاده روی  و  می گــردم  می رقصــم، 
چیــزی در ذهنــم اســت؛ امــا تــا حــال موفــق نشــده ام.
ــه مــردم و هم نســالنت چــی  ــل: حرفــت ب صبــح کاب

اســت؟
ــخصیت  ــودم ش ــت دارم از خ ــدی: دوس ــه محم رباب
ــودش  ــد خ ــی اول بای ــر کس ــازم. ه ــتنی بس دوست داش
را دوســت داشــته باشــد، بعــد دیگــران را، تــا کــه خــود 
مــان را دوســت نداشــته باشــیم دیگــران را منی توانیــم 

دوســت داشــته باشــیم.
صبــح کابــل: چطــور شــد کــه در کنــار نقاشــی، بــه 

ــیقی رو آوردی؟ موس

داشــتم.  دوســت  را  موســیقی  محمــدی:  ربابــه 

نــدارد  نــام خــوب  افغانســتان  هرچنــد، هرمنــد در 
بــدل می شــوند.  بــه مــدل  مــا زود  آوازخوان هــای  و 
ــه  ــم پیامــم را ب ــا صدای صــدا مهــم اســت، می خواهــم ب

ــم حرف هــای  ــار نقاشــی، می توان مــردم برســانم. در کن

ــک  ــون ی ــم. چ ــان کن ــیقی بی ــق موس ــودم را از طری خ
بــار زندگــی می کنیــم، بایــد شــاد و زیبــا زندگــی کنــم. 
ــر  ــی، دیگ ــیقی و نقاش ــار موس ــل: در کن ــح کاب صب

ــد؟  ــت داری ــر را دوس ــدام ه ک

موســیقی،  و  نقاشــی  کنــار  در  محمــدی:  ربابــه 
خــودم  حــاال،  همیــن  دارم.  دوســت  را  آرایش گــری 
خواهرانــم را آرایــش می کنــم. مطابــق بــه برنامــه ی 

در  دخــر  زیبایــی  می کنــم.  شــان  آرایــش  خــودم، 

ــد،  ــته باش ــر نداش ــه دخ ــه ای ک ــت. خان ــش اس آرایش
جهنــم اســت. 

ــو  ــا الگ ــت ی ــام اس ــی هایت اله ــل: نقاش ــح کاب صب

می کنــی؟ بــرداری 

ربابــه محمــدی: هــر دو. خیــال و الگــو هــر دو 
ــن  ــا در ای ــم؛ ام ــه می کش ــی از روی منون ــتند. گاه اس

اواخــر، بیشــر بــا تخیــل رسوکار دارم. 

صبــح کابــل: دوســت داریــد روزی زندگــی تــان 

کتــاب شــود؟
ربابــه محمــدی: البتــه، چــرا کــه نــه. خــودم توانایــی 
ــن  ــرادرم ای ــدارم؛ امــا ب نوشــن داســتان زندگــی ام را ن

نیمــه رســیده  بــه  کار را می کنــد. کتــاب زندگــی ام 

می شــود،  چــاپ  کتــاب  وقتــی  می خواهــم  اســت. 
ربابــه محمــدی بــه متــام آرزوهایــش رســیده و فراتــر از 

ــد.  ــر می کنن ــران فک ــه دیگ ــد ک آن باش
ــی  ــه کس ــال ب ــا ح ــه ت ــأله ی را ک ــل: مس ــح کاب صب

مــا می گوییــد؟  بــه  نگفته اییــد، 
ربابــه محمــدی: آهــا! افــرادی کــه خواســتگاری 
کردنــد و از جانــب مــن جــواب رد گرفتنــد، گفتنــد کــه 
مغــرور شــدی و بــه اصطــالح وطنــی »رس مــا جمپــه 

زندگــی ام  دارم کســی در  امــا دوســت  منی گیــری«؛ 
وقتــی  باشــد.  کــه شــخصیت خــوب داشــته  باشــد 
رشیــک زندگــی را انتخــاب می کنیــم، دقــت کنیــم 
ــذاب روح  ــه ع ــد، ن ــراه باش ــار و هم ــه ی ــد ک ــی باش کس

روان.  و 

5

رازق اختیاربیگ

از تمجید تا نقد و اصالح

مهمان بانوی اول شدم؛  اما به حرف هایم گوش نداد

 می خواهم تصویر قهرمان ها را نقاشی کنم. 
جنرال رازق یک قهرمان بود، به ما خیلی 

خدمت کرد؛ اما متأسفانه در این کشور فرهنگ 
هم پذیری نیست و کسی آرزوی بزرگ شدن 

دیگری را ندارد.

گفت وگو با ربابه محمدی ) نقاش ( عکس: صبح کابل
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خانواده6

در هــر طبقــه ی  اقتصــادی کــه باشــید و یــا بــه هــر میــزان کــه 

ثــروت و درآمــد داشــته باشــید، اگــر نتوانیــد درســت پــول خــرج 

کنیــد، همیشــه مشــکل خواهیــد داشــت.  

بیشــر افــراد زمانــی کــه بــرای اولیــن بــار خــرج خــود 

و خانــواده  ی شــان را بــه عهــده می گیرنــد، دچــار مشــکل 

ــت  ــد رعای ــا نیازمن ــه و هزینه ه ــرج خان ــت خ ــوند. مدیری می ش

نکاتــی اســت کــه بــه شــام کمــک می کنــد اولویت هایــی را 

تعییــن و مطابــق بــا آن، خــرج زندگی تــان را تأمیــن کنیــد. 

مدیریــت خــرج خانــه بــه عهــده ی شــخص خاصــی نیســت 

و منی توانیــم، بگوییــم کــه زن یــا مــرد بایــد ایــن مخــارج را 

مدیریــت کنــد.

ــالش،  ــزی و ت ــا برنامه ری ــد ب ــواده، بای ــای خان ــی اعض متام

خــرج  شــان را مدیریــت کــرده و پس انــداز کننــد. اگــر هــم 

ــد  ــت بدانی ــی اس ــط کاف ــد، فق ــوب نباش ــان خ ــی  ت ــع مال وض

چگونــه خــرج  تــان را بــا درآمــد تــان تنظیــم کنیــد و چطــور بــرای 

ســال های آینــده یــا اهدافــی کــه داریــد، پس انــداز جمــع 

ــد. کنی

را  خانــه  خــرج  می توانیــد  راه کارهــای  رعایــت  بــا  شــام 

مدیریــت کــرده و هزینه هــای زندگــی  تــان را تــا جایــی کــه 

ممکــن اســت کــم کنیــد.

در  را  خــود  مــاه  یــک  خــرج  میــزان  ریــزی:  برنامــه   -1

برگــه ای لیســت کنیــد تــا میــزان اقســاط، هزینه هــای آب و 

ــن،  ــر ای ــالوه ب ــید. ع ــته باش ــی را داش ــای جانب ــرق و هزینه ه ب

ــد  ــاب کنی ــن حس ــور میانگی ــه ط ــه را ب ــای روزان ــزان خرج ه می

تــا بودجــه ی ماهانــه ی  تــان را کنــار بگذاریــد. برنامه هــای 

مشــخص  را  تــان  خــود  پنج ســاله ی  و  یک ســاله  ســه ماهه، 

ــد.  ــت کنی ــود را مدیری ــای خ ــاس آن، هزینه ه ــر اس ــد و ب کنی

و  اولویت هــا   : خانــواده  خرج هــای  اولویت بنــدی   -2

آن  طبــق  و  کنیــد  شناســایی  را  زندگــی  تــان  رضورت هــای 

خریــد کنیــد. اگــر نیــازی بــه برنــج، گوشــت یــا تلویزیــون 

جدیــد نداریــد، خریــد را کنســل کنیــد و بــر اســاس اولویت هــا 

برنامــه بریزیــد. مثــال اگــر بــرای دانشــگاه فرزنــد تــان هزینــه ای 

پرداخــت می کنیــد، ایــن مــورد را جــزء اولویت هــای زندگــی 

ــد و قبــل از هــر چیــزی، پولــش را کنــار بگذاریــد. ــان بگذاری  ت

ــان  ــده ی ت ــرج ش ــای خ ــتی از پول ه ــدی: لیس 3- بودجه بن

تهیــه کنیــد و بــه صــورت میانگیــن روزانــه مقــداری پــول بــرای 

خــرج کــردن بگذاریــد. جمــع هزینــه ی ماهانــه را حــدس بزنیــد 

ــد.  ــدی کنی ــه بودجه بن ــتی جداگان ــک، در لیس ــر ی ــرای ه و ب

ایــن کار بــه شــام کمــک می کنــد تــا هزینه هــای تقریبــی  تــان 

ــد. ــداز کنی ــان را پس ان ــول ت ــه پ ــد و بقی را بدانی

4- خریــد از بازارهــای مرکــزی )منــدوی(: خریــد از بــازار 

مرکــزی )منــدوی( می توانــد بــه شــام کمــک کنــد تــا بــه 

انــدازه  خریــد کنیــد. عــالوه بــر آن، ایــن مندی هــا معمــوال 

تــا  می گذارنــد  خــود  مشــریان  بــرای  تخفیــف  درصــدی 

خریــد ارزان تــری داشــته باشــند. در مندوی هــا محصــوالت 

ــد  ــد دی ــر را خواهی ــای ارزان ت ــف و قیمت ه ــای مختل ــا برنده ب

و امــکان دارد بــا محصولــی کــه قیمــت و کیفیــت مناســب تری 

دارنــد، آشــنا شــوید. عــالوه بــر این هــا، نیــازی نیســت کــه بــرای 

خریــد اجنــاس مختلــف بــه فروشــگاه های مختلــف برویــد و در 

می کنیــد. رصفه جویــی  نقــل  و  حمــل  هزینه هــای 

در  افــراد  بیش تــر  غیــررضوری:  هزینه هــای  حــذف   -5

رشایــط ســخت اقتصــادی، هزینه هــای غیــررضوری خــود را 

حــذف می کننــد تــا مدیریــت راحت تــر و بهــر داشــته باشــند. 

در ایــن مواقــع می توانیــد کمــر بــه رســتورانت یــا هوتــل برویــد، 

وســایل اضافــی را نخریــد، بــه جــای کارواش رفــن، خــود تــان 

ــام  ــل را انج ــن قبی ــی از ای ــد و کارهای ــز کنی ــان را متی ــر ت موت

دهیــد تــا هزینه هــای غیــر رضوری از زندگــی  تــان حــذف شــود.

6- کاالهــای جایگزیــن: اگــر در دام تــورم و گرانــی افتادیــد، 

می توانیــد از کاالهــای جایگزیــن آن اســتفاده کنیــد تــا بــا 

ــال  ــرای مث ــد؛ ب ــان را راه بیندازی ــر، کار ت ــه ی کم رصف هزین

زمانــی کــه بادمجــان رومــی بــه طــور مقطعــی گــران شــده 

ــع  ــان را رف ــاز ت ــا نی ــد ت ــتفاده کنی ــد از رُب اس ــت، می توانی اس

ــویی  ــای دست ش ــای مایع ه ــه ج ــون ب ــتفاده از صاب ــد. اس کنی

گران قیمــت، می توانــد مثــال دیگــری از ایــن مــورد باشــد.

7- تحقیــق کــردن بــرای خریــد: اگــر قصــد داریــد محصولــی 

ــا بودجــه ای خــاص خریــد کنیــد، بهــر اســت از مشــریان  را ب

قبلــی آن محصــول بپرســید و یــا در انرنــت جســتجو کنیــد تــا 

محصولــی را پیــدا کنیــد کــه هــم مناســب بودجــه ی  تــان باشــد 

ــه قیمت هــای مشــابه خــودش  و هــم کیفیــت بهــری نســبت ب

داشــته باشــد.

ــی  ــل حراجی های ــر فص ــر ه ــوال در اواخ ــا: معم 8- حراجی ه

مجموعه هــای  یــا  و  لبــاس  آن  در  کــه  می کننــد  برگــزار 

مخصــوص فصــل را بــه فــروش می گذارنــد. شــام می توانیــد 

ــا قیمت هــای  ــن مراکــز، لباس هــای خــوب را ب ــری ای ــا پی گی ب

ــد. ــت کنی ــان را مدیری ــرج  ت ــد و خ ــر بخری ارزان ت

9-  ســنجش درآمــد تــان بــا هزینــه و اهــداف تــان: اگــر 

قــرار اســت خــرج خــود را مدیریــت کنیــد تــا بــه هــدف خاصــی 

ــه میزانــی کــه  ــان را بســنجید و ب برســید، بهــر اســت هــدف ت

بــرای تــان ارزش منــد اســت، پس انــداز کنیــد. بــه طــور شــفاف 

ــان را  ــداف  ت ــا آن اه ــق ب ــد و مطاب ــن کنی ــود را تعیی ــد خ درآم

تأییــد کنیــد. هرگــز بیش تــر از درآمــد تــان پــول خــرج نکنیــد و 

ــد. ــاس را نخری ــر تبلیغــات، اجن تحــت تأثی

شیوه ی مدیریت 
خرج خانواده 

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

زهرا سیاس

ــد  ــن فرزن ــار داش ــال را در انتظ ــده س هف

ایــن  نــدارد.  فرزنــدی  امــا  کــرد؛  ســپری 

از  کــه  می شــود  ســبب  فرزنــد،  نداشــن 

عشــق و مهــر شــوهرش محــروم شــود. نــه 

تنهــا کــه از عشــق بلکــه از توجــه شــوهر نیــز 

و  بی حرمتی هــا  مــورد  و  می شــود  محــروم 

خشــونت های زیــادی هــم قــرار می گیــرد.

ــد  ــی و چن ــتعار( س ــام مس ــاب )ن  جهان ت

ــا مــردی ازدواج  ــل ب ســال دارد. 15 ســال قب

ــت خــودش  ــه رضای ــد؛ ازدواجــی کــه ب می کن

ــیاری از  ــدن بس ــل ش ــبب متحم ــت و س نیس

بــرای جهان تــاب  بدبختی هــا و شــکنجه ها 

می شــود. جهان تــاب در یــک یــا دو ســال 

در  زیــادی  مشــکالت  شــان  ازدواج  اول 

ــا گذشــت  ــا ب ــدارد؛ ام ــواده ی شــوهرش ن خان

ــن دو ســال،  دو ســال و مــادر نشــدنش در ای

زندگــی مشــرک شــان برایــش مبــدل بــه 

می شــود. جهنمــی 

ــورد  ــوهرش او را م ــواده ی ش ــوهر و خان ش

می گوینــد  و  می دهنــد  قــرار  رسزنــش 

تنهــا  شــود  بچــه دار  کــه منی توانــد،  زنــی 

بــا  جهان تــاب  می خــورد.  کنیــزی  درد  بــه 

جثــه ی کوچــک و دســتان ریــز و ظریفــش 

ــه  ــای خان ــنگین کاره ــار س ــر فش ــر روز زی ه

می کنــد.  تحمــل  را  طاقت فرســایی  درد 

و خواســته ی  توقــع  روز  هــر  می بایســت  او 

متــام اعضــای خانــواده ی شــوهرش را بــرآورده 

تبدیــل  دیگــر  او  واقــع  در  و  می  ســاخت 

ــرای  ــار ب ــام عی ــز مت ــک کنی ــه ی ــود ب ــده ب ش

وضعیــت  ایــن  کــه  شــوهرش  خانــواده ی 

شــاقه  کارهــای  بــود.  جــان کاه  و  ســخت 

ــعی  ــام س ــود مت ــا وج ــه ب ــایی ک و طاقت فرس

پایــان  هیــچ گاه  امــا  جهان تــاب؛  تــالش  و 

ــا کار  ــی از آن صده ــه یک ــت و همیش منی یاف

مانــدن  نامتــام  همیــن  و  می مانــد  نامتــام 

از  جهان تــاب  کــه  می شــد  ســبب  کارهــا 

ــن  ــواده ی شــوهرش توهی ســوی اعضــای خان

و تحقیــر شــود و در بیش تــر مــوارد رفتارهــا 

ــواده ی  ــای خان ــی اعض ــونت های کالم و خش

همــراه  جهان تــاب  لت وکــوب  بــا  شــوهر 

 . می شــد

و  شــکنجه  بــا  را  روز  هــر  جهان تــاب 

طعنــه ی  مــورد  و  می گذرانــد  زبــان   زخــم 

اطرافیانــش قــرار می گیــرد کــه زن نــازا اســت. 

ــازا اســت رنــج  جهان تــاب واقعــا از ایــن کــه ن

می بــرد و در دلــش روزی هــزار بــار مــرگ 

را آرزو می کنــد. اعضــای خانــواده ی شــوهر 

ــا  ــه ی آن ه ــه خان ــه ب ــش ک ــاب و اقارب جهان ت

کنایه هــا  و  زبان هــا  زخــم  ایــن  می آمدنــد، 

ــد. بــدون ایــن کــه بداننــد  را بیشــر می کردن

ــا شــوهر او  ــازا اســت ی ــا جهان تــاب ن واقعــا آی

هــم در ایــن نازایــی می توانــد، نقشــی داشــته 

ــد. باش

ایــن منــوال ادامــه دارد و اگــر گاهــی هــم 

کــه جهان تــاب پیشــنهاد رفــن بــه داکــر 

و انجــام معاینــات را می کنــد، شــوهرش بــا 

بدزبانــی بــه او می گویــد کــه ارزش رفــن 

بــه داکــر و هزینــه کــردن را نــدارد. ده ســال 

را همیــن گونــه می گذراننــد و در اواخــر ده 

او  بــرای  دیگــر  اول، شــوهرش حتــا  ســال 

مصارفــش را هــم تأمیــن منی کنــد و خــودش 

ــه  ــن ب ــل از رف ــرد قب ــی رود. م ــا م ــه مالیزی ب

ــه اخــراج  ایــن مســافرت، جهان تــاب را از خان

می کنــد و بــه خانــه ی پــدری اش می فرســتد.

ــال را در  ــج س ــدی پن ــا ناامی ــاب ب جهان ت

خانــه ی پــدر بــه امیــد ایــن کــه شــوهرش 

امــروز یــا فــردا می آیــد و او را بــا خــودش 

ــور  ــن ط ــا همی ــد. روزه ــر می کن ــرد ص می ب

ماه هــا و ســال ها پشــت رس هــم می گــذرد؛ 

ــت و در  ــی نیس ــچ رسنخ ــوهر او هی ــا از ش ام

ــک  ــاب ی ــرای جهان ت ــا ب ــال حت ــج س ــن پن ای

پیــام تلفونــی هــم منی فرســتد و متاســی هــم 

ــت.  ــه اس ــا او نگرفت ب

مدتــی بعــد از گوشــه و کنــار زمزمــه  و حرف 

و حدیت هایــی نیــز بــه گوشــش می رســد کــه 

شــوهرش در مالیزیــا ازدواج دوم کرده اســت.

پــس زمانــی هــم کــه جهان تــاب خواســتار 

از شــوهرش می شــود، خانــواده ی  جدایــی 

شــوهرش بــه او می گوینــد: » طــالق ننــگ 

نیســتند کــه  بــرای شــان و حــارض  اســت 

اجــازه بدهنــد پــرس شــان او را طــالق بدهــد.«

بنــا بــر ایــن، جهان تــاب بایــد همــه ی ایــن 

ســختی ها را تــاب بیــاورد بــه خاطــر ایــن 

ــرای شــوهر و  ــازا اســت و نتوانســته ب ــه او ن ک

خانــواده ی شــوهرش طفلــی بیــاورد. البتــه در 

جامعــه ی افغانســتانی نبایــد چیــزی بیــش از 

ایــن انتظــار داشــته باشــد.

بی رسنوشــتی  ســال  پنــج  از  بعــد  امــا 

اســت  خواســته  جهان تــاب  حــاال  کامــل 

ــدا  ــر ج ــه خاط ــکایتش را ب ــده ی ش ــه پرون ک

شــدن از شــوهرش کــه او را رهــا کــرده اســت 

ــط  ــی ســال پیــش او را در چنیــن رشای و خیل

رسگردانــی و بالتکلیفــی قــرار داده، پیگیــری 

ــود را  ــق خ ــم تفری ــد روزی حک ــا بتوان ــد ت کن

ــرد.  ــته، بگی ــا گذاش ــه او را تنه ــوهری ک از ش

ــر از  ــاب بیش ت ــوهر جهان ت ــه ش ــن ک از ای

پنــج ســال دور از زنــش بــوده و هیــچ خــری 

از او نیســت، پــس جهان تــاب هــم شــامل 

ــود و  ــت می ش ــبب غیاب ــه س ــق ب ــت تفری حال

ــکالت  ــامری از مش ــردن ش ــپری ک ــد از س بع

در نهاد هــای عدلــی پرونــده اش بــه دادگاه 

می رســد. دادگاه پرونــده را بــه نفــع او صــادر 

می کنــد و او را بــه ســبب غیابــت شــوهرش 

ــد.  ــق می دان ــم تفری ــتحق حک مس

ــر از ده ســال  ــا تحمــل بیش ت جهان تــاب ب

شــکنجه و همچنــان بیش تــر از پنــج ســال 

دادن  دســت  از  قیمــت  بــه  بی رسنوشــتی 

ــن ازدواج  ــی اش، از ای ــالمت روان ــی و س جوان

کــه  می گویــد  و  می یابــد  رهایــی  اجبــاری 

ــدوار  ــده اش امی ــه آین ــد ب ــر می توان ــاال دیگ ح

ــد. مبان

زنی که بچه دار منی شود؛ نباید کنیز شود
افسانه یاس

ــت  ــازی دس ــای مج ــی در فض ــت ویدیوی ــد روزی اس چن

ــال  ــی در ح ــی، یک ــوان ایران ــه دو ج ــود ک ــت می ش ــه دس ب

فیلــم گرفــن قــاه قــاه می خنــدد و دیگــری بــا پوزخنــدی بــر 

ــاند  ــی می رس ــت رس کودک ــه پش ــودش را ب ــته خ ــب، آهس ل

ــت.  ــرده اس ــرو ب ــه ف ــزرگ زبال ــطل ب ــل س ــه رسش را داخ ک

ــه و او را داخــل ســطل  ــای کــودک گرفت ناگهــان جــوان از پ

زبالــه می انــدازد. کاربــران بســیاری نوشــته  انــد کــه کــودک 

ویدیــو  در  اســت.  افغانســتانی  زباله دانــی،  داخــل  کار 

ــودک  ــداری ک ــی و ن ــر مال ــد؛ فق ــوج می زن ــی م ــر عجیب فق

ــح،  ــرای تفری ــه ب ــی ک ــی جوانان ــی و آگاه ــر فرهنگ کار و فق

ــران  ــی ای ــای بزرگ ــه ادع ــدن و هرچ ــگ، مت ــانیت، فرهن انس

ــه ســقوط می دهــد.  ــه داخــل ســطل زبال اســت را یک جــا ب

وضــع کــودک کــه مشــخص اســت، کودکــی کــه کودکــی اش 

ــه  ــگار او ب ــت، ان ــده اس ــارهای روزگار از او دزدی ــر و فش را فق

زور خــودش را بــه گــردن زندگــی آویــزان کــرده تــا بــا تحمــل 

تحقیــر، ســتم و ظلــم نفســی بکشــد و لقمــه ای  بخــورد، حتــا 

اگــر آن لقمــه ی لعنتــی در داخــل ســطل های زبالــه باشــد. 

بــرای همیــن بوجــی رنــگ و رو رفتــه ای را بــر پشــت انداختــه 

ــه  ــطل های زبال ــیاه، رس در س ــن و س ــای چرکی ــا لباس ه و ب

فــرو بــرده اســت تــا شــاید نیــم لقمــه ی اضافــی از ملتــی کــه 

خــود دچــار هــزار نــوع فقــر اســت، گیــر بیــاورد و زنــده مبانــد.

چنیــن کــودکان کــه بــه آن هــا کــودکان کار می گوینــد، 

نــه کــودکان بدبخــت، در خیابان هــای تهــران بــه وفــور 

تــا  اســتند  گشــت زنی  مشــغول  کــه  می شــوند  دیــده 

کننــد. خوشــه چینی  را  دوست داشــتنی  آشــغال های 

آشــغال هایی کــه بــرای کــودکان کار دوست داشــتنی 

و عزیــز اســت. دنیــای ایــن کــودکان همیــن آشــغال ها 

اســت تــا در نکبــت زندگــی و ســختی نفــس کشــیدن، 

ــب  ــا ش ــح ت ــزان، از صب ــر خ ــاه آخ ــنده ی م ــای کش در رسم

رس شــان را درون ســطل های آشــغال فــرو بــرده و بــوی 

ــر  ــه بدت ــی ک ــی و آدم های ــطل ها، زندگ ــمئز کننده ی س مش

ــودکان  ــن ک ــد. کار ای ــل کنن ــد را تحم ــغال ان ــطل آش از س

در  اســت.  خوشــه چینی  اســت،  فقــر  شــان  جــرم  کــه 

روان شناســی کار، هــر کســی حــق دارد، دنیــا را در قــواره ی 

ــران وقتــی  ــرای همیــن، کــودکان کار در ای کارش ببینــد. ب

بــا چنیــن برخوردهایــی روبــه رو می شــوند، حــق دارنــد 

اگــر متــام جامعــه ی بــری و انســانی را بــه شــکل آشــغال 

ــد. ــده ببینن گندی

ــد  ــدر بای ــوان، آن ق ــن دو ج ــده ی ای ــن و خن ــم گرف فیل

تــا  شــود  دســت  بــه  دســت  اجتامعــی  شــبکه های  در 

ــوز در خیابان هــای  ــا هن ــد کــه ت همــه ی عــامل و آدم بفهمن

تهــران، ایــن دســت آدم هــای آشــغال وجــود دارنــد و نفــس 

. می کشــند

ــه  ــاد دارم ک ــه ی ــودم و ب ــر ب ــران مهاج ــودم در ای ــن خ م

ــن آدم هــای  ــان چنی ــا زخــم زب ــی ام را ب ــا جوان از کودکــی ت

ــه  ــی ک ــا زمان ــی ت ــتش از کودک ــدم. راس ــزرگ ش ــغالی ب آش

18ســاله شــدم و از ایــران بــه افغانســتان آمــدم، شــهرهای 

قزویــن و تهــران کــه در نزدیکــی هــم اســت، پــر بــود از ایــن 

آدم هــای آشــغالی کــه تصــور شــان ایــن بــود: »بــه هم دیگــر 

ــا باهــم خندیــدن.« خندیــدن، لــذت بیشــری دارد ت

تصــور کنیــد در همیــن ویدیــوی چندثانیــه ای بــه جــای 

ــان را  ــی آن کــودک کار بی زب ــن کــه آن پــرس جــوان ایران ای

ــوازش می کــرد،  ــه می انداخــت، او را ن ــه دورن ســطل زبال ب

آن وقــت صــدای  قــاه قــاه هــر دو جــوان چقــدر می توانســت 

لذت بخش تــر از ویدیــوی حــال حــارضی باشــد کــه در بیــن 

ــه دســت می شــود  ــران شــبکه های اجتامعــی دســت ب کارب

ــه جــای خوشــی، موجــب خشــم و  ــار نــر آن، ب ــا هــر ب و ب

کینــه ی فــراوان می شــود کــه بــا هــر بــار اتفــاق افتــادن آن، 

ــا  ــود ت ــار می ش ــم تلمب ــر روی ه ــا ب ــم ها و کینه ه ــن خش ای

روزی بــه یــک خشــم و کینــه ی همه گیــر و عمومــی در بیــن 

ــود. ــا ش ــان ها و ملت ه انس

در بیشــر بازنرهــای ایــن ویدیــو در فضــای مجــازی، از 

طریــق کاربــران افغانســتانی تأکیــد شــده اســت کــه کــودک 

کار افغــان بــه دســت یــک جــوان ایرانــی، بــه داخــل ســطل 

زبالــه ی شــهرداری انداختــه و اســباب خنــده ی آن دو جــوان 

ــی می شــود.  ایران

ایــن  از  را  ایرانــی  و  افغانســتانی  اگــر کلمــه ی  حــاال 

ــک  ــرد: »ی ــاوت می ک ــا تف ــرا آی ــم، ماج ــذف کنی ــداد ح رخ

کــودک کار، در ســخت ترین رشایــط تَــن بــه ایــن داده 

ــه دل  ــال ب ــای امس ــدن در رسم ــده مان ــرای زن ــه ب ــت ک اس

ــا جمــع آوری آشــغال، توســط  ــد و ب خیابان هــای تهــران بزن

دو جــوان ایرانــی تحقیــر، آزار و اذیــت می شــود. آیــا بــاز هــم 

ــار در شــبکه های  ــداد، چندیــن هــزار ب ویدیــوی ایــن رخ

اجتامعــی  دســت بــه دســت می شــد؟«

هویــت  رخــداد  ایــن  در  مــن  می کنیــد؟  فکــر  چــه 

افغانســتانی و ایرانــی را برداشــتم. بــه نظــر تــان هنــوز هــم 

آن کاربــران قبلــی بــه ایــن رخــداد فعلــی چنــان احساســاتی 

ــت اول  ــه روای ــد کــه ب و خشــم گین واکنــش نشــان می دهن

ــان.  ــود ت ــده ی خ ــر عه ــاوت ب ــد؟ قض دادن

ــن بــود، در روایــت اول،  مــن تنهــا کاری کــه کــردم ای

کلمــه ی  دنبــال  بــه  همــه  و  بــود  گــم  انســانی  هویــت 

افغانســتانی و ایرانــی بودنــد تــا بتــوان کســی را مقــر 

شــمرد؛ امــا در روایــت دوم دو هویــت را حــذف کــردم و 

هویــت اصلــی کــه انســانیت اســت را بــه چالــش کشــیدم، 

همیــن. 

ــی  ــر و ســطرهای پایان ــدن تی ــا خوان ــان، شــاید ب در پای

ــا  ــد؛ ام ــی کنی ــض نویس ــد و نقی ــه ض ــم ب ــرا مته ــن، م م

ــه خصــوص در  ــه در مهاجــرت و ب ــه ی زندگــی کودکان تجرب

ــته دارد.  ــن نوش ــر ای ــا تی ــی ب ــی عجیب ــران هم خوان ای

ــط  ــواده ام رشای ــه خان ــودم ک ــتانی ب ــودک افغانس ــن ک م

مهاجــر  هیــچ  زمــان  آن  نداشــت.  مناســبی  اقتصــادی 

افغانســتانی از اقتصــاد خوبــی برخــوردار نبــود. مــن کــودک 

ده یــا 12 ســاله بــودم و بایــد در ســه مــاه رخصتــی مکاتــب، 

در زمین هــای کشــاورزی کار  و یــا در خیابان هــای شــهر 

دست  فروشــی می کــردم. بــرای مــن، ســه مــاه رخصتــی 

یعنــی، بایــد حواســم جمــع باشــد، بــه آدم هــای آشــغالی کــه 

ــر نخــورم.  ــود، ب عشــق شــان کــودک و مهاجــرآزاری ب

حسن ابراهیمی 

شهری با »آدم های آشغالی« و »آشغال های دوست داشتنی«
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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 $

وزیــر دفــاع آملــان، ابــراز امیــدواری کــرده اســت کــه 

ــه زودی  ــتان، ب ــت جمهوری افغانس ــات ریاس ــه ی انتخاب نتیج

ــود. ــالم ش اع

روز  آملــان،  دفــاع  وزیــر  کرمپ کارنبــاور،  گــرت  آنــه 

ــا  ــرک ب ــری مش ــت خ ــک نشس ــوس( در ی ــنبه )12 ق سه ش

ــا  ــدوار اســت ت ــل، گفــت کــه امی رییس جمهــور غنــی در کاب

ــالم  ــر اع ــه زودت ــت جمهوری، هرچ ــات ریاس ــه ی انتخاب نتیج

ــود. ش

او افــزود: »امیــدوارم نتیجــه ی انتخابــات، طــوری کــه بــرای 

همــه قابــل قبــول باشــد، در زودتریــن فرصــت ممکــن اعــالم 

شــود و ســپس، حکومــت مســتحکمی در افغانســتان ایجــاد 

ــش  ــان، نق ــا طالب ــح ب ــای صل ــد در گفت وگوه ــا بتوان ــود ت ش

برجســته ای ایفــا کنــد.«

وزیــر دفــاع آملــان، در حالــی در مــورد نتیجــه ی انتخابــات 

اخیــرا،  کــه  می زنــد  افغانســتان ســخن  ریاســت جمهوری 

خــود  اوج  بــه  کشــور،  ایــن  در  انتخاباتــی   جنجال هــای 

همگرایــی،  و  ثبــات  انتخاباتــی  دســته ی  اســت.  رســیده 

هشــدار داده اســت کــه اگــر 300 هــزار رأی مشــکوک باطــل 

نشــود، بــه اعراض هــای خــود ادامــه خواهــد داد.

از ســویی هــم، کمیســیون مســتقل انتخابــات گفته اســت، 

ــی آن را  ــته های انتخابات ــی از دس ــه برخ ــی ک ــزار رأی 300 ه

ــی  ــکل تخنیک ــه مش ــچ گون ــد، هی ــوان می کنن ــکوک عن مش

نداشــته و معتــر اســت.

ــن وجــود، اعــراض هــواداران برخــی از دســته های  ــا ای ب

رونــد  ادامــه ی  مانــع  شــاملی،  والیــت   7 در  انتخاباتــی 

بازشــامری و تفتیــش آرا شــده اســت. هــواداران دســته ی 

والیت هــای  در  همــه روزه  همگرایــی،  و  ثبــات  انتخاباتــی 

ــعار  ــب ش ــه تقل ــد و علی ــزار می کنن ــی برگ ــاملی، راهپیامی ش

می دهنــد.

ــه  ــد ک ــد می کن ــان، تأکی ــاع آمل ــر دف ــال، وزی ــن ح ــا ای ب

در  پایــدار  ثبــات  و  صلــح  برقــراری  خواســتار  کشــورش، 

اســت. افغانســتان 

از ســویی هــم، رییس جمهــور غنــی می گویــد، آملــان، 

ــت آورهای  ــظ دس ــر حف ــواره ب ــه هم ــوده ک ــوری ب ــن کش اولی

18 ســال اخیــر در افغانســتان تأکیــد کــرده و در ایجــاد 

مفاهمــه نیــز نقــش تســهیل کننده ای ایفــا کــرده اســت.

آقــای غنــی، همچنــان گفــت کــه بــا وزیــر دفــاع آملــان، در 

مــورد موضوعاتــی همچــون همکاری هــای منطقــوی، محیــط 

زیســت و نقــش زنــان و جوانــان در عرصه هــای مختلــف 

ــت. ــرده اس ــو ک ــی، گفت وگ زندگ

ــس  ــا ریی ــدار ب ــان، در دی ــاع آمل ــر دف ــم، وزی ــویی ه از س

ــه اســت کــه کشــورش  ــی، گفت ــی حکومــت وحــدت مل اجرای

بــه همکاری هــای نظامی-اقتصــادی خــود بــه افغانســتان 

ادامــه می دهــد.

وزیــر دفــاع ایــاالت متحــده ی امریــکا، تأکیــد کــرده اســت 

ــه  ــی ب ــتان، ربط ــی در افغانس ــای امریکای ــش نیروه ــه کاه ک

ــت. ــد داش ــح نخواه ــای صل گفت وگوه

مــارک اســپر، روز دوشــنبه )11 قــوس( بــه خرگــزاری 

امریــکا،  متحــده ی  ایــاالت  کــه  اســت  گفتــه  رویــرز 

ــورد  ــو، در م ــازمان نات ــو س ــورهای عض ــا کش ــی را ب بحث های

کاهــش نیروهــای خارجــی در افغانســتان، آغــاز کــرده اســت. 

در  امریکایــی  رسبــازان  »شــامر  اســت:  افــزوده  او 

افغانســتان را می توانیــم کاهــش دهیــم و از ســویی هــم، 

اطمینــان حاصــل کنیــم کــه افغانســتان دیگــر النــه ی امنــی 

شــد.« نخواهــد  دهشــت افگنان  بــرای 

آقــای اســپر، گفتــه اســت کــه متحــدان ایــاالت متحــده ی 

امریــکا نیــز موافــق انــد تــا شــامر رسبــازان خارجــی در 

ــد. ــش یاب ــتان کاه افغانس

ــای  ــش نیروه ــا کاه ــه آی ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب او در پاس

خارجــی در افغانســتان در توافــق بــا طالبــان انجــام خواهــد 

ــه اســت کــه »رضوری نیســت.« ــر؟ گفت ــا خی شــد و ی

ایــن در حالــی اســت کــه چنــد روز پیــش، دونالــد ترامــپ، 

غیــر  ســفر  در  امریــکا،  متحــده ی  ایــاالت  رییس جمهــور 

منتظــره ای بــرای نخســتین بــار وارد افغانســتان شــد و در 

پایــگاه نظامــی بگــرام، در مــورد رونــد صلــح افغانســتان و 

ــرد. ــت ک ــی صحب ــای امریکای ــش نیروه کاه

آقــای ترامــپ، در میــان رسبــازان امریکایــی حضــور یافــت 

و گفــت کــه پیــش از ایــن طالبــان موافــق آتش بــس نبودنــد؛ 

امــا حــاال می خواهنــد کــه آتش بــس کننــد. او گفــت کــه 

ــد و  ــان مذاکــره کن ــا طالب ــد ب ــکا همیــن اکنــون می توان امری

ایــن بــه دلیــل زحمت هایــی اســت کــه نیروهــای نظامــی ایــن 

کشــور در افغانســتان کشــیده انــد.

او عــالوه کــرد کــه امریــکا در حــال کاهــش حضــور نظامــی 

ترامــپ،  آقــای  گفتــه ی  بــه  اســت.  افغانســتان  در  خــود 

ــش  ــر کاه ــا 8600 نف ــتان ت ــی در افغانس ــای امریکای نیروه

ــت. ــد یاف خواه

کمیســیون عدلــی و قضایــی مجلــس مناینــدگان، روز 

سه شــنبه )12 قــوس( صحــرا کریمــی، رییــس افغان فیلــم 

ــن حــال، رییــس  ــی کــرد و در عی ــه دادســتانی کل معرف را ب

ایــن کمیســیون از نهادهــای عدلــی و قضایــی خواســته کــه 

ــق در آورد. ــت تعلی ــه حال ــه ی او را ب وظیف

ــه  ــه ک ــت یافت ــی دس ــه مکتوب ــل، ب ــح کاب ــه ی صب روزنام

قضایــی  و  عدلــی  کمیســیون  اعضــای  می دهــد،  نشــان 

ــن،  ــل »توهی ــه دلی ــی را ب ــرا کریم ــدگان، صح ــس مناین مجل

تهمــت، دروغ پراکنــی و مغشــوش کــردن افــکار عمومــی« بــه 

ــت. ــرده اس ــی ک ــتانی کل معرف دادس

در مکتــوب کمیســیون عدلــی و قضایــی، آمــده اســت: 

ــن،  ــل توهی ــه دلی ــی ب ــرا کریم ــم صح ــم، خان ــار داری »انتظ

تهمــت، دروغ پراکنــی و مغشــوش کــردن افــکار عمومــی، 

بــه ارگان هــای عدلــی و قضایــی معرفــی شــود و مطابــق 

قانــون، وظیفــه ی نام بــرده تعلیــق گردیــده، مــورد مجــازات و 

ــرد.« ــورت بگی ــی ص ــیدگی قانون رس

ــرک  ــس از ت ــی پ ــرا کریم ــوب، صح ــن مکت ــاس ای ــر اس ب

جلســه، در دهلیــز کمیســیون ها بــه وکال توهیــن کــرده و بعــد 

از آن، در شــبکه ی اجتامعــی تویــر، پســت های توهین آمیــز 

و خــالف واقعیــت را منتــر کــرده اســت کــه حیثیــت و آبــروی 

وکالی ملــت و اعضــای کمیســیون را مــورد هــدف قــرار داده 

اســت.

و  عدلــی  »کمیســیون  اســت:  آمــده  مکتــوب  ایــن  در 

قضایــی بــه منظــور دفــاع از امــوال و دارایی هــای ملــت 

افغانســتان و جهــت روشــن شــدن بیشــر چندوچــون قضیــه، 

مناینــدگان بــا صالحیــت ادارات مربوطــه را غــرض اســتجواب 

و ارائــه ی توضیحــات بــه کمیســیون خواســته بودیــم کــه 

مناینــدگان رادیو-تلویزیــون ملــی و وزارت فوایــد عامــه، عــدم 

ــراز  ــان اب ــای ادارات  ش ــذاری زمین ه ــان را از واگ ــت  ش رضای

افغان فیلــم  رییــس  کریمــی  خانــم صحــرا  امــا  داشــتند؛ 

گفــت: افغان فیلــم بــا واگــذاری زمیــن مشــکلی نــدارد و ایــن 

واگــذاری را بــه نفــع افغان فیلــم می دانــد.«

اعضــای کمیســیون عدلــی و قضایــی بــه اظهــارات صحــرا 

کریمــی پاســخ داده  انــد کــه ســاختامن افغان فیلــم جــزء 

اســت  کشــور  ارزش منــد  رسمایه هــای  و  تاریخــی  آبــدات 

و واگــذاری و تخریــب آن را مخالــف »غــرور ملــی« خــود 

ــع  ــور و مناف ــذه ی کش ــن ناف ــا قوانی ــاد ب ــم و در تض می دانی

ــب زمیــن در جــوار  ــی می باشــد کــه واگــذاری هــژده جری مل

ارگ ریاســت جمهوری بــه کشــورهای خارجــی، بــه نفــع ایــن 

ــت. ــور نیس کش

طبــق ایــن مکتــوب، اعضــای کمیســیون عدلــی و قضایــی 

فیصلــه  قــوس(   10( یک شــنبه  روز  مناینــدگان،  مجلــس 

کردنــد کــه واگــذاری زمین هــای یادشــده خــالف منافــع 

ــیون  ــن کمیس ــود. ای ــه ش ــو آن گرفت ــد جل ــت و بای ــی اس مل

ــرای منایندگی هــای سیاســی کشــورهای  ــه اســت کــه ب گفت

ــود. ــاص داده ش ــری اختص ــب دیگ ــای مناس ــی، ج خارج

سیدحســن رشیفــی بلخابــی رییــس کمیســیون عدلــی و 

ــی  ــت فهیم ــیون، نیکبخ ــب کمیس ــد نای ــد اس ــی، خال قضای

ــار،  ــم علی ی ــی، محمدرحی ــداد عرفان ــیون، خ ــی کمیس منش

محمدرفیــع  و  شــهیدزاده  هامیــون  محقــق،  محمدعلــی 

ممــوزی، اعضــای کمیســیون عدلــی و قضایــی بــا ارســال ایــن 

ــد. ــت کرده ان ــتانی کل، موافق ــه دادس ــوب ب مکت

نظرســنجی تــازه ای کــه از ســوی بنیــاد آســیا منتر شــده، 

ــتان  ــردم افغانس ــی م ــزان خوش بین ــه می ــد ک ــان می ده نش

نســبت بــه آینــده، بــه باالتریــن حــد در جریــان هفــت ســال 

گذشــته رســیده اســت.

ــر  ــا 17812 نف ــو ب ــاس گفت وگ ــر اس ــنجی، ب ــن نظرس ای

ــکیل  ــوان تش ــز بان ــد آن را نی ــدود 50 درص ــده و ح ــه ش تهی

می دهــد. 80 درصــد افــرادی کــه بــا آن هــا گفت وگــو شــده، 

باشــندگان روســتا انــد و 20 درصــد دیگــر هــم در شــهر 

می کننــد. زندگــی 

ایــن نظرســنجی، در جریــان یــک مــاه )11جــوالی تــا 

7 آگســت( صــورت گرفتــه اســت؛ درســت در زمانــی کــه 

و  امریــکا  متحــده ی  ایــاالت  میــان  صلــح  گفت وگوهــای 

طالبــان پررنــگ بــود.

انتخابــات، صلــح بــا طالبــان، امنیــت، اقتصــاد، خدمــات 

ــرت،  ــانه ها، مهاج ــه رس ــی ب ــان، دسرس ــاد، جوان ــه، فس اولی

ــت داری، از  ــا و حکوم ــی آن ه ــارکت سیاس ــان و مش ــش زن نق

ــده  ــرح ش ــدگان مط ــا گفت وگوکنن ــه ب ــوده ک ــش هایی ب پرس

اســت.

بــر اســاس ایــن نظرســنجی، میــزان افــرادی کــه بــاور دارند 

افغانســتان در مســیر درســتی بــه پیــش مــی رود، 2درصــد در 

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

2019میــالدی، 36,1 درصــد شــهروندان افغانســتان بــه 

ــه پیــش  ــن کشــور در مســیر درســتی ب ــد کــه ای ــاور ان ــن ب ای

ــن رقــم  مــی رود؛ در حالــی کــه در ســال 2018 میــالدی، ای

ــوده اســت. 32,8 درصــد ب

ــر اســاس ایــن نظرســنجی، 55,7 درصــد افــراد، بهبــود  ب

را دلیــل  بازســازی  نیــز  از 48 درصــد  بیــش  و  را  امنیــت 

خوش بینــی شــان نســبت بــه آینــده دانســته انــد.

کــه  انــد  گفتــه  نیــز  درصــد   58 از  بیــش  همچنــان، 

ــی،  ــد. ناامن ــت می کن ــتی حرک ــیر نادرس ــتان در مس افغانس

از  و حکومــت داری ضعیــف،  اقتصــادی  جرائــم، وضعیــت 

دالیــل بی بــاوری مــردم عنــوان شــده اســت.

ــه  ــک ب ــنجی، نزدی ــن نظرس ــاس ای ــر اس ــم، ب ــویی ه از س

90 درصــد از شــهروندان افغانســتان، از گفت وگوهــای صلــح 

میــان دولــت و طالبــان حامیــت کــرده انــد.

در ایــن نظرســنجی، حــدود نیمــی از افــراد گفتــه  انــد کــه 

ــان  ــد. همچن ــس می کنن ــود را ح ــح خ ــای صل در گفت وگوه

میــزان افــرادی کــه خواســتار همــکاری دولــت بــا مخالفانــی 

کــه بــه پروســه ی صلــح پیوســته انــد، افزایــش یافتــه اســت. 

ســوی  از  کمــک  خواســتار  افــراد،  درصــد   34 دســت کم 

ــد  ــه رون ــه ب ــرادی ک ــرای اف ــی ب ــتای کاریاب ــت در راس حکوم

ــد.  ــد، شــده ان صلــح پیوســته ان

در ایــن نظرســنجی، در مــورد موضوعاتــی کــه بایــد در 

گفت وگوهــای صلــح حفــظ شــود پرســیده شــده و حــدود 

ــون اساســی، دســت کم 54 درصــد  ــر حفــظ قان 55 درصــد ب

بــر ایجــاد دولــت مرکــزی قــوی، 46 درصــد بــر حفــظ آزادی 

ــه  ــک ب ــات و نزدی ــظ آزادی مطبوع ــر حف ــد ب ــان، 47 درص بی

18 درصــد بــر حضــور نیروهــای خارجــی در افغانســتان، 

ــد. ــد کــرده ان تأکی

همچنــان، دســت کم 66 درصــد افــراد، گفتــه انــد، بــه 

رییس جمهــوری کــه آمــوزش و پــرورش زنــان را بــه خطــر 

انــدازد، رأی منی دهنــد و حــدود 65 درصــد هــم در مــورد 

توانایــی زنــان بــرای کار در بیــرون از خانــه پافشــاری کــرده اند.

از ســویی هــم، 58,4 درصــد افــراد، گفتــه انــد کــه از 

ــن  ــه ای ــی ک ــد؛ در حال ــی ان ــس راض ــای پولی ــرد نیروه کارک

میــزان، در جریــان ســال گذشــته ی میــالدی بــه 68,9 درصــد 

می رســید.

ــای  ــرد نیروه ــتان از کارک ــهروندان افغانس ــت ش ــا رضای ام

ــه  ــه اســت؛ طوری کــه 57,5 درصــد گفت ارتــش افزایــش یافت

 انــد کــه از نقــش نیروهــای ارتــش راضــی انــد؛ در حالــی کــه 

ــد  ــه 56,9 درص ــالدی ب ــته ی می ــال گذش ــزان در س ــن می ای

می رســید.

در ایــن نظرســنجی، از شــهروندان افغانســتان پرســیده 

ایجــاد  امنیتــی  تهدیــدات  گروه هایــی  چــه  کــه  شــده 

مســؤول  را  طالبــان  درصــد   69 بــه  نزدیــک  می کننــد. 

ــه  ــز گفت ــد نی ــد. 37.6 درص ــته ان ــی دانس ــدات امنیت تهدی

ــم جنایــی مثــل رسقــت دســت  ــد، گروه هایــی کــه در جرائ ان

ــد  ــه ان ــز گفت ــد نی ــد. 12.4 درص ــی ان ــؤول ناامن ــد، مس دارن

ــش  ــی نق ــدات امنیت ــش، در تهدی ــتی داع ــروه تروریس ــه گ ک

ــت. ــته اس ــزایی داش ــه س ب

وزیر دفاع آملان: امیدواریم نتیجه ی انتخابات 
افغانستان زودتر اعالم شود

مارک اسپر: کاهش نیروهای امریکایی
 ربطی به توافق با طالبان ندارد

کمیسیون عدلی و قضایی مجلس منایندگان: 
وظیفه ی رییس افغان فیلم تعلیق شود

افزایش میزان خوش بینی
 مردم افغانستان به آینده

وزارت خارجــه ی امریــکا، خواســتار بررســی ادعــای 
سوءاســتفاده ی جنســی از کــودکان دانش آمــوز در 

ــت لوگــر شــده اســت. مکتب هــای والی
وزارت خارجــه ی ایــاالت متحــده ی امریــکا، روز 
سه شــنبه )12 قــوس( در برگــه ی رســمی تویــر خــود 
نوشــته اســت کــه گزارش هــا در مــورد سوءاســتفاده ی 
والیــت  مکتب هــای  در  دانش آمــوزان  از  جنســی 

ــت. ــده اس ــا نگران کنن ــر، عمیق لوگ
مقام هــای  کــه  اســت  افــزوده  وزارت،  ایــن 
افغانســتان، بــه ویــژه دادســتانی کل ایــن کشــور، 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــت م ــا قاطعی ــا را ب ــن ادع ــد ای بای

دهنــد.
ــی و  ــونت جنس ــت: »خش ــده اس ــت آم ــن توی در ای
شــیوه هایی ماننــد بچه بــازی، در هیــچ جامعــه ای 

ــدارد.« ــی ن جای
ســخنگوی  صدیقــی،  صدیــق  هــم،  ســویی  از 
خارجــه ی  وزارت  بــه  پاســخ  در  ریاســت جمهوری، 
امریــکا، در برگــه ی تویــر خــود نوشــت کــه پــس 
و  کل  دادســتانی  تحقیقــات  شــدن  تکمیــل  از 
کمیســیون مســتقل حقــوق بــر، در ایــن بــاره اقــدام 

خواهــد شــد.
موســا محمــودی و احســان الله حمیــدی، دو فعــال 
مدنــی، چنــدی پیــش، در مصاحبــه ای بــا روزنامــه ی 
ــه  ــد ک ــرده بودن ــا ک ــوع، ادع ــون طل ــن و تلویزی گاردی
بیــش از 500 دانش آمــوز پــرس، در شــش مکتــب 
ــوزان  ــوزگاران، دانش آم ــوی آم ــر، از س ــت لوگ در والی
مــورد  قدرت منــد،  افــراد  از  شــامری  و  بزرگ تــر 

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

در  جنســی  اســتفاده ی  ســوء  گــزارش  نــر 
ــرده ی  ــای گس ــر، واکنش ه ــت لوگ ــای والی مکتب ه

داخلــی و خارجــی را بــه همــراه داشــت.
وزارت معــارف، مجلــس مناینــدگان و مقام هــای 
ــه  ــه ای را ب ــای  جداگان ــر، هیأت ه ــت لوگ ــی والی محل

ــد. ــن موضــوع تشــکیل داده ان منظــور بررســی ای
ــن  ــر ای ــال ن ــه دنب ــه ب ــی ک ــدا از واکنش های ج
گــزارش بــه میــان آمــد؛ امــا مقام هــای محلــی والیــت 
ــدادی را در  ــن روی ــوع چنی ــارف، وق ــر و وزارت مع لوگ

ــد. ایــن والیــت رد کردن
نوریــه نزهــت، ســخنگوی وزارت معــارف، ضمــن رد 
ایــن موضــوع، بــه روزنامــه ی صبــح کابــل گفتــه بــود، 
کســانی کــه چنیــن اتهامــی علیــه خانــواده ی معــارف 
ــی  ــی معرف ــی و قضای ــای عدل ــه نهاده ــد، ب ــته ان بس
خواهنــد شــد؛ زیــرا پیامــد ایــن چنیــن رویدادهــا 

ــود. ــد ب ــم خواه ــب ات ــر از مب خطرناک ت
و  کل  دادســتانی  از  غنــی،  رییس جمهــور  امــا، 
ــا  کمیســیون مســتقل حقــوق بــر خواســته اســت ت
ایــن موضــوع را بــه گونــه ی جــدی مــورد بررســی قــرار 

ــد. دهن
دینــی،  و  آموزشــی  مراکــز  در  جنســی  تجــاوز 
بارهــا  ایــن  از  پیــش  نیســت؛  تــازه ای  موضــوع 
ــب  ــتادهای مکات ــه اس ــده ک ــر ش ــی منت گزارش های
ــرس  ــر و پ ــوزان دخ ــه دانش آم ــاجد، ب ــان مس و امام
ــتانی  ــی، دادس ــه تازگ ــد. ب ــرده ان ــی ک ــاوز جنس تج
ــاوز  ــه تج ــت ک ــزارش داده اس ــز گ ــرات نی ــت ه والی
جنســی بــر کــودکان پــرس در ایــن والیــت چهــار برابــر 

ــت. ــه اس ــش یافت افزای

وزارت خارجه ی امریکا: ادعای سوءاستفاده ی 
جنسی در مکاتب لوگر بررسی شود
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گلنار ملک که یک زن کشاورز است، به اندازه ی سهمش، 

که  جنگ  دهه  چندین  جریان  در  را  زیادی  سختی های 

کشورش را نابود کرده، دیده است؛ اما او که مادر پنج کودک 

است، هرگز آماده ی ظهور داعش نبود. نزدیک به پنج سال 

او که در ننگرهار، والیت  پیش، شورشیان داعش، روستای 

به  و دست  کردند  را ترف  دارد  موقعیت  پاکستان  هم مرز 

و  تا خالفت خودخوانده ی سوریه  زدند  سلسله کشتارهایی 

این که  از  افغانستان گسرش دهند. پس  به  را  عراق شان 

جنگ  هفته ها  طی  را  داعش  جهادگرایان  افغان  نیروهای 

خانه به خانه، مبباران و حمالت هوایی؛ از اچین که خانه ی 

خرگزاری  به  مالک  کردند،  بیرون  است  آن جا  در  مالک 

قساوت های  به  دست  داعش  شورشیان  که  گفت  فرانسه 

بسیاری زدند. مالک می گوید: »آن ها یکی از کودکانم را با 

تفنگ کشتند و دیگری را زخمی کردند. وقتی پرسم تالش 

تفنگ کشتند.« مالک می افزاید که  با  را  او  بگریزد،  تا  کرد 

بود و شکنجه می شد. زندانی  برای سه هفته  همرسش 

مالک که سال ها در شهر مجاور که امنیت نسبتا بهری 

داشت، زندگی کرده بود، ماه گذشته زمانی به خانه برگشت 

که مقامات ارتش اعالم کردند که داعش در افغانستان که 

کامال  ننگرهار  در  است،  مشهور  هم  خراسان  شاخه ی  به 

شکست خورده است. برخی از مقامات محلی هنوز متقاعد 

باشد؛  فراگیر  افغانستان  در  داعش  شکست  که  اند  نشده 

اما می گویند در صورت حفظ این پیروزی، شکست داعش 

دست آورد بزرگی برای نیروهای امنیتی افغان خواهد بود که 

در اوضاع سختی به رس می برند.

هنوز  خاورمیانه  و  افغانستان  در  داعش  میان  پیوند  نوع 

مشخص نیست؛ اما شاخه ی خراسان داعش بار اول در سال 

2014 در این منطقه رس برون کرد و بیشر اعضای این گروه 

ناراضی طالبان و دیگر گروه های جهادگرا  را، جنگ جویان 

از افغانستان، پاکستان و آسیای مرکزی تشکیل می دادند.

سال 2015 بود که جنگ جویان شاخه ی خراسان داعش 

اولین  برای  و  شدند  منسجم  ننگرهار  اچین  ولسوالی  در 

جنگ جویان  این  کنند.  ترف  را  قلمرویی  توانستند  بار 

رقیب  با  و جنگ  مداوم  هوایی  برابر حمالت  در  مقاومت  با 

شان، طالبان، پیش بینی های امریکا که می گفت این گروه 

با  این گروه  ثابت کردند.  نادرست  را  زود شکست می خورد 

استفاده از پول های نقد و ایدیولوژی افراط گرایانه ای که در 

را حفظ می کرد. قدرتش  بود،  کابل شیوع کرده  دانشگاه 

به تازگی یکی از خرنگاران خرگزاری فرانسه با واحدی از 

ارتش افغانستان به روستای کوچکی در اچین رفت و شاهد 

همت الله  بود.  داعش  خراسان  شاخه ی  ویران گری های 

36 ساله که در آن محل زندگی می کرد، گفت: »مجبور مان 

کردند که خانه های مان را ترک کنیم. اکنون برگشته ایم. 

متام خانه ها و دارایی های ما ویران شده است.« او هنوز به 

یاد دارد زمانی که جنگ جویان داعش به این منطقه آمدند، 

مردم محل را مجبور کردند که روی مبب بنشینند و سپس 

اتهام کفر  به  را  آن ها مردی  دیگر،  روز  منفجر شان کردند. 

بریدند. رس 

روستا  این  در  داعش  از  خری  حارض  حال  در  هرچند 

نیست؛ اما مردم محل به وقت نیاز دارند تا دوباره احساس 

اند.  شوک  در  هم  هنوز  آن ها  از  بسیاری  کنند.  امنیت 

همت الله گفت: »داعش در همه جا ماین کاشته است، در 

مردم.« خانه های  و  کلینیک ها  مکاتب، 

تسلیم شدن های گروهی

بنا بر گفته های یک مقام دفاعی امریکا، عملیات نظامی 

ارتش افغانستان با کمک حمالت هوایی ایتالف به رهری 

به قدری مساعد کرد که در چند هفته ی  را  امریکا، اوضاع 

اخیر، بیش از 1400 جنگ جوی داعش و خانواده های شان 

تسلیم شده اند.

گفت وگوهای متوقف شده میان ایاالت متحده و طالبان 

به هدف رسیدن به توافقی بود که طی آن پنتاگون هزاران 

عوض،  در  و  می کرد  بیرون  افغانستان  از  را  رسبازش 

ضامنت های امنیتی می گرفت و ردپایی از خود برای دنبال 

و دیگر گروه های جهادگرا،  کردن شاخه ی خراسان داعش 

می گذاشت. جا  بر 

از 2015 به این سو، داعش مقاوت کرد و منابع خوبی 

خود  از  محافظت  برای  گروه  این  داشت.  اختیار  در  هم 

از  یکی  بود.  کرده  درست  تونل  هوایی،  حمالت  برابر  در 

بزرگ ترین حمالت هوایی، شامل استفاده ی امریکا از »مادر 

امریکا  ارتش  مقامات  بود.   2017 سال  در  مبب ها«  متام 

دیگر روی شامر نیروهای داعش کار منی کنند؛ اما سال ها 

تخمین زده می شد که شامر نیروهای این گروه بین 2500 

است. نفر  تا چهار هزار 

مقام دفاعی امریکا به خرگزاری فرانسه گفت: »ما تهدید 

آن  سیر  خط  و  توانایی ها  اهداف،  بخش های  در  را  داعش 

مقام  این  گروه.«  این  نیروهای  شامر  نه  ایم  کرده  بررسی 

می گوید هرچند داعش در ننگرهار شکست خورده است؛ اما 

انجام حمالت  توانایی  از جنگ جویان آن هنوز هم  شامری 

تالش   گروه  این  پراکنده ی  عنارص  و  دارند  را  ویران گری 

»مهم ترین  گفت:  او  شوند.  منسجم  دوباره  تا  کرد  خواهند 

کردن  صادر  اراده ی  و  نیت  داعش  که  است  این  مسأله 

دارد.« را  افغانستان  از  خارج  به  تروریزم 

می گوید  اچین  قبیله اِی  بزرگان  از  یکی  هرات  خان، 

ترف  جریان  در  خانواده ها  درصد  ده  به  نزدیک  تنها  که 

دولت  که  می گوید  خان  ماندند.  ولسوالی  این  در  داعش 

باید به آن ها در دوباره ساخِن مکاتب، خانه ها، کلینیک ها 

او می گوید که احتامال هزاران خانه  و مساجد کمک کند. 

معتقد است که داعش  او  ویران شده است.  این جنگ  در 

در دو منطقه ی اچین هنوز هم حضور دارد؛ اما نجیب الله، 

شاخه ی  که  می گوید  افغانستان  ارتش  فرماندهان  از  یکی 

منطقه  »متام  گفت:  او  است.  شده  نابود  داعش  خراسان 

آن ها  است.  شده  پاک سازی  داعش  جنگ جویان  وجود  از 

برگشته  و کسانی که  این محل  و مردم  دوباره برمنی گردند 

دهند.« ادامه  شان  عادی  زندگی  به  باید  اند، 

در  هم  هنوز  داعش  خراسان  شاخه ی  وجود،  این  با 

افغانستان و مشخصا در کابل و کر که همسایه ی ننگرهار 

دارد. حضور  است، 

بازگشت مردم پس از شکست داعش به رشق افغانستان
مرتجم: مهدی غالمی

نوشته شده در: فرانس 24
نوع پیوند میان داعش 

در افغانستان و خاورمیانه 
هنوز مشخص نیست؛ اما 
شاخه ی خراسان داعش 

بار اول در سال 2014 
در این منطقه رس برون 

کرد و بیشرت اعضای این 
گروه را، جنگ جویان 

ناراضی طالبان و دیگر 
گروه های جهادگرا از 

افغانستان، پاکستان و 
آسیای مرکزی تشکیل 

می دادند.


