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گزارش روز

یادداشت روز

ویژه ی صلحجامعه

گزارشگفت وگو

عبدالحســین فیضــی، پدربــزرگ مهربانــی کــه 

حدودا 60 ســال ســن دارد، بعد از 25 ســال مهاجرت 

در ایــران، کشــوری کــه بدتریــن جــا بــرای مهاجــران 

افغــان اســت، بــه کشــور خــودش برمی گــردد. 15 

افغانســتان می گــذرد. تنهــا  اقامتــش در  از  ســال 

نــان آوِر یــک خانــواده ی پنج نفــری اســت. مهاجرانــی 

کــه بعــد از پایــان حاکمیــت طالبــان بــه کشــور 

برگشــتند، امیــدوار بودنــد تــا روزهــای بهــری را 

تجربــه کننــد؛ امــا برگشــت بــه کشــور تبدیــل بــه رنــج 

مضاعــف شــد. آوارگــی و تنگ دســتی هیــچ گاه از 

ــد.  ــتانی دور نش ــان افغانس ــی انس زندگ

زن هــا در تاریــخ بــه جــز دوران مادرشــاهی، همــواره 

محکــوم بــه فرمان بــرداری از مرد هــا بــوده انــد. در 

ــواده جــوان  ــا هنگامــی کــه پــر خان افغانســتان حت

می شــود، زن خانــواده پــس از شــوهر ناچــار اســت از 

پــر نیــز فرمــان بــرد.

ایــن عــرف در بیشــر خانواده هــای افغانســتانی 

جریــان دارد و هــر چــه از شــهر ها بــه روســتا نزدیک تــر 

می شــویم، ایــن عــرف شــدت و قــوت بیشــری پیــدا 

می کنــد.

در چنیــن محیطــی دیگــر مجــال گریــز از زیــر 

زن... بــرای  مرد هــا  ســلطه ی 

سمیع عطایی

)بازیگر و کارگردان(

گــوش  مــردم بــه جملــه ی معــروف »نــرخ دالــر بــاال 

ــورد  ــای م ــت  کااله ــت. قیم ــرده اس ــادت ک ــه« ع رفت

نیــاز جامعــه رو بــه افزایــش اســت و زور هیــچ کســی 

بــه پاییــن آوردن ایــن نرخ هــا منی رســد. چندیــن 

افغانــی  مقابــل  در  دالــر  ارزش  کــه  اســت  ســال 

پیوســته رو بــه افزایــش بــوده؛ بــه طــور مثــال در 

ــاوی  ــی مس ــر امریکای ــک دال ــال 2010، ارزش ی س

بــه 43 افغانــی بــود؛ امــا ایــن روزهــا ارزش یــک 

دالــر مســاوی بــه تقریبــا 76 افغانــی اســت. بــا ایــن 

حــال، پرســش ایــن اســت کــه پــول ملــی یــک کشــور 

چگونــه ارزش گــذاری می شــود و چــرا...

ریاســت جمهوری  انتخابــات  برگــزاری  از 

ــا  ــته؛ ام ــت گذش ــاه وق ــار م ــش از چه ــتان بی افغانس

ــی آن  ــه ی نهای ــات نتیج ــیون انتخاب ــوز کمیس ــا هن ت

را بیــرون نــداده اســت. ایــن کمیســیون در اول مــاه 

ــات  ــی انتخاب ــه ی ابتدای ــاری، نتیج ــال ج ــدی س ج

را اعــام کــرد کــه بــر اســاس آن محمــدارشف غنــی، 

آرای  آوردن  دســت  بــه  بــا  فعلــی،  رییس جمهــور 

ــد.  ــام ش ــده اع ــر برن بیش

ــد  ــان رون ــی و پای ــه ی ابتدای ــام نتیج ــس از اع پ

 16500 حــدود  انتخاباتــی،  شــکایت های  ثبــت 

رسارس... در  انتخاباتــی  شــکایت 

توافق امریکا و طالبان وابسته به تصمیم 
دولت افغانستان است

سینامی افغانستان نیاز به خانه ی 
ملی سینامی همه شمول دارد

خشونت زن بر زن؛ 
یا دوام زن ستیزی

ظلم مردم بر مردم

صلح باید آیینه ی قدمنای 
متام اقوام باشد

 رسنوشت انتخابات منوط به 
300 هزار رای جنجالی
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صلح سیر چند؟

Applications invited for World Bank Afghanistan 
Procurement Experts Panel

World Bank (Afghanistan) as part of Procurement Capacity Development 
initiatives is inviting applications from qualified public procurement professionals 
to be member of World Bank Afghanistan Procurement Expert Panel. The aim is to 
identify and establish a group of experts from Afghanistan who have specialization 
in public procurement. 
Selected experts will be provided with training and are expected to be available as 
a resource pool for World Bank funded projects for higher level staff and consultant 
positions. Selected   panel members will also get preference for consideration in 
World Bank procurement employment and consulting opportunities.
Qualified individuals should have a minimum of Master/Post Graduate level 
education in procurement or related fields, at least 7 years of working experience 
as public procurement practitioner and good knowledge of International 
procurement systems and procedures.
Individual Procurement professionals and those working in public/private sector 
are eligible to apply. Details of requirements for “No Objection Letter” may be 
seen at detailed advertisement
More details of the opportunity and how to apply may be seen at: 
https://www.procurementinet.org/wbafgprocurementpanel/
or
http://pubdocs.worldbank.org/en/662471580319853195/Applications-invited-
for-World-Bank-Afghanistan-Procurement-Expert-Panel
Those interested shall send their CV and application to wbafgprocurementpanel@
worldbank.org with subject reference “World Bank Afghanistan Procurement 
Experts Panel”. Last date for the submission is Feb 20, 2020. 
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سال   13 طی  افغانستان  صلح  روند 

گذشته با فراز و نشیب های بسیار همراه 

مختلف  مجراهای  از  روند  این  و  بوده 

شده  دنبال  جهانی  و  منطقه ای  ملی، 

نخستین بار  برای  ملی،  سطح  در  است. 

 2010 سال  در  صلح  عالی  شورای 

افغانستان،  دولت  جانب  از  رسمی  آدرس  یک  از  و  تشکیل 

سیر  این  که  با  شد.  تعقیب  صلح  روند  به  مربوط  کارهای 

پیرشفت ها در راستای صلح سازی تدریجی بود؛ اما تاش ها 

فراتر  افغانستان  مرزهای  از  صلح  گفت وگوهای  تحقق  برای 

به خود  را  و جهان  توجه  کشورهای همسایه، منطقه  و  رفت 

که  است  این  می رسد،  نظر  به  روشن  آنچه  اما  کرد؛  جلب 

ختم  برای  امیدی  و  نبود  چشم گیر  هیچ گاه  تاش ها  این 

نکرد.  خلق  افغانستان  در  رسارسی  صلح  برقراری  و  جنگ 

علت اساسی عدم تحوالت مثبت و فراگیر در روند صلح، یا 

افغانستان  در  صلح  طرح  یک  آماده ی  جهان  کشورهای  که 

نبودند و یا هم بازی گران خارجی، مذاکرات صلح این کشور 

شد  زنده  زمانی  صلح سازی  برای  امیدها  نگرفتند.  جدی  را 

که ایاالت متحده ی امریکا و گروه طالبان، مذاکرات رسمی 

را در دوحه پایتخت قطر آغاز کردند و دو طرف، یازده بار به 

میز مذاکره نشستند. سلسله ی این مذاکرات با پیش رفت ها 

مهم ترین  میان،  این  در  که  شد  مواجه  نیز  بن بست هایی  و 

اختافات  درگیر  که  بود  یازدهم  دور  مذاکرات  مذاکره، 

شدیدی شد. محور اساسی این اختافات، بحث آتش بس و 

کاهش خشونت ها است که ظاهرا از سوی ایاالت متحده ی 

نگرفت. قرار  پذیرش  مورد  امریکا 

توقف  از  پس  امریکا،  ویژه ی  فرستاده ی  خلیل زاد،  زملی 

آمد.  کابل  به  آن جا  از  و  رفت  پاکستان  به  اخیر،  مذاکرات 

آقای خلیل زاد در دیدار با محمدارشف غنی، رییس جمهوری 

گفت  قطر،  مذاکرات  از  معلومات  ارائه ی  با  افغانستان، 

قابل  پیش رفت های  به  طالبان  و  امریکا  منایندگان  که 

نیافته  اند. دست  ماحظه ا ی 

دیدار  در  کرد،  اعام  افغانستان  ریاست جمهوری  ارگ 

فرستاده ی ویژه ی امریکا برای صلح افغانستان و رییس جمهور 

غنی، آقای خلیل زاد گفته است که منتظر پاسخ روشن گروه 

منتظر  است،  گفته  هم چنان  خلیل زاد  آقای  است.  طالبان 

پاسخی است که بر طبق یک مکانیزم عملی برای آتش بس 

و یا کاهش قابل ماحظه  و پایدار خشونت ها که مورد قبول 

باشد.  امریکا  و حکومت  افغانستان  مردم 

سیاسی  آگاهان  از  شامری  موضوع،  این  به  پیوند  در 

زیرا  است؛  دشوار  موضوع  یک  صلح  روند  که  معتقدند 

فکتورهای داخلی و خارجی در این روند دخیل است. جعفر 

پیشین مجلس منایندگان، می گوید که زملی  مهدوی عضو 

مذاکرات  این  پیشرد  با  منی تواند  طالبان  با  فقط  خلیل زاد 

به نتیجه برسد، بلکه در این مذاکرات، سیاسیون افغانستان، 

صلح  روند  در  جهانی  قدرت های  و  همسایه  کشورهای 

است. تأثیرگذار  افغانستان 

به  هم چنان خطاب  مجلس منایندگان  پیشین  عضو  این 

گروه طالبان گفت که این گروه منی تواند به صورت یک جانبه 

پیش برود؛ زیرا، حکومت افغانستان موضوع شفافی در قبال 

انتخابات بیشر  روند صلح ندارد و در حال حارض، آجندای 

مهم است. »حکومت افغانستان هر از گاهی رس یک اصطاح 

یا یک فکتور مترکز می کند و این موضوع به هر حال، روند 

حکومت  فعا  که  هامن  طوری  می سازد.  متأثر  را  مذاکرات 

پیش رشط  عنوان  به  و  شده  متمرکز  آتش بس  بحث  روی 

ادامه ی مذاکرات یا نشست با طالبان را جدی گرفته است.«

عنوان  به  افغانستان  حکومت  مهدوی،  جعفر  گفته ی  به 

روند  در  امریکایی ها  برای  مواضعش  برحال،  حکومت  یک 

موفق  زمانی  مذاکرات  این  و  است  مهم  صلح  مذاکرات 

افغانستان  حکومت  با  همراه  بتواند  واشنگنت  که  می شود 

نسبی  هامهنگی  یک  به  صلح  روند  کلیات  و  اصول  باالی 

تا هنوز امریکا و جانب طالبان در  دست پیدا کند. این  که 

است. همین  اند،  نشد  موفق  مذاکرات 

او با بیان این  که میان امریکا و طالبان، نکته ی الینحل 

باقی منانده و حرف  شان متام است، افزود: »مشکل اساسی 

را  آتش بس  و  می کند  تغییر  حکومت  مواضع  که  است  این 

طالبان  با  یک جانبه  منی تواند  خلیل زاد  و  گرفته  جدی 

آمادگی  هیچ  تنها  نه  آتش بس  رس  طالبان  برسد.  توافق  به 

این  این،  بر  بنا  منی پذیرد؛  را  آتش بس  بحث  بلکه  ندارند، 

است.« آمده  وجود  به  وضعیت 

دنبال  جدا  افغانستان  دولت  اگر  که  است  معتقد  وی 

صلح است و می خواهد که هرچه زودتر جنگ در افغانستان 

ختم شود، از پیش رشط آتش بس با طالبان بگذرد؛ زیرا این 

پیش رشط، افغانستان را از صلح عاجل و پایدار دور می کند.

که  می گوید  امور صلح  در  دولت  وزارت  در همین حال، 

ایجاد  مذاکرات صلح،  آغاز  از  پیش  افغانستان  دولت  هدف 

می باشد. طرف  دو  میان  اعتامد  فضای 

به  صلح،  امور  در  دولت  وزارت  سخن گوی  انوری،  ناجیه 

روزنامه ی صبح کابل گفت: »هدف حکومت افغانستان پیش 

از آغاز مذاکرات ایجاد یک فضای اعتامد بین طرفین مذاکره 

و جلوگیری از تداوم قربانی شدن مردم ملکی و نیروهای هر 

دو طرف در جنگ می باشد.«

سخن گوی این وزارت هم چنان تأکید کرد، هر طرحی  که 

مورد توافق قرار می گیرد، باید بتواند مکانیزم عملی برای این 

خواسته ی مردم افغانستان با خود داشته باشد.

به  طالبان  گروه  و  امریکا  مذاکرات  برآیند  همه،  این  با 

چگونگی تصمیم دولت افغانستان تعلق گرفته است. هرگونه 

توافق منایندگان امریکا و طالبان مرشوط بر رضایت و توافق 

دولت افغانستان است و در صورتی  که کابل به سازش های 

جنبه ی  انجام شده،  توافقات  ندهد،  مرشوعیت  طرف  دو 

همواره  افغانستان  رییس جمهوری  کرد.  نخواهد  پیدا  عملی 

تأکید  خارجی  و  داخلی  مقام های  با  خود  نشست های  در 

کرده که برای ختم جنگ در افغانستان، آتش بس دایمی و 

است.  اساسی  نیاز  یک  رسارسی 

انتخابــات  برگــزاری  از 

بیــش  افغانســتان  ریاســت جمهوری 

تــا  امــا  از چهــار مــاه وقــت گذشــته؛ 

نتیجــه ی  انتخابــات  کمیســیون  هنــوز 

ــن  ــت. ای ــداده اس ــرون ن ــی آن را بی نهای

ســال  جــدی  مــاه  اول  در  کمیســیون 

جــاری، نتیجــه ی ابتدایــی انتخابــات را اعــام کــرد کــه بــر 

اســاس آن محمــدارشف غنــی، رییس جمهــور فعلــی، بــا بــه 

شــد.  اعــام  برنــده  بیشــر  آرای  آوردن  دســت 

پــس از اعــام نتیجــه ی ابتدایــی و پایــان رونــد ثبــت 

شــکایت   16500 حــدود  انتخاباتــی،  شــکایت های 

انتخاباتــی در رسارس افغانســتان ثبــت شــد کــه از ایــن 

ــر  ــکایت دیگ ــل و 14200 ش ــکایت در کاب ــان 2300 ش می

در ســایر والیت هــا از ســوی نامــزدان بــه ثبــت رســید. 

 از زمانــی کــه کمیســیون رســیدگی بــه شــکایت های 

انتخاباتــی، مســؤولیت بررســی و ثبــت شــکایت ها را بــر 

ــا  ــا ت ــذرد؛ ام ــت می گ ــاه و 3 روز وق ــک م ــت، ی ــده گرف عه

ــان  ــتینافی پای ــکایت های اس ــه ش ــیدگی ب ــد رس ــون رون کن

ــت.  ــه اس نیافت

چمن شــاه اعتــامدی، رییــس دبیرخانــه ی کمیســیون 

در  دلــو(   13( یک شــنبه  روز  انتخاباتــی،  شــکایت های 

تازه تریــن نشســت خــود اعــام کــرد کــه طــی چنــد روز 

اعــام  منظــور  بــه  را  شــان  خــود  کار  نتیجــه ی  آینــده، 

بــه  ریاســت جمهوری،  انتخابــات  نهایــی  نتیجــه ی 

می فرســتند. انتخابــات  مســتقل  کمیســیون 

در  کمیســیون،  ایــن  مســؤوالن  گفته هــای  بنیــاد  بــر 

حــال حــارض آن هــا رسگــرم بررســی و بحــث روی 300 هــزار 

رأی جنجالــی ای اســتند کــه از ســوی تکــت انتخاباتــی 

ــه  ــت. عبدالل ــده اس ــده ش ــی خوان ــی تقلب ــات و همگرای ثب

عبداللــه، رییــس ایــن تکــت انتخاباتــی، بارهــا هشــدار 

داده اســت، درصورتــی کــه رسنوشــت ایــن 300 هــزار رأی 

ــت.  ــات را نخواهــد پذیرف مشــخص نشــود، نتیجــه ی انتخاب

آقــای اعتــامدی در نشســت روز گذشــته ی خــود، ضمــن 

ایــن کــه گفــت، رونــد دســته بندی و تصنیــف شــکایت  های 

ــه زودی، در  ــت و ب ــدن اس ــل ش ــال تکمی ــتینافی در ح اس

ــه  ــزود ک ــت، اف ــد گرف ــورت خواه ــی ص ــورد آن فیصله های م

پرونده هــای جنجالــی بــه شــمول 300 هــزار رأی، روی میــز 

ــتینافی  ــکایت های اس ــه ش ــیدگی ب ــیون رس ــای کمیس اعض

اســت و در حــال حــارض، بحــث در مــورد آن جریــان دارد.

مــوارد  روی  آینــده،  روز  یکــی-دو  »طــی  گفــت:  او 

ممکــن  می شــود.  گذاشــته  پایــان  نقطــه ی  جنجالــی 

ــا رســیدگی بــه شــکایت های اســتینافی، بــه ســوی  اســت ب

برویــم.« تطبیقــات  و  بازشــامری  تفتیــش، 

کمیســیون رســیدگی بــه شــکایت های انتخاباتــی، در 

ــه  ــه ب ــد ک ــخن می زن ــزار رأی س ــی 300 ه ــی از بررس حال

تازگــی رییــس دبیرخانــه ی کمیســیون انتخابــات گفتــه 

ــت.  ــی اس ــه ی انتخابات ــک توطئ ــزار رأی ی ــت، 300 ه اس

ــیون  ــه ی کمیس ــس دبیرخان ــگ، ریی ــامن نن حبیب الرح

ــه در  ــن هفت ــدای همی ــتان، ابت ــات افغانس ــتقل انتخاب مس

ــل گفــت:  ــح کاب ــه ی صب ــا روزنام گفت وگــوی اختصاصــی ب

»مــا 300 هــزار رأی را منی شناســیم. مــن بــه صفــت کســی 

کــه کارهــای اجرایــی را انجــام می دهــم، پرسشــم ایــن 

ــر  ــد. اگ ــوره می کنی ــا پ ــن 300 رأی را از کج ــه ای ــت ک اس

ــوع  ــه مجم ــد، ک ــزار 12 رأی باش ــزار رأی و 102 ه 137 ه

آن 23۹ هــزار رأی می شــود. پــس 61 هــزار رأی دیگــر 

کجاســت. در اصــل ایــن 300 هــزار رأی یــک پروپاگنــد 

نامــزدان  برخــی  کــه  معنــا  ایــن  بــه  اســت؛  انتخاباتــی 

انتخاباتــی می خواهنــد ذهنیــت مــردم را تغییــر دهنــد؛ 

امــا انتخابــات امســال یکــی از بهریــن انتخابات هــا در 

افغانســتان  در  ریاســت جمهوری  انتخابــات  میــان چهــار 

بــود. در ایــن انتخابــات کســی جــرأت بــاال و پاییــن کــردن 

یــک رأی را نداشــت. یــک برگــه ی رأی نیــز بــدون معلومــات 

قابــل  انتخابــات  مســتقل  کمیســیون  بــرای  بایومریــک 

ــت.« ــوده اس ــار نب ــرش و اعتب پذی

نامــزدان  از  برخــی  خــاف  بــر  ننــگ  آقــای 

ریاســت جمهوری از جملــه رحمت اللــه نبیــل کــه گفتــه 

ــد: »از  ــدارد، می گوی ــده ای ن ــات در دور اول برن ــود، انتخاب ب

ــت؛  ــده داش ــده و بازن ــزان برن ــم می ــات شش ــا انتخاب ــد م دی

ــم کمیســیون شــکایت های انتخاباتــی  ــا منتظــر تصامی ام

اســتیم؛ چــون آن هــا نســبت بــه کمیســیون انتخابــات، 

بــاز اســت.« بــه طرزالعمل هــا  دســت شــان بیشــر 

ــده،  ــی مان ــوز نامشــخص باق ــا هن ــان ت ــن می آنچــه در ای

ــتور  ــه دس ــه ب ــت ک ــی اس ــزار محل ــش از 5 ه ــامری بی بازش

بازشــامری  بایــد  انتخاباتــی،  شــکایت های  کمیســیون 

شــود؛ امــا کمیســیون انتخابــات تــا کنــون بازشــامری ایــن 

ابراهیمــی،  عبدالعزیــز  اســت.  نکــرده  آغــاز  را  محل هــا 

ــنبه  ــات، روز یک ش ــتقل انتخاب ــیون مس ــخن گوی کمیس س

)13 دلــو( بــه روزنامــه ی صبــح کابــل گفــت کمیســیون  

شــکایات انتخابــات، ابتــدا بایــد جــواب مکتــوب یــازده  

فقــره ای و نتیجــه ی اســتیناف خواهی خــود را بــه آن هــا 

ــامری  ــه آن بازش ــق ب ــیون مطاب ــس از آن کمیس ــتد، پ بفرس

و تفتیــش آرا را آغــاز می کنــد.

ایــن کــه کمیســیون های انتخابــات تــا حــال چگونــه 

ــر  ــای ناظ ــد، نهاده ــرده ان ــیدگی ک ــود رس ــای خ ــه کاره ب

انتخاباتــی معتقــد انــد کــه در ایــن رشایــط حســاس، هــر دو 

کمیســیون بایــد بیشــر از هــر وقــت دیگــر هامهنــگ عمــل 

کننــد تــا هــر چــه زودتــر رسنوشــت انتخابــات معلــوم شــود. 

یوســف رشــید، رییــس اجرائــی فیفــا، روز یک شــنبه 

)13 دلــو( بــه روزنامــه ی صبــح کابــل گفــت کــه کمیســیون 

کاربــردی  نــگاه  از  انتخاباتــی،  شــکایات  بــه  رســیدگی 

کمیســیون  از  بهــری  مرحلــه ی  در  تصمیم گیــری  و 

انتخابــات قــرار دارد؛ زیــرا اســناد، مــدارک و شــکایت هایی 

ــن  ــیده را، ای ــت رس ــه ثب ــرض ب ــزدان مع ــوی نام ــه از س ک

دارد. اختیــار  در  کمیســیون 

آقــای رشــید گفــت، هــر چنــد کــه کمیســیون شــکایات، 

در حــال حــارض زیــر فشــار روحــی و سیاســی زیــادی قــرار 

ــهامت را  ــرأت و ش ــن ج ــد ای ــیون بای ــن کمیس ــا ای دارد؛ ام

ــات را اعــام کنــد. ــا نتیجــه ی انتخاب داشــته باشــد ت

نیــز  افغانســتان،  توســعه ی  مطالعــات  مرکــز  اخیــرا 

گفتــه اســت کــه کمیســیون رســیدگی بــه شــکایت های 

انتخاباتــی، بایــد بــه شــکایت های اســتینافی بــا دقــت 

ــا نــرش  ــو( ب ــن مرکــز، روز شــنبه )12 دل ــد. ای رســیدگی کن

از  جلوگیــری  منظــور  بــه  کــه  اســت  گفتــه  خرنامــه ای 

شــفافیت،  ریاســت جمهوری،  انتخابــات  شــدن  بحرانــی 

بــه  رســیدگی  در  بیشــر،  هرچــه  دقــت  و  بی طرفــی 

شــود. گرفتــه  جــدی  شــکایت ها 

ــه  ــیدگی ب ــیون رس ــه کمیس ــد ک ــر مان ــد منتظ ــال بای ح

اعــام  را  خــود  کار  نتیجــه ی  انتخاباتــی،  شــکایت های 

ــد  ــی می توان ــزار رأی جنجال ــود، 300 ه ــده ش ــا دی ــد ت کن

ــر؟ ــا خی ــد ی ــن کن ــات را تعیی ــت انتخاب رسنوش
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از روزی کــه ویــروس کرونــا در چیــن شــیوع 

ــل شــد، هــر  ــورهای دیگــر منتق ــت و بــه کش یاف

روز نگرانــی بــرای گســرش و شــیوع ایــن ویــروس 

بــه ســایر نقــاط دنیــا افزایــش یافتــه اســت. از 

آن جــا کــه چیــن در همســایگی افغانســتان اســت 

ــتی  ــات بهداش ــد امکان ــت ب ــه وضعی ــه ب ــا توج و ب

ــروس وارد  ــن وی ــر ای ــان، اگ ــی در کشــور م و درمان

افغانســتان شــود، بــه زودی بــه بحــران فراگیــر 

ــوان  ــه هیــچ عن ــدل خواهــد شــد کــه حکومــت ب ب

منی توانــد آن را کنــرل کنــد. هرچنــد در روزهــای 

گذشــته برخــی بــا اســتفاده از تئــوری توطئــه، 

ــه وجــود آمــدن ایــن ویــروس را در چیــن  ارتبــاط ب

پیرشفتــه ی  کشــورهای  اقتصــادی  رقابــت  بــه 

ــت  ــت آن اس ــا واقعی ــتند؛ ام ــط دانس ــان مرتب جه

ــا می توانــد مصیبــت تــازه ای بــرای مــردم  کــه کرون

افغانســتان باشــد.

بســیاری آن را بــه عادت هــای غذایــی مــردم 

مرتبــط  خفــاش  ســوپ  خصــوص  بــه  چیــن، 

دانســتند و مبنــا ویدیویــی را اعــام کردنــد کــه 

ثابــت شــد مربــوط بــه ســال 2016 اســت، نــه 

حــاال. 

اســت،  گفتــه  افغانســتان  صحــت  وزارت 

ــه رس  ــن ب ــه در چی ــی ک ــدام از افغان های ــچ ک هی

می برنــد، آلــوده بــه ویــروس کرونــا نشــده انــد. 

مشــکل آن اســت کــه 62 نفــر از هم وطنــان مــا در 

شــهر »ووهــان« کــه منبــع انتشــار ویــروس اســت، 

زندگــی می کننــد. در ایــن مــدت، 262 نفــر از 

چیــن وارد افغانســتان شــده و بــا یــک بررســی 

رسرسی و غیــر تخصصــی در میدان هــای هوایــی، 

ــت  ــد. وزارت صح ــته ان ــود بازگش ــای خ ــه خانه ه ب

گفتــه اســت کــه دانش جویــان افغــان از شــهر 

ووهــان نیــز بــه افغانســتان منتقــل می شــوند؛ امــا 

ــا  ــود ت ــد ب ــن خواهن ــه در قرنطی ــدت دو هفت ــه م ب

ــتند  ــوده اس ــا آل ــروس کرون ــه وی ــود، ب ــخص ش مش

ــر؟ ــا خی ی

حکومــت افغانســتان در حالــی از آمادگــی و 

تدابیــر بــرای عــدم ورود و گســرش ویــروس کرونــا 

ــی و  ــخیص علم ــه ی تش ــه زمین ــد ک ــخن می زن س

آزمایش گاهــی آن در داخــل کشــور فراهــم نیســت. 

اگــر ایــن تدابیــر را بــا اهــامل و آن چــه مــردم 

بازگشــته از چیــن در میدان هــای هوایــی دیــده 

ــد  ــا می گوی ــه م ــم، ب ــر بگذاری ــار یک دیگ ــد، کن ان

ــی  ــد و کس ــد ش ــتان خواه ــا وارد افغانس ــه کرون ک

منی توانــد بــا آن مبــارزه کنــد. مــردم می گوینــد 

می شــود  پرســیده  می آینــد،  چیــن  از  وقتــی 

کــه رسدرد یــا تهــوع دارنــد؟ اگــر پاســخ شــان 

ــه  ــود ب ــازه  داده می ش ــان اج ــرای ش ــد، ب ــه باش ن

خانــه ی شــان برونــد. وزارت صحــت امــا می گویــد 

ــم  ــن را فراه ــه ی قرنطی ــر زمین ــرای 100 نف ــه ب ک

برگــردد،  ووهــان  شــهر  از  کســی  اگــر  و  کــرده 

ــد. ــد ش ــن خواه قرنطی

دروازه هــای  پشــت  امــروز  کرونــا  ویــروس 

را  کشــور  جمعیــت  متــام  و  اســت  افغانســتان 

بــه شــدت تهدیــد می کنــد؛ امــا مســؤوالن بــه 

انــدازه ای کــه بایــد نســبت بــه ایــن مســأله حســاس 

نیســتند.  باشــند، 

کرونــا امــروز یــک دغدغــه ی جهانــی اســت و بــه 

اکــر قاره هــا راه یافتــه اســت. چگونــه می تــوان 

بــاور کــرد کــه بــه افغانســتان در همســایگی چیــن 

ــد  ــتان می گوی ــت افغانس ــد؟ وزارت صح ــوذ نکن نف

بــا توجــه بــه پراکندگــی جمعیــت افغانســتان، 

زمینــه ی آلــوده شــدن  افــراد در کشــور بــه ویــروس 

ــش  ــط در ش ــن رشای ــت و در بدتری ــم اس ــا ک کرون

ــد.  ــد ش ــوده خواه ــه آن آل ــر ب ــزار نف ــه ه ــاه، س م

ــر  ــد نف ــت کــه حکومــت چن ــا آن نیس ــی تنه آمادگ

ــتد  ــرودگاه بفرس ــه ف ــخصیه ب ــائل تش ــدون وس را ب

ــامران  ــری بی ــن و بس ــرای قرنطی ــه را ب ــا زمین و ی

ــی،  ــت آمادگ ــای درس ــی از راه ه ــد؛ یک ــم کن فراه

پیش گیــری، اطاع رســانی و بســیج عمومــی اســت 

کــه نــه فقــط از ســایت وزارت صحــت کــه از متــام 

رســانه ها، منابــع و حتــا مســاجد، بــدون آن کــه 

موجــب رعــب و وحشــت عمومــی شــود، بــه مــردم 

بــه  چــه رشایــط  در  کــه  اطاع رســانی می شــد 

ــری و  ــای پیش گی ــوند و راه ه ــوده می ش ــروس آل وی

ــت! ــدن چیس ــوده نش آل

بایــد  نهادهــا،  و متــام  افغانســتان  حکومــت 

ــک  ــا ی ــد و ب ــدی بگیرن ــا را ج ــروس کرون ــر وی خط

برنامه ریــزی درســت و بــه دور از احساســات، اجــازه 

بــر مصیبت هــای  تــا مصیبــت دیگــری  ندهنــد 

مــردم رنج دیــده ی افغانســتان اضافــه شــود. راه آن 

ــیج  ــی، بس ــی و هوای ــیر های زمین ــرل مس ــز کن نی

ــرای  ــه ب ــاد زمین ــی، ایج ــرای آگاهی ده ــی ب عموم

ــا  ــت. حت ــوذ اس ــای نف ــردن راه ه ــد ک ــان و س درم

چیــن  در  کــه  افغــان  دانش جویــان  بــاره ی  در 

ــود  ــری ش ــت تصمیم گی ــا دق ــد ب ــز بای ــتند، نی اس

ــا  ــا هامهنگــی ســازمان بهداشــت جهانــی و ب ــا ب ت

ــر  ــد؛ در غی ــاز گردن ــتان ب ــه افغانس ــژه ب ــط وی رشای

ایــن صــورت، اگــر حتــا در یــک مــورد بی احتیاطــی 

ــد. ــد ش ــه خواه ــق فاجع ــه خل ــر ب ــود، منج ش

 سرنوشت انتخابات منوط به 300 هزار رای جنجالی

خطر کرونا هر روز 
جدی تر می شود

اکرم رسا

توافق امریکا و طالبان وابسته به تصمیم 
دولت افغانستان است

سیدمهدی حسینی

ویژه ی  فرستاده ی  خلیل زاد،  زملی 

مذاکرات  توقف  از  پس  امریکا، 

اخیر، به پاکستان رفت و از آن جا به 

کابل آمد. آقای خلیل زاد در دیدار با 

محمدارشف غنی، رییس جمهوری 

از  معلومات  ارائه ی  با  افغانستان، 

مذاکرات قطر، گفت که منایندگان 

به پیش رفت های  طالبان  و  امریکا 

قابل مالحظه ا ی دست نیافته  اند.
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گــوش  مــردم بــه جملــه ی معــروف 

ــه« عــادت کــرده  ــاال رفت ــر ب ــرخ دال »ن

ــاز  ــورد نی ــای م ــت  کااله ــت. قیم اس

جامعــه رو بــه افزایــش اســت و زور 

هیــچ کســی بــه پاییــن آوردن ایــن 

نرخ هــا منی رســد. چندیــن ســال اســت کــه ارزش دالــر 

ــه  ــوده؛ ب ــش ب ــه افزای ــته رو ب ــی پیوس ــل افغان در مقاب

طــور مثــال در ســال 2010، ارزش یــک دالــر امریکایــی 

مســاوی بــه 43 افغانــی بــود؛ امــا ایــن روزهــا ارزش یــک 

ــن  ــا ای ــت. ب ــی اس ــا 76 افغان ــه تقریب ــاوی ب ــر مس دال

ــی یــک کشــور  ــول مل ــن اســت کــه پ حــال، پرســش ای

چگونــه ارزش گــذاری می شــود و چــرا طــی ده ســال 

ــت دادن  ــال از دس ــته در ح ــی پیوس ــول افغان ــر، پ اخی

ارزشــش در مقابــل ارز دالــر اســت؟ در گذشــته ها، 

ارزش پــول ملــی هــر کشــور بــر پایــه ی اســتاندارد طــا 

یــا ذخایــر طــای هــر کشــور محاســبه می شــد؛ امــا در 

ایــن ســال ها، دیگــر طــا نقــش تعیین کننــده ای در 

ارزش گــذاری بــر پــول ملــی کشــورها نــدارد و تنهــا یــک 

رسمایــه ی ملــی محســوب می شــود. آن چــه از چندیــن 

ســال بــه ایــن ســو ارزش پــول یــک کشــور را مشــخص 

ــور  ــا در آن کش ــه و تقاض ــد، عرض ــزان تولی ــد، می می کن

اســت. ایــن یعنــی هــر چــه قــدر نقــش یــک کشــور در 

تولیــدات آن در  و  باشــد  اقتصــاد جهانــی پررنگ تــر 

ــی اش در  ــول مل ــود، ارزش پ ــادر ش ــورها ص ــایر کش س

ــه  ــر عکــس، ب ــر ارزهــای دیگــر بیشــر می شــود و ب براب

هــر میزانــی کــه ســهم یــک کشــور در تولیــدات جهانــی 

ــود. ــی ارزش می ش ــز ب ــش نی ــد، پول ــم باش ک

گذشــته از ایــن کــه در حفــظ ارزش پــول ملــی، دولت 

و پارملــان افغانســتان نقــش بســیار تعیین کننــده ای 

ــول  ــر پ ــر شــدن میلیارد هــا دال ــا وجــود رسازی ــد، ب دارن

بــه کشــور، بیــش از نیمــی از مــردم افغانســتان زیــر 

ــه  ــا ک ــش قیمت ه ــد و افزای ــی می کنن ــر زندگ ــط فق خ

تاجــران در دفــاع از آن، از جملــه ی معــروف »نــرخ  دالــر 

بــاال رفتــه« اســتفاده می کننــد؛ هــر روز کمــر قــرش 

متوســط و متوســط بــه پاییــن کشــور را بیشــر از پیــش 

می شــکند. نکتــه ی اساســی در بحــث بــاال رفــنت قیمــت 

ــرخ  ــه ن ــت ک ــن اس ــی ای ــی و غیراساس ــای اساس کااله

ــا افزایــش درآمــد عمومــی  ــان ب ــن کاالهــا اگــر هم زم ای

جامعــه بــاال بــرود، هیــچ مشــکلی ایجــاد منی کنــد؛ امــا 

ــاال  ــردم ب ــان م ــرده در می ــور گس ــه ط ــه ب ــرا آن چ ظاه

مــی رود، قیمت هــا اســت، نــه درآمــد. گــر چــه نــرخ تــورم 

در افغانســتان در ماه هــای اخیــر بســیار پاییــن بــوده و 

ــد  ــج درص ــش از پن ــی بی ــای جهان ــه ی تخمین ه ــر پای ب

ــون کارمنــدی کــه هفــت ســال پیــش  ــا اکن نیســت؛ ام

یــک قوطــی رب یک کیلویــی را در برابــر پنجــاه افغانــی 

ــت   ــت مزد هف ــامن دس ــا ه ــت ب ــور اس ــد، مجب می خری

ــر  ــی را در براب ــی رب یک کیلوی ــک قوط ــش، ی ــال پی س

ــان دهنده ی دو  ــوع نش ــن موض ــرد. ای ــی بخ ــد افغان ص

ــت مزد  ــدن دس ــت مان ــت آن کاال، ثاب ــدن قیم ــر ش براب

فــرد، کــم شــدن قــدرت خریــد مــردم و در نهایــت فقــِر 

رو بــه گســرش اســت.

منونــه ی اخیــری کــه ایــن روزهــا همــه شــاهد آن 

بــوده ایــم، افزایــش رسســام آور قیمــت گاز اســت. قیمت 

ــه  ــو گاز پیــش از آغــاز فصــل رسمــا، نزدیــک ب یــک کیل

چهــل افغانــی بــود؛ امــا در روزهــای اخیــر، ایــن رقــم تــا 

ــش یافــت. ریاســت تصــدی نفــت و  ــی افزای 120 افغان

ــه ای در وب ســایت خــود در روز  ــا انتشــار اطاعی گاز، ب

12 قــوس امســال )13۹8( قیمــت یــک کیلــو گاز مایــع 

را پنجــاه افغانــی اعــام کــرد و گفــت شــهروندان کابــل 

می تواننــد از ذخایــر مدیریــت عمومــی و 2۹ بــاب دکان 

دولتــی در شــهر کابــل، بــا همیــن نــرخ گاز بخرنــد. بــا 

ایــن وجــود، بــا رسدتــر شــدن هــوا و ممنــوع شــدن 

اســتفاده از زغال ســنگ در بخش هایــی از شــهر کابــل، 

ــش  ــام آوری افزای ــور رسس ــه ط ــو گاز ب ــک کیل ــت ی قیم

ــت گاز را  ــنت قیم ــاال رف ــل ب ــت، دلی ــن ریاس ــت. ای یاف

ســودجویی برخــی از تاجــران دانســت و یــادآور شــد کــه 

ــود  ــی وج ــر دولت ــن گاز در ذخای ــزاران تُ ــون ه ــم اکن ه

ــت. ــه نیس ــود گاز مواج ــا کم ب ــازار ب دارد و ب

بــا  بازارهــا،  بــر  حکومــت  نظــارت  بــه  رابطــه  در 

اقتصــاد  وزارت  ســخن گوی  ســالک،  محمدیونــس 

مســؤولیت  رفــع  ضمــن  ایشــان  گرفتــم؛  متــاس 

نظــارت بــر قیمت هــا و بــازار، آن را وظیفــه ی وزارت 

صنعــت و تجــارت دانســت. ســمیر رســا، ســخن گوی 

ــا  ــت  کااله ــر قیم ــارت ب ــت: »نظ ــز گف ــارت نی وزارت تج

افغانســتان،  بــازار  و  نیســت  وظیفــه ی هیــچ کســی 

بــازار آزاد اســت؛ امــا هیــچ کســی حــق نــدارد کاالهــای 

ــا  ــورت ب ــن ص ــر ای ــد، در غی ــکار کن ــاز را احت ــورد نی م

بــا  می گیــرد.«  صــورت  قانونــی  برخــورد  مختلفــان 

در نظرداشــت حاکمیــت ضعیــف قانــون در کشــور و 

ــهروندان،  ــال ش ــت در قب ــل دول ــودن کام ــخ گو نب پاس

ــت  ــش قیم ــه افزای ــرد ک ــاور ک ــانی ب ــه آس ــوان ب منی ت

از کاالهــا مغرضانــه نیســت و هیــچ تاجــری  برخــی 

عــدم  منی کنــد.  گران فروشــی  یــا  اضافه ســتانی 

نظــارت و کنــرل بــر نــرخ کاالی اساســی و غیراساســِی 

ــط  ــرش متوس ــانه های ق ــر ش ــاری ب ــردم، ب ــاز م ــورد نی م

کشــیدن  دوش  بــه  کــه  می انــدازد  جامعــه  فقیــر  و 

ــی  ــداد کم ــا تع ــان تنه ــن می ــت. در ای ــن اس آن ناممک

ــف  ــود مضاع ــنده س ــر و فروش ــوان تاج ــا عن ــردم ب از م

می برنــد و در نهایــت ایــن جیــب اکریــت مــردم اســت 

کــه خالــی می شــود. ظلــم مــردم علیــه مــردم، حکایــت 

دردناکــی از ناهنجاری هــای اجتامعــی، بی انصافی هــا 

ــتان  ــردم افغانس ــی از م ــق اکریت ــا در ح و بی رحمی ه

اســت کــه در اوضــاع اســف ناکی زندگــی می کننــد. 

کــه  یافــت  می تــوان  را  فروشــنده ای  و  تاجــر  کم تــر 

بــا رعایــت وضعیــت مالــی مــردم، از اضافه ســتانی و 

بپرهیــزد. گران فروشــی 

از  سوءاســتفاده  و  اجتامعــی  بی تفاوتی هــای 

ناگزیری هــا

در روزهــای برفــی و بارانــی، اگــر ســاعت ها در کنــار 

جــاده ای از شــهر کابــل منتظــر تاکســی ای باشــید کــه 

بــا هــامن هزینــه ی معمــول بیســت افغانــی شــام را بــه 

ــا آن  ــره ی ــید. باخ ــه منی رس ــه نتیج ــاند، ب ــد برس مقص

ــم  ــک و نی ــوید ی ــور می ش ــد و مجب ــر می کنی ــدر ص ق

ــا از هــامن  ــه بدهیــد ی ــر روزهــای پیــش کرای ــا دو براب ی

ابتــدا رس تــان را پاییــن می  اندازیــد و کرایــه ی دو برابــر 

ــر  ــس و کاس ــای تون ــر موتره ــد. دیگ ــده را می پذیری ش

ــه  ــی ک ــد و در حال ــا منی کنن ــی اکتف ــه ی قبل ــه کرای ب

قیمــت تیــل هیــچ تغییــری نکــرده، راننده هــا ارصار 

ــد  ــده را بپردازی ــر ش ــه ی دو براب ــا کرای ــه ی ــد ک می کنن

ــتفاده از  ــوع و اس ــن موض ــوید. ای ــن ش ــر پایی ــا از موت ی

ناگزیــری مــردم، ربطــی بــه بحــث  بــازار آزاد نــدارد، 

ــردم  ــه م ــردم علی ــم م ــز ظل ــزی ج ــد چی ــه منی توان بلک

راننده هــا  دیگــر،  ســوی  در  باشــد.  سوءاســتفاده  و 

می گوینــد بــه دلیــل یــخ  بســنت جاده هــای شــهر و 

ــای  ــر از روزه ــد بیش ــور ان ــر، مجب ــل بیش ــرف تی م

ــد. ــه بگیرن ــردم کرای ــش از م پی

بــا ایــن حــال اگــر در مناطــق پرنفــوس و شــلوغ 

ــه زندگــی  ــا خیرخان شــهر کابــل ماننــد دشــت  برچــی ی

از  برخــی  کــه  ایــد  متوجــه شــده  می کنیــد، حتــام 

ــرف  ــا در فصــل تابســتان کــه خــری از ب راننــدگان حت

و بــاران نیســت هــم، پــس از چاشــت ها کــه مــردم 

می رونــد،  شــان  خانه هــای  ســوی  بــه  کار  محــل  از 

ــا  ــد ی ــی می کنن ــی را ط ــیر معمول ــی از آن مس ــا نیم ی

ــد  ــل می آورن ــر شــده اســت. دلی ــه  دو براب ــاز هــم کرای ب

کــه جاده هــا شــلوغ اســت و تیــل بیشــری مــرف 

می شــود. بــا چنیــن وضعیتــی، ایــن مــردم انــد کــه 

از  شــهر  جاده هــای  نشــدن  پــاک  هزینــه ی  بایــد 

بــرف در فصــل زمســتان، شــلوغ بــودن خیابان هــا و 

بپردازنــد. را  راننــدگان  از  برخــی  اضافه ســتانی 

ــای  ــر در روزه ــردن موت ــدا ک ــختی های پی ــدا از س ج

ــلوغ  ــای ش ــه اداره ه ــیدن ب ــی، در راه رس ــی و برف باران

دولتــی و انجــام دادن یــک کار اداری ، دام هــای زیــادی 

ــی از  ــد از یک ــرض کنی ــود. ف ــن می ش ــردم په رس راه م

والیت هــای دوردســت بــرای گرفــنت گذرنامــه بــه کابــل 

آمــده ایــد، ممکــن اســت راننــده ی موتــری کــه شــام در 

آن ســوار اســتید، بــا سوءاســتفاده از ناآشــنایی شــام از 

ــی  ــد، زمان ــتانی کن ــام اضافه س ــول، از ش ــه ی معم کرای

هــم کــه رسانجــام بــه مقصــد می رســید، در بیــرون 

اداره  هــا افــرادی هســتند کــه بــا ارصار و پافشــاری 

ــی  ــن کپ ــد چندی ــه داری ــندی ک ــد از س ــد بای می گوین

بگیریــد، در غیــر ایــن صــورت بــه مشــکل بــر می خوریــد؛ 

ــاز  ــی نی ــک کپ ــه ی ــا ب ــی کــه ممکــن اســت تنه در حال

ــرای یــک  داشــته باشــید و بعدهــا متوجــه شــوید کــه ب

کپــی ســاده، دو برابــر بیشــر از دیگــر مناطــق شــهر، از 

شــام پــول گرفتــه انــد. 

بارهــا پیــش آمــده اســت کــه دکان هــای عکاســی بــه 

ــه  ــه ب ــرای گرفــنت گذرنام ــد ب ــه ان مشــریان شــان گفت

ــا  ــه قانون ــی ک ــد، در حال ــاز دارن ــا ده عکــس نی شــش ت

نیــازی بــه بیشــر از چهــار عکس بــرای گذرنامه نیســت. 

عریضه نویســانی کــه در دور و اطــراف ریاســت پاســپورت 

کار می کننــد، بــرای پــر کــردن هــر فــورم آنایــن کــه دو 

ــم  ــی ه ــد افغان ــا دوص ــد، ت ــول منی کش ــم ط ــه ه دقیق

ــا وجــود ایــن کــه بانک هایــی  ــا ب ــد ی ــه ان از مــردم گرفت

ــاش  ــدگان ت ــود دارد، رانن ــت وج ــه آن ریاس ــک ب نزدی

ــودن بانک هــای دیگــر،  ــه ی خلــوت ب ــه بهان می کننــد ب

ــد. ــری برن ــای دورت ــه منایندگی ه ــردم را ب م

فریــب کاری،  ماننــد  اجتامعــی  ناهنجاری هــای 

ــواه  ــی و... خ ــا گران فروش ــی ی ــتانی، کم فروش اضافه س

ناخــواه در جوامعــی ماننــد افغانســتان وجــود دارد؛ 

ــد  ــورد منی کن ــن م ــی در ای ــی اقدام ــه کس ــن ک ــا ای ام

و برخــی از نهادهــای رســمی ســعی دارنــد از وظیفــه ی 

و  اضافه ســتانی  از  جلوگیــری  و  نرخ هــا  بــر  کنــرل 

گران فروشــی شــانه خالــی کننــد، ناامیدکننــده اســت. 

ــادت  ــی ع ــن ظلم های ــه چنی ــردم هــم ب دیگــر بیشــر م

ــد  ــد؛ مانن ــه ان ــوارد آن را پذیرفت ــی از م ــرده و در برخ ک

ــر  ــدن در موت ــوار ش ــس از س ــه پ ــافرانی ک ــی از مس یک

دیگــر  مســافر  اعــراض  بــه  پاســخ  در  مســافربری، 

ــه  ــت: »کرای ــد، گف ــرده ان ــر ک ــه را دو براب ــرا کرای ــه چ ک

هامنــی اســت کــه راننــده گفــت، کســی کــه مجبــورت 

ــوی!« ــوار ش ــود س ــرده ب نک
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زن هــا در تاریــخ بــه جــز دوران مادرشــاهی، همــواره محکــوم 

بــه فرمان بــرداری از مرد هــا بــوده انــد. در افغانســتان حتــا 

هنگامــی کــه پــر خانــواده جــوان می شــود، زن خانــواده پــس 

از شــوهر ناچــار اســت از پــر نیــز فرمــان بــرد.

ایــن عــرف در بیشــر خانواده هــای افغانســتانی جریــان دارد 

و هــر چــه از شــهر ها بــه روســتا نزدیک تــر می شــویم، ایــن 

ــد. ــدا می کن ــری پی ــوت بیش ــدت و ق ــرف ش ع

در چنیــن محیطــی دیگــر مجــال گریــز از زیــر ســلطه ی 

ــار  ــط ناچ ــن محی ــا در ای ــدارد؛ زن ه ــود ن ــرای زن وج ــا ب مرد ه

ــود  ــودی خ ــه خ ــا ب ــن فرمان برداری ه ــد؛ ای ــرداری ان ــه فرمان ب ب

باعــث شــکل گیری عقــده ی حقــارت در زن هــا می شــود.

ــای  ــته بودن زن در تصمیم گیری ه ــت بس ــم دس ــویی ه از س

مهــم زندگــی مثــل گزینــش شــوهر و یــا دوســت و روش زندگــی، 

باعــث تلنبــار شــدن عقــده در زن هــا می شــود.

ایــن عقده  هــا و ناکامــی در فــرار از زیــر ســلطه ی مردانــه بــه 

شــکل های گوناگونــی در کنــش و رفتارهــای فــردی و اجتامعــی 

زن هــا بازتــاب پیــدا می کنــد.

گاهــی زن هــا بــرای ایــن کــه توانســته باشــند عقــده ی ناشــی 

ــش  ــذاری را در پی ــد، راه فرمان گ ــی کنن ــرداری را خال از فرمان ب

ــر  ــد ب ــا می توانن ــان تنه ــز زن ــورت نی ــن ص ــا در ای ــد؛ ام می گیرن

زنــان دیگــری فرمــان براننــد. مثــال خــوب در ایــن زمینــه ارتبــاط 

مــادر شــوهر و عــروس و چگونگــی ماهیــت آن اســت.

مــادر شــوهر بــه دلیــل ایــن کــه او نیــز زمانــی عــروس بــوده 

اســت و از ســوی خانــواده ی شــوهر مــورد خشــونت قــرار گرفتــه 

ــی می کنــد. ــر عروســش خال ــن خشــونت را ب اســت؛ ای

ــی  ــاط عاطف ــه ی ارتب ــد بیامرگون ــادرزن، در براین ــا م خشــو ی

امتیــاز  اســت  توانســته  تــازه  و  شــده  بــزرگ  خانوادگــی 

فرمان گــذاری را بــه دســت بیــاورد. مــادر شــوهر در چنیــن 

ــاوت و  ــیوه های متف ــه ش ــود ب ــردن خ ــی ک ــرای خال ــت ب وضعی

گاهــی رشم آور بــه آزار و اذیــت عــروس خانــه می پــردازد. گاهــی 

بــه صدمــه ی  افغانســتان  ایــن خشــونت ها در خانواده هــای 

جــدی و مــرگ عــروس منتهــی شــده اســت.

گــزارش ســال روان کمســیون مســتقل حقــوق بــرش، نشــان 

ــونت خانوادگــی  ــان خش ــونت بــر زن می دهــد ۹7 درصــد خش

اســت کــه بــدون شــک در محیــط خانــه در کنــار خشــونت مــرد 

ــد. ــونت می ورزن ــر خش ــه یک دیگ ــز ب ــان نی ــر زن، زن ب

ــواده، بی ســوادی  ــار کنش گــری در محیــط بیــامر خان در کن

و کم ســوادی خانواده هــای افغانســتانی بــه ویــژه خــود زنــان 

ــی  ــت. زن زمان ــرده اس ــک ک ــر زن کم ــونت ب ــه دوام خش ــز ب نی

کــه خوانــدن و نوشــنت بلــد نباشــد، بدیهــی اســت کــه بــا 

بزرگ شــدن در محیــط بیــامر خانــواده و جامعــه، تنهــا حقــی را 

بــرای خــود می شناســد کــه در نخســت خانــواده و ســپس جامعــه 

ــت. ــه او داده اس ب

شــامر زیــاد زنــان افغانســتانی، بیشــر از آن چــه کــه در 

ــاد  ــد، منی خواهنــد و گاهــی هــم خواســنت آن را زی دســت دارن

می داننــد. بی ســوادی زن هــا و ســنتی بودن جامعــه پیوســته 

ــتانی در  ــت. زن افغانس ــده اس ــر زن ش ــونت ب ــث دوام خش باع

خانــواده ای بــزرگ می شــود کــه بــه او یــاد داده انــد، از بــرادرش 

کم ارزش تــر و ناچــار بــه فرمان بــرداری از او اســت.

 زندگــی در چنیــن محیطــی، باعــث شــده کــه خشــونت زن 

ــه  ــی ک ــا جای ــود؛ ت ــه ش ــه نهادین ــا و جامع ــر زن در خانواده ه ب

ــدل شــده اســت. ــه ب ــت زن هــا و جامع ــه هوی زن ســتیزی ب

در چنیــن محیطــی پیوســته بــا دیــد ابــزاری بــه زن هــا نــگاه 

شــده؛ دیــدی کــه توســط خــود زن هــا نیــز تقویــت شــده اســت.

زن هــای زیــادی هســتند کــه بــا اســتفاده از زیبایــی ظاهــری 

ــن  ــد. ای ــت بیاورن ــه دس ــاز ب ــردان امتی ــد از م ــود می خواهن خ

امتیــاز  خــواه دریافــت محبــت باشــد و چــه بــرای امتیــاز کاری و 

راه یافــنت بــه اداره هــای دولتــی باشــد.

ایــن خشــونتی اســت کــه زن بــر خــودش تحمیــل می کنــد و 

از ســویی بــا ایــن نــوع کنش گــری، زمینه ســاز دوام خشــونت بــر 

زنــان دیگــر شــده و شناســه ی زن را تــا ســطح ماشــین  جنســی 

ــد. ــن می کش پایی

ــان  ــی زن ــر زن، راه یاب ــونت زن ب ــر دوام خش ــم دیگ ــل مه عام

زن ســتیز در موقف هــای مهــم دولتــی و قانون گــذار اســت.

در ایــن مــورد می خواهــم از راضیــه  منــگل، مناینــده ی مــردم 

در مجلــس یــاد کنــم.

ــا در  ــه زن ه ــد ک ــی می کن ــردم منایند گ ــی از م او در مجلس

اقلیــت اســتند و در چنیــن محیطــی بــه ناهیــد فریــد، مناینــده ی 

اداهایــش  و  مــردم در مجلــس می تــازد. در حرف هــا  دیگــر 

ــد. ــود خوان ــه زن را می ش ــزاری ب ــگاه اب ــونت و ن خش

ــد را  ــد فری ــاداری ناهی ــای معن ــت و اداه ــای زش ــا واژه ه او ب

ــد. ــرار می ده ــونت ق ــورد خش م

نهــاد  مناینــدگان  مجلــس  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 

قانون گــذار و متثیل کننــده ی حاکمیــت ملــی اســت؛ زمانــی کــه 

چنیــن شــخصی بتوانــد در نهــادی بــه ایــن مهمــی راه پیــدا کند، 

ــد  ــن زودی بتوانن ــه ای ــا ب ــه زن ه ــد ک ــر می رس ــه نظ ــکل ب مش

حقــوق از دســت داده ی شــان را بــه دســت آورده و هویــت 

گم شــده ی شــان را بــاز یابنــد.

زنــی کــه در پارملــان بــه عنــوان مناینــده ی مــردم و بــه 

ویــژه زنــان راه پیــدا می کنــد، بایــد بکوشــد تــا زمینه هــای 

ــم  ــم از ک ــا ک ــردارد و ی ــان ب ــر زن را از می ــونت ب ــی خش سیاس

در راســتای کاهــش آن کار کنــد؛ امــا شــوربختانه برخــی از 

این هــا زمینه ســاز خشــونت بــر زنــان در بســر سیاســی آن نیــز 

ــد. شــده ان

روز یادداشت 

خشونت زن بر زن؛ 
یا دوام زن ستیزی

مهدی غالمی 

ظلم مردم بر مردم

مجیب ارژنگ

نویسنده

در روزهای برفی و بارانی، اگر ساعت ها در کنار جاده ای از شهر کابل منتظر تاکسی ای باشید که با هامن هزینه ی معمول 

بیست افغانی شام را به مقصد برساند، به نتیجه منی رسید. بالخره یا آن قدر صرب می کنید و مجبور می شوید یک و نیم یا 

دو برابر روزهای پیش کرایه بدهید یا از هامن ابتدا رس تان را پایین می  اندازید و کرایه ی دو برابر شده را می پذیرید.
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می شویم،  بلند  خواب  از  که  روز  هر 

نداریم  یاد  به  سخنی  گذشته  از  انگار 

خرها،  خواندن  و  شنیدن  دیدن،  با  و 

و  می گیریم  رسنوشت ساز  تصمیم های 

دل خوشی های  تصامیم  آن  روشنایی  در 

خنده دار برای خود و دیگران تحویل می دهیم. از نخستین 

از کشته شدن ها  تازه ای  اداره ی موقت، فصل  ایجاد  روزهای 

آغاز شد و به  گونه ی اخص در پنج  سال اخیر از کشته ها مان 

مانند  که  صلح طلبان  موج  این  اما  ساخت؛  پشته  می شود 

سامرق یک  شبه روییدند، کجا بودند تا نسخه های شان را روی 

میز بگذارند و راه و چاره ای بسنجند که روزها و ماه و سال ها را 

منی کردیم! بی گاه  وحشت  و  انتحار  انفجار،  خرهای  با 

میان  بیاید،  صلح  و  شود  ختم  جنگ  که  این  در 

و  ندارد  وجود  نظر  اختاف  وجدان داران  و  وطن دوستان 

همگان چنین آرزویی را از نسل پیش و نسل پیش از نسل 

پیش از خود به ارث برده  اند؛ چون مادربزرگان و پدربزرگان، 

و  زمان های جداگانه  را گاه در  فرزاندان  و  پدران  و  مادران 

است  افغانستان ستانده  و  ما  از  واحد، جنگ  زمان  در  گاه 

و زنده مانده ها نیز طعم مرگ را چهل سال می شود که هر 

روز می چشند و نیک می دانند عمق اندوه، زخم و فاجعه را. 

آنچه که تحقق صلح را سخت و حتا ناممکن کرده است، 

همین خواست های رمانتیک، احساساتی، تهی از خردورزی 

با  ما هم صدایی  بوده است. مهم ترین کار  و بی برنامه ریزی 

آن  در  رشکت  که  نیست  مهم  است،  غالب  صداهای  همه 

هم صدایی به چه پیامنه به سود ما و کشور مان است. محض 

این که از قافله عقب منانیم، با عجله به کاروان ها و موج ها 

درمی آوریم  موج  آن  نخست  صف  از  رس  حتا  و  می پیوندیم 

و  می دهیم  رس  شعار  موج،  سازمان دهندگان  از  رساتر  و 

میزان  با هامن  بعد  روز  نه!  و سنگر  تا رس دهیم  ایم  آماده  

احساسات و مسؤولیت پذیری در صف دیگر با نیت دیگر و با 

شعارهای دیگر دوباره تاش برای راه یابی به صف نخست و 

عشق برای رسدادن و سنگر ندادن!

بی شامر کسانی را می شناسم که این روزها دچار تردید 

شده اند که میان ویروس کرونا، منظور پشتین و صلح طلبی، 

کدام یک را ارجحیت دهند و سپس به دوی دیگر بپردازند. 

همه در همه ی کاروان ها و موج ها رشکت می ورزند؛ اما هیچ 

یکی از تِه دل برای این وطن مجال یک ساعت اندیشیدن 

و برنامه ریزی را ندارد و عشق پشت عشق برای ایجاد هیاهو 

بدانیم که کلیت سیه روزی ها  باید  در راستای تحقق هیچ. 

و بدبختی ها ریشه در همین فرهنگ هیاهو کردن ها دارد. 

نِو جامعه ی افغانستان و به  ویژه  انتظار می رفت تا نسل 

آن عده کسانی که دعوای سیاست و کار جمعی برای جامعه 

امان مبانند  در  موج سواری ها  و  موج ها  این  گزند  از  دارند، 

را  پرسشی  و  ریزند  طرحی  فروپاشیده،  کشور  رشد  برای  و 

مطرح کنند؛ اما با دریغ و درد که از دانشگاه تنها مدرک ها 

را به خانه و دفر بردند و به خیابان ها نیکتایی و شعارهای 

دل خوش کن هدیه آوردند. اگر خاف این ادعا است، یکی 

بیاید و یک صفحه فکر را با مردم در میان بگذارد و بگوید 

مردم ساالری،  تقویت  و  حامیت  افغاستان،  نجات  برای  که 

زدایش فقر و بی کاری و تحقق صلح و تأمین امنیت چنین 

نسل  این  در  فراوان  بسیار  که  اما چیزی  دارد؛  راه های حل  

و  مذهب اندیشی  قوم اندیشی،  جنون  می شود،  دیده 

است. تباراندیشی  و  سمت اندیشی 

از فروپاشی طالبان تا این دم همه شاهد کشتار روزانه ی 

سخن  رویاهایش  از  یکی  ولی  بودیم؛  بستگان  مان  و  مردم 

دوردست  روستاهای  به  سفر  میل  از  کس  هیچ  نگفت، 

افغانستان حرفی نزد و هیچ گونه تاشی برای ایجاد هم دلی 

صورت نگرفت و تا توانستیم دسته بندی های قومی را تقویت 

کردیم و نفرت کاشتیم و به  رس و صورت هم دیگر کوبیدیم و 

امروز اما در سایه ی لطف و محبت آقای خلیل زاد و امریکا، به 

 طور معجزه آسا بخشنده، مهربان و ملی گرا شدیم و حتا برای 

و  رویم  به رس گور دشمنان  مان  ایم  آماده   این تحول  اثبات 

با فرزندان آن ها طرح دوستی و هم دلی ریزیم و صلح کنیم! 

نیات  از  در چند روز اخیر کاربران شبکه های اجتامعی 

قلبی  شان و خواست دل  شان می نویسند و نیز می افزایند 

که اگر صلح بیاید، چه کارهایی خواهند کرد و چه سفرهایی 

و  معده  روده،  دل،  با  صلح سازی  و  صلح  داشت.  خواهند 

قابل  مندوی  در  سیروار  نیز  و  ندارد  نسبتی  امراض  دیگر 

دسرس نیست تا برویم و هر کدام  مان مطابق میل خویش 

نیازمند  می خواهد،  جمعی  اراده ی  صلح  کنیم.  خریداری 

و  تاش  تعهد،  فکر،  است،  صلح  و  جنگ  امور  متخصصان 

این  این پرسش که چرا در  به  پاسخ  رأی زنی رضورت دارد، 

همه سال کشته شدیم و اکنون چه تغیراتی در نگاه و نگرش 

با جمهوریت، دموکراسی،  اگر  افتاده است؟  اتفاق  طالبان 

آزادی بیان، رسانه ها و طرز دید گوناگون امکان سازش در 

آن ها بود، چرا جنگیدند، چرا کشتند و هنوز نیز می کشند. 

طالبان یک کام هنوز ضد فکر و عمل کرد انتحاری نگفته 

است  جهاد  هنوز  شان  خشونت های  و  جنایت ها  نام  و  اند 

مردم  از  و  دارد  ادامه  روزانه  کابل  از  بیرون  در  این جهاد  و 

قربانی می گیرد. چه چیزها را آن ها آماده اند از دست بدهند 

و ما آمادگی از دست دادن چه چیزهایی را داریم؟ آنچه تا 

اتفاق  و  داشته  جریان  صلح  گفت وگوهای  نام  زیر  دم  این 

که  بوده  توافقاتی  و  تصفیه حساب ها  گفت وگوها،  افتاده، 

میان امریکا و یکی از شاخه های قدرت مند طالبان صورت 

گرفته است. دولت افغانستان را »اداره ی کابل« می گویند و 

جمهوری خواهان و دموکراسی طلبان از نظر آن ها، بی دینانی 

استند که در زمان و مکان مناسب باید رسبه نیست و یا از 

اعامل و کردار شان پشیامن و به راه راست هدایت شوند.

غیر  دل خوشی های  رؤیاپردازی،  به  جای  نهایت  در 

واقعی و ابراز ادیبانه ی صلح خواهی، بهر است روی برنامه 

مکتوب  را  خود  نسلی  مطالبات  و  شویم  متمرکز  عمل  و 

نو  تعیین رسنوشت نسل  تا  نگذاریم  این  از  بیش تر  و  کنیم 

افغانستان در دست رهران سنتی، مذهبی و محلی باشد. 

به  جای توجه به تخیل باید وارد میدان گفت وگو و عمل شد 

و برای بازرگانان سیاست و قدرت فهامند که روزگار جدید، 

نسل جدید، فکر جدید و برنامه ی جدید می خواهد و شام 

تان  خانوادگی  امور  و  تفریح  به  اندکی  و  بروید  است  بهر 

رسیدگی کنید. این اتفاق افتادنی است؛ تنها کافی است تا 

تحصیل کرد گان 20  سال اخیر با عشق، تعهد و تاش عما 

وارد کار، مبارزه و دادخواهی شوند و کشور مان را بشناسند 

و مشکاتش را به رسمیت شناسند و دست از شعار، انقاب 

بردارند. و معجزه 
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دخران  اولویت های  از  تحصیل 

تحصیل  دانش مندان،  است.  زنان  و 

زنان و دخران را تحصیل برای جامعه 

می دانند. اگر از نگاهی رشعی حجاب 

است،  زنان  زندگی  اولویت های  از 

حق  انتخاب  شغل،  انتخاب  تحصیل،  آب،  نان،  مسکن، 

رشعی  و  شهروندی  حق  که  میراث  به  تسلط  و  شوهر 

شامر  به  زنان  زندگی  اساسی  اولویت های  از  است،  زنان 

می روند.  

از زنان افغانستان، به نان، آب و مسکن  تعداد زیادی 

گرفته  زنان  این  از  اولیه  رضورت های  این  اند.  نیازمند 

چه  نیازمندی ها،  این  خاطر  به  زنان  بیشر  و  است  شده 

تحقیرهایی که منی شوند و چه زجرهایی را که منی بینند. 

وقتی که یک زن مسکن نداشته باشد، حتا حجاب هم 

اون را مصؤون کرده منی تواند. هنگامی که به خیابان ها، 

شهرها و روستای های افغانستان نظری بیندازی، همه جا 

را زنان گدا، بیوه، بی رسپرست و محتاِج یک لقمه نان فرا 

گرفته است. زنانی که نان و مسکن ندارند، همه فکر شان 

برهنه ی  و  گرسنه  یتیم،  فرزندان  برای  رسپناه  و  آب  نان، 

شان است. چنین زنانی حجاب را مصؤون کرده منی تواند 

و از اولویت های زندگی شان نیست؛ بل نان، آب، رسپناه 

و لباس از اولویت های زندگی شان است.

از حق  افغانستان دخران  روستاهای  بیشر  در  امروز 

تحصیل محروم اند و ما های تندرو، خانواده ها را تشویق 

تعداد  می کنند.  مکاتب  به  رفنت دخران  از  جلوگیری  به 

خیلی  هم  آن  دینی  علوم  بخش  در  دخران  از  کمی 

. می بینند  آموزش  ابتدایی 

دخران و زنان از جمله قرشهای آسیب پذیر در جامعه 

و  گرفته  قرار  خشونت  مورد  همیشه  و  می روند  شامر  به 

زنانی که نصف جامعه ی  پایامل شده است.  حقوق شان 

ما را تشکل می دهند و عضو فامیل مان اند. تعداد زیادی 

در متام  که  را  )زنان(  مهربان  این قرش  جامعه،  مردان  از 

عرصه های زندگی در کنار مان اند و به ما امید می بخشند، 

به دیده ی حقارت و موجودی بی اراده می نگرند، صدای 

نادیده  را  شان  نظریات  و  می کنند  خفه  گلو  در  را  شان 

گرفته می گیرند؛ به خصوص زنان روستا که هیچ نوع اراده 

و خواست شان مورد قبول مردان نیست.

به  برشیت  نسل  بقای  آن  بدون  که  است  کسی  زن 

نُه  و  نابودی و فنا کشانده می شود؛ کسی که مادر است 

ماه ما را در شکم خود پرورش می دهد، دو نیم سال ما را 

از شیر خود تغذیه می کند و شب های درازی را بی خوابی 

می کشد تا ما در آرامش بخوابیم و بزرگ شویم. زن مادر  

است که بهشت زیر پای او است، همه خوش بختی های ما 

مدیون او است و همه خوبی های این جهان از آن او است 

و مادر بهرین هدیه الهی است.

مانند  چرا  است،  خوبی ها  همه  این  دارای  که  کسی 

یک موجود بی اراده و به دیده ی حقارت دیده شود. دالیل 

زیادی وجود دارد که زنان افغانستانی به دیده ی حقارت 

نامرئی،  بای  این  علت های  از  یکی  می شوند؛  دیده 

دین  از  زنان  با  برخورد  در  افراطی  و  نادرست  برداشت 

انتشار  کشور  این  دشمنان  سوی  از  جامعه  در  که  است 

داده شده است. هم چنان منی توان نقش جامعه ی سنتی 

سنتی  جامعه ی  این  گرفت؛  نادیده  هم  را  عقب مانده  و 

و  افراطیت  برای  را  زمینه ها  متام  که  است  عقب مانده  و 

خشونت مساعد می کند و زنان را در همچون جامعه ای از 

می کند. محروم  شان  امتیازات  و  حقوق  متام 

اقبال الهوری تحصیل زنان را برای جامعه می داند و از 

مردان را تنها برای خود شان وی؛ اضافه می کند که یک 

زن تحصیل کرده و باسواد، فرزندان با سواد، تحصیل کرده و 

فامیل متمدن به جامعه تقدیم می کند؛ اما یک مرد باسواد 

و تحصیل کرده به ندرت موفق به این کار خواهد شد.

تحصیل کرده  باسواد،  جامعه ی  یک  خواهان  ما  اگر 

و  آموزش  زمینه های  نخست  در  باید  استیم،  متمدن  و 

مساعد  خود  جامعه ی  زنان  و  دخران  برای  را  تحصیل 

کنیم. هیچ خانواده و جامعه ای به خوش بختی و سعادت 

به  آن جامعه  زنان  و  که دخران  این  مگر  رسید،  نخواهد 

دیده ی  به  و  باشند  داشته  دسرسی  تحصیل  و  آموزش 

نشود. نگرسته  حقارت 

مگر  رسید،  نخواهد  خوش بختی  به  خانواده ای  هیچ 

حرف  شود،  گذاشته  احرام  زنان  به  خانواده  آن  در  که 

از  و  نشوند  نگاه  حقارت  دیده ی  به  و  شود  شنیده  شان 

آن  باشند. جامعه ای که در  برخوردار  زنان  ویژه ی  جایگاه 

به دخران و زنان به دیده ی حقارت نگاه شود، به صلح و 

رسید. نخواهد  آرامش 

صلح و امنیت از خانواده رشوع می شود که مادران در 

کنار پدران حافظ آن اند؛ وقتی مادر یک خانواده باسواد 

و تحصیل کرده باشد، فرزندان مسؤولیت پذیر و شهریار به 

جامعه تقدیم می کند.

وقتی که افراد مسؤولیت پذیر، باسواد و سامل در جامعه 

باشند، آن جامعه به صلح و امنیت دست پیدا خواهد کرد.

سایر  و  رسانه ها  مدنی،  جامعه ی  علام،  حکومت،  باید 

دارند،  توان  در  چه  هر  زنان  تحصیل  برای  جامعه  اقشار 

زنان  برای  را  تحصیل  زمینه های  حکومت  دهند.  انجام 

مساجد  در  جمعه  منازهای  در  علام  کند،  مساعد  بیشر 

به  شان  دخران  فرستادن  به  ترغیب  و  تشویق  را  مردم 

مکاتب و دانشگاه ها کنند، رسانه ها و جامعه ی مدنی هم 

سایر  باید  کنند.  تاش  پیش  از  بشر  باید  زمینه  این  در 

شهروند برای تحصیل دخران شان هرچه در توان دارند 

دریغ نورزند. نباید شعارهای خشونت آمیز در جامعه پخش 

متمدن  و  باسواد  تحصیل کرده،  جامعه ی  باشد  تا  شود؛ 

کنیم. زندگی  آرامش  و  در صلح  و  باشیم  داشته 

افغانستان مهاجران  روایت 

و  مجــدد  ادغــام  کمیتــه ی  طــرح 

برگشــت کنندگان  معلوماتــی  مرکــز 

از ســال 2016 تــا کنــون، از ســوی 

روی  افغانســتان  مهاجــرت  وزارت 

دســت گرفتــه شــده اســت. بــه گفتــه ی 

در  28  ایــن کمیتــه  وزارت هم اکنــون  ایــن  مقام هــای 

ــرده  ــاد ک ــود را ایج ــال خ ــعبات فع ــتان ش ــت افغانس والی

ــتم  ــه سیس ــارض ب ــال ح ــا در ح ــن کمیته ه ــس ای و دیتابی

معلوماتــی مهاجــران وزارت وصــل شــده اســت. از آغــاز 

ــیده  ــت رس ــه ثب ــار ب ــا، آم ــن کمیته ه ــمی ای ــت رس فعالی

ــه  ــت کننده ب ــر بازگش ــزار مهاج ــا 600 ه ــن کمیته ه در ای

والیــات اصلــی خودشــان را نشــان می دهــد. 

در برنامــه ای کــه روز پنج شــنبه )10 دلــو( در دفــر 

ــدد  ــام مج ــه ی ادغ ــاح کمیت ــور افتت ــه منظ ــل ب ــی کاب وال

کابــل برگــزار شــده بــود، سیدحســین عاملــی بلخــی، 

وزیــر امــور مهاجریــن و عودت کننــدگان، در رابطــه بــه 

کمیته هــای ادغــام مجــدد والیــات گفــت کــه ایــن کمیتــه 

هــا تحــت ریاســت والی هــا و عضویــت چندیــن نهــاد ملــی 

زمینــه ی  فراهم ســازی  عرصه هــای  در  بین املللــی،  و 

مســکن، اشــتغال و فراهم ســازی حقــوق شــهروندی بــرای 

می کنــد. فعالیــت  برگشــت کنندگان 

ــن و عودت  کننــدگان،  ــر امــور مهاجری از گفته هــای وزی

ــه ی  ــا در زیرمجموع ــن کمیته ه ــه ای ــد ک ــر می آی ــن ب چنی

ایجــاد  والیــات  در  مهاجریــن  وزارت  اداری  ســاختار 

ــت  ــرای ثب ــی ب ــز اطاعات ــک مرک ــه ی ــر ب ــود و بیش می ش

معلومــات بازگشــت کنندگان بــه والیــات اســت و ایــن که در 

والیــت مذکــور چــه تعــداد زمیــن رهایشــی در شــهرک های 

ایــن  مهاجــران آن والیــت قــرار دارد و رونــد واگــذاری 

مــورد  رهایشــی،  شــهرک های  در  رهایشــی  زمین هــای 

توجــه نوعیــت اطاعــات بــه ثبــت رســیده ی ایــن کمیته هــا 

ــود.  خواهــد ب

صحبت هــای  بــه  می تــوان  مثــال  عنــوان  بــه 

ســید حســین عاملــی بلخــی، وزیــر امــور مهاجریــن و 

عودت کننــدگان، در برنامــه ی افتتاحیــه ی مرکــز کمیتــه ی 

برنامه هــای  »در  داشــت:  اشــاره  کابــل  مجــدد  ادغــام 

کــه حکومــت روی دســت  و شهرک ســازی  خانه ســازی 

خانــواده ی  هــزار   20 حــدود  اســکان  زمینــه ی  دارد، 

می شــود.«  فراهــم  کابــل  والیــت  در  برگشــت کننده 

آقــای بلخــی بــه ایــن مــوارد نیــز اشــاره داشــته اســت کــه 

شــهرک  و  خلیلــی  خلیل اللــه  مهاجــران  شــهرک های 

مهاجــران ممــوزی در ولســوالی های قره بــاغ و بگرامــی 

ــاد خانواده هــای برگشــت کننده  ــداد زی ــک تع ــل کــه ی کاب

در آن زندگــی می کننــد، هنــوز هــم بــا مشــکات زیربنایــی 

روبــه رو اســت و نیــاز اســت کــه در زمینه هــای اعــامر 

رسک، مکتــب، کلینیــک و شــبکه ی آب و بــرق کار بیشــر 

صــورت گیــرد.

بــر  هــرات  و  کابــل  در  برگشــت کنندگان  نــام  ثبــت 

ــه  ــده ک ــاز ش ــت جمهوری آغ ــد ریاس ــان جدی ــاس فرم اس

ــزار  ــک ه ــت ی ــا ظرفی ــل ب ــت کاب ــات در والی ــهرک التف ش

ــکاری  ــا هم ــت کنندگان ب ــرای برگش ــن ب ــره زمی و 500 من

ــات(  ــد )هبیت ــل متح ــازمان مل ــرشی س ــکان ب اداره ی اس

ــود. ــع ش ــاده ی توزی ــت آم ــرار اس ق

از اهــداف اصلــی ایــن طــرح چنیــن، برمی آیــد کــه 

مترکــز اصلــی ایــن برنامــه روی توزیــع زمین هــای رهایشــی 

دولــت  کــه  اســت  والیــات  در  مهاجــران  شــهرک های 

آن را منظــور کــرده اســت؛ امــا بــرای شناســایی افــراد 

بازگشــت کننده کــه بــه والیــات شــان بــاز می گردنــد، 

ــن  ــد و ممک ــه ان ــر نگرفت ــی را در نظ ــزم خاص ــچ مکانی هی

اســت کــه رونــد توزیــع زمین هــا بــا مداخــات افــراد 

غیرمســؤول روبــه رو شــود. 

وزارت  کــه  بــود  ایــن  زمینــه  ایــن  در  کار  بهریــن 

ــزم مشــخصی  ــن و عودت کننــدگان حداقــل مکانی مهاجری

نظــر  در  بازگشــت کننده  افــراد  شناســایی  بــرای  را 

می گرفــت و معیارهایــی کــه ایــن کمیته هــا در والیــات 

بــرای مســتحق دانســنت افــراد بازگشــت کننده در نظــر 

ارائــه می کردنــد.  انــد را در گزارشــی  گرفتــه 

نکتــه ای کــه در بحــث ایــن کمیته هــا قابــل اشــاره 

ــال  ــا از س ــن کمیته ه ــد ای ــه هرچن ــت ک ــن اس ــت، ای اس

2016 رشوع بــه فعالیــت کــرده انــد؛ چطــور در مــدت ســه 

ــت کننده را در  ــزار بازگش ــد 60 ه ــته ان ــا توانس ــال تنه س

سیســتم اطاعاتــی خــود بــه ثبــت برســانند و چطــور کابــل 

کــه مرکــز والیــات بــه شــامر می آیــد، هنــوز شــاهد افتتــاح 

ایــن مرکــز نبــوده اســت.

روز گذشــته هــم والیــت کنــدز شــاهد افتتــاح کمیتــه ی 

افتتاحیــه،  جلســه ی  ایــن  در  کــه  بــود  مجــدد  ادغــام 

در  مســاعدت  مالــی،  ســال  کاری  پــان  نیازمندی هــا، 

ــی و  ــای غذای ــی، کمک ه ــت و کاریاب ــرار معیش ــش ام بخ

غیــر غذایــی رسوی، نیازمنــدی اعــامر و ترمیــم آشــیانه های 

مســاعدتی، حفــر و ترمیــم صــد حلقــه چــاه آب آشــامیدنی 

صحــی، حامیــت از تجارت هــای کوچــک ایجادشــده ی 

ــی و ایجــاد زمینه هــای کاری و آموزش هــای حرفــوی و  قبل

ــم  ــده از تعلی ــرای اطفــال بازمان ــع ب دوام آموزش هــای رسی

ــه بحــث گرفتــه شــد.  در متــام مناطــق والیــت کنــدز ب

کنــدز،  ادغــام  کمیتــه ی  افتتاحیــه ی  جلســه ی 

در  کمیتــه  ایــن  کاری  گســرده ی  بســط  نشــان دهنده 

و عودت کننــدگان  بــرای مهاجریــن  فعالیــت  چارچــوب 

اســت. 

فرزندان زمین

درنگی بر طرح کمیته های 
ادغام مجدد برگشت کنندگان 

حسن ابراهیمی

محمد یاسین نگاه

جعفر ایشانی 

صلح سیر چند؟

زنان افغانستان در محور فشار های افراطی

امروز در بیشرت روستاهای افغانستان دخرتان از حق تحصیل محروم اند و مال های تندرو، 

خانواده ها را تشویق به جلوگیری از رفنت دخرتان به مکاتب می کنند. تعداد کمی از دخرتان در بخش 

علوم دینی آن هم خیلی ابتدایی آموزش می بنند .
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صبح کابل: از خودتان بگویید که کجا به دنیا آمدید؟ 

ــه  ــتان ب ــل افغانس ــال 1360 در کاب ــی: در س ــمیع عطای س

دنیــا آمــدم. دوره هــای ابتدایــی، متوســطه و دبیرســتان را در 

لیســه ی شــهدای رساب در منطقــه ی رساب از شهرســتان جغتــو 

مربــوط بــه والیــت غزنــی بــه پایــان رســاندم. اواخــر ســال 1378 

ــه  ــان، ب ــت طالب ــه دس ــزی ب ــق مرک ــام مطان ــخیر مت ــس از تس پ

پاکســتان و ســپس ایــران مهاجــر شــدم. از ســال 1384 وارد 

دانشــگاه تهــران شــدم و در دوره ی کارشناســی مشــغول تحصیــل 

در رشــته ی تئاتــر )کارگردانــی( شــدم. از ســال 13۹0 در رشــته ی 

ــه  ــران پذیرفت ــگاه ته ــد دانش ــی ارش ــینام در دوره ی کارشناس س

ــردم. ــاز ک ــم را آغ ــدم و تحصیل ش

ســینامی  وضعیــت  مــورد  در  را  تــان  نظــر  کابــل:  صبــح 

چیســت؟ افغانســتان 

ســینامی  وضعیــت  فعلــی  رشایــط  در  عطایــی:  ســمیع 

کــه  گفــت  می شــود  و  نیســت  مطلــوب  چنــدان  افغانســتان 

ــت  ــه وضعی ــه ن ــرار دارد ک ــی ق ــتان، در رشایط ــینامی افغانس س

ــه  ــت ک ــی اس ــد؛ در رشایط ــدان ب ــه چن ــی دارد و ن ــدان خوب چن

لنــگان لنــگان بــه پیــش مــی رود و از لحــاظ تولیــد محتــوا، شــکل 

کار و ســاختارهای ســینامیی چنــدان وضعیــت خوبــی نــدارد.

صبــح کابــل: اگــر بخواهیــم ایــن وضعیــت را منــوط بــه 

گسســت تاریخــی ای کــه جنــگ دلیــل اصلــی آن اســت، بدانیــم؛ 

از نظــر شــام چــرا ســینامی افغانســتان دچــار ایــن وضعیــت اســت 

ــه پیــش مــی رود؟ و لنــگان لنــگان ب

ســمیع عطایــی: طبیعتــا جنــگ در افغانســتان اصلی تریــن 

بــه  بخواهــم  اگــر  و  وضعیتــی  چنیــن  بــرای  اســت  دلیــل 

گذشــته ی ســینامیی افغانســتان رجــوع کنــم، بایــد بگویــم 

کــه نســبت بــه آن دوره، در وضعیــت خوبــی قــرار داشــته و 

می توانــم بگویــم کــه اگــر رشایــط بــه هــامن منــوال ادامــه 

ولــی  داشــتیم؛  بهــری  ســینامی  حــاال  می کــرد،  پیــدا 

متأســفانه ایــن چنیــن نشــد. بعــد آن رکــود، در دوره ی معــارص 

می توانیــم بگوییــم یــک رشوع بــه نســبت خوبــی داشــته اســت 

و ســینامگران افغانســتان از صفــر رشوع کردنــد و بــه دنبــال 

ــد.  ــدن راه درازی دارن ــر ش ــا به ــا ت ــد؛ ام ــت بودن ــر وضعی تغیی

از دالیلــی کــه می تــوان بــا آن وضعیــت ســینامی افغانســتان را 

ــروی  ــه ای و نی ــی حرف ــود کادر فن ــرد، اول نب ــی ک آسیب شناس

ایــن  نبــود  کــه  اســت  افغانســتان  ســینامی  در  آکادمیــک 

ــک دســت،  ــداد انگشــتان ی ــه تع کادرهــا و نیروهــا در ســینام ب

ســبب شــده اســت کــه نگــذارد ســینامی افغانســتان از لحــاظ 

ــدی،  ــث بع ــرد. بح ــرار بگی ــول ق ــل قب ــطح قاب ــک در س آکادمی

بحــث فرهنگــی اســت. بــا ایــن کــه در گذشــته مــردم افغانســتان 

بــه ســینام  جامعــه ی سینامدوســت بودنــد و متایــل بســیار 

ــاظ  ــا را از لح ــه ی م ــر، جامع ــوالت اخی ــا تح ــتند؛ ام ــنت داش رف

ــت  ــفانه آن وضعی ــت و متأس ــه داش ــینام دور نگ ــی از س فرهنگ

هنــوز بــر ســینامی افغانســتان غالــب مانــده اســت. بحــث 

بعــدی، عــدم حامیــت دولــت از ســینامگران افغانســتان اســت. 

متأســفانه دولــت هیــچ برنامــه ی حامیتــی نســبت بــه ســینامی 

نبــود  امکانــات،  نبــود  مثــل  مباحثــی  نــدارد.  افغانســتان 

ــینامی  ــادی س ــازار اقتص ــد، ب ــازار تولی ــود ب ــینام، نب ــالن س س

افغانســتان و غیــره، ســبب شــده اســت کــه وضعیــت ســینامی 

افغانســتان دچــار چنیــن آســیب هایی شــود. 

ــام  ــره و ن ــتان چه ــینامی افغانس ــان س ــل: مخاطب ــح کاب صب

شــام را بــا فیلــم »کهن یــادگار رسزمیــن آذر« می شناســند؛ کمــی 

ــد. ــرای مــان بگویی ــم ب ــن فیل ــر از ای بیش ت

ــود و  ــن ب ــدی م ــن کار ج ــم اولی ــن فیل ــی: ای ــمیع عطای س

بــار رویکــردی کــه خیلــی دوســتش داشــتم. مــن زمانــی کــه 

می خوانــدم،  تیاتــر  کارگردانــی  رشــته ی  تهــران  دانشــگاه  در 

اســتادانم همیشــه بــه ایــن اشــاره می کردنــد کــه در فرهنــگ 

ــه  ــرای مطالع ــای ب ــه ج ــت ک ــی اس ــتان، خرده فرهنگ های افغانس

ــورد  ــن م ــم در ای ــگاهم را ه ــه ی دانش ــن پایان نام ــیار دارد. م بس

نوشــتم و وقتــی رشوع بــه تحقیــق در ایــن زمینــه کــردم، بــه 

ــب و جــذاب  ــرای مــن بســیار جال ــم کــه ب ــی دســت یافت چیزهای

متــام شــد. هامن هــا ســبب شــد کــه مــن اولیــن کار فیلــم بلنــد 

خــود را هــم بــا همیــن رویکــرد بســازم کــه از نظــر مــن کار موفقــی 

بــه حســاب می آیــد.

صبــح کابــل: شــام از ایــن کار تــان بــه عنــوان یــک کار موفــق 

نــام بردیــد؛ چــه چیــزی ســبب شــده اســت کــه شــام بــه ایــن نظــر 

برسید؟

ســمیع عطایــی: البتــه بایــد بگویــم کــه اگــر ایــن کار را 

ــم،  ــه کارهــای دیگــر در کشــورهای دیگــر مقایســه کنی نســبت ب

یــک اثــر معمولــی اســت؛ امــا بــه نظــر مــن موفقیتــش در عرصــه ی 

ســینامی افغانســتان بــه ایــن دلیــل اســت کــه آن هایــی کــه 

ــر از  ــن اث ــن در ای ــند، م ــگ می شناس ــه ی جن ــا کلم ــورم را ب کش

چــون  فرهنگ هایــی  ســنت ها  مراســم،  آیین هــا،  جنــگ  دل 

»خان بــازی«،  فقیــرک«،  »بابــه  »چهارده پــال«،  »کم  پیــرک«، 

»شــربازی« و رقص هــای محلــی را بیــرون کشــیدم کــه برداشــت 

مخاطــب را نســبت بــه افغانســتان می توانســت تغییــر بدهــد 

و نشــان بدهــد کــه بــه جــز جنــگ، زیبایی هایــی هــم در دل 

افغانســتان بــوده اســت و ایــن تــاش بــرای متــام انســان ها 

جــذاب بــود. مــن توانســتم نــگاه متفاوتــی نســبت بــه افغانســتان 

ــم.  ــه بده ارائ

صبــح کابــل: شــام بــه ســوژه های بکــر و نــاب در افغانســتان 

اشــاره داشــتید؛ می خواهــم دیــدگاه شــام را در ایــن رابطــه 

داشــته باشــم کــه ســینامگران افغانســتان تــا چــه حــد در زمینــه ی 

ــند؟ ــق باش ــد موف ــته ان ــوژه یابی توانس س

ــن همیشــه یکــی از دغدغه هــای ذهنــی  ســمیع عطایــی: ای

مــن بــوده اســت و همیــن طــور اســت؛ بــه گفتــه ی یکــی از 

اســتادانم، افغانســتان رسزمینــی اســت کــه پــر از ســوژه های 

ــتان  ــازان افغانس ــا فیلم س ــینامگران ی ــفانه س ــازه. متأس ــر و ت بک

ــتفاده  ــتان اس ــت افغانس ــن ظرفی ــد از ای ــته ان ــون نتوانس ــا کن ت

کننــد؛ چــون دیــدگاه فیلم ســازان افغانســتان برگرفتــه از دیــدگاه 

ــه افغانســتان اســت. در افغانســتان متأســفانه  دیگــران نســبت ب

ــد  ــده ان ــچ نیام ــا هی ــازان م ــر فیلم س ــا بیش ــه؛ ام ــم هم منی گوی

بــه عمــق جامعــه ی خــود نگاهــی بیندازنــد و اتفاقــات اجتامعــی 

را بــا رویکــرد مختــص خــود نــگاه کننــد. بیشــر بــه مســائل 

ســیاه منایی ها در ســینامی افغانســتان پرداختــه انــد. 

ــا  ــن کاره ــه  ای ــد منون ــه چن ــد ب ــا می توانی ــل: مث ــح کاب صب

ــد؟ ــاره کنی اش

ســمیع عطایــی: می توانــم بــه کارهــای شــهربانو ســادات 

مثــل »گــرگ و میــش« و »پــرورش گاه« اشــاره کنــم و یــک رسی از 

فیلم هــای قدیمــی ســینامی افغانســتان کــه متأســفانه نام هــای 

شــان را حضــور ذهــن نــدارم. 

صبــح کابــل: بــه ســینامی دهــه ی ســی و چهــل افغانســتان 

اشــاره داشــتید؛ چــرا مخاطــب افغانســتانی بــا ایــن ســینام بهــر 

می توانــد ارتبــاط برقــرار کنــد؟ آیــا ســینامی معــارص افغانســتان 

توانســته اســت بــا دغدغه هــای انســان امــروز تعامــل برقــرار 

کنــد؟

موضــوع  دو  رابطــه  ایــن  در  می دانیــد  عطایــی:  ســمیع 

مهــم وجــود دارد. اول بحــث اقتصــادی کار اســت. فیلم ســاز 

افغانســتانی اول بــرای تهیــه ی یــک قصــه یــا داســتان بــه دنبــال 

رسمایه گــذار  را  کار  ایــن  بودجــه ی  و  اســت  بودجــه  تأمیــن 

افغانســتانی چنــگ  فیلم ســاز  پــس  افغانســتانی منی پــردازد. 

می انــدازد بــه دامــن مؤسســات خارجــی یــا ســفارت خانه های 

ــه  ــد ک ــه می دهن ــا بودج ــن ی ــوژه ای ف ــرای س ــا ب ــی و آن ه خارج

ــد. ــته باش ــراه داش ــه هم ــی ب ــم منفعت های ــان ه ــود ش ــرای خ ب

ــگ زده و  ــوری جن ــتان کش ــه افغانس ــت ک ــن اس ــث دوم ای بح

ــر از  ــم پ ــاز ه ــن فیلم س ــودآگاه ذه ــس ناخ ــت؛ پ ــیده اس دردکش

همیــن دغدغه هــا اســت؛ بــرای همیــن اســت کــه فیلم ســاز 

منی توانــد از ایــن رویکــرد خــود را دور نگــه دارد. مــا فیلم ســازانی 

ــه نســل جنــگ اســتیم.  اســتیم کــه متعلــق ب

ــی  ــن آذر« فیلم ــادگار رسزمی ــم »کهن ی ــا فیل ــل: آی ــح کاب صب

بــوده اســت کــه از لحــاظ محتوایــی و ســوژه در ژانــر خــود از 

فیلم هــای هامننــدش عبــور کنــد و حــرف تــازه ای را داشــته 

باشــد؟

محتــوا،  و  ســوژه  لحــاظ  از  فیلــم  ایــن  عطایــی:  ســمیع 

موضوعــی کــه شــام بــه آن اشــاره داشــتید را بیــان می کنــد؛ امــا 

خــوب از لحــاظ تکنیــک و ســاختار نتوانســته در آن حــد کــه مــد 

ــم.  ــراف می کن ــود اع ــن را خ ــن ای ــد. م ــت، باش ــام اس ــر ش نظ

ــدون شــک یــک  ــل خــاص خــود را دارد. ســینام ب ــن هــم دالی ای

کار گروهــی اســت و یــک کارگــردان بــه تنهایــی منی توانــد 

کار موفقیت آمیــزی را بیــرون دهــد. ایــن برمی گــردد کــه مــا 

در افغانســتان کادر ســینامیی حرفــه ای نداریــم، تصویربــردار 

حرفــه ای نداریــم، نویســنده ی خــوب نداریــم تــا فیلم نامه نویــس 

حرفــه ای داشــته باشــیم؛ مــا تهیه کننــده نداریــم، مــا مهم تــر 

ــق  ــر عتی ــروز اگ ــم. ام ــش نداری ــالن منای ــا س ــینام ی ــه س از هم

ــتان  ــرون از افغانس ــون در بی ــازد، چ ــوب می س ــم خ ــی فیل رحیم

ــت.   ــه کار اس ــغول ب مش

ریاســت  کریمــی  صحــرا  بانــو  تازگــی  بــه  کابــل:  صبــح 

ــون  ــام چ ــر ش ــه نظ ــا ب ــت؛ آی ــده اس ــده دار ش ــم را عه افغان فیل

بانــو کریمــی از بطــن همیــن وضعیــت عهــده دار چنیــن رشایطــی 

اســت، کافــی اســت کــه ســینامی افغانســتان را دچــار یــک 

ــد؟ ــول کن تح

ــل ســتایش  ــو کریمــی قاب ــی بان ســمیع عطایــی: توانایی های

ــن  ــر وضعیــت کافــی نیســت و ای ــی در تغیی ــه تنهای ــا ب اســت؛ ام

مســیر یــک راه طوالنــی اســت. مــا حامیــت دولــت را می خواهیــم 

ــاز  ــت. نی ــت اس ــن وضعی ــینامگران از ای ــت س ــن حامی و هم چنی

بــه یــک طــرح جامــع ســینامیی داریــم تــا وضعیــت را تغییــر 

بدهیــم. مــا نیــاز بــه یــک خانــه ی ســینامی ملــی داریــم تــا متــام 

ســینامگران شــامل آن باشــند و دولــت حامیــت مالــی از آن 

ــینامی  ــی س ــه ی مال ــم در گام اول چرخ ــا بتوانی ــد ت ــته باش داش

ــم.  ــال کنی ــتان را فع افغانس

صبــح کابــل: پــس از طالبــان شــاهد بازتولیــد و تقلیــد از 

ــل آن را در  ــم، دلی ــتان بودی ــینامی افغانس ــد در س ــینامی هن س

چــه می بینیــد؟

ســمیع عطایــی: یــک بخــش آن برمی گــردد بــه رابطــه ی 

عمیــق تاریخــی ای کــه بــا هنــد داشــتیم. بــه نظــر مــن نــه 

ــتان  ــر افغانس ــود را ب ــرات خ ــان تأثی ــام جه ــه مت ــد بلک ــا هن تنه

گذاشــته اســت و ایــن برمی گــردد بــه مهاجــرت کــه دامــان 

ــذاری  ــک تأثیرگ ــه ی ــت ک ــت اس ــن درس ــت. ای ــتان را گرف افغانس

ــکال  ــه موزی ــر وج ــه خاط ــد ب ــینامی هن ــت. س ــوده اس ــق ب ناموف

ــب  ــتان و مخاط ــینامی افغانس ــر س ــته ب ــش، توانس ــاد بودن و ش

افغانســتانی تأثیــر بگــذارد؛ امــا اگــر بحــث بــر رس بازی گــر باشــد 

ــتان  ــینامی افغانس ــا در س ــه م ــود ک ــرح می ش ــوع مط ــن موض ای

ــه  ــاز ب ــر نی ــن بازی گ ــر م ــه نظ ــون ب ــم. چ ــدی نداری ــر ج بازی گ

پــرورش و مجتمع هــای آمــوزش بازی گــری دارد. متأســفانه مــا 

ــم. در  ــوزش حــوزه ی بازی گــری نداری ــرای آم ــچ اســتندردی ب هی

افغانســتان اگــر چیــزی بــه نــام بازی گــری هســت، چیــزی بــه نــام 

آمــوزش بازی گــری نداریــم تــا بــه آن هــا تاریــخ هــر، ســبک های 

بازی گــری و ... را آمــوزش بدهــد.  

صبــح کابــل: آیــا بازی گــران افغانســتان ســواد ســینامیی 

ــد؟ دارن

ــا اشــاره داشــتم  ــن موضــوع قب ــه ای ســمیع عطایــی: مــن ب

ــک  ــواد آکادمی ــتانی س ــران افغانس ــر بازی گ ــفانه بیش ــه متأس ک

از  کــه  هســتند  افــرادی  ندارنــد؛  بازی گــری  تحصیــات  و 

ــد. ــد، وارد ســینام شــده ان ــی دارن ــی و ذوق ــا زیبای ــی ی خوش تیپ

صبح کابل: برآمد این وضعیت چه می تواند باشد؟

ــن  ــا در چنی ــی م ــن وضعیت ــا چنی ــوب ب ــی: خ ــمیع عطای س

رشایطــی، وضعیتــی را مثــل همیــن حــاال تجربــه می کنیــم. 

ســینامی افغانســتان ســطحی اســت و بازی گــر مــا تنهــا توانســته 

ــا  ــینامگر ی ــد. س ــظ کن ــود حف ــر خ ــکنی را در ظاه ــت تابوش اس

هرمنــد افغانســتانی در اصــل هــر خــود ایــن تابوشــکنی را 

ــه کــردن توانســته در  ــا رس برهن نتوانســته انجــام بدهــد و تنهــا ب

ــد.  ــام بده ــکنی را انج ــش تابوش ــر منای ظاه

صبــح کابــل: پــس در چنیــن رشایطــی خــود بازی گــر نقــش 

در فاســد ســاخنت فضــای ســینامیی افغانســتان داشــته اســت؟

ــاف  ــن اوص ــا چنی ــه ب ــم ک ــد بگوی ــه بای ــی: بل ــمیع عطای س

هشــتاد درصــد بازی گــران خــود نقــش در مســموم ســاخنت 

فضــای ســینامیی افغانســتان داشــته انــد. 

صبــح کابــل: جامعــه ی ســینامیی هنــد روی افغانســتان تأثیــر 

ــف و  ــن ضع ــام ای ــر ش ــه نظ ــت؛ ب ــوده اس ــق ب ــا ناموف ــته؛ ام داش

ــد؟  ــان منی ده ــردان را نش ــودن کارگ ــه ای ب غیرحرف

ســمیع عطایــی: طبیعتــا همیــن اســت. بــا شــام موافق اســتم 

کــه مــا البتــه وقتــی می گوییــم تقلیــد، در واقــع تعریــف ارســتویی 

را از هــر بخواهیــم نــگاه کنیــم کــه هــر تقلیــد از طبیعــت 

اســت. هــر انســانی هــر را بــه یــک نحــوی تقلیــد می کنــد؛ امــا 

ــد  ــی تقلی ــت. وقت ــض نیس ــرداری مح ــای کاپی ب ــه معن ــد ب تقلی

از طبیعــت می گویــد، انســان بــا تقلیــدی از طبیعــت، هــر را 

صیقــل می دهــد و یــک چیــز جدیــد و زیبایــی را خلــق می کنــد. 

ــا  ــده؛ ام ــد ش ــأله ی دوم تقلی ــتان، مس ــه ی افغانس ــب در جامع خ

ایــن تقلیــد بــه یــک چیــز زیبــا نشــده اســت. زیبایــی بایــد در ذات 

ــا  ــکل زیب ــه ش ــات ب ــان احساس ــر بی ــود. ه ــق ش ــر خل ــود ه خ

اســت. خــودم هــم در همیــن جامعــه اســتم و درون همیــن جامعــه 

زندگــی می کنــم؛ وقتــی مــن نتوانــم یــک جریــان را شــکل بدهــم، 

همــه ی مــا در یــک شــکل اســتیم.

صبــح کابــل: ســینام دچــار بحــران و انحطــاط شــده اســت، 

آیــا شــام راهــکاری را مدنظــر داریــد کــه بــا اســتفاده از ایــن 

ــویم؟ ــرون ش ــران بی ــکار، از بح راه

ســمیع عطایــی: ببنیــد، راهــکارش در واقــع ایــن اســت کــه 

ــز  ــک چی ــد و ی ــم بدهن ــت ه ــه دس ــت ب ــینامگران دس ــام س مت

ــت  ــت اس ــأله ی دول ــد. دوم، مس ــت کنن ــق و حامی ــد را خل جدی

ــت را  ــار هــم جمــع می شــوند، دول کــه ســینامگران وقتــی در کن

مجــاب می کننــد. از طرفــی، ســاختاری کــه دارنــد و می چیننــد، 

ــث  ــدی، بح ــئله ی بع ــد. مس ــت کنن ــد از آن حامی ــع بتوانن در واق

ــوع  ــر ن ــه ه ــد و ن ــته باش ــه داش ــد قص ــینام بای ــت. س ــه اس قص

قصــه ای. قصــه ای کــه بــرای مــردم و جامعــه ی افغانســتان مطــرح 

باشــد. مــا یــک نقطه ضعــف داریــم کــه مخاطــب را منی شناســیم. 

بحــث مخاطب شناســی اساســی ترین بحــث اســت. ســینام یــک 

تعامــل بــا مخاطــب افغانســتانی نتوانســته برقــرار کنــد. مــن روی 

ــد.  ــان می کن ســوژه ای دســت می گــذارم کــه هــامن جنــگ را بی

ــر اســاس  ــه ب ــم ک ــم را هــم می بین ــم و فیل ــه را می بین ــک فاجع ی

ــود.  ــرار می ش ــن تک ــت و ای ــه اس فاجع

ــا  ــت ب ــادگار آذر توانس ــم ی ــه فیل ــی ک ــل اساس ــی از دالی یک

بــا اســتقبال روبــه رو شــود،  مخاطــب ارتبــاط برقــرار کنــد و 

بحثــی اســت کــه از درون جامعــه ی افغانســتان چیــزی جدیــدی 

پــدرم  و  مــادرم  آوردم،  را  محلــی  رقــص  وقتــی  کنیــم.  خلــق 

ــس  ــره و ح ــزی خاط ــک چی ــدرم، ی ــاالن پ ــن س ــی از هم س خیل

ــی  ــائل ارتباط ــن مس ــا ای ــد ب ــل جدی ــتند. نس ــتالژیک داش نوس

ــود  ــب ب ــان جال ــرای ش ــد، ب ــی می دیدن ــا وقت ــدارد و خارجی ه ن

کــه چنیــن زیبایی هــا در افغانســتان وجــود دارد. مــا همیشــه 

ــتیم.  ــت، اس ــج اس ــه درد و رن ــدی ک ــوژه های تراژی ــال س ــه دنب ب

ــول  ــد قب ــتانی منی توان ــب افغانس ــه مخاط ــت ک ــزی اس ــن چی ای

کنــد. چــرا بــا فیلم هــای هنــدی راحــت ارتبــاط برقــرار می کنیــم، 

دلیلــش شــادی و قصه هــای زیبــا اســت؛ چیــزی کــه دور از 

ــت. ــی اس ــگ و ویران جن

ــینامی  ــرا از آدرس س ــر چ ــال اخی ــد س ــل: در چن ــح کاب صب

افغانســتان فیلمــی نتوانســته بــه مرحلــه گزینــش ابتدایــی اســکار 

راه پیــدا کنــد؟

کنــم،  نــگاه  واقع بینانــه  بخواهــم  اگــر  عطایــی:  ســمیع 

فیلم هــا در ســطح افغانســتان خــوب بــوده ولــی در ســطح اســکار 

ــت. ــوده اس ــتندرد نب اس

ســینامگران  ناهامهنگی هــای  بــه  آن  بخــش  یــک  ایــن 

ــه ای  ــورت حرف ــه ص ــت ب ــچ وق ــون هی ــردد؛ چ ــتان برمی گ افغاس

ــال های  ــه س ــی ک ــم فیلم های ــور کنی ــت. تص ــده اس ــه نش پرداخت

افغانســتان  منی شــود.  بــه  مربــوط  شــده،  انتخــاب  قبــل 

فیلم هایــی کــه در کشــورهای دیگــر ســاخته شــده، واجــد رشایــط 

ــه اســکار را نــدارد. طبیعتــا چنیــن  نیســت. ایــن رشایــط رفــنت ب

ــم،  ــاب بکنی ــم انتخ ــا ه ــر م ــد. اگ ــدا منی کنن ــی راه پی فیلم های

ــرود، رد می شــود. اســکار قوانیــن خــود را دارد کــه  وقتــی آنجــا ب

فیلــم مربــوط بــه هــامن کشــور و ســاخت هــامن کشــور باشــد و 

بــا عوامــل داخلــی هــامن کشــور و اکران هــای عمومــی را داشــته 

ــد. باش

صبــح کابــل: وضعیــت نقــد در ســینامی افغانســتان را چگونــه 

ــد؟ می بینی

ــینامی  ــفانه در س ــتان متأس ــا در افغانس ــی: م ــمیع عطای س

مــان جــای منتقــد را همیشــه خالــی می بینــم. در ســینامی 

ــبیه  ــا ش ــم و نقده ــر داری ــر نظ ــد بیش ــای نق ــه ج ــتان ب افغانس

فحــش شــده انــد و اگــر اثــری را هــم نقــد کنیــم، بیشــر ایــن نقــد 

بازخــورد منفــی دارد. 

بــه نظــر مــن اگــر نقــد در فضــای ســینامیی افغانســتان 

جایــگاه خــود را پیــدا کنــد، یــک راهــکار خــوب بــرای نظام منــد 

شــدن ســینامی افغانســتان اســت. 

از تمجید تا نقد و اصالح

افغانستان نیاز به خانه ی ملی سینمای همه شمول دارد

سمیع عطایی    ) بازی گر و کارگردان(
هام همتا

گفت وگو کننده

اشــاره: ســمیع عطایــی بازی گــر و کارگــردان 

مســتند و تیاتــر افغانســتانی، متولــد ۱۳۶۰ 

از  پــس  او  اســت؛  کابــل  در  خورشــیدی 

ــال ۱۳۷۸  ــی در س ــت غزن ــل در والی تحصی

ایــران مهاجــرت کــرده و  بــه  خورشــیدی 

فارغ التحصیــل رشــته ی کارگردانــی منایــش 

از دانشــگاه تهــران اســت.  عطایــی در ســال 

»کهن یــادگار  فیلــم  خورشــیدی،   ۱۳۹۳

از  ســاخت.  ایــران  در  را  آذر«  رسزمیــن 

کارهــای دیگــر او می تــوان بــه کارگردانــی 

منایــش »زندگــی و رؤیــا« و ســاخت مســتند 

ــرد. ــاره ک ــزاری« اش ــا و م ــی »م گزارش
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اغلب  ماروین،  با  من  بحث های 

متمرکز می شود به این که مشکات فقر 

و هویت و قدرت و مشارکت را در جوامع 

غربی سنجش کنیم. ماروین ابایی ندارد 

این که در هر فرصتی که فقط چند  از 

به  تجربه اش  می کند،  صحبت  کلمه 

عنوان یک انسان دورگه ی سیاه وسفید را داخل بحث کند. 

برای او این مسأله یک تفنن نیست، جدی ترین امری است 

کند. پیدا  پاسخ  برایش  باید  که 

چند روز قبل وقتی کتاب »به نام هویت«، اثر امین مالوف 

بررسی می کردیم،  انتونی کرومنن  با  را در جلسه ی درسی 

و  هویت  رابطه ی  خصوص  در  را  جالبی  بحث  ماروین 

تجربه هایش  حاوی  که  کرد  مطرح  فرد  اجتامعی  موقعیت 

از ختم  بعد  بود.  انگلستان  در  نژادی  مناسبات  و  روابط  از 

را  او  تا منزل داشتیم، دیدگاه های  فاصله ای که  درس، در 

لوترکینگ  مارتین  بگوید  این که  به  تا رسید  بیشر کاویدم 

داشته  نقشی  چه  سیاهان  شهروندی  حقوق  جنبش  در 

است و تفاوت دیدگاه های او با مالکوم ایکس، کسی که به 

خاطر سخنان و مواضع رصیحش به »شاق خشم سیاهان« 

معروف شده بود، در کجا بود. ماروین معتقد است که اساسا 

زیاد  حدی  تا  لوترکینگ  مارتین  دیدگاه های  از  استقبال 

مربوط به هراسی بود که دیدگاه ها و مواضع رادیکال مالکوم 

بود. کرده  امریکایی خلق  در جامعه ی  ایکس 

با این هم، ماروین، مارتین لوترکینگ را فردی در حال 

ایستایی منی شناسد و معتقد است که او در یک سیر پویا 

اساسی ترین  که  رسید  جایی  به  باالخره  رشد  حال  در  و 

نقطه ها را در زندگی، روابط و سیاست امریکا مورد نقد قرار 

نقل  کینگ  لوتر  مارتین  از  را  قشنگی  سخن  ماروین  داد. 

خشونت  عدم  مبارزه ی  بودم:  نشنیده  زمان  این  تا  که  کرد 

و  نابرابری  برابر  در  تسلیم شدن  و  ذلت پذیری  معنای  به 

ارتکاب  از  بیشر  خشونت  عدم  اصوال  نیست.  بی عدالتی 

مبارزه ی  شهامت  که  کسی  می خواهد.  شجاعت  خشونت 

عدم  مبارزه ی  در  منی تواند  باشد،  نداشته  را  خشونت آمیز 

خشونت موفق شود. وقتی به عدم خشونت می پردازی، برای 

طرف مقابل می گویی که من هم می توانم مانند تو مرتکب 

ساح  این  چون  منی کنم؛  را  کار  این  اما  شوم؛  خشونت 

لوترکینگ،  مارتین  قول  از  ماروین  من.  ساح  نه  است  تو 

از »شهامت  را بزرگ تر  برابر خشم«  ایستادگی در  »شهامت 

می داند. ستم گر«  برابر  در  ایستادگی 

ماروین یکی از سخن رانی های معروف مارتین لوترکینگ 

قتلش  عامل عمده ی  او  به عقیده ی  که  برایم هدیه کرد  را 

نیز محسوب می شود. در این سخرانی، مارتین لوتر کینگ 

حق  رعایت  برای  موعظه گر  ساده ی  کشیش  یک  موقف  از 

سیاهان در داخل جامعه ی امریکایی فراتر می رود و سیاست 

امریکا در سطح جهان را به نقد می کشد. مخصوصا سخنان 

لوترکینگ وقتی جدی می شود که به انتقاد از جنگ ویتنام 

می پردازد و موضع ضد انقابی و ضد انسانی امریکا در برابر 

هوشی مین را با الفاظ شدید مورد نکوهش قرار می دهد.

و  خواندم  بار  سه  را  کینگ  لوتر  مارتین  سخن رانی 

ماروین  با  آن ها  مورد  در  تا  کردم  نشانی  را  آن  از  تکه هایی 

در  آمد.  پیش  فرصت  این  امروز  کنم.  صحبت  تفصیل  به 

که  است  زیادی  نکته های  لوترکینگ  مارتین  سخرانی 

برای  آنچه  بحث  این  در  اما  آن ها مکث کرد؛  روی  می شود 

ماروین  که  بود  او  سخنان  از  مهم  فراز  چند  بود،  مهم  من 

عاقه داشت در مورد آن ها حرف بزند. ماروین وقتی سخن 

می گوید، با متام وجودش در برابر آدم قرار می گیرد و این 

امر سخن گفنت با او را برای من خیلی جالب و خوش گوار 

می کند. ولع و اشتیاق خاص او نسبت به سواالت من، اغلب 

باعث می شود تا صحبت های ما بیش از حد انتظار به طول 

. بکشد

فحوای ظاهری سخنان ماروین شنونده  را در گام نخست 

رسسخت   مدافعان  از  او  گویا  که  می رساند  نتیجه  این  به 

هویت  بحران  از  برون رفت  برای  و  است  خشونت  و  جنگ 

نژادی و ستمی که بر سیاهان اعامل می شود، جز ارتکاب 

جنگ و خشونت راه دیگری پیشنهاد منی کند؛ اما در واقع 

اینکه  با  نیست،  اصا خشونت طلب  ماروین  نیست.  چنین 

امری  را  و قدرت مندان  برابر ستم گران  ارتکاب خشونت در 

ترشیح  سادگی  به  را  نظریاتش  او  منی داند.  هم  نامطلوب 

فصل  در  و  است  ویرانی  جنگ  طبیعی  پیامد  می کند: 

از دست می دهد. سؤال  ویرانی، هر کسی چیزی دارد که 

هزینه ی  آیا  بیابد،  پایان  جنگ  وقتی  که  است  این  مهم 

بود؟ خواهد  یکی  فرد  غنی ترین  با  فرد  فقیرترین 

این سؤال ماروین مرا به یاد جنگ های داخلی افغانستان 

انداخت، به خصوص جنگ هایی که به نام هویت در کابل 

مردم  زندگی  سال های  دشوارترین  شاید  و  بود  افتاده  راه 

از  می شد.  محسوب  بیستم  قرن  دهه ی  آخرین  در  کابل 

رضورت جنگ در وقتی که دشمن هیچ منطقی جز جنگ 

منی شناسد، برای همیشه می توان سخن گفت؛ اما دو نکته 

را هیچ گاهی نباید فراموش کرد: یکی این که آیا جنگ باید 

اولین انتخاب باشد یا آخرین انتخاب؟  دوم این که جنگ 

چه پیامدها و نتایجی می تواند داشته باشد؟

نیست.  جنگ ها  متام  به  ناظر  ماروین  با  من  بحث های 

منظور جنگ هایی است که در داخل کشور به راه می افتند 

و صبغه ی هویتی به خود می گیرند و اقشار اجتامعی را در 

ماروین هم  قرار می دهند.  تأثیر  یک منظومه ی کلی تحت 

او جنگ  بررسی می کند.  را  این منظر جنگ و خشونت  از 

انقابیون کوبا در برابر رژیم باتیستا یا جنگ هایی را که در 

راه می افتد،  به  اشغال گر  نیروهای  بر ضد  متام یک کشور 

از این قاعده بیرون می کشد و بیشر به جنگ هایی اشاره 

می کند که به نام نژاد، مذهب و زبان در داخل یک کشور 

و  تعلقات  دلیل  به  آن رصفا  در  انسان ها  و  می افتند  راه  به 

پیوندهای اجتامعی خود درگیر می شوند. این گونه جنگ ها 

نهایی ندارد و چاره ای نیست  پایان قطعِی  از نظر ماروین، 

که در فرجام کار به نوعی مسامحه و اغامض منتهی شود 

و اطراف درگیر از هم دیگر بخواهند که همه ی آنچه را کرده 

و یا شاهد شده اند نادیده بگیرند و زندگی مساملت آمیزی 

و  برنده  این جنگ  در  ماروین می گوید چون  کنند.  آغاز  را 

بازنده ی نهایی و مطلق وجود ندارد، بررسی جرایم گذشته 

شده  ضایع  آنچه  جران  و  خسارت  و  غرامت  پرداخت  و 

است، امکان پذیر نیست. با همین معادله است که ماروین 

و خشونت چه کسانی  اینگونه جنگ  نتیجه ی  می گوید در 

بیشر مترضر می شوند و چه کسانی کم تر.

اجتامعی  در جنگ های  که  است  این  بر  ماروین  تأکید 

انتخاب  اولین  عنوان  به  را  محرومان جنگ  و  فقیران  نباید 

به  جنگ  وقتی  او،  عقیده ی  به  چون  باشند؛  داشته  خود 

و محروم معموال همه ی هستی  فقیر  برسد گروه های  پایان 

و دار و ندار خود را از دست می دهند؛ اما گروه های دیگر 

شاید برخی از داشته های خود را ببازند، ولی هامن بخش 

و سامان دادن  برای رس  باز هم  باقی می ماند،  دیگری که 

و ضایعات  ماروین خسارات  می کند.  کفایت  زندگی جدید 

محرومان ایرلند شاملی را در جنگ های طوالنی آن کشور 

با ثروت مندان پروتستانت قابل مقایسه منی داند و می گوید 

حاال که جنگ به پایان رسیده است، هر دو باید از نقطه ای 

که قرار دارند رقابت را رشوع کنند؛ اما معلوم است که کدام 

یک زودتر می تواند روی پای خود بایستد و کدام یک تا به 

خود بیاید متام زمینه ها و فرصت ها را از دست داده است.

قرن  در  آملان  کارگران  که  وضعیتی  توضیح  با  مارکس 

مقدسی  نرد  این  در  می گفت:  بودند،  آن  گرفتار  نوزدهم 

که پیش رو است کارگران جز زنجیرهای بردگی هیچ چیز 

این  ماروین می گوید:  ندارند.  دادن  از دست  برای  دیگری 

می توان  آیا  اما  بود؛  هم  حرف  آخرین  و  بود  درستی  حرف 

حاالت  همه ی  در  و  همیشه  برای  مارکس  حکم  که  گفت 

دارد:  باور  حرف  این  عکس  به  او،  می تواند؟  بوده  صادق 

بدون  کارگران  می کرد،  زندگی  مارکس  که  زمانی  در 

طبقه ی  یک  در  خود،  اجتامعی  تعلقات  درنظرداشت 

تشکیل می دادند. جنگ  را  مردم  اکریت عظیم  اقتصادی 

آن ها به بخش خاصی از جامعه خاصه منی شد و پیامدهای 

به  یا  به همه   مارکس می گفت،  آنچه  مانند  نیز، درست  آن 

باید می رفتند  ارتباط می یافت. رسمایه داران  اکریت مردم 

و پرولتاریا باید جای آن ها را می گرفت؛ اما وقتی گروه بندی 

اجتامعی صبغه ی اتنیکی، نژادی و مذهبی می گیرد، شام 

منی توانید این گونه خط کشی کنید. ماروین تأکید می کند 

محروم ترین  مذهبی،  و  اتنیکی  نژادی،  جنگ های  در  که 

آن  کردن  جران  و  می بیند  آسیب  بیشر  جامعه  بخش 

دشوار است؛ مگر این که شام قادر شوید برای همین بخش 

که  کنید  ایجاد  جداگانه ای  رسزمین  یا  و  کشور  نهایت  در 

استقال و خودارادیت شان بتواند توجیهی برای خسارات 

باشد. شان  ضایعات  و 

خانواده6

وقتــی فــردی پــس از ازدواج بــه خانــواده اش وابســتگی 

شــدید دارد، یعنــی هنــوز آمادگــی ازدواج را نداشــته و در مــورد 

ــه  ــی ک ــی از نکات ــت. یک ــرده اس ــر نک ــی فک ــأله منطق ــن مس ای

بایــد قبــل از ازدواج مــورد بررســی قــرار گیــرد، میــزان وابســتگی 

فــرد بــه خانــواده اســت. وابســتگی بــه خانــواده از هــر نــوع آن، 

ــه  ــرد و بی توجهــی ب ــرار گی ــورد توجــه ق ــد پیــش از ازدواج م بای

ــتگی  ــن وابس ــود. ای ــت در ازدواج ش ــث شکس ــد باع آن می توان

از  یــا روانــی باشــد؛ ولــی در هــر صــورت  می توانــد مالــی 

ــذار  ــویی تأثیرگ ــی زناش ــت زندگ ــه در موفقی ــت ک ــی اس عوامل

ــود.  خواهــد ب

ــواده، دو حالــت می توانــد داشــته باشــد.  ــه خان وابســتگی ب

در حالــت اول فــردی کــه بــه خانــواده اش وابســته اســت، تنهــا 

در مــواردی خــاص، بــرای حــل مشــکات و اختافــات بــه رساغ 

خانــواده مــی رود؛ امــا در حالــت دوم خانــواده بــرای فــرد حکــم 

ــی  ــش پررنگ ــرد نق ــی ف ــواده در زندگ ــی خان ــایه را دارد. یعن س

دارد. ایــن فــرد بعــد از جــدا شــدن از خانــواده ی خــود و تشــکیل 

ــی از  ــی و عاطف ــاظ روان ــته از لح ــد، نتوانس ــی جدی ــک زندگ ی

پــدر و مــادر خــود جــدا شــود.

ــه  ــد در هم ــازه می دهن ــود اج ــه خ ــا ب ــی، خانواده ه از طرف

ــت دوم اســت  ــب حال ــد. اغل ــت کنن ــد شــان دخال مســائل فرزن

دســته بندی،  از  دیگــر  نوعــی  می شــود.  مشکل ســاز  کــه 

ــواده اســت کــه در  ــه خان ــان و وابســتگی مــردان ب وابســتگی زن

ــم. ــح داده  ای ــر توضی ــورت مخت ــه ص ــه ب ادام

وابستگی زن به خانواده بعد از ازدواج: 

دالیــل وابســتگی زنــان بــه خانــواده ی خــود بعــد از ازدواج، 

بــرای  نداشــنت فرصت هایــی  تربیــت خانوادگــی،  می توانــد 

اســتقال، اعتامدبه نفــس پاییــن و یــا نارضایتــی از همــر 

ــا ســال ها بعــد از ازدواج منی تواننــد  ــان حت باشــد. برخــی از زن

ــکات در  ــروز مش ــگام ب ــوند و هن ــدا ش ــود ج ــواده ی خ از خان

زندگــی مشــرک بــه رساغ آن هــا می رونــد. برخــی دیگــر از زنــان 

ــد،  ــا همــر خــود دارن ــه دلیــل نارضایتــی و مشــکاتی کــه ب ب

ترجیــح می دهنــد بیشــر وقــت خــود را بــا خانــواده بگذراننــد. 

ــه  ــک ب ــرای کم ــد ب ــه می توانن ــن زمین ــردان در ای ــه م کاری ک

اســتقال همــر خــود انجــام دهنــد، ایــن اســت کــه او را 

ــان  ــد. همــر ت ــن کنن ــت و نیازهــای عاطفــی اش را تأمی حامی

ــه تنهایــی بگیــرد ــا برخــی از تصمیــامت را ب را تشــویق کنیــد ت

وابستگی مرد به خانواده بعد از ازدواج: 

بســیارآزاردهنده  می توانــد  خانــواده  بــه  مــرد  وابســتگی 

ــه  ــر را ب ــواده ی هم ــای خان ــواع دخالت ه ــه ان ــرا ک ــد؛ چ باش

دنبــال دارد. مــرد وابســته بــه خانــواده منی توانــد تعامــل و 

ارتبــاط درســتی بــا همــر خــود برقــرار کنــد و اغلــب مشــکات 

ــدر  ــردان آن ق ــی از م ــد. برخ ــویی رخ می ده ــای زناش و دعواه

ــا مخــارج زندگــی  ــواده ی خــود وابســته اســتند کــه حت ــه خان ب

مشــرک را نیــز از آن هــا دریافــت می کننــد. بــرای همــر تــان 

ــه  ــود ب ــی را خ ــامت زندگ ــت تصمی ــه الزم اس ــد ک ــح دهی توضی

عهــده بگیــرد و زندگــی مشــرک تنهــا بــه شــام و او تعلــق  دارد. 

ــد.  ــان دهی ــه او نش ــی را ب ــتگی افراط ــای وابس پیامده

نشانه های شخصیت وابسته: 

در صورتــی کــه رشیــک زندگــی شــام منی توانــد در خصــوص 

مســائل مشــرک بــه تنهایــی تصمیــم بگیــرد، اگــر قــدرت 

ــش  ــه جای ــران ب ــر دیگ ــی دارد، اگ ــتنباط پایین ــتدالل و اس اس

انتخــاب می کننــد، اگــر انتخاب هــای زندگــی اش از قبیــل، 

رشــته ی دانشــگاهی تــا رشایــط خواســتگار مطلــوب را دیگــران 

برایــش برنامه ریــزی می کننــد، بایــد بگوییــم کــه این هــا نشــان 

ــه رو اســتید. ــرد وابســته روب ــک ف ــا ی می دهــد کــه شــام ب

معمــوال ایــن افــراد بــه محــض وقــوع اتفــاق کوچکــی کــه در 

رابطــه پیــش می آیــد، فــورا بــه رساغ والدیــن خــود می رونــد 

و آن هــا را در جریــان متــام ماجــرا می گذارنــد. در بســیاری 

از مســائل مهــارت الزم را ندارنــد، بــه خصــوص مهارت هــای 

اجتامعــی. بــه جــای ایــن کــه خــود شــان مســأله را حــل کننــد، 

نامــزد شــان را مقابــل والدیــن قــرار می دهنــد. فــرد وابســته بــه 

خانــواده در مــورد موضوعــی بــا همــرش توافــق می کنــد؛ ولــی 

بــه محــض ایــن کــه بــه منــزل خانــواده اش مــی رود، زیــر توافــق 

ــد. ــود می زن خ

بســیاری از ایــن افــراد نیاموختــه  انــد کــه چطــور همــرداری 

کننــد و بــه موقــع هــوای همــر خــود را داشــته باشــند. 

لطمه زدن به زندگی مشرتک با وابستگی به خانواده:

ازدواج، میــزان  نــکات مهــم و تعیین کننــده در  از   یکــی 

اســتقال زوج هــا از خانــواده ی اصلــی اســت. بعضــی افــراد بــا 

ــواده ی  ــی از خان ــد، از نظــر روان ــه ازدواج می کنن ــن ک وجــود ای

ــری  ــه هم ــش از آن ک ــراد پی ــن اف ــد. ای ــده  ان ــدا نش ــود ج خ

ــون  ــان چ ــتند. آن ــود اس ــواده ی خ ــد خان ــند، فرزن ــته باش داش

وابســته بــه خانــواده ی خــود می باشــند، منی تواننــد نقــش 

همــری را بــه خوبــی اجــرا کننــد؛ در نتیجــه زندگــی مشــرک 

ــود.  ــه می ش ــی مواج ــی و ناکام ــا آزردگ ــان ب آن

انواع وابستگی به خانواده: 

وابســتگی بــه خانــواده در ازدواج از هــر نــوع آن، چــه از 

ــش  ــه پایان ــت ک ــی اس ــر، راه ــرف پ ــه از ط ــر و چ ــرف دخ ط

تباهــی اســت. زن و مــرد بایــد قبــل از ازدواج، وابســتگی و انــواع 

آن را ماننــد ســایر عوامــل مؤثــر در ازدواج مــورد توجــه قــرار داده 

ــی  ــت زندگ ــم و صمیمی ــه تفاه ــه ب ــتگی را ک ــواردی از وابس و م

ــه  ــورد توج ــری ازدواج م ــم گی ــد، در تصمی ــه می زن ــان صدم ش

قــرار دهنــد.

 منونه هایی از عدم استقالل عبارت اند از:

• زندگی با خانواده ی همر. 

• بیشر اوقات خود را با خانواده ی اصلی گذراندن.

ــام کار  ــرای انج ــی ب ــواده ی اصل ــار خان ــه در اختی • همیش

ــودن. ــان ب آن

ــواده ی اصلــی مثــا هــر روز  ــا خان ــاد ب • متــاس تلفونــی زی

ســاعت ها. و 

• وابستگی مالی به خانواده ی اصلی. 

معایب وابستگی به 
خانواده بعد از ازدواج

جنگ، کلبه ی فقیران را می بلعد 
)یادداشت های عزیز رویش از دانشگاه یل - 20 اگست تا 20 دسامرب 2010( 119 روز )35(

عزیز رویش

پدربزرگ  فیضی،  عبدالحسین 

سن  سال   60 حدودا  که  مهربانی 

در  مهاجرت  سال   25 از  بعد  دارد، 

برای  جا  بدترین  که  کشوری  ایران، 

کشور  به  است،  افغان  مهاجران 

خودش برمی گردد. 15 سال از اقامتش در افغانستان 

پنج نفری است.  نان آوِر یک خانواده ی  تنها  می گذرد. 

مهاجرانی که بعد از پایان حاکمیت طالبان به کشور 

تجربه  را  بهری  روزهای  تا  بودند  امیدوار  برگشتند، 

مضاعف  رنج  به  تبدیل  کشور  به  برگشت  اما  کنند؛ 

انسان  زندگی  از  هیچ گاه  تنگ دستی  و  آوارگی  شد. 

نشد.  دور  افغانستانی 

ربابه شش سال داشت و مادرش تازه از سفر کربا 

به کابل برگشته بود. صبح روز دوشنبه، خانواده ی ربابه 

برای مراسم ختم قرآن که به مناسبت بازگشت مادرش 

از سفر کربا برگزار کرده بودند، به رس کاریز می روند. 

بعد از ختم مراسم، متام مهامن ها آماده می شوند تا به 

خانه  های شان برگردند، تقریبا همه در موترها نشسته 

مسیر  منی ماند.  جا  دیگر  چندتن  و  ربابه  برای  اند. 

خانه ی ربابه، تا مسجد فاصله ی زیادی ندارد و قرار بر 

این می شود که او با چند تن دیگر پیاده تا خانه بروند. 

ربابه نواسه ی عبدالحسین فیضی است و در ماه حوت 

اما رؤیای خانواده ی  به مکتب شامل می شد؛   13۹6

اسد  دوم  صبح  در  آینده،  روشن  روزهای  برای  ربابه 

انفجار موتر مببی در چهارراهی رسکاریز،  با  هم زمان 

تکه تکه می شود. 

منفجره  مواد  از  مملو  که  را  موترش  انتحارکننده، 

در  زاول  عالی  تحصیات  مؤسسه ی  نزدیکی  در  بود، 

رس کاریز منفجر کرد. در این انفجار 35 نفر کشته و 

50 نفر دیگر زخم برداشتند. ربابه ی شش ساله، یکی 

نزدیکی  در  انفجار  این  بود.  حادثه  این  قربانیان  از 

اجرائیه رخ  ریاست  خانه ی محمد محقق، معاون دوم 

داد؛ اما مشخص نشد که آیا هدف انتحارکننده، آغای 

اعامیه ای،  با نرش  یا خیر. طالبان  است  بوده  محقق 

قربانیان  گرفتند.  دوش  به  را  حمله  این  مسؤولیت 

در  که  دانش جویانی  بودند؛  غیرنظامیان  حادثه  این 

و  می خواندند  درس  زاول  عالی  تحصیات  مؤسسه ی 

کسانی که در کنار جاده دکان داشتند یا در حال عبور 

بودند. آن جا  از 

به مادری که تازه از سفر برگشته، جسد تکه تکه ی 

دخر شش ساله اش را تحویل می دهند. 

این حمله واکنش های تندی را در پی داشت. ارگ 

ریاست جمهوری، با نرش اعامیه ای آن را محکوم کرده 

که  است  تلفات سنگینی  این حمله  علت  که  گفت  و 

نیروهای  سوی  از  جنگ  میدان های  در  تروریست ها 

امنیتی و دفاعی افغانستان برداشته اند؛ اما قربانیان 

جنگ نابرابر افغانستان، همواره غیر نظامیان بوده اند.

در  را  عمرش  سال های  از  بیش تر  فیضی،  حسین 

آوارگی و مهاجرت سپری کرده است؛ اما امیدوار است 

بیاید.  افغانستان صلح  که روزی در 

گفت وگوهای صلح امریکا با طالبان وارد یازدهمین 

خلیل زاد،  زملی  قبل  روز  چند  و  است  شده  دورش 

صلح،  گفت وگوهای  در  امریکا  دولت  رسمی  مناینده 

آمد. کابل  به 

»کسانی که پشت میز مذاکره با طالبان می نشینند، 

آن ها  نیستند.  ما  واقعی  مناینده های  عنوان  هیچ  به 

اند. درست است که ما امید داریم که  تاجران جنگ 

یک روز در افغانستان صلح بیاید؛ چون که هیچ جنگی 

تا ابد ادامه پیدا منی کند، حتا جنگ اول و دوم جهانی 

شد.  متام  شدند،  کشته  آن  در  انسان  میلیون ها  که 

این جا  اما مسأله  افغانستان هم متام می شود؛  جنگ 

می دانند،  ما  رهران  را  شان  خود  که  کسانی  است؛ 

بخواهند تا این جنگ متام شود.«

هیچ  را  فیضی  حسین  مهاجرت،  سخت   روزهای 

گاه از رسیدن به روزهای روشن آینده ناامید نکرد. به 

افغانستان برگشت، کار کرد تا فرزندانش بتوانند درس 

شکوفایی  در  او  فرزندان  که  برسد  روزی  و  بخوانند 

باشند. سهیم  افغانستان 

خیانت  وطنش  به  که  کسی  است.  مادر  »وطن، 

می کند، مثل این است که به مادرش خیانت کند. به 

بزند.« زخم  مادرش  جسم 

از دست داد.  را  ربابه ی شش ساله  حسین فیضی، 

هر کسی می تواند تصور کند که یک پدربزرگ چقدر 

نواسه هایش را دوست دارد و درد از دست دادن فرزند 

تا چه اندازه می تواند کارد رسیده به استخوان باشد. 

است  سال ها  که  است  تعصباتی  از  خسته  حسین 

دامن گیر مردم افغانستان است. او، صلحی را دوست 

آیینه ی  در  را  خود  افغانستان  مردم  متام  که  دارد 

اندازه  یک  به  آن  از  مردم  متام  که  صلحی  ببیند.  آن 

کند.  کار  آسوده  خیال  با  بتواند  حسین  برند.  سهم 

فرزندانش کسانی باشند که دامن پاره ی این رسزمین 

زده  حسین  به  عمیقی  زخم های  جنگ،  می دوزند.  را 

از مسیری که به  او را  اما این زخم ها نتوانسته  است؛ 

شود. مانع  می کند،  دنبال  روشنایی  سمت 

صلح باید آیینه ی قدنمای تمام اقوام باشد

هام همتا
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مســؤوالن وزارت زنــان، می گوینــد کــه در ســال جــاری 

خورشــیدی، بیــش از 51 پرونــده ی جــدی خشــونت علیــه 

ــت. ــیده  اس ــت رس ــه ثب ــتان ب ــان در افغانس زن

ــان،  ســپوژمی وردک، معــاون پالیســی و مســلکی وزارت زن

ــه  ــت ک ــری گف ــت خ ــک نشس ــو( در ی ــنبه )13 دل روز یک ش

ــاری  ــال ج ــان، در س ــه زن ــونت علی ــدی خش ــده ی ج 51 پرون

بــه ثبــت رســیده  کــه بیشــرین آن در والیت هــای رسپــل، 

بادغیــس، فاریــاب، جوزجــان، بامیــان، فــراه، تخــار، بلــخ، 

ــت. ــاده اس ــاق افت ــل اتف ــار و کاب ننگره

ــان، 10 مــورد در بادغیــس،  ــن می ــد کــرد کــه از ای او تأکی

7 مــورد در رسپــل، 5 مــورد در بامیــان و 12 مــورد در والیــت 

فاریــاب بــه ثبــت رســیده اســت.

در  ناپســند  رســوم  و  »عــادت  گفــت:  وردک،  بانــو 

خانواده هــا، ازدواج اجبــاری و زیــر ســن، بــدل دادن دخــران، 

ــن  ــاد، از اصلی تری فقــر، بی ســوادی و گرفــنت طویانه هــای زی

عوامــل خشــونت علیــه زنــان در افغانســتان اســتند.«

ــی  ــاوز جنس ــورد تج ــک م ــت، ی ــان گف ــو وردک، هم چن بان

بــر یــک دخــر خردســال در والیــت بادغیــس بــه ثبــت رســیده 

ــود  ــرادی ب ــت، یکــی از اف ــن والی و رییــس شــورای علــامی ای

ــده را ببنــدد. ــن پرون ــه نحــوی می خواســت ای کــه ب

بــه تاریــخ پنجــم مــاه جــدی ســال جــاری، دخــر ده ســاله ای 

ــام خاطــره کــه در یــک مدرســه ی دینــی در شــهر قلعــه ی  ــه ن ب

ــه  ــنت ب ــگام رف ــد، هن ــس درس می خوان ــت بادغی ــز والی ــو مرک ن

ــه  ــرار گرفــت. ســپس، وزارت داخل دست شــویی، مــورد تجــاوز ق

اعــام کــرد کــه ســه نفــر از دانش آمــوزان ایــن مدرســه، بــه اتهــام 

تجــاوز جنســی بــر ایــن کــودک، بازداشــت شــده انــد. ایــن 

مدرســه، از رییــس شــورای علــامی والیــت بادغیــس بــوده اســت.

تــازه ای  موضــوع  افغانســتان  در  زنــان  علیــه  خشــونت 

و  زنــان  حقــوق  حامــی  نهادهــای  همه ســاله   نیســت؛ 

نهادهایــی کــه بــه مســائل حقــوق بــرشی می پردازنــد، از 

انــواع خشــونت ها علیــه زنــان گــزارش می دهنــد. چنــدی 

ــواده را  ــه و خان پیــش، کمیســیون مســتقل حقــوق بــرش، خان

بــه عنــوان ناامن تریــن مــکان بــرای زنــان عنــوان کــرده بــود.

از ســویی هــم، گــزارش اخیــر کمیســیون حقــوق بــرش 

افغانســتان در مــورد وضعیــت زنــان در افغانســتان، نشــان 

مــی داد کــه خشــونت علیــه زنــان، 8 درصــد نســبت بــه ســال 

ــت. ــه اس ــش یافت ــته افزای گذش

خشــونت فیزیکــی، خشــونت جنســی، خشــونت اقتصــادی 

و خشــونت روانــی و لفظــی، از مهم تریــن انــواع خشــونت هایی 

اســت کــه در ایــن گــزارش از آن نــام گرفتــه شــده بــود.

مناینــده ی ویــژه ی وزارت خارجــه ی امریــکا در امــور صلــح 

افغانســتان، از پیرشفــت در رونــد صلــح ابــراز خوشــبینی کــرده 

اســت.

ــا  ــدار ب ــو( در دی ــنبه )13 دل ــل زاد، روز یک ش ــی خلی زمل

ــد  ــت در رون ــین، از پیرشف ــور پیش ــرزی، رییس جمه ــد ک حام

ــت  ــدوار اس ــه امی ــه ک ــرده و گفت ــبینی ک ــراز خوش ــح، اب صل

ــد.  ــه ای برس ــه نتیج ــان، ب ــا طالب ــا ب گفت وگوه

آقــای کــرزی نیــز در ایــن دیــدار، بــر جدیــت و رسعــت در 

پروســه ی صلــح تأکیــد کــرده اســت. آقــای کــرزی، هم چنــان 

ــد حمله هــای خــود  ــی بای ــه اســت کــه نیروهــای امریکای گفت

ــد. ــان می شــود، متوقــف کنن را کــه ســبب تلفــات غیرنظامی

آقــای خلیــل زاد کــه روز شــنبه )12 دلــو( از اســام آباد 

بــه کابــل آمــد، بــا رهــران حکومــت وحــدت ملــی نیــز دیــدار 

کــرده اســت.

او در دیــدار بــا رییس جمهــور غنــی، بــا بیــان ایــن کــه در 

ــه ای  ــل ماحظ ــت قاب ــدام پیرشف ــان، ک ــا طالب ــا ب گفت وگوه

ــن  ــه در ای ــت ک ــرده اس ــدواری ک ــراز امی ــه، اب ــورت نگرفت ص

ــد.  ــی دســت یاب ــه نتیجــه ی مثبت راســتا ب

آقــای خلیــل زاد، بــا اشــاره بــه جزئیــات اخیــر گفت وگوهــای 

امریــکا بــا طالبــان در دوحــه، گفته اســت: »منتظر پاســخ روشــن 

طالبــان بــر اســاس یــک میکانیــزم عملــی بــرای آتش بــس و یــا 

کاهــش قابــل ماحظــه و پایــدار خشــونت کــه مــورد قبــول مــردم 

افغانســتان و حکومــت امریکا باشــد، اســتیم.«

مناینــده ی ویــژه ی وزارت خارجــه ی امریــکا در امــور صلــح 

ــی  ــه، رییــس اجرای ــه عبدالل ــا عبدالل ــدار ب افغانســتان، در دی

ــأت مذاکــره  ــه اســت کــه هی ــز گفت ــی نی حکومــت وحــدت مل

کننــده ی افغانســتان بــا طالبــان، بایــد فراگیــر و همــه شــمول 

باشــد و از متــام اطــراف در افغانســتان منایندگــی کنــد.

پیــش از ایــن، گــروه طالبــان بــا کاهــش خشــونت موافقــت 

کــرده بــود. ایــن گــروه، هم چنــان ابــراز امیــدواری کــرده 

بــود کــه توافق نامــه ی صلــح بــا امریــکا، تــا پایــان مــاه پیــش 

ــه امضــا برســد. میــادی ب

ارگ ریاســت جمهوری، امــا تأکیــد کــرده اســت کــه مــردم 

افغانســتان کاهــش خشــونت نــه؛ بلکــه آتش بــس می خواهنــد. 

ــه اســت  ــق صدیقــی، ســخن گوی ریاســت جمهوری گفت صدی

کــه اگــر گــروه طالبــان بــا برقــراری آتش بــس موافقــت نکنــد، 

ــه ی  ــه نتیج ــگ، ب ــم جن ــح و خت ــرای آوردن صل ــا ب گفت وگوه

مثبتــی نخواهــد رســید.

بــر بنیــاد گــزارش تــازه ی ســازمان بهداشــت جهانــی، آمــار 

قربانیــان ویــروس کرونــا، بــه 304 نفــر رســیده و بیــش از 14 

هــزار نفــر دیگــر نیــز بــه ایــن ویــروس مبتــا شــده انــد.

ایــن  بــه  مبتایــان  از  نفــر   140 کــه  می شــود  گفتــه 

ویــروس، در خــارج از چیــن بــه رس می برنــد. در ایــن گــزارش، 

هم چنــان آمــده اســت کــه یــک مــرد چینــی در نتیجــه ی ابتــا 

ــه اســت. ــن جــان باخت ــروس در فیلیپی ــن وی ــه ای ب

ــن  ــرد ممک ــن ف ــه ای ــه ک ــی، گفت ــت جهان ــازمان بهداش س

ــا  ــروس مبت ــن وی ــه ای ــن، ب ــور فیلیپی ــه کش ــفر ب ــش از س پی

ــت. ــوده اس ب

ایــن در حالــی اســت کــه روز شــنبه )12 دلــو( دولــت چیــن، 

گفتــه بــود کــه ویــروس کرونــا جــان 25۹ نفــر را گرفتــه و بیــش 

از 12 هــزار نفــر دیگــر نیــز بــه آن مبتــا شــده انــد. بــه دنبــال 

گســرش ایــن ویــروس در چیــن، رشکت هــا در ایــن کشــور، از 

کارمنــدان خــود خواســته اند تــا زمــان بهبــود وضعیــت، حداقــل 

یــک هفتــه ی دیگــر رس کار خــود حــارض نشــوند.

ایــن ویــروس بــه 20 کشــور جهــان  در حــال حــارض، 

ــان  ــهر ووه ــه در ش ــورهایی ک ــیاری از کش ــرده و بس ــیوع ک ش

ــد نیــز، تــاش می کننــد کــه آن هــا را از چیــن  دانش جــو دارن

ــد. ــارج کنن خ

بــا ایــن حــال، وزیــر صحــت افغانســتان، گفتــه اســت، 41 

ــر  ــن گی ــان کــه در شــهر ووهــان چی ــان افغ ــر از دانش جوی نف

ــه افغانســتان منتقــل خواهنــد شــد. ــه زودی ب ــد، ب مانده ان

فیروزالدیــن فیــروز، گفتــه اســت کــه وزارت صحــت، بــرای 

جلوگیــری از ورود ویــروس کرونــا بــه افغانســتان، آمادگی هــای 

الزم را روی دســت گرفتــه اســت.

ویــروس کرونــا، یکــی از کشــنده ترین ویروس هــا در جهــان 

ــد.  ــه انســان رسایــت می کن ــات وحشــی ب اســت کــه از حیوان

آنچــه پزشــکان می گوینــد، تــب شــدید، رسفــه، نفس تنگــی و 

ضعــف، از عایــم اصلــی ایــن ویــروس اســت.

ــدن  ــل ش ــت وص ــرده اس ــد ک ــی، تأکی ــوری غن رییس جمه

والیــت غــور بــه شــبکه ی ملــی، از اهــداف اساســی حکومــت 

افغانســتان اســت.

ــو( از  ــنبه )13 دل ــت روز یک ش ــس از چاش ــی، پ ــای غن آق

طریــق ویدیــو کنفرانــس، بــا باشــندگان والیــت غــور صحبــت 

کــرده و گفتــه اســت کــه ایــن والیــت، بــه شــبکه ی ملــی وصــل 

خواهــد شــد. 

ــرای  ــه ب ــود ک ــد ب ــار خواه ــای افتخ ــت: »ج ــزوده اس او اف

خدمــت بــه غــور برســیم و یــک بحــث همه جانبــه بــرای 

انکشــاف غــور داشــته باشــیم. اتصــال غــور بــه شــبکه ی ملــی 

ــبکه،  ــن ش ــه ای ــور ب ــال غ ــدون اتص ــت. ب ــداف ماس ــزو اه ج

شــبکه ی ملــی را تکمیــل کــرده منی توانیــم. ســال گذشــته ۹ 

والیــت بــه شــبکه ی ملــی وصــل شــد. غــور بایــد بــه شــبکه ی 

ــود.« ــل ش ــزی وص مرک

آقــای غنــی، گفتــه اســت کــه باشــندگان والیــت غــور، 

وعده هــای خالــی نــه؛ بلکــه عمــل می خواهنــد. او تأکیــد 

کــرده اســت کــه منــار جــام، در ســال آینــده بــه صــورت 

اساســی مــورد توجــه جــدی قــرار می گیــرد.

ــندگان  ــت های باش ــه خواس ــت ک ــه اس ــور گفت رییس جمه

نشــده همچــون  کــه مطــرح  غــور در بخش هایــی  والیــت 

ــورد  ــی م ــوب مل ــت آب«، در چارچ ــت و مدیری ــارف، صح »مع

توجــه جــدی قــرار می گیــرد.

ایــن در حالــی اســت کــه تظاهــرات چنــدروزه ی باشــندگان 

ــه نامتــوازن بــودن بودجــه ی ســال  والیــت غــور در اعــراض ب

مالــی 13۹۹ خورشــیدی، روز شــنبه )12 دلــو( پایــان یافــت.

ــش،  ــور-، 15روز پی ــت غ ــز والی ــوه -مرک ــندگان فیروزک باش

ــت و  ــی دول ــه بی  توجه ــبت ب ــی، نس ــت اعراض ــک حرک در ی

ــای  ــام اداره ه ــای مت ــوازن، دروازه  ه ــد نامت ــی در رش بی عدالت

ــت  ــن والی ــی را در ای ــای خصوص ــمول بانک ه ــه ش ــی ب دولت

مســدود کردنــد و از حکومــت مرکــزی خواهــان ســاخت رسک 

ــدند. ــان ش ــای ش ــرای خانه ه ــرق ب ــردن ب ــم ک و فراه

ــک  ــی، پــس از گذشــت نزدی رسانجــام، رییس جمهــور غن

ــده  ــور، وع ــت غ ــه والی ــی ب ــتادن هیأت ــا فرس ــه ب ــه دو هفت ب

داده اســت تــا بــه خواســته های باشــندگان ایــن والیــت 

ــد. ــیدگی کن رس

ــه  عبدالحــی تابــش، ســخن گوی حرکــت »راه و روشــنی« ب

ــرای  ــا ب ــه اعراض ه ــت ک ــه اس ــل گفت ــح کاب ــه ی صب روزنام

همیشــه پایــان نیافتــه و در صــورت وعده خافــی از ســوی 

ــد. ــد ش ــدازی خواه ــر راه ان ــار دیگ ــت ب ــن حرک ــت، ای حکوم

ســاخت  خواســتار  غــور،  والیــت  در  اعراض کننــدگان 

جــاده و تأمیــن بــرق بودنــد کــه در بودجــه ی ســال مالــی 

13۹۹ در نظــر گرفتــه نشــده اســت.

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 $
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شــکایت های  بــه  رســیدگی  کمیســیون  مســؤوالن 

رأی  هــزار   300 روی  بحــث  کــه  می گوینــد  انتخاباتــی، 

جنجالــی ادامــه دارد و تــا یکــی-دو روز دیگــر در مــورد آن 

شــد. خواهــد  فیصلــه 

چمن شــاه اعتــامدی، رییــس دبیرخانــه ی ایــن کمیســیون، 

ــه  ــت ک ــری گف ــت خ ــک نشس ــو( در ی ــنبه )13 دل روز یک ش

رونــد دســته بندی و تصنیــف شــکایت  های اســتینافی در حــال 

تکمیــل شــدن اســت و بــه زودی، در مــورد آن فیصله هایــی 

صــورت خواهــد گرفــت.

جمع بنــدی  و  تصنیــف  دســته بندی،  »رونــد  افــزود:  او 

اســت.  شــدن  تکمیــل  حــال  در  اســتینافی  شــکایت های 

بعضــی از ایــن شــکایت ها، مرحلــه ی تحلیــل و ارزیابــی  شــان را 

ــه اســت،  ــده اســت، بســیاری از پرونده هــا آمــاده ی فیصل گذران

بــه احتــامل زیــاد، در جریــان یکــی-دو روز آینــده فیصله هایــی 

می گیــرد.« صــورت 

ــی  ــکل خاص ــه مش ــی ک ــت، در صورت ــامدی گف ــای اعت آق

شــکایت های  بــه  رســیدگی  کمیســیون  نشــود،  ایجــاد 

انتخاباتــی طــی چنــد روز آینــده نتیجــه ی کار خــود را بــه 

ــت جمهوری،  ــات ریاس ــی انتخاب ــه ی نهای ــام نتیج ــور اع منظ

می فرســتد. انتخابــات  مســتقل  کمیســیون  بــه 

بــه گفتــه ی او، پرونده هــای جنجالــی بــه شــمول 300 

بــه  رســیدگی  کمیســیون  اعضــای  میــز  روی  رأی،  هــزار 

ــث در  ــارض، بح ــال ح ــت و در ح ــتینافی اس ــکایت های اس ش

مــورد آن جریــان دارد.

او گفــت: »طــی یکــی-دو روز آینــده، روی مــوارد جنجالــی 

نقطــه ی پایــان گذاشــته می شــود. ممکــن اســت بــا رســیدگی 

بــه شــکایت های اســتینافی، بــه ســوی تفتیــش و بازشــامری و 

تطبیقــات برویــم.«

مســؤوالن کمیســیون رســیدگی بــه شــکایت های انتخاباتــی، 

دو هفتــه پیــش اعــام کردنــد کــه بیــش از شــش هــزار شــکایت  

اســتینافی بــه ثبــت رســیده اســت. بیشــرین شــکایت های 

اســتینافی، از ســوی دســته های انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی، 

دولت ســاز و صلــح و عدالــت اســامی ثبــت شــده اســت.

کمیســیون مســتقل انتخابــات، در اول مــاه جــدی، نتیجــه ی 

تکمیــل  از  پــس  را  ریاســت جمهوری  انتخابــات  ابتدایــی 

بازشــامری آرا، اعــام کــرد. بــر اســاس ایــن نتیجــه، محمدارشف 

غنــی، بــا گرفــنت بیــش از پنجــاه درصــد آرا در صــدر و عبداللــه 

عبداللــه، در مقــام دوم قــرار گرفــت. آقــای غنــی بیــش از ۹23 

هــزار رأی )50.64 درصــد( و آقــای عبداللــه بیــش از 720 هــزار 

رأی )3۹.52 درصــد( بــه دســت آورد.

از 16هــزار  بیــش  از  ابتدایــی  بررســی های  اســاس  بــر 

شــکایت از ایــن نتیجــه در دفاتــر والیتــی کمیســیون رســیدگی 

بــه شــکایت های انتخاباتــی، فیصلــه شــده اســت کــه آرای 

ــود. ــامری ش ــی بازش ــل رأی ده ــزار مح ــج ه ــش از پن بی

دفــر  اســتینافی،  شــکایت های  ثبــت  رونــد  پایــان  بــا 

مرکــزی کمیســیون رســیدگی بــه شــکایت های انتخاباتــی، در 

جریــان 15 روز بــه آن رســیدگی خواهــد کــرد.

رســیدگی  کمیســیون  فیصلــه ی  از  پــس  اســت  قــرار 

انتخابــات  نهایــی  نتیجــه ی  انتخاباتــی،  شــکایت های  بــه 

شــود. اعــام  ریاســت جمهوری 

وارد  کرونــا  ویــروس  اگــر  کــه  وزیــر صحــت، می گویــد 

ــزار  ــه ه ــدود س ــاه، ح ــش م ــان ش ــود، در جری ــتان ش افغانس

نفــر را مبتــا خواهــد کــرد.

یــک  در  دلــو(   13( یک شــنبه  روز  فیــروز،  فیروزالدیــن 

نشســت خــری گفــت کــه وزارت صحــت، بــرای جلوگیــری از 

ــه افغانســتان، آمادگی هــای الزم را روی  ــا ب ــروس کرون ورود وی

ــه اســت. دســت گرفت

او افــزود: »بــر اســاس محاســبات مــا، در صورتــی کــه 

ــان شــش مــاه،  ــا وارد افغانســتان شــود، در جری ویــروس کرون

ــری  ــرای جلوگی ــا ب ــرد. م ــد ک ــا خواه ــر را مبت ــزار نف ــه ه س

از ایــن ویــروس، آمادگــی داریــم، حتــا نســبت بــه ســایر 

کشــورها، رشایــط بهــری داریــم تــا از شــیوع ایــن ویــروس در 

افغانســتان، جلوگیــری کنیــم.«

آقــای فیــروز، گفــت کــه در جریــان یــک هفتــه ی گذشــته، 

تیم هــای وزارت صحــت از حــدود 262 نفــری کــه از چیــن 

وارد افغانســتان شــده، در خانه هــای شــان نظــارت کــرده 

اســت. او عــاوه کــرد، کســانی کــه از شــهر ووهــان چیــن بــه 

افغانســتان می آینــد، بایــد بــه مــدت 14 روز قرنطیــن شــوند.

ــان و  ــان افغ ــر از دانش جوی ــه 41 نف ــت ک ــان گف او هم چن

بعضــی از خانواده هــای شــان کــه در شــهر ووهــان چیــن گیــر 

مانــده انــد، بــه زودی بــه افغانســتان منتقــل خواهنــد شــد.

او گفــت کــه تصمیــم انتقــال دانش جویــان افغــان از شــهر 

ــرا 41 نفــر، حــدود  ــه کابــل، خطرهایــی هــم دارد؛ زی ووهــان ب

30 میلیــون نفــر را تهدیــد خواهــد کــرد؛ امــا بــا وجــود ایــن هــم 

ــرای  ــوند و ب ــل می ش ــتان منتق ــه افغانس ــان ب ــن دانش جوی ای

مــدت 14 روز در قرنطیــن خواهنــد بــود.

آقــای فیــروز، گفــت کــه در جریــان چنــد روز گذشــته، 

ــد،  ــده بودن ــی ش ــار رسماخودگ ــه دچ ــر ک ــد نف ــدود دو ص ح

بــه شــفاخانه ها مراجعــه کــرده  انــد تــا نگرانــی شــان در مــورد 

ــرد  ــد ک ــود. او تأکی ــع ش ــا رف ــروس کرون ــه وی ــدن ب ــاب ش مص

ــه  ــدن ب ــاب ش ــان دهنده ی مص ــه ای نش ــب و رسفت ــر ت ــه ه ک

ــت. ــا نیس ــروس کرون وی

آقــای فیــروز، تریــح کــرد کــه زمینــه ی تشــخیص ویــروس 

کرونــا در افغانســتان مســاعد نیســت و از همیــن  رو، وزارت 

ــان  ــی جه ــازمان صح ــه س ــکوک را ب ــای مش ــت منونه ه صح

ــود. ــه ش ــورد آن مطالع ــا در م ــتد ت می فرس

او افــزود کــه رسعــت انتشــار ویــروس کرونــا زیــاد بــوده؛ امــا 

رسعــت مــرگ آن پاییــن اســت. او ادامــه داد: »هــر کســی کــه 

ــا مبتــا می شــود، منی میــرد؛ بلکــه افــرادی  ــه ویــروس کرون ب

ــی شــان پاییــن باشــد. بســیاری از  ــد کــه قــدرت بدن می میرن

ــاره  ــد، دوب ــده بودن ــاب ش ــروس مص ــن وی ــه ای ــه ب ــرادی ک اف

ــدند.« ــد ش صحت من

از ســویی هــم، محمــد داوود الطــاف، مناینــده ی ســازمان 

صحــی جهــان در ایــن نشســت، گفــت کــه در رسارس جهــان، 

آمادگی هــای فراوانــی بــرای مقابلــه بــا ایــن ویــروس روی 

دســت گرفتــه شــده اســت.

ــیار  ــای س ــه تیم ه ــت ک ــه اس ــت گفت ــد وزارت صح هرچن

صحــی در میدان هــای هوایــی افغانســتان گامشــته شــده 

ــا اســتند را تشــخیص  ــا افــرادی کــه مبتــا بــه ویــروس کرون ت

بــه  بــه تازگــی از چیــن  امــا دانش جویانــی کــه  بدهنــد؛ 

ــدون  ــن تیم هــا، ب ــد کــه ای ــد، می گوین افغانســتان برگشــته ان

هیــچ گونــه بررســی، می گذارنــد تــا مســافران وارد افغانســتان 

ــوند. ش

گــزارش  دلــو(   13( یک شــنبه  روز  چینــی،  رســانه های 

ــن کشــور  ــا در ای ــروس کرون ــان وی ــد کــه شــامر قربانی داده ان

بــه بیــش از 300 نفــر رســیده و بیــش از 14 هــزار نفــر را مبتــا 

کــرده اســت.

ــت  ــان اس ــروس در جه ــن وی ــا، خطرناک تری ــروس کرون وی

و از شــهر ووهــان چیــن، شــیوع پیــدا کــرد. ایــن ویــروس، در 

حــال حــارض بــه ســایر کشــورهای جهــان نیــز رســیده اســت. 

کرونــا، از انســان بــه انســان منتقــل می شــود و عایــم آن، تــب 

و نفــس تنگــی اســت.

تا یکی-دو روز دیگر رسنوشت 300 هزار رأی 
جنجالی مشخص می شود

وزیر صحت: اگر کرونا وارد افغانستان شود
در 6 ماه سه هزار نفر مبتال خواهد شد

رییس شورای علامی بادغیس مانع بررسی 
پرونده ی تجاوز جنسی بر یک دخرت خردسال شد

زملی خلیل زاد: امیدوارم گفت وگوها با طالبان 
به نتیجه  برسد

ویروس کرونا جان یک مرد چینی 
را در فیلیپین گرفت

غنی: 
والیت غور به شبکه ی ملی وصل خواهد شد
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و  ورزش  هواداران  ورزش کاران،  متام  باید  بگویم  می خواستم 

واقعی  و  مفهوم درست  تا  ببینند  را  فیلم  این  ما  ورزش  مسؤوالن 

برای  فیلم  این  متاشای  می گویم  حاال  اما  کنند؛  درک  را  ورزش 

همه خوب است، به خصوص در جامعه ی پراکنده و دورافتاده ی 

ما که نیاز به روح جوان مردی، پهلوانی و ورزش دارد. شاید برای آن 

که تختی را می شناسم، از این فیلم خوشم آمد؛ اما فیلم غام رضا 

»گاو خشم گین،  فیلم های  بیوگرافی ورزشی شبیه  ژانر  تختی در 

کشتی گیر، راکی، محمدعلی و ...« است. با وجودی که فیلم از 

دنبال  به  اما  می شود؛  رشوع  تختی  مرگ  یا  خودکشی  صحنه ی 

تعداد  و  نه مدال  واقعی ورزش است،  و مفهوم  او  توضیح زندگی 

قهرمانی. فیلم تاش دارد تا مناسبات زندگی یک قهرمان ورزش را 

در جامعه و زوایای زندگی اش را که الگو و استوره است، به شکل 

تازه و نزدیک تر به منایش بگذارد و منونه ی دیگری از جوان مردی 

که روح ورزش در او حلول کرده است، معرفی کند.

استوره ها حاصل رؤیاهای جمعی افراد است و استوره سازی کار 

فردی نیست؛ برای همین، همیشه دوست داشته ام که جامعه ی ما 

الگوها و استوره های داشته باشد که موجب حرکت و شکل گیری 

ذهنیت مثبت و خاق باشند. استوره ها شکل می گیرند تا جامعه و 

مردم الگو داشته باشند و کاش چهره ی استوره های ما به گونه ای 

داشته  هم ذات پنداری  آن ها  با  بتوانیم  تاریخ  متام  در  که  باشد 

باشیم تا تجلی دردها، رنج ها و خوشی های مان باشند. استوره ها 

امروز و در زندگی انسان مدرن نیز نقش بزرگی دارند؛ اما نه از نظر 

اعتقادی که از نظر تأثیری که در ادبیات و هر دارند. مسأله ای 

فرهنگی  و مجامع  افغانستان اصا جدی گرفته منی شود  در  که 

و رسمی، طرح و فکری بر این موضوع ندارند. استوره ها برای ما 

این فرصت را فراهم می کنند تا جهت درست داشته و آرام باشیم.

فیلم غام رضا تختی، کار بهرام توکلی، سازنده ی فیلم »تنگه ی 

در  و  شده  ساخته  سفید  و  سیاه  صورت  به  که  است  ابوقریب« 

در جامعه  ورزش  راستین  قهرمان  یک  نقش  برجسته سازی  صدد 

خصوص  به  و  قدیمی  ورزش کاران  است.  مردم  با  تعامل  در  و 

آوازه ی  که  می دانند  همه  استند.  آشنا  او  با  ما  کشتی گیران 

آسیایی  و  جهان  قهرمانی  املپیک،  مدال های  به  معطوف  تختی 

با یک  او است. فیلم  نیست که برای روحیه ی مردمی و پهلوانی 

رشوع  کودکی اش  زمان  به  تختی  شهرت  دوران  از  »فلش بک« 

می شود که او در فقر و تنگ دستی به رس می برد. همین مسأله، 

شده  استفاده  املانت های  و  فیلم  رنگ  لوکیشن ها،  انتخاب  نوع 

بزرگ  تختی  با  نوجوانی  دوران  از  متاشاگر  تا  می شوند  موجب 

شود و با وجود ضعف هایی که در فیلم وجود دارد، با پیش زمینه ی 

ذهنی ای که از شهرت، داستان ها و زندگی او دارد، بتواند با فیلم 

همراه شود. کارگردان، دوران کودکی زندگی تختی را بسیار سیاه 

جوان مردی  همه  آن  برای  را  زمینه  تا  می دهد  جلوه  اغراق آمیز  و 

ورطه ی  به  را  فیلم  که  کند  فراهم  شهرت،  دوران  در  او  فتوت  و 

سیاهی ای  می دهد.  سوق  زیاد  بزرگ منایی  یا  بودن  »اگزجره« 

که فقط ورزش می تواند آن را سپید کند و چنین می شود؛ ورزش 

زندگی تختی را نجات می دهد و تختی زندگی بسیاری دیگر را!

اغراق شدیدی که در فضاها و لوکیشن وجود دارد، باید زمینه 

را برای خوبی های یک پهلوان مردمی فراهم کند؛ اما میان این دو 

زمان، فاصله افتاده و کمی از لذت و باورپذیری شخصیت اصلی 

داستان کم کرده است.

کارگردان تاش دارد که شخصیت فیلمش را قدیس و استوره ی 

به متام معنا نشان دهد که عادت های بسیار نیک و انسان دوستانه  

دارد و به حال مشکات و برادر بزرگ تر در جامعه بدل شده است 

که همه تاش دارند، مشکات شان را از طریق او حل کنند. یک 

قهرمان بزرگ ورزش که در جامعه عزت و آبرو دارد و مردم به پاس 

رشادت هایش در میدان های جهانی و بین املللی، وساطت او را 

برای رفع مشکل دیگران می پذیرند.

این هامن الگویی است که ما در جامعه ی ورزشی و غیر ورزشی 

خود کم داریم. افرادی که مردم همه او را دوست داشته باشند و 

او نیز متام خوشی هایش را برای رشد و پیرشفت جامعه فدا کند.

تختی در این فیلم کسی است که شهرت بسیار زیادی دارد، 

محبوب است؛ اما بر خاف دیگران که به دنبال ساخنت زندگی 

و تعامل با ارباب قدرت برای برخورداری بیشر استند، متام دار و 

ندارش، حتا مدال و لباس های املپیکی و رسمی اش را در حالی 

که خودش از بی پولی رنج می برد، به مردم می بخشد.

مالی،  رنگین  و  سنگین  پیشنهاد  و  جذابیت  هیچ  به  تختی 

برای آن پاسخ منی دهد که کودکان فقیر فکر نکنند، کودک فقیر 

یافته  دست  آرمانی  و  بزرگ  امکان های  و  غذا  به  امروز  دیروزی، 

در  که  بل  نکرده،  فراموش  را  گذشته اش  تنها  نه  او  یعنی  است؛ 

تاش است تا رابطه ی آن را حفظ کرده و کاری نکند تا کودکان 

شوند.  رسخورده  دارند،  قرار  او  دیروزی  موقعیت  در  که  امروز 

منی گنجد.  ما  ورزش کاران  و  ورزش   تخیل  در  حتا  که  مسأله ای 

شناخت تختی و متاشای این فیلم، حتا اگر برای کشور دیگر و 

بر اساس مصلحت های سیاسی، حزبی و نژادی در جای دیگری 

پهلوانی،  روحیه ی  ایجاد  موجب  می تواند  باشد،  شده  ساخته 

قهرمانی  یا  پروتاگونیست  شود.  جامعه  در  خوب  و  مردم ساالرانه 

که آن قدر روی اعتقادات و باورهایش می ایستد تا آنتی گونیست ها 

می کنند.  فراهم  را  او  خودکشی  زمینه ی  جامعه(،  و  )مسؤوالن 

کسانی که تختی را می شناسند و این فیلم را دیده اند، معتقدند 

در  نیز  تختی  شخصیت  از  فیلم  قدیس گونه ی  روایت  حتا  که 

از این است که نشان   او حتا بهر  او نزدیک نیست و  واقعیت به 

از ضعف کارگردان در نحوه ی تصویربرداری و انتخاب نابازی گران 

دارد؛ بازی گرانی که فقط به دلیل شباهت فیزیک چهره به تختی، 

بازی گری! توانایی  و  قدرت  نه  اند  انتخاب شده 

فیلم غالم رضا تختی؛ رنج یک پهلوان
نعمت رحیمی

نویسنده

فیلم غالم رضا تختی، 

کار بهرام توکلی، 

سازنده ی فیلم 

»تنگه ی ابوقریب« 

است که به صورت 

سیاه و سفید ساخته 

شده و در صدد 

برجسته سازی نقش 

یک قهرمان راستین 

ورزش در جامعه و 

در تعامل با مردم 

است. ورزش کاران 

قدیمی و به خصوص 

کشتی گیران ما با 

او آشنا استند. همه 

می دانند که آوازه ی 

تختی معطوف به 

مدال های املپیک، 

قهرمانی جهان 

و آسیایی نیست 

که برای روحیه ی 

مردمی و پهلوانی او 

است. فیلم با یک 

»فلش بک« از دوران 

شهرت تختی به زمان 

کودکی اش رشوع 

می شود که او در فقر 

و تنگ دستی به رس 

می برد. 


