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گزارشگفت وگو

اگــر نیــم نگاهــی بــه پیامدهــا و عــوارض اعتیــاد بــه 

مــواد مخــّدر بیندازیــم، خواهیــم دیــد كــه پیامدهــای 

اقتصــادی،  نظــر  از  را  خانــواده  و  فــرد  اعتیــاد، 

از  بــر می گیــرد.  اجتامعــی، روانــی و جســمی در 

مهم تریــن عــوارض جســمی اعتیــاد بــه مــواد مخــدر، 

می تــوان بــه ناراحتی هــای عصبــی، بی اشــتهایی، 

چشــم،  و  بینــی  از  آب  مكــرر  ریــزش  اضطــراب، 

ناراحتــی عضالنــی و فشــار شــدید در ســتون فقــرات، 

ــرد. ــاره ك ــد آن اش ــدن و مانن ــر ش الغ

در بخش اقتصادی برخی پیامدهای...

در  داخلــه  امــور  وزارت  دلــو(   21( گذشــته  روز 

صفحــات اجتامعــی خــود از طــرف مســعود اندرابــی 

رسپرســت ایــن وزارت بــه نــر رســانده اســت کــه 

چهــار مــاده دارد و مــن ایــن امریــه آن طــور کــه وزارت 

امــور داخلــه اعــالم داشــته اســت، بــرای حفــظ »ارسار 

ارائــه ی  پراکنده گــی در  از  و جلوگیــری  وظیفــه ای 

و  اســت  نوشــته شــده  بــه شــهروندان«  اطالعــات 

ــوبین  ــی منس ــه متام ــتورها ب ــن دس ــای ای ــه ماده ه ب

وزارت داخلــه ابــالغ شــده اســت کــه بایــد گفــت 

ــا رســانه ها،  ــه ب ــرای مصاحب ــن اداره، ب برکارمنــدان ای

اســناد... برخــی  همه گانی ســازی 

»در پنــج مــاه گذشــته ســه عنــوان کتــاب هــم 

ــاب در  ــردن کت ــون از کاپی ک ــم؛ چ ــرده ای ــاپ نک چ

در  مــا  کتاب هــای  منی شــود.  پیش گیــری  بــازار 

انبــار مانــده، بــه فــروش نرفتــه اســت و پــول دیگــری 

ــم.« ــر نداری ــاب دیگ ــاپ کت ــرای چ ــز ب نی

ــن بخشــی از گفته هــای شــیراحمد ســعیدی،  ای

مدیرمســؤول انتشــارات ســعید اســت. او در ادامــه 

نــارش  یــک  کــه  زمانــی  کنیــد  »فکــر  می گویــد: 

ــاب  ــوان کت ــاه ســه عن ــج م ــد در پن ــزرگ منی توان ب

ــال و  ــه ح ــک در چ ــای کوچ ــد، نریه ه ــاپ کن چ

روزی اســتند.«

این تنها انتشارات سعید نیست...

متوقــف  طالبــان  و  امریــکا  صلــح  مذاکــرات 

شــده و اکنــون رصفــا بــا نشســت هایی مقطعــی، 

ــدا  ــق پی ــرای تواف ــی را ب ــا رس نخ های ــد ت ــالش دارن ت

خلیــل زاد،  زملــی  دلــو(   20( یک شــنبه  کننــد. 

ــتان  ــح افغانس ــرای صل ــکا ب ــژه ی امری ــتاده ی وی فرس

ــان  ــروه طالب ــدگان گ ــا مناین ــر ب ــه ی قط و وزیرخارج

در دوحــه دیــدار داشــتند. گفتــه می شــود کــه آن هــا 

پیرامــون تأمیــن آتش بــس عمومــی در افغانســتان 

کردنــد. گفت وگــو 

سیاســی  دفــر  ســخن گوی  شــاهین،  ســهیل 

توییــر... صفحــه ی  در  طالبــان 

دستور وزارت داخله محدودیت آزادی بیان است

جنگ محدودیت اطالعاتی 
بر علیه رسانه ها

تطبیق نشدن قانون کاپی رایت
 و از رونق افتادن بازار چاپ کتاب

علل گرايش به اعتياد
و پيش گريی از آن

ملت  شدن؛ 
پایان جنگ در افغانستان
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حادثه ی افشار: 
روایت خونین ِ دهه ی هفتاد

هرن خوش نویسی به نوعی از 
فرهنگ»مردساالر« متأثر است

ــا تصمیــم اشــتباهش بــه خاطــر  پــدری پشــیامن کــه ب

مالمــت  را  خــود  حــاال  دخــرش،   ازدواج  بــا  موافقــت 

ــه در  ــی ک ــرش را از جهنم ــا دخ ــت ت ــده اس ــد، آم می کن

ــات دهــد. او عزمــش را جــزم  ــت، نج ــرده اس ــار ک آن گرفت

ــک آلود  ــامن اش ــا چش ــت. ب ــاال زده اس ــتین ب ــرده و آس ک

گوشــه ی اتــاق دادگاه ایســتاده اســت. دادگاهــی کــه برای 

درخواســت تفریــق صابــره از شــوهرش برگــزار شــده اســت. 

اتاق دادگاه پر از سکوت...

اخیــرا تصاویــری در شــبکه های مجــازی دســت بــه 

ــی  ــر نواجوان ــد دخ ــان می ده ــه نش ــود ک ــت می ش دس

بــا دســت های آلــوده بــه خــون جســد حیوانــی را در 

ــنده ی   ــا و باش ــر، صهب ــن دخ ــت. ای ــه اس ــوش گرفت آغ

جمعــه  روز  کــه  می گویــد  او  اســت.  هــرات  والیــت 

)18دلــو( هنگامــی کــه بــا پــدر، دو خواهــر...

ــد  ــد می کنن ــل، تأیی ــت رسپ ــی در والی ــؤوالن محل مس

ســوی  از  والیــت،  ایــن  در  دخــر  و  مــادر  یــک  کــه 

شــده اند. کشــته  ناشــناس  تفنــگ داران 

بــه  رسپــل،  والــی  ســخن گوی  امانــی،  ذبیح اللــه 

روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد کــه حوالــی ســاعت 

دلــو(...  21( دوشــنبه  بامــداد   04:00

مســؤوالن کمیســیون مســتقل انتخابات، می گویند که روند 

تفتیــش ویــژه ی بیــش از 1400 محــل رأی دهــی و بازشــامری 

298 محــل دیگــر، تــا دو هفتــه  بعــد پایــان خواهــد یافــت.

عبدالعزیــز ابراهیمــی، ســخن گوی کمیســیون مســتقل 

بــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد کــه  انتخابــات، 

ــیدگی... ــیون رس ــی کمیس ــه ی نهای فیصل

مالک »آسامن«: 
از ترس جانم پی گیر قتل »سگم« نشدم

تفنگ داران ناشناس مادر و دخرتی 
را در رسپل کشتند

تفتیش بیش از 1400 محل رأی دهی 
تا دو هفته ی دیگر پایان می یابد

خوش خو شدن مردان در گرو زن گرفنت نیست
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سلامن علی ارزگانی 

)خوش نویس(

)قسمت اول(

زندگی به رنگ زن

گزارش روز
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مذاکرات صلح امریکا و طالبان متوقف 

نشست هایی  با  رصفا  اکنون  و  شده 

را  نخ هایی  رس  تا  دارند  تالش  مقطعی، 

برای توافق پیدا کنند. یک شنبه )20 دلو( 

زملی خلیل زاد، فرستاده ی ویژه ی امریکا 

برای صلح افغانستان و وزیرخارجه ی قطر 

با منایندگان گروه طالبان در دوحه دیدار 

آتش بس  تأمین  پیرامون  آن ها  که  می شود  گفته  داشتند. 

کردند. گفت وگو  افغانستان  در  عمومی 

در  طالبان  سیاسی  دفر  سخن گوی  شاهین،  سهیل 

صفحه ی توییر خود نوشته که مال برادر آخند، رییس دفر 

سیاسی طالبان با زملی خلیل زاد و وزیرخارجه ی قطر دیدار 

و  مذاکرات  نتایج  مهم  موضوعات  بعضی  مورد  »در  کرد. 

گرفت.« صورت  بحث  بعدی  اقدام های 

به  طالبان  پیشین  اعضای  از  شامری  حال،  همین  در 

تا برای  امریکایی ها و دولت قطر تالش دارند  باورند که  این 

بر گروه طالبان فشار وارد کنند.  پذیرفن رشایط واشنگن، 

خلیل زاد  می گوید،  گروه  این  پیشین  عضو  آغا،  سیداکرب 

است  این  او  هدف  می رود،  قطر  و  پاکستان  به  که  هرباری 

از طریق اسالم آباد و قطر، طالبان را وادار  که چگونه بتواند 

به پذیرفن رشایط خود کند تا توافق نامه امضا شود. او بیان 

به گونه ی  را  می کند که گروه طالبان طرح کاهش خشونت 

مؤقت برای ده روز می پذیرند؛ اما در حال حارض، امریکایی ها 

به دنبال کاهش خشونت به شکل دوام دار است که این امر 

توافق نرسند. به  تا دو طرف  باعث شده 

منایندگان  مجلس  اعضای  از  شامری  هم،  سوی  از 

می گویند، ایاالت متحده ی امریکا برای پایان دادن به جنگ 

دوگانه،  بازی های  با  کشور  این  و  نیست  صادق  افغانستان 

مرسور،  سیدظاهر  می کند.  پیچیده تر  را  کشور  این  وضعیت 

عضو مجلس منایندگان با اشاره به شفاف سازی روند صلح، 

تأکید می کند که واشنگن باید نتایج پیرفت های یک ونیم 

ساله ی خود را با مردم افغانستان رشیک کند تا دانسته شود 

که این مذاکرات تا چه حدی پیرفت داشته، دقیقا روی چه 

موضوعات صحبت شده و قرار است که امریکایی ها و طالبان 

مردم  و  دولت  برای  موارد  این  همه ی  توافق  کنند؛  چگونه 

است. مهم  افغانستان 

که  ساخت  خاطرنشان  منایندگان،  مجلس  عضو  این 

موفقیت  مسیر  در  زمانی  طالبان  و  امریکایی ها  مذاکرات 

این  از  بخشی  افغانستان،  مردم  و  دولت  که  بر می دارد  گام 

اصلی  طرف  افغانستان  مردم  و  دولت  زیرا  باشند؛  مذاکرات 

طالبان است و تصمیم می گیرند که چه چیزی به خیر و صالح 

است. کشور  این  آینده ی  و  مردم 

جنگ و خشونت تقریبا به یک رویه ی معمول در افغانستان 

سال  چهل  طی  و  بوده  خامنان سوز  جنگی که  شده؛  تبدیل 

نداشته  به همراه  دیگری  و کشتار، چیزی  ویرانی  اخیر، جز 

است. جنگ این کشور، از مهم ترین و خطرناک ترین پدیده ی 

و عوامل مختلف  اثر زمینه ها  بر  اجتامعی-سیاسی است که 

حیات  مدت،  این  طی  و  است  شده  آغاز  خاصی  رشایط  در 

گسست های  با  را  افغانستان  جامعه ی  اجتامعی  و  سیاسی 

این  گسست  عامل  عمده ترین  است.  کرده  مواجه  زیادی 

کشور، استمرار رشایط جنگی بوده که توسط عوامل نفوذی 

و استخباراتی کشورهای منطقه به داخل افغانستان کشانده 

شده و به شکل های مختلفی در الیه های اجتامعی، سیاسی 

این  اصلی  ستون های  و  دوانده  ریشه  کشور  این  نظامی  و 

را بیامر ساخته است.  کشور 

افغانستان،  امور  در  دخیل  عوامل  که  است  این  واقعیت 

نگاه  جهانی،  هژمونی های  چه  و  داخلی  جریان های  چه 

از  دارند.  افغانستان  جنگ  ختم  مورد  در  ساده انگارانه ای 

هامن آغاز ورود غرب به افغانستان )2001(، همه براین باور 

غلط تکیه کرده بودند که نیروهای ناتو به رهربی امریکا برای 

تروریستی  و گروه های  رژیم طالبان  از رش  افغانستان  نجات 

توهم  در  داخلی  بازی گران  متام  و  آمده اند  کشور  این  به 

و  رفتند  فرو  دموکراسی،  بر  مبتنی  دولت داری  و  ملت سازی 

دست به االشه نشستند؛ در حالی که هیچ کشور خارجی به 

خاطر منافع افغان ها به این جا نیامده اند؛ بلکه هرکدام این 

منونه،  طور  به  دارند.  مشخصی  اهداف  و  راهربد  کشورها، 

خلیل زاد،  زملی   ،2001 سال  در  بن  نشست  ختم  از  پس 

نخستین فردی بود که از طریق رسانه های غربی اولتیامتوم 

داد که افغان ها براین باور نباشند که جهان دل سوزتر از شام 

)افغان ها( است؛ بلکه این مربوط به شام می شود که چگونه 

تا  می کنید  استفاده  افغانستان  در  جهان  حضور  فرصت  از 

به ثبات سیاسی و امنیتی برسید. با گذشت بیست سال از 

از  هرگوشه ی  و  یافت  ادامه  جنگ  اما  سیاسی؛  جدید  نظام 

از هرزمان دیگر زخمی کرد. داروی زخم  را بیش  این خاک 

افغانستان درغرب، رشق، خاورمیانه و همسایه های افغانستان 

جغرافیای  محدوده ی  در  بیامری  این  درمان  بلکه  نیست؛ 

قابل مداوا  با ملت سازی  آن، فقط  و درمان  افغانستان است 

بود. خواهد 

تاخت وتاز»جوبایدن« بر عدم ملت سازی در افغانستان

یک  در  امریکا  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  جوبایدن 

باید  افغانستان  »درباره ی  است:  گفته  تلویزیونی  مناظره ی 

کشور  این  در  ملت سازی  ایده ی  مخالف  کامال  من  بگویم، 

امکان  هیچ  شود،  متحد  کشور  آن  که  نیست  ممکن  بودم. 

شود.« پارچه  یک  کشور  آن  که  ندارد 

اجتامعی  فعاالن  از  زیادی  شامر  اظهارات،  این  از  بعد 

افغانستان واکنش نشان دادند و پیشنهاد کردند که باید روند 

شود.  تبدیل  ملی  گفتامن  یک  به  افغانستان  در  ملت سازی 

روبه رو  قومی  تکرث  با  تاریخ  طول  در  کشوری  که  افغانستان 

است و این تکرث قومی در نبود بسرهای مناسب اجتامعی، 

تبدیل به نزاع های قومی شده است. با این که افغانستان دو 

دهه است که دموکراسی را به تجربه می گیرد؛ اما دموکراسی 

طی این سال ها، فقط یک دموکراسی صوری )منایشی( بوده 

است و هنوزهم از دایره ی تنش های قومی بیرون نشده است. 

برای این که مردم افغانستان بر پدیده ی جنگ غلبه کنند و 

یک زیست صلح آمیز در گوشه و کنار این کشور فراهم شود، 

نیاز است تا از منافع قومی و جناحی عدول کنند و همه ی 

اقوام ساکن این کشور در حلقه ی یک ملت قرار گیرند.

ملت  شدن؛ پایان جنگ در افغانستان

سیدمهدی حسینی
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ســفر  از  گذشــته  روز  کــه  غنــی  رییس جمهــور 

اولیــن  در  آمــد،  کابــل  بــه  عربــی  امارات متحــده ی 

فرصــت، پــس از رســیدن بــه میــدان هوایــی کابــل، 

بــرای غــم رشیکــی، بــه خانــه ی »محمــد محقــق« رفــت و 

بــا او و خانــواده ش دیــدار کــرد.

رقیبــان  از  سیاســت  صحنــه ی  در  محقــق  آقــای 

ــی  ــات و هم گرای ــم ثب ــی در تی ــدارشف غن ــی محم اصل

و انتخابــات ریاســت جمهوری بــود کــه در جریــان پنــج 

ــای محقــق  ــز بارهــا آق ــی نی ســال حکومــت وحــدت مل

ــای غنــی مخالفــت نشــان  ــا تصمیم هــای سیاســی آق ب

ــی از  ــق در یک ــای محق ــار آق ــک ب ــا ی ــت. حت داده اس

جلســه ها کــه در مقــر ریاســت امنیــت ملــی برگــزار 

ــان  ــدی نش ــت ج ــی مخالف ــور غن ــا رییس جمه ــد، ب ش

روز گذشــته ی محمــدارشف  امــا حرکــت  بــود؛  داده 

غنــی، امیدواری هایــی را بــه میــان آورده اســت کــه 

ــری و نزدیکــی سیاســت مدارن دل  ــه هم پذی ــوان ب می ت

ــام داران  ــا زم ــی کــه ســبب می شــود ت بســت. دیدارهای

افغانســتان بــه خــود بیاینــد، کدورت هــا را فرامــوش 

کــرده و بــرای هم پذیــری و رســیدن بــه نقطــه نظــر 

مشــرک کار کننــد. از ســویی هم، غم رشیکــی آقــای 

ــری سیاســیون  ــرای هم پذی ــد الگــوی باشــد ب ــی بای غن

و  را درک  بیشــر یک دیگــر  تــا در رشایــط حســاس 

کننــد  تــالش  سیاســی،  نامناســب  فضــای  ایــن  در 

ــی  ــدت مل ــرای وح ــادی ب ــتان من ــت افغانس ــا سیاس ت

متامــی جریان هــا، احــزاب و اقــوام کشــور باشــد. 

بــدون شــک ملــت افغانســتان هنگامــی کــه شــاهد 

باشــند،  سیاســی  درایــت  بــا  و  پختــه  حرکت هــای 

می تواننــد بــا الگــو پذیــری از آن، رشایــط بهــری را 

ــم  ــامع فراه ــن اجت ــای پایی ــری در رده ه ــرای هم پذی ب

ــز  ــته نی ــه در گذش ــت ک ــده اس ــت ش ــون ثاب ــد؛ چ کنن

مــردم عــادی کشــور بــا یک دیگــر مشــکل چندانــی 

نداشــته و آن چــه ایــن فضــا را مکــدر کــرده اســت، 

و  سیاســت مداران  خــام  و  ناپختــه  سیاســت های 

دخالت هــای کشــورهای دیگــر بــرای ایجــاد نفــاق و 

ــا اقــوام  تفرقــه در بیــن مــردم افغانســتان بــوده اســت ت

بــا هــم بــرادر کشــور از یک دیگــر فاصلــه بگیرنــد. 

غنــی  محمــدارشف  رشیکــی  غــم  و  دل جویــی 

محمــد  سیاســی اش،  مخالــف  از  رییس جمهــور 

ــر(،  ــد باق ــرس وی )محم ــدن پ ــته ش ــرای کش ــق ب محق

ــاس و  ــط حس ــه در رشای ــت ک ــوب اس ــت خ ــک حرک ی

پراکنــده ی سیاســی امــروز می توانــد بــرای اجــامع و 

ــه ی  ــن مرحل ــور از ای ــرای عب ــت مداران ب ــاد سیاس اتح

ــا  ــن روزه ــد. ای ــر باش ــم و مؤث ــح مه ــگ و صل ــم جن مه

ــور،  ــی کش ــده ی سیاس ــات و آین ــث انتخاب ــدا از بح ج

رســیدن بــه اجــامع عمومــی و داشــن طــرح واحــد 

ــد  ــه می توان ــت ک ــم اس ــح مه ــای صل ــرای گفت وگوه ب

ــه  ــبت ب ــر نس ــت به ــتان را در موقعی ــت افغانس حکوم

ــرار  ــی ق ــی بین االفغان ــای احتامل ــته در مذاکره ه گذش

دهــد. سیاســت مداران کشــور بــه خصــوص کســانی کــه 

ــد  ــد بدانن ــد بای ــدان ندارن ــن می ــادی در ای ــه ی زی تجرب

کــه کشــور در وضعیــت ســخت و خطرناکــی اســت و 

همــه بایــد در رفتــار و اظهــار نظــر محتــاط و دقیــق 

ــی  ــده و رشایط ــن نش ــر از ای ــا بیش ــا فاصله ه ــند ت باش

فراهــم شــود کــه مــردم افغانســتان بیشــر از ایــن آســیب 

ــد. نبینن

سیاســی  رفتــار  در  کــه  مشــکالتی  از  یکــی 

سیاســت مداران کشــور همــواره دیــده شــده اســت، 

منافــع  از  عبــور  و  رسخ   خط هــای  نشــدن  تعریــف 

شــخصی و گروهــی بــه ســود منافــع ملــی اســت و 

بارهــا دیــده شــده اســت کــه افــراد از متــام خطــوط رد 

شــده انــد. تاریــخ معــارص سیاســی افغانســتان در چنــد 

ــه  ــوده ک ــی ب ــری واقع ــی از هم پذی ــر خال ــه ی اخی ده

روی رفتــار جامعــه نیــز تأثیــر گذاشــته و موجــب خلــق 

ــی  ــزاب سیاس ــت. اح ــده اس ــت ش ــای نادرس الگوواره ه

و چهره هــای مطــرح میــدان سیاســت در متــام دنیــا 

بــرای کســب قــدرت بــا یک دیگــر رقابــت می کننــد؛ 

ــی و  ــا همــواره تعریــف شــفاف و روشــن از منافــع مل ام

خطــوط رسخ وجــود دارد کــه افــراد مؤظــف بــه رعایــت 

بــه  محقــق  از  رییس جمهــور  دل جویــی  اســتند.  آن 

ــا  ــوان کســانی کــه ســال ها در سیاســت هــم کار و ی عن

رقیــب یک دیگــر بــوده انــد، هرچنــد در تاریــخ سیاســی 

جهــان امــر تــازه ای نیســت؛ امــا در افغانســتان بــه 

ــندیده ای  ــوب و پس ــی کار خ ــط فعل ــوص در رشای خص

اســت کــه بایــد از آن بــه نیکــی یــاد کــرد. متــام کســانی 

کــه دلشــان بــه حــال آینــده ی ایــن رسزمیــن می ســوزد 

بایــد در راســتای اتحــاد و یک دلــی تــالش کننــد و 

نگذارنــد کســی آب بــه آســیاب بدخواهــان ایــن رسزمین 

ــا اتحــاد و یک دلــی اســت کــه می تــوان  بریــزد. فقــط ب

از ایــن مرحلــه ی ســخت عبــور کــرد. هرچنــد اگــر برخــی 

ــت  ــه مل ــند ک ــد باش ــا معتق ــی و دنی ــای امریکای مقام ه

ــد  ــا بای ــر ممکــن اســت. م شــدن و اتحــاد افغان هــا غی

ــر  ــا یک دیگ ــم ب ــه می توانی ــه ک ــم، هامن گون ــاد بگیری ی

رقابت کنیــم، در اتحــاد و رســیدن بــه صلــح و ثبــات 

نیــز می توانیــم در کنــار یک دیگــر بیاســتیم و بــرای 

ــم.  ــورمان کار کنی ــدی کش رسبلن

افغانستان نیاز به اتحاد و 
یک دلی سیاسی دارد

شــبکه های  در  تصاویــری  اخیــرا 

می شــود  دســت  بــه  دســت  مجــازی 

کــه نشــان می دهــد دخــر نواجوانــی 

ــد  ــون جس ــه خ ــوده ب ــت های آل ــا دس ب

اســت.  گرفتــه  آغــوش  در  را  حیوانــی 

ایــن دخــر، صهبــا و باشــنده ی  والیــت 

)18دلــو(  جمعــه  روز  کــه  می گویــد  او  اســت.  هــرات 

هنگامــی کــه بــا پــدر، دو خواهــر و ســگش )آســامن( بــرای 

ــد  ــه بودن ــت رفت ــن والی ــای ای ــی از کوه ه ــه یک ــوردی ب کوه ن

ــر  ــناس ب ــلح ناش ــراد مس ــوه، اف ــدن از ک ــن ش ــع پایی و موق

ســگ او شــلیک کردنــد. 

صهبــا می گویــد: »خــودم یــک ورزش کارم. در کنــارش 

کوه نــوردی می کنــم. طبــق معمــول روز جمعــه همــراه بــا 

ــوردی رفتیــم. از ســاعت  ــه کوه ن ــدر، دو خواهــرم و آســامن ب پ

3 تــا 5 کوه نــوردی کردیــم. پــدرم بــرای ایــن کــه بــه منــاز شــام 

ــم. موقــع کــه از کــوه  ــه برســد، ارسار کــرد کــه برگردی ــه خان ب

پاییــن می شــدیم. اون پاییــن یــک رمــه گوســفند بــود. چوپــان 

ــامن  ــرف آس ــدرم ط ــن و پ ــرد. م ــلیک ک ــامن ش ــرف آس ــه ط ب

ــه  ــده نیســت. هنــوز یــک تول ــم کــه درن ــم و صــدا کردی دویدی

اســت. امــا اون مــرد ســه بــار دیگــر شــلیک کــرد و آســامن بــه 

زمیــن افتــاد.«

ــرد  ــن ف ــارم، چندی ــلیک چه ــا ش ــد، ب ــه می گوی او در ادام

ناشــناس دور بــر آن هــا را گرفتنــد و بــا تهدیــد او و پــدرش 

و  گریــه  » خیلــی  کننــد.  تــرک  را  منطقــه   کــه  خواســتند 

التــامس کــردم کــه بگذاریــد جســد آســامن را باخــودم بــربم؛ 

ــد کــه  ــان کردن ــدرم وادار م ــر رس پ ــا گذاشــن تفنــگ ب ــا ب ام

ــم.« ــرک کنی ــا را ت آن ج

بــه گفتــه ای صهبــا، بــه دلیــل شــوکی کــه از کشــته شــدن 

آســامن بــر او وارد شــد، حتــا دو روز در شــفاخانه ی بســر بــود 

ــت  ــل والی ــن دلی ــه همی ــه ب ــت ک ــه اس ــم گرفت ــاال تصمی و ح

هــرات را بــه مقصــد ایــران تــرک کنــد. 

ظاهــرا ایــن قضیــه بــا گذشــت یکــی دو روز، رنــگ دیگــری 

بــه خــود گرفتــه اســت و ایــن دخــر جــوان را واداشــته اســت 

کــه از تــرس جانــش  بــه پولیــس شــکایت نکــرده و وطنــش را 

ــاد  ــی، زی ــه دلیل ــد: »ب ــامن می گوی ــب آس ــد. صاح ــرک کن ت

پی گیــر ایــن قضیــه نبــودم، هــی دارنــد مــا را بــه مجیــب 

الرحــامن بســته می کننــد. مــا اصــال کاری بــه آن هــا نداریــم. 

ــه  ــوده و ن ــه مجیــب الرحــامن ب ــا مــا طــرف نبــوده، ن کســی ب

ــا  ــچ شــکایتی از مجیــب الرحــامن این ــا هی کســی دیگــه... م

نداریــم. افــراد ناشــناس بــود و نتوانســتیم بشناســیم  اونــا 

ره... بــه ایــن دلیــل خــودم کمــی ترســیدم بــه خــدا. بــه خاطــر 

ــه خاطــر خواهــران خــود... مــه دارم در ایــن  آینــده ی خــود ب

شــهر زندگــی مــی کنــم. بــه ایــن خاطــر تصمیــم گرفتیــم کــه 

بــرای مــدت کوتاهــی بــه ایــران بــرم.«

ــتیم،  ــرات داش ــس ه ــی پولی ــا فرمانده ــه ب ــی ک ــا متاس ب

ــه  ــبت ب ــردی نس ــچ ف ــون هی ــا کن ــه ت ــد ک ــا کردن ــا ادع آن ه

وقــوع ایــن قضیــه بــه پولیــس شــکایت نکــرده و پولیــس 

ــه  ــن قضی ــه ای ــد ب ــق، منی توان ــالع دقی ــکایت و اط ــدون ش ب

ــد.  ــیدگی کن رس

پولیــس  فرماندهــی  ســخن گوی  ولــی زاده،  عبداالحــد 

ــد کــه  ــل می گوی ــا روزنامــه ی صبــح کاب هــرات در گفت وگــو ب

تاکنــون ایــن قضیــه فقــط در حــد پســت های فیســبوکی بــوده 

و هیــچ اطالعــی درمــورد چگونگــی و زمــان وقــوع ایــن قضیــه 

داده نشــده اســت. 

فیســبوک  بــه  عکســی  »تنهــا  افــزود:  ولــی زاده  آقــای 

گذاشــته شــد و خــالص. اگــر کســی شــکایت داشــته باشــد. 

خــوب بیایــد شــکایت کنــد تــا عامــالن ایــن قضیــه مشــخص 

شــود. حــال کــه اصــل قضیــه چــه بــوده، خــود شــخص 

می دانــد. همیــن کــه وقتــی اتفاقــی می افتــد و کســی اطــالع 

بــه پولیــس منی دهــد، خــودش بحــث برانگیــز اســت.«

ــرات  ــی ه ــخن گوی وال ــاد، س ــی فره ــویی هم، جیالن از س

ــکایت در  ــه ش ــد ک ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــز ب نی

ــراد  ــه اف ــن ک ــگ و ای ــن س ــدن ای ــته ش ــی کش ــورد چگونگ م

ــکایتی  ــه ش ــی ک ــا در صورت ــده؛ ام ــتند، نش ــلح او را کش مس

در ایــن مــورد ثبــت شــود، بــه قاطعیــت بــه آن رســیدگی 

ــد. ــد ش خواه

کشــته شــدن ســگ ایــن دخــر در هــرات از ســوی افــراد 

شــبکه های  در  زیــاد  واکنش هــای  بــا  ناشــناس  مســلح 

ــران شــبکه های  اجتامعــی مواجــه شــده اســت. یکــی از کارب

اســت:  نوشــته  خــود  فیســبوک  برگــه ی  در  اجتامعــی 

ــات  ــوق حیوان ــت از حق ــرای حامی ــی ب ــچ ارگان ــن هی »احتامل

نیســت، کســی قــادر بــه درک و شناســایی میــزان آســیب 

روحــی و تــرس صهبــا نباشــد، شــاید کشــن ســگ یــک دخــر 

این کــه صاحبــش زن اســت، اشــکالی نداشــته  بــه جــرم 

ــام  ــتان و انج ــی در افغانس ــا از زندگ ــه صهب ــاال ک ــد و ح باش

ــرت دارد و  ــد مهاج ــده، قص ــد ش ــی دل زده و ناامی ــر فعالیت ه

متــام وســایل خــود را بــه حــراج گذاشــته مهــم نباشــد. هــرات 

دیــر زمانــی اســت کــه دســت خوش زن ســتیزی و بســر 

در  حکومتــی  و  امنیتــی  ارگان  هیــچ  و  شــده  بنیادگرایــی 

حامیــت از حقــوق زنــان بــه آن توجهــی نــدارد. تبلیــغ امثــال 

ــر  ــراد مســلح غی ــه دیگــران، مخصوصــا اف مجیــب الرحــامن ب

ــا و  ــود صهب ــه خ ــدی ب ــه ی بع ــد دفع ــازه می ده ــؤول اج مس

خانــواده اش شــلیک کننــد.«

فلسفه ی نگه داری »سگ« از نگاه اسالم

ــد  ــاور ان ــن ب ــه ای ــران شــبکه های اجتامعــی ب بیشــر کارب

ــم را  ــر خان ــن دخ ــگ ای ــی س ــه دلیل ــناس ب ــراد ناش ــه اف ک

کشــته انــد کــه صاحــب اش یــک دخر بــوده اســت. خواســتیم 

در مــورد ایــن کــه آیــا نگــه داری ســگ و حیوانــات خانه گــی از 

نــگاه اســالم چــه حکمــی دارد؟ دیــدگاه علــام را نیــز بگیریــم.

ــت هــرات  ــن از علــامی دینــی والی ــار، یک ت ــوی عاملی مول

بــه روزنامــه ی صبــح کابــل گفــت کــه نگــه داری حیوانــات 

ــوع  ــز نیســت و ممن ــگاه اســالم جای ــده از ن مرده گوشــت و درن

ــت.  ــده اس ــرار داده ش ق

ــده  ــالم آم ــرب اس ــث پیام ــزود: »در حدی ــار اف ــای عاملی آق

ــه ی کســی کــه در آن  ــه خان ــد ب ــد، خداون اســت کــه می گوی

حیــوان درنــده و تصاویــر اشــیاء زنــده باشــد، در آن جــا فرشــته 

داخــل منی شــود. نگــه داری حیوانــات درنــده بــه ماننــد 

ســگ، از نــگاه اســالم جایــز نیســت؛ مگــر کســانی کــه ســگ 

ــرای  ــکار و ب ــرای ش ــه، ب ــرون از خان ــبانی در بی ــرای پاس را ب

نگــه داری  ولــی  می کننــد؛  نگــه داری  گوســفندان  رمــه ی 

ــرار داده  ــوع ق ــت ممن ــگاه رشیع ــه از ن ــل خان ــگ در داخ س

ــت.« ــده اس ش

صهبــا بارکــزی، یــک باشــگاه کاراتــه در والیت هــرات دارد و 

درحــال حــارض بــه عنــوان عضــو تیــم ملــی کاراتــه نیــز فعالیــت 

دارد، او بــه دلیــل شــوکی کــه دیــده اســت، می گویــد: »فکــر 

می کنیــم همیــن قــدر مبــارزه کافــی اســت، جنگیــدن کافــی 

اســت. بایــد بریــم، هــر جــا که باشــد فقــط افغانســتان نباشــد. 

پــدرم ارسار می کــرد کــه بــرای آســامن جای گزیــن می گیــرد؛ 

امــا گفتــم نــه، فقــط خواهــش کــردم کــه از ایــن کشــور بــروم، 

چــون فــردا ممکــن اســت در ایــن شــهر وحشــی، یــک بــالی 

دیگــر رس خواهرانــم بیایــد.« 

مالک »آسمان«: 
از ترس جانم پی گیر قتل »سگم« نشدم

محمد رحیم ملک زی 

شامری از اعضای پیشین طالبان به این 

باورند که امریکایی ها و دولت قطر تالش 

دارند تا برای پذیرفنت رشایط واشنگنت، 

بر گروه طالبان فشار وارد کنند. سیداکرب 

آغا، عضو پیشین این گروه می گوید، 

خلیل زاد هرباری که به پاکستان و قطر 

می رود، هدف او این است که چگونه 

بتواند از طریق اسالم آباد و قطر، طالبان 

را وادار به پذیرفنت رشایط خود کند تا 

توافق نامه امضا شود.
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»در پنــج مــاه گذشــته ســه عنــوان 

ــم؛ چــون  ــاب هــم چــاپ نکــرده ای کت

بــازار  در  کتــاب  کاپی کــردن  از 

کتاب هــای  منی شــود.  پیش گیــری 

مــا در انبــار مانــده، بــه فــروش نرفتــه 

ــر  ــاب دیگ ــاپ کت ــرای چ ــز ب ــری نی ــول دیگ ــت و پ اس

نداریــم.«

ســعیدی،  شــیراحمد  گفته هــای  از  بخشــی  ایــن 

ادامــه  در  او  اســت.  ســعید  انتشــارات  مدیرمســؤول 

ــزرگ  ــارش ب ــک ن ــه ی ــی ک ــد زمان ــر کنی ــد: »فک می گوی

منی توانــد در پنــج مــاه ســه عنــوان کتــاب چــاپ کنــد، 

نریه هــای کوچــک در چــه حــال و روزی اســتند.«

از  کــه  نیســت  ســعید  انتشــارات  تنهــا  ایــن 

شــامر  اســت؛  شــاکی  کتاب هایــش  فروش نرفــن 

زیــادی از بن گاه هــای نــر کتــاب در افغانســتان بــا 

انــد. روبــه رو  مشــکل  ایــن 

ــل،  ــاب در کاب ــای کت ــامری از نریه ه ــؤوالن ش مس

بــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گوینــد، کتاب هایــی 

ــوی  ــت، از س ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــا ب ــوی آن ه ــه از س ک

و  شــده  منون بــرداری  مطبعه هــا  یــا  و  فوتوکاپی هــا 

بــدون در نظــر گرفــن قانــون کاپی رایــت بــه بــازار 

منونــه  از  پــس  کتاب هــا  ایــن  می شــود.  عرضــه 

 برداری)کاپــی( بــا کیفیــت پایین تــر و نــرخ ارزان تــر بــه 

بــازار عرضــه می شــود.

ــه  ــاب ب ــش کت ــر و پخ ــه ن ــت ک ــی اس ــن در حال ای

ــف،  ــوق مؤل ــت از حق ــون حامی ــاده ی )7( قان ــاس م اس

مصنــف، هرنمنــد و محقــق )کاپی رایــت( مــورد حامیــت 

قانــون اســت.

بــرای  قانــون  ایــن   )31( مــاده ی  گونــه  همیــن 

ــک  ــد، از ی ــص می کنن ــف را نق ــق تألی ــه ح ــی ک آن های

ــا 100  ــزار ت ــه از 50  ه ــدان و همین گون ــا دو ســال زن ت

ــت؛  ــه اس ــر گرفت ــدی در نظ ــه ی نق ــی جریم ــزار افغان ه

ــدن  ــق نش ــندگان از تطبی ــا و نویس ــر نریه ه ــا بیش ام

قانــون کاپی رایــت شــکایت دارنــد.

ــش  ــاه پی ــت م ــا هف ــه م ــد ک ــعیدی می گوی ــای س آق

ــتان،  ــارشان افغانس ــه ی ن ــانی اتحادی ــی را از نش مکتوب

کــه  فرســتادیم  فرهنــگ  و  اطالعــات  وزارت  عنوانــی 

ایــن وزارت در هــم کاری بــا وزارت داخلــه مکتــوب را 

ــی  ــس از دو ماه ــا پ ــرد؛ ام ــی ک ــگاه ها همگان در دانش

ــد. ــرار ش ــابق تک ــت س وضعی

در چنیــن وضعیتــی کتــاب نــارشان فــروش نرفتــه 

ــت  ــه دس ــش ب ــاپ کتاب ــت چ ــدی از باب ــه درآم و نری

منــی آورد کــه در نتیجــه ی آن نریــه از چــاپ کتــاب نــو 

می کنــد. خــودداری 

ســعید،  انتشــارت  کــه  می گویــد  ســعیدی  آقــای 

1200 عنــوان کتــاب درســی را چــاپ کــرده اســت کــه 

حــق چــاپ نیــز از آن خــودش اســت؛ از ایــن میــان 

ــرد  ــای خ ــا و دکان ه ــوی مطبعه ه ــوان آن از س 200 عن

ــر  ــت پایین ت ــا کیفی ــده و ب ــرداری ش ــی، منونه ب فوتوکاپ

ــه  ــازار عرض ــه ب ــی آن ب ــخه ی اصل ــر از نس ــرخ ارزان ت و ن

ــت. ــده اس ش

ســید جعفــر احمــدی، اســتاد در دانشــگاه تعلیــم 

ــالت  ــق وزارت تحصی ــیون تحقی ــو کمیس ــه و عض و تربی

عالــی، می گویــد کــه او نیــز ایــن مــورد را تجربــه کــرده 

اســت. آقــای احمــدی گفــت، کتابــی از او زیــر نــام 

ــب در  ــارات کات ــوی انتش ــردی« از س ــه ی کارب »احصائی

ــه  ــک ب ــا نزدی ــت؛ ام ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــال روان ب س

شــش مــاه پیــش از ســوی مطبعــه ای کاپــی شــده و بــه 

ــازار عرضــه شــده اســت. ــه ب ــر ب ــرخ ارزان ت ــا ن ب

کاپی کــردن کتاب هــای چــاپ نریه هــا از ســوی 

ــو کار  ــک س ــا از ی ــا مطبعه ه ــی و ی ــای فوتوکاپ دکان ه

خــالف قانــون اســت و از ســوی دیگــر باعــث کســاد 

ــت. ــده اس ــتان ش ــاب در افغانس ــاپ کت ــازار چ ب

نریــه ی  مدیرمســؤول  کریمــی،  زمــان  محمــد 

ســعادت می گویــد: »مــا کــه کتــاب را چــاپ می کنیــم، 

انتظــار داریــم در هــامن ســال همــه نســخه های آن بــه 

فــروش برســد؛ امــا کاپی کــردن کتاب هــا در بــازار باعــث 

ــروش  ــه ف ــال ب ــه س ــا س ــا دو و ی ــاب ت ــه کت ــود ک می ش

نــرود.« ایــن گونــه نریه هــا از نــر و چــاپ کتــاب 

ــه  ــه نری ــود ک ــث می ش ــته و باع ــری داش ــد کم ت درآم

ــذارد. ــه نگ ــو هزین ــاب ن ــاپ کت ــرای چ ب

آقــای احمــدی می گویــد کــه کاپی کــردن کتــاب 

ــارش  ــه ن ــم ب ــنده و ه ــه نویس ــم ب ــا ه ــوی مطبعه ه از س

آســیب می زنــد؛ نویســنده از زمــان و مــال خــود هزینــه 

ــارش  ــه ن ــد و همین گون ــاب را می نویس ــا کت ــذارد ت می گ

ــود،  ــی می ش ــازار کاپ ــاب در ب ــه کت ــی ک ــا زمان ــز؛ ام نی

ــد. ــم می کن ــاب را ک ــاپ کت ــن و چ ــزه ی نوش انگی

ــه  ــارش ب ــنده و ن ــار نویس ــاب در کن ــر کت ــاپ و ن چ

ــد اســت کــه  ــز نیازمن ــرن نی ویراســتار، صفحــه آرا و دیزای

چــاپ کتــاب و گســرش آن بــه خــودی خــود بــرای ایــن 

گروه هــا کار می آفرینــد؛ امــا زمانــی کــه کتاب هــا کاپــی 

می شــود بــا کیفیــت پایین تــر و ارزان تــر بــه بــازار عرضــه 

اقتصــادی  تهی دســتی  دلیــل  بــه  مــردم  می شــود، 

را  بی کیفیــت  و  شــده  کاپــی  کتــاب  دارنــد  دوســت 

ــت  ــه امنی ــد؛ کاری ک ــه کنن ــری تهی ــه ی کم ت ــا هزین ب

ــرد.  شــغلی ایــن گروه هــای فرهنگــی نیــز از میــان می ب

در نهایــت نادیــده گرفــن حقــوق آفرینش گــر باعــث 

ــه  ــو هزین ــاب ن ــاپ کت ــرای چ ــا ب ــه نریه ه ــود ک می ش

ــد. ــودداری کنن ــو خ ــای ن ــاپ کتاب ه ــرده و از چ نک

بــه اســاس یافته هــای روزنامــه ی صبــح کابــل، در 

18 ســال گذشــته نزدیــک بــه ده نریــه ی کتــاب در 

افغانســتان، ورشکســت و غیــر فعــال شــده اســت. بیشــر 

ایــن نریه هــا دلیــل بســته شــدن فعالیــت شــان را 

کســاد در بــازار چــاپ و فــروش کتــاب عنــوان کــرده انــد.

عامل هایــی کــه حــق تألیــف را در افغانســتان 

ــت ــرده اس ــل ک مخت

از یــک دهــه ی گذشــته دو  افغانســتان در کم تــر 

ــار قانــون کاپی رایــت را تصویــب و نافــذ کــرده اســت.  ب

ــون  ــام »قان ــر ن ــش زی ــن بخ ــذ در ای ــون ناف ــن قان آخری

حامیــت حقــوق مولــف، مصنــف، هرنمنــد و محقــق 

جریــه ی  در   1395 میــزان   24 در  رایــت(«   )کاپــی 

رســمی در )7( فصــل و )46( مــاده نــر شــد کــه هنــوز 

ــت. ــذ اس ــم ناف ه

 بــا ایــن حــال تــا هنــوز دولــت نتوانســته اســت 

و  کــرده  حامیــت  )مؤلــف(  آفرینش گــر  حقــوق  از 

فکــری  مالکیــت  حقــوق  بخــش  در  تخلف هــا  از 

کنــد. پیش گیــری 

افغانســتان  در  کاپی رایــت  قانــون  چــرا  کــه  ایــن 

ــدا نکــرده و کتاب هــای نریه هــا از  ــی پی ــه ی عمل جنب

ســوی شــامری از مطبعه هــا و دکان هــا کاپــی می شــود، 

آقــای احمــدی می گویــد: »در نخســت افــرادی هســتند 

کــه وجــدان شــان ضعیــف اســت و ایــن باعــث می شــود 

کتــاب را کاپــی کننــد؛ آن گونــه کــه تجارانــی مال هــای 

ــد.« ــازار عرضــه می کنن ــه ب ــی را ب تقلب

نبــودن کتاب هــای چــاپ  از ســویی هــم فراگیــر 

ــردن  ــد کاپی ک ــه رون ــود ک ــث می ش ــز باع ــا نی نریه ه

کتاب هــا ادامــه پیــدا کنــد.

تیــراژ بیشــر نریه هــای کتــاب در یــک نوبــت چــاپ 

از هــزار نســخه بیشــر نیســت. تیــراژ کــم کتــاب باعــث 

ــی  ــه همــه کتاب های ــردم ب ــا م ــه در والیت ه ــود ک می ش

می شــود،  چــاپ  داخلــی  نریه هــای  توســط  کــه 

ــند. ــته باش ــی نداش دست رس

آقــای ســعیدی می گویــد کــه کتاب هــا بیشــر در 

دانشــگاه ها  نزدیــک  فوتوکاپی هــای  در  و  والیت هــا 

در  بیشــر  کار  ایــن  می شــود.  )کاپــی(  منونه بــرداری 

واالیت هایــی مثــل؛ هــرات، بلخ ، تخــار، بغالن و بدخشــان 

و والیت هــای درجــه اول کشــور انجــام می شــود.

در کنــار ایــن همــه، نبــود نظــارت جــدی از تطبیــق 

ــوق  ــز باعــث شــده اســت کــه حق ــت نی ــون کاپی رای قان

نیافتــه  افغانســتان ســاحه ی تطبیــق  آفرینش گــر در 

را  نریه هــا  چــاپ  کتاب هــای  اســتفاده جو  افــراد  و 

کاپــی کــرده و بــا نــرخ ارزان تــر بــه بــازار عرضــه کننــد.

و  اطالعــات  وزارت  ســخن گوی  مومنــد،  صابــر 

ــاپ  ــای چ ــردن کتاب ه ــی ک ــه کاپ ــن ک ــا ای ــگ، ب فرهن

نریه هــای  یــا  و  مطبعه هــا  ســوی  از  را  نریه هــا 

دیگــر تأییــد می کنــد، می گویــد: »بــرای رســیده گی 

ــورد  ــت و ب ــت کاپی رای ــا، آمری ــت تخلف ه ــن دس ــه ای ب

کاپی رایــت داریــم، و در مــواردی هــم پرونــده ی متخلــف 

ــم.« ــتاده  ای ــارنوالی فرس ــه س را ب

بــا ایــن کــه از نافــذ شــدن آخریــن قانــون کاپی رایــت، 

از  شــامری  هــم  هنــوز  امــا  می گــذرد؛  ســالی  ســه 

نریه هــا می گوینــد کــه ایــن قانــون جنبــه ی تطبیقــی 

پیــدا نکــرده اســت. نریه هــای کتــاب شــاکی انــد کــه 

آگاهی دهــی بســنده در رابطــه بــه قانــون کاپی رایــت از 

ســوی وزارت اطالعــات و فرهنــگ صــورت نگرفتــه اســت.

»خــود  گفــت:  ســعید  انتشــارات  مســؤول  مدیــر 

را درســت منی فهمنــد.« قانــون کاپی رایــت  مقام هــا 

ــانی  ــی از نش ــش کتاب ــاه پی ــه م ــه س ــد ک او می گوی

ایــن انتشــارات از ســوی فوتوکاپــی ای در بدخشــان 

ــه  ــی ک ــود. زمان ــازار عرضــه شــده ب ــه ب ــی شــده و ب کاپ

آن شــخص دســت گیر شــده و بــه فرماندهــی بدخشــان 

ــس  ــی ک ــد وقت ــی گفتن ــد؛ در فرمانده ــال داده ش انتق

ــه  ــر ب ــد و ارزان ت ــاپ می کن ــام را چ ــاب ش ــری کت دیگ

فــروش می رســاند، بگذاریــد ایــن کار را بکنــد؛ ایــن کــه 

ــدارد. ــکلی ن مش

ایــن در حالــی اســت کــه بــه اســاس یافته هــای 

ــاب از  ــر کت ــاپ و ن ــازار چ ــل، ب ــح کاب ــه ی صب روزنام

1396 بــه ایــن ســو کســاد شــده و کاهــش چشــم گیری 

ــت. ــته اس ــت داش ــت و کیفی در کمی

مســؤول  ســعیدی،  دبیراحمــد  حــال  ایــن  بــا 

انتشــارات ســعید و عضــو اتحادیــه ی نــارشان افغانســتان 

ــاه  ــد در رشوع م ــه ان ــم گرفت ــد کــه آن هــا تصمی می گوی

ــارشان  ــان ن ــأت پنج نفــری ای را از می حــوت امســال هی

انتخــاب کــرده و بــه والیت هــا بفرســتند تــا در زمینــه ی 

حقــوق آفرینش گــر بــرای مــردم و آن هایــی کــه کار 

کاپــی را می کننــد، آگاهی دهــی کــرده و بــرای ایــن 

دکان هــا یــک جلــد قانــون کاپی رایــت را نیــز توزیــع 

کننــد. »بــه آن هــا بازگــو کننــد کــه از کاپــی کــردن 

کتــاب نریه هــا خــود داری کننــد.«

ــتان از  ــارشان افغانس ــه ی ن ــال اتحادی ــن ح ــا ای ــا ب ام

همــکار نبــودن وزارت فرهنــگ در ایــن زمینــه شــاکی 

اســت؛ چیــزی کــه ســبب دوام ایــن وضعیت شــده اســت.

ادامــه ی رونــد کاپــی کــردن کتــاب، در درازمــدت 

نــر کتــاب  و  افــت جــدی چــاپ  باعــث  می توانــد 

ایــن رونــد  از  بــه زودی  اگــر  افغانســتان شــده و  در 

کــه  آن  از  پیــش  کتاب خوانــی  نشــود،  پیش گیــری 

ــپرده  ــی س ــه فراموش ــد، ب ــاز کن ــای ب ــتان ج در افغانس

خواهــد شــد.
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ــات  ــه در صفح ــور داخل ــو( وزارت ام ــته )21 دل روز گذش

ــن  ــت ای ــی رسپرس ــعود اندراب ــرف مس ــود از ط ــی خ اجتامع

وزارت بــه نــر رســانده اســت کــه چهــار مــاده دارد و من این 

ــه اعــالم داشــته اســت،  ــه آن طــور کــه وزارت امــور داخل امری

بــرای حفــظ »ارسار وظیفــه ای و جلوگیــری از پراکنده گــی 

ــت و  ــده اس ــته ش ــهروندان« نوش ــه ش ــات ب ــه ی اطالع در ارائ

ــوبین وزارت  ــی منس ــه متام ــتورها ب ــن دس ــای ای ــه ماده ه ب

ــد گفــت برکارمنــدان ایــن  ــه ابــالغ شــده اســت کــه بای داخل

ــی  ــازی برخ ــانه ها، همه گانی س ــا رس ــه ب ــرای مصاحب اداره، ب

اســناد، بیــان دســت آوردهای پولیــس و اظهــار نظرهــای 

شخصی–رســمی در شــبکه های اجتامعــی محدودیــت وضــع 

شــده اســت. 

ایــن دســتور بــه بنــد اول مــاده ی30 قانــون پولیــس 

مســتند شــده و طبــق ایــن دســتور، هیــچ یکــی از رییس هــا، 

ایــن  از  پــس  ملــی  پولیــس  منســوبان  و  فرماندهــان 

یــا در شــبکه های  و  بــا مطبوعــات مصاحبــه  منی تواننــد 

اجتامعــی از موقــف رســمی اظهــار نظــر کننــد. وزارت امــور 

داخلــه گفتــه اســت کــه در صــورت رضورت، بعــد از اخــذ 

بــا ریاســت عمومــی  هدایــت مقــام وزارت در هم آهنگــی 

ارتباطــات اســراتژیک، در ایــن زمینــه اقــدام شــود.

ــه رو  ــز روب ــی نی ــا واکنش های ــه ب ــدام وزارت داخل ــن  اق ای

بــه  آزاد  رســانه های  از  کننــده  حامیــت  نهادهــای  شــد. 

ــون  ــان و قان ــح آزادی بی ــض رصی ــه را نق ــن امری ــت ای رصاح

در  »نَــی«  نهــاد  می داننــد.  اطالعــات  بــه  دست رســی 

ــه طــور  ــه ب ــه واکنــش نــر امریــه ی وازت داخل اعالمیــه ای ب

مفصــل ماده هــای ایــن امریــه را بررســی کــرده اســت. 

بــدون شــک متــام منســوبین وزارت داخلــه حــق انتقــاد 

امریــه  ایــن  اول  مــاده ی  و  دارنــد  را  وزارت  رهــربی  از 

ــات  ــه ی معلوم ــوبین را از ارائ ــک از منس ــچ ی ــد هی منی توان

ــع  ــا من ــر و تبدیلی ه ــه تغیی ــف از جمل ــای مختل در زمینه ه

بــا  کنــد و در غیــر ایــن صــورت، رهــربی وزارت داخلــه 

ــض  ــالش نق ــه، در ت ــن امری ــاده ی اول ای ــردن م ــی ک اجرای

قوانیــن نافــذه ی کشــور اســت. 

از نــگاه حقــوق رســانه ها، رهــربی وزارت داخلــه نبایــد 

ــه  ــی ب ــون دست رس ــض قان ــر رس راه تنفی ــی را ب ــچ مانع هی

اطالعــات همگانــی بگــذارد و بایــد اجــازه دهــد در مــورد 

متامــی تغییــرات و تبدیلی هــا، جزییــات از ســوی منســوبین 

بــه مــردم و رســانه ها داده شــود کــه همــگان پــی بربنــد کــه در 

جریــان ایــن تغییــر و تبدیلی هــا، آیــا اصــل شایسته ســاالری 

و تعهــدکاری در نظــر گرفتــه شــده اســت اســت یــا خیــر؟

ــت  ــه رصاح ــه، ب ــن امری ــاده ی دوم م ــه در م وزارت داخل

مانــع مصاحبــه ی منســوبین وزارت داخلــه بــا رســانه ها شــده 

اســت و ایــن مــورد در صورتــی قابــل اجــرا اســت کــه افــرادی 

از منســوبین وزارت داخلــه بخواهــد بــه صــورت عمــد، خــالف 

مســلک شــان بــا رســانه ها مصاحبــه داشــته باشــند؛ در غیــر 

ایــن صــورت ایــن جــزئ مــاده ی دوم مــن امریــه وزارت داخله 

خــالف مــاده ی 34 قانــون اساســی افغانســتان اســت. 

وزارت داخلــه از آدرس مشــخصی بــرای اطــالع رســانی 

ســخن بــه میــان آورده اســت کــه بــه اســاس نظــر کارشناســان 

نهــاد نــی، دو جنبــه ی مثبــت و منفــی دارد کــه اگر ایــن آدرس 

ــت  ــاد کــرده اســت، ســبب محدودی ــه از آن ی کــه وزارت داخل

ــاز هــم خــالف مــاده ی  ــه اطالعــات شــود، ب در دست رســی ب

ــد  ــه بای ــن گون ــت. بدی ــتان اس ــی افغانس ــون اساس ــر قان دیگ

امریــه ی خــود  ماده هــای  مــن  بــار دیگــر  وزارت داخلــه 

ــار  ــه ب ــامت، ب ــتفاده ی کل ــل در اس ــد و حداق ــری کن را بازنگ

حقوقــی آن توجــه داشــته باشــد تــا در آینــده اســتفاده از 

ــود.  ــی نش ــای حقوق ــبب دردرسه ــان س ــرای ش ــامت ب کل

ــی  ــون همگان ــک قان ــات ی ــه اطالع ــی ب ــون دست رس قان

ــف  ــی مؤظ ــای دولت ــم نهاده ــانه ها و ه ــم رس ــه ه ــت ک اس

ــد  ــوان و نبای ــچ گاه منی ت ــت و هی ــدن آن اس ــی ش ــه اجرای ب

ــام نهادهــای  ــا ن ــه عنــوان رســانه و چــه ب بــه خودمــان چــه ب

دولتــی، خوانشــی دل خــواه و متفــاوت از اصــل قانــون بــرای 

ــد اطالعــات از مجــرا و فیلــر نهادهــای  خــود داشــت و  نبای

دولتــی بــرای ارائــه بــه رســانه ها بگــذرد و مشــخص ســاخن 

نهــاد مشــخص بــرای ارائــه ی اطالعــات آن هــم از ســوی نهــاد 

ــن  ــه در ای ــت ک ــات اس ــور اطالع ــای سانس ــه معن ــی ب نظام

بــاره می تــوان بــه مــاده ی ســوم مــن امریــه ی وزارت داخلــه 

ــه کــرد.  مراجع

حتــا دیــده می شــود کــه در مــاده ی چهــارم مــن امریــه ی 

ــام  ــاد ن ــن وزارت از دو نه ــربی ای ــخصا ره ــه مش وزارت داخل

ــف  ــه ای مؤظ ــه ِ ی آمران ــه گون ــا را ب ــن نهاده ــت و ای ــرده اس ب

ســاخته اســت تــا بــر رونــد جریــان اطالع رســانی بــه رســانه ها 

نظــارت داشــته باشــد کــه بــدون شــک نشــان دهنــده ی 

ــی  ــی– دولت ــز نظام ــه مراک ــه ی قلدرمآبان ــودن روحی ــم ب حاک

در افغانســتان اســت. نهادهایــی کــه متایــل خــاص دارنــد تــا 

ــود،  ــر ش ــتان ن ــانه های افغانس ــه از رس ــی ک ــام اطالعات مت

ــواه  ــه دل خ ــی ک ــا محدودیت های ــز و ب ــن مراک ــارت ای ــا نظ ب

ــان اســت، باشــد. آن

واکنــش  از  بعــد  کــه  کــرد  می تــوان درک  بــه خوبــی 

ــه  ــی ب ــت دست رس ــه محدودی ــبت ب ــانه ها نس ــی رس اعراض

اطالعــات و اعــراض بــر چندیــن وزارت خانــه ی کابینــه ی 

ایــن  رســانه ها  ســاخن  محــدود  بــه  نســبت  افغانســتان 

در  متهــم  وزارت خانه هــای  هــامن  ســوی  از  اقدام هــا 

ــه  ــت ک ــن داش ــرس از ای ــد ت ــت و بای ــکل گیری اس ــال ش ح

ایــن وزارت خانه هــا بــه صــورت علنــی جنــگ محدودیــت 

اطالعاتــی را بــر علیــه رســانه ها آغــاز کننــد. 

روز یادداشت 

جنگ محدودیت اطالعاتی 
بر علیه رسانه ها

مجیب ارژنگ

تطبیق نشدن قانون کاپی رایت و  
از رونق افتادن بازار چاپ کتاب

حسن ابراهیمی

نویسنده

     آقای سعیدی می گوید که انتشارت 

سعید، 1200 عنوان کتاب درسی را چاپ 

کرده است که حق چاپ نیز از آن خودش 

است؛ از این میان 200 عنوان آن از 

سوی مطبعه ها و دکان های خرد فوتوکاپی، 

منونه برداری شده و با کیفیت پایین تر و 

نرخ ارزان تر از نسخه ی اصلی آن به بازار 

عرضه شده است.
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دمل  ظهر،  نزدیکی های  دیروز، 

شاید،  کرد.  ِسیلو  افشار  هوای 

 1371 زمستان  دلو   21 خاطرات 

خورشیدی به یادم آمده و گوشه های 

از خاطرات 27 سال پیش در ذهنم 

زنده شدند. روزی که توام با ترس، دلهره و نگرانی بود. 

آن روز، مردم و باشندگان افشار از زن، مرد و کودک، 

با  مخترص  کوله بار  و  بقچه  حالی که  در  دسته  دسته 

خود داشتند، شتابان و ترسان از سمت سیلو و افشار 

با پای پیاده به طرف جنوب کابل رسازیر شده بودند. 

همه وحشت زده بودند؛ بوی مهاجرت و آثار ترس در 

و  بازگشتم  به خانه  با عجله  بود.  چهره ی همه هویدا 

شتاب زده به سوی رادیو رفتم تا اخبار را بشنوم. پدرم 

مقناطیسی  شانه ی  روی  دست هایم  آن که  از  پیش 

کوتاه  را  داغی  خربی  برود؛  رادیو  فریکونسی  تنظیم 

اعالم کرد: دنبال خرب جدید می گردی؟ افشار سقوط 

کرده است. او ادامه داد: امکان دارد خط اول معامله 

باشد. شده 

کابل  کردن  ترک  و  بودند  هراسان  و  گیج  همه 

جایی  به  جا  و  سفر  توان  که  مردم  اکرثیت  ذهن  در 

یافت. می  دوباره  تصویر  داشتند؛ 

آن روز، هنوز دقایقی نگذشته بود که امید، یکی از 

دوستانم نفس سوخته به دیدنم در پل »داکر مهدی« 

آمد و مرا از خانه که در بی کاری متام، ساعت شامری 

می کردم تا جنگ خانه به خانه ی مجاهدین در کابل 

خامته یابد؛ او با هزار ترفند و لفاظی، مرا تا نزدیک رسک 

قیر منتهی به پل سوخته برد. در راه، در حالی که بغض 

گلویش را گرفته بود؛ جریان جنگ را قصه می کرد.

با رسیدن ما در محل، موتری آمد و مرد بلند قدی 

شد.  پیاده  کوله پشتی  و  دوربین  خرمایی،  ریش  با 

فرد  این  کرد.  معرفی  من  به  را  او  و  او  به  مرا  دوستم 

برای  تا  می خواست  من  از  و  بود  فرانسوی  خربنگار 

تهیه ی گزارش سقوط افشار، آن روز را به عنوان مرجم 

زبان انگلیسی با او به افشار بروم. روی حق الزحمه که 

ساعتی حساب می شد، چند دقیقه چانه زدیم؛ باالخره 

توافق کردیم. قرارداد شفاهی،  در یک 

نان  و  قلم  کتابچه،  حامل  کوله پشتی  و  برگشتم 

طلب  و  خداحافظی  خانواده  همه ی  از  و  برداشتم  را 

کردم. حاللیت 

کار یک روزه مان آغاز شد. من و فرانسوی به چوک 

کوته سنگی رسیدیم. جاده داشت کم کم خالی از تردد 

مردم می شد و همه جا را سکوت و وحشت فراگرفته 

بود. صدای رگبار کالشینکوف از دور شنیده می شد؛ 

از پوسته های )ایست بازرسی( گذشتیم؛ پوسته ها به 

است؛  شده  خارج  کنرل  از  اوضاع  که  می گفتند  ما 

خطر جانی وجود دارد، باید حین گذشن از خطوط 

مقدم جبهه میان دو طرف، مواظب خود باشیم.

روحیه  فرانسوی  با  کوتاه  سفر  این  در  مرا  آن چه 

از  کم تر  شاید  جوان  خیلی  پرسان  دیدن  می داد، 

و  باز  یخن های  با  که  بود  میدان  در  سال  شانزده 

گوبیچه های مخملی، شاد و رسحال، راست و مستقیم 

بودند. نربد  نوع  هر  آماده ی  آرپی جی  و  پیکا  با 

همراه با خربنگار فرانسوی به سمت سیلو روان بودم؛ 

او هر جا سوژه ی پیدا می کرد، می ایستاد و دوربینش را 

از کوله پشتی بیرون می کرد و عکس می گرفت.

آرام  و  ساکت  خوشحال خان،  منطقه ی  کوچه های 

دیده  گذار  و  در حال گشت  زنده جانی  و  فردی  بود. 

منی شد؛ از کوچه های منتهی عقب ملی بس، به علوم 

اجتامعی رسیدیم. تازه رسیده بودیم که فرد مسلح با 

کاله پکول و لباس ابرکوت رو به روی  مان سبز شد. 

با  همراهش  گیت کالشینکوف  کشیده شدن  صدای 

کی  خواند:  خود  به  مرا  ریش دار،  مرد  خشن  صدای 

استی؟ روان  کجا  هستی؟ 

مسلح  دوست  کردم؛  تعریف  را  داستان  برایش 

ما  نفره، همه ی کوله پشتی های  و دو  زد  را صدا  خود 

با پیکای  را یک جا بررسی کردند. ژولیده موی سومی 

رس شانه اش رس رسید و بدون سؤال و جواب دو لگد 

محکم نثار من و همراهم کرد. فرانسوی تعادلش را از 

دست داد؛ اما روی زمین نیفتاد. لب هایش زهرخندی 

برای ژولیده حال مسلح کرد. آن فرد مسلح، وحشیانه 

به یخن فرانسوی چسپید و جیب هایش را روی زمین 

خالی کرد. لحظه هایی مکث کرد و به اصطالح وطنی 

جوانی کرد و از جمع چند صد دالر، سه چهار تای آن 

را برداشت و دشنام رکیکی به من داد و گفت زودتر از 

پیش چشمش گم شویم.

معذرت  مسأله  این  برای  فرانسوی  همراه  از 

جای  گفت:  و  زد  نیش خندی  فرانسوی  خواستم؛ 

معذرت خواهی نیست، رشایط جنگی هست؛ خدا را 

شکر که دوربین ها، متام پول  و جان مان را نگرفتند.

از کوچه ی متصل به دیوار آکادمی پولیس، به سمت 

ساکت  و  وحشت زده  کوچه،  پیچیدیم؛  بلخی  آرامگاه 

بود. بوی باروت و آتش، به خوبی حس می شد. تعدادی 

باز دیدن داشت.  با دروازه های  از خانه های مسکونی 

و  تاراج  تعدادی  بود،  شده  تخریب  تازگی  به  تعدادی 

چپاول)ولجه( شده بود و یا هم در حال چپاول بود.

رد  کوچه  به  کوچه  و  دیگر  خانه ای  به  خانه ای  از 

بود.  افشار  سقوط  ساعات  اولین  احتامالَ  می شدیم؛ 

مردان مسلحی را دیدیم که بی ترس و هراس از خدا و 

ما، قالین، تلویزیون، یخچال، اشیای قیمتی و ظروف 

را با خود از خانه های مردم به بیرون حمل می کردند و 

به زعم شان درگیر »ولجه« و »وند«گیری بودند.

دروازه های  با  خانه های  به  بازدید،  جریان  در 

رفته  چپاول  به  چیزشان  همه  که  برخوردیم  شکسته 

بود. به خانه هایی رس زدیم که رنگ و بوی خون تازه 

در آن پیدا بود، خانه هایی را دیدیم که همه ی اعضای 

بودند.  شده  تیرباران  جمعی  دسته  بصورت  خانواده 

جسد هایی را دیدیم که هنوز گرم بودند و از امدادگر و 

امبوالنس نیز خربی نبود. وحشت همه جا را فرا گرفته 

بود، از میان متام چشم دیدهای تلخ آن روز، سه تای 

اند: آن همیشه در ذهنم زنده 

و  گرم  که  را  مرد جوانی  داغ  و  گرم  بریده ی  • رس 

خون چکان در صحن حویلی، با چشم های باز منتظر 

وارث اش بود و به بی رحمی آدم ها نفرین می فرستاد. 

وقتی خربنگار فرانسوی از آن صحنه، عکس می گرفت، 

اشک از چشم هایش جاری بود.

• جسد دخر جوان برهنه ای که رساپا خون بود و 

در حیاط خانه، به گلوله بسته شده بود.

• پیر مردی را که به گلوله بسته، رس و نیم تنش را 

میان چاه آب پایین کرده بودند که صدای چکه های 

راحتی  به  فرانسوی  و  من  آب،  چاه  در  را  او  خون 

می شنیدیم.

در گیر و دار تهیه ی گزارش، من و فرانسوی متوجه 

سقوط  در  خارجی ها  مداخله ی  و  ظریف  نکته ی  دو 

شدیم: افشار 

1. حضور بیش از بیست نفر مسلح از افراد وابسته 

به گروه های تند رو خارجی را در افشار دیدیم که در 

و  چپاول  سقوط،  در  همکارشان  گروه  لباس  و  قیافه 

تطاول افشار دست داشتند. هنوز هم چهره ی »رستم 

و  از چشامنش رشارت  که  کوتاه  قد  صفروف«، جوان 

نفرت نسبت به مردم ما می بارید، از یادم منی رود.

2. حضور چند نظامی عرب که حتا یک کلمه دری 

یا پشتو صحبت کرده منی توانستند و سقوط افشار را 

به تعبیر خود شان، پیروزی دنیای اسالم می دانستند 

که این ها بیشرین مزاحمت را برای عکس گرفن ما 

ایجاد کردند.

راستش، من در آن لحظه های وحشتناک تاریخ، در 

این اندیشه غرق بودم که آیا این گروه متحد مخالف با 

این همه تجربه ی جنگ، خود توانایی سقوط ناحیه ی 

نیروهای  از  که  نداشته اند  را  افشار  نام  به  کوچکی 

کشورها  دیگر  فاسد  متواری های  و  خارجی  تندرو 

اند؟   خواسته  کمک 

هرگز  افشار،  سقوط  از  من  خاطره های  ترین  تلخ 

آن روز  که  سؤالی  مشکل ترین  و  منی شوند  فراموشم 

دوبار  خداحافظی  حین  فرانسوی  خربنگار  عرص، 

را  دیگر  یک  این گونه،  افغان ها  »چرا  پرسید:  من  از 

بی رحامنه می کشند؟ چرا از نابودی یک دیگر احساس 

غرور می کنند و لذت می برند؟ چرا اموال یک دیگر و 

می برند؟« غنیمت  به  را  بیت املال 

او  پرسش های  برای  پاسخی  آن روز،  من  راستش، 

ندارم. برایش  درستی  جواب  نیز  امروز  تا  و  نداشتم 

افغانستان4 مهاجران  روایت 

ــه  ــت ک ــی اس ــالح معروف اصط

همیشــه  پولیــس  می گوینــد 

ــرم،  ــه ی ج ــه صحن ــیدن ب در رس

هــم  راســتی  بــه  دارد.  تأخیــر 

این گونــه اســت، همیشــه مجــرم، 

جــرم را مرتکــب می شــود و پولیــس دیرتــر بــه محــل 

ــت  ــن اس ــداق ای ــالح مص ــن اصط ــد. ای ــرم می رس ج

ــه فکــر پیش گیــری از جــرم  کــه پولیــس، هیــچ گاه ب

نیســت و در انتظــار نشســته اســت تــا جرمــی اتفــاق 

بیفتــد و بعــد دنبــال ایــن باشــد کــه مجــرم کــی 

ــت.  اس

باتأســف، در کارکــرد وزارت خانه هــای افغانســتان 

دســت  روی  عملــی،  برنامه هــای  اســت  الزم  کــه 

کــردن  اجرایــی  بــا  بتواننــد  تــا  باشــند  داشــته 

ــیب ها و  ــزان آس ــده، می ــری کنن ــای پیش گی برنامه ه

صدمه هــای را کــه ممکــن اســت وارد شــود، کاهــش 

دهنــد؛ امــا متاســفانه هیــچ گاه در برنامــه ی ســاالنه  ی 

بــه  نســبت  عملــی  برنامــه ای  وزارت خانه هــا  ایــن 

منی بینیــم.  خســارت ها  پیش گیــری 

دولــت  کابینــه ی  اپراتیفــی  وزارت خانه هــای 

افغانســتان شــامل وزارت امــور داخلــه، وزارت دفــاع، 

مهاجــران،  امــور  وزارت  آب یــاری،  و  زراعــت  وزارت 

وزارت رســیدگی بــه حــوادث طبیعــی و وزارت صحــت 

اســت کــه بــا توجــه بــه رشایــط جغرافیایــی، سیاســی 

و  آمــاده  همیشــه  بایــد  افغانســتان،  اجتامعــی  و 

تلفــات جانــی  از  بــرای جلوگیــری  را  برنامه هایــی 

ــا  ــند ت ــته باش ــر داش ــد نظ ــتان م ــندگان افغانس باش

از حــوادث آســیب زا جلوگیــری مناینــد؛ امــا هیــچ گاه 

این گونــه نبــوده اســت و همیشــه ایــن وزارت خانه هــا 

منتظــر انــد کــه اتفاقــی بــرای شــهروندان افغانســتان 

بیفتــد و جانشــان بــه خطــر بیفتــد تــا بعــد از چنــد روز 

ــهروندان  ــرگ ش ــه م ــبت ب ــی، نس ــکوت و رسگردان س

)بــه هــر علتــی(، واکنــش نشــان بدهنــد کــه در 

بســیار مــوارد، تنهــا بــه صــدور اعالمیــه ی مطبوعاتــی 

از صفحــه ی انرنتــی بســنده می کننــد. 

باتأســف، دیــده شــده اســت کــه وزارت مهاجــران 

در ســال های اخیــر، در قبــال روی دادهــای جــان کاه 

کــه منجــر بــه مــرگ شــهروندان مهاجــر افغانســتانی 

واکنــش  اســت،  شــده  جهــان  نقــاط  اکــرث  در 

منفعــل دارنــد و همیشــه بعــد از حــوادث مرگ بــار 

ــه ی  ــدور اعالمی ــا ص ــتانی، ب ــران افغانس ــرای مهاج ب

مطبوعاتــی اظهــار وجــود کــرده و مثــال تکلیــف شــان 

ــد.  ــرده ان را ادا ک

 مــرگ ســیزده پناه جــو در مــرز ترکیــه و ایــران کــه 

ــوم  ــد معل ــاعتی بع ــد و س ــانه ای ش ــنبه رس در روز ش

دارنــد،  افغانســتانی  هویــت  جســد   10 کــه  شــد 

ــر کننــده اســت کــه در قــدم اول دولــت  خــربی متاث

افغانســتان و وزارت مهاجــران مقــرص مــرگ آن هــا 

ــه در  ــرای ک ــت ب ــت. دول ــران اس ــه و ای ــرز ترکی در م

مدیریــت کشــور ضعیــف و ناتــوان بــوده اســت تــا 

هــر روز شــهروندان کشــور، بــه فکــر مهاجــرت از ایــن 

ــای  ــان را در مرزه ــه جانش ــن گون ــند و ای ــن باش وط

ــد.  ــت بدهن ــورها از دس ــر کش دیگ

مقــرص دوم وزارت مهاجــران افغانســتان اســت 

ــی  ــه ای آگاهی دهــی عمل ــچ برنام کــه باتأســف، هی

و ملــی بــرای شــهروندان افغانســتان روی دســت 

ســاالنه ی  برنامه هــای  در  هــم  متایلــی  و  نــدارد 

ایــن وزارت خانــه در ایــن بــاره بــه چشــم منی خــورد 

تــا بــه صــورت گســرده و همگانــی، شــهروندان 

غیرقانونــی  ســفر  خطرهــای  از  را  افغانســتان 

و  کنــد  آگاه  دیگــر  کشــورهای  بــه  )قاچاقــی( 

و  کشــنده  مهاجرت هــای  رشــد  بــه  رو  رونــد  از 

کنــد.  پیش گیــری  غیرقانونــی 

هــر چنــد ایــن وزارت همــواره اعــالم کــرده اســت 

تــا مهاجرت هــای غیرقانونــی و غیــر منظــم کــه ســبب 

پایــان  بایــد  ناگــوار می  شــود،  پیامدهــای  چنیــن 

ــه بســنده کــرده  ــن گفت ــه تکــرار ای ــا ب ــا تنه ــد؛ ام یاب

و راه حلــی بــرای ایجــاد ســهولت در اخــذ ویــزا و 

تــردد قانونــی مهاجــران افغــان بــه کشــورهای دیگــر 

ــی  ــی ناش ــات جان ــل، تلف ــن راه ح ــت. ای ــته اس نداش

از مهاجرت هــای غیرقانونــی مهاجــران افغانســتانی 

را کاهــش منی دهــد و بایــد همــواره از خطرهــای 

ســطح  در  آگاهی دهــی  غیرقانونــی،  مهاجــرت  

گســرده انجــام شــود تــا حداقــل دیگــر شــاهد تکــرار 

چنیــن حوادثــی نباشــیم و  جــان شــهروندان کشــور 

ــود.  ــه نش ــر گرفت ــورهای دیگ ــای کش در مرزه

بــا آن کــه چنــد روز از حادثــه ی مــرز ترکیــه و 

ایــران گذشــته اســت، بــه تازگــی وزارت مهاجــران 

ــی وزارت  ــه و منایندگ ــتان در ترکی ــفارت افغانس از س

ــت  ــته اس ــدگان خواس ــودت کنن ــران و ع ــور مهاج ام

ــگان و  ــان باخت ــت ج ــت هوی ــا تثبی ــه ب ــه در رابط ک

انتقــال اجســاد آن هــا، بــا خانواده هــای مهاجــران 

همــکاری مناینــد. 

تأخیــر در درخواســت تثبیــت هویــت مهاجــران 

ــی  ــد نوش داروی ــه مانن ــتانی ب ــه ی افغانس ــان باخت ج

بعــد از مــرگ ســهراب اســت کــه تحملــش ســخت و 

ــت. ــان کاه اس ج

فرزندان زمین

نوش داروی وزارت 
بعد از مرگ مهاجران

ولی روزبه

دکرت عارف نعیم زاد

به بهانه ی بیست و هفتمین سال یاد حادثه ی افشار:

روایت خونین ِ دهه ی هفتاد

همه وحشت زده بودند؛ بوی مهاجرت و آثار ترس در چهره ی همه هویدا بود. با عجله به خانه بازگشتم و 

شتاب زده به سوی رادیو رفتم تا اخبار را بشنوم. پدرم پیش از آن که دست هایم روی شانه ی مقناطیسی 

تنظیم فریکونسی رادیو برود؛ خربی داغی را کوتاه اعالم کرد: دنبال خرب جدید می گردی؟ افشار سقوط کرده 

است. او ادامه داد: امکان دارد خط اول معامله شده باشد.
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صبــح کابــل: از چــه ســالی در خوش  نویســی 

فعالیــت تــان را رشوع کردیــد و در حــال حــارض 

مشــغول چــه کاری هســتید؟ 

دانش آمــوزی  و  کودکــی  دوران  از  ارزگانــی: 

ــه  ــوش عالق ــط خ ــن خ ــه نوش ــه، ب دوره ی ابتدایی

ــرزای  ــه می ــم ک ــدر مرحوم ــد از پ ــا تقلی ــتم و ب داش

ــط  ــا خ ــتم؛ ام ــواره می نوش ــود، هم ــط ب ــوش خ خ

را بــه صــورت تخصصــی بــا قلــم نــی، در دوران 

ــال  ــه در س ــدم ک ــوزش دی ــران آم ــرت و در ای مهاج

1364 موفــق بــه گرفــن درجــه ی ممتــاز از انجمــن 

ایــران شــدم. خوش نویســان 

ــر  ــان از نظ ــر ت ــن اث ــل: ارزش مندتری ــح کاب صب

ــت؟ ــدام اس ــان ک خودت

ــه ای اســت  ــرم قطع ــن اث ــی: ارزش مندتری ارزگان

بــا اجــرای دو غــزل حامســی، در چهــره ی  کــه 

شــهید مــزاری و بــه صــورت طراحــی در قالــب ســیاه 

انجــام شــده  در ســال 1372  نســتعلیق  مشــق 

ــت. اس

صبــح کابــل: آن چیــزی کــه یــک اثــر را  در 

ــرد  ــه ف ــرص ب ــد منح ــی می توان ــه ی خوش نویس حرف

ــیر  ــا مس ــت ی ــص تکنیک هاس ــت بی نق ــد، رعای کن

ــد؟ ــخصی هرنمن ش

ارزگانــی: رعایــت دقیــق تکنیک هــا بــه طــور 

ــی  ــرصی و مبان ــواد ب ــش س ــن دان ــه و داش آگاهان

علمــی هرنهــای تجســمی از رضوریــات اســت؛ امــا 

مســیر شــخصی هرنمنــد زمانــی کارســاز اســت کــه 

هرنمند خودش را یافته باشد.  

صبــح کابــل: آیــا آثــار شــام در منایشــگاه ها 

حضــور داشــته اســت؟    

ــرادی  ــگاه انف ــال 14 منایش ــه ح ــا ب ــی: ت ارزگان

و در  از کشــور داشــته ام  یــا خــارج  و  در داخــل 

بیســت منایشــگاه گروهــی نیــز مشــارکت کــرده ام.              

صبــح کابــل: هرنمنــد چگونــه می توانــد پیــام آور 

صلــح و دوســتی باشــد؟

ارزگانــی: بــا توجــه بــه این کــه هــرن خوش نویســی 

دارای توانایــی و قــدرت انتقــال پیــام بــه صــورت 

ــال  ــق انتق ــد از طری ــی می توان ــت، یعن ــف اس مضاع

پیــام، هــم بــه صــورت کالمــی و هــم بــه شــکل ســواد 

بــرصی مخاطــب را زیــر تأثیــر قــرار بدهــد؛ لــذا 

ــا زیبایــی، تلطیــف روحــی  پیام هــای ارزشــی تــوأم ب

ــی را  ــی و اخالق ــوای ارزش ــان محت ــاد و هم زم را ایج

نیــز تکثیــر و تبلیــغ می کنــد، می توانــد بــرای ایجــاد 

ــع  ــر واق ــدارا، بســیار مؤث ــری و م فرهنــگ دیگــر پذی

شــود. 

صبــح کابــل: چــه مشــکالتی فــراروی هرنمنــدان 

خطــاط وجــود دارد؟

ــکل  ــدد، مش ــکالت متع ــه مش ــی: از جمل ارزگان

ــراروی  ــدی ف ــکالت ج ــی از مش ــوت، یک ــوت الیم ق

ــور  ــاط مجب ــد خط ــه هرنمن ــت ک ــان اس خوش نویس

و  تخصصــی  علمــی،  جنبه هــای  تــا  می شــود 

اصالــت هــرنی آن را بــه کنــاری بگــذارد و مــرصوف 

نوشــن خــط کاربــردی محــض بــرای امــرار معــاش 

ــود. ش

صبــح کابــل: چــرا و چطــور شــد كــه از بیــن 

هرنهــای مختلــف، بــه خوش نویســی عالقه منــد 

شــدید؟  

ارزگانــی: در میــان متــام هرنهــا، خوش نویســی 

از تقــدس و پاکیزگــی خاصــی برخــوردار اســت و از 

ــون  ــی چ ــی و الگوی ــت خانوادگ ــر، تربی ــوی دیگ س

پــدر مرحومــم، مــرا بــه وادی هــرن خوش نویســی 

کشــاند. نکتــه ی مهــم این کــه در میــان همــه ی 

هرنهــا، تنهــا هــرنی  کــه می شــود ادعــا کــرد، 

میــراث اجــداد خــود مــا اســت، هــرن خوش نویســی 

اســت. 

آیــا  شــام  عقیــده ی  بــه  کابــل:  صبــح 

ــا اكتســابی؟  ــی اســت ی خوش نویســی، هــرنی ذات

تعلیــم چقــدر در خوش نویــس شــدن یــك فــرد 

اســت؟ مؤثــر 

ــط  ــش فق ــی بودن ــن، ذات ــر م ــه نظ ــی: ب ارزگان

درحــد اوصــاف ژنیتیکــی اســت کــه مربــوط بــه 

خــواص ارثــی اســت؛ امــا بــروز و ظهــورش بســتگی 

ــتمر  ــن مس ــقانه و متری ــق عاش ــه مش ــام ب ــام و مت ت

ــتاد دارد. ــر اس ــر نظ زی

صبــح کابــل: قُدمــا صــرب در یادگیــری و آمــوزش 

ویژگی هــای  بارزتریــن  از  یكــی  را  خوش نویســی 

نکتــه  ایــن  از  آیــا  می شــمردند؛  بــر  هــرن  ایــن 

ــد كــه خوش نویســی، در ذات خــود  ــوان فهمی می ت

ــت؟ ــز هس ــت نی ــالق و معنوی ــل اخ حام

دیریــاب  هــرن  یــک  خوش نویســی  ارزگانــی: 

اســت، نیــاز بــه متریــن و ریاضــت خــاص دارد، 

صــرب و تحمــل زحمت هــا، مقاومــت و شــکیبایی از 

ــر  ــذا در بس ــت. ل ــن هرناس ــن ای ــات آموخ رضوری

ــت  ــد، درس ــت منی آی ــن بدس ــی و تفن ــت طلب راح

در همیــن جــا اســت کــه خوش نویــس را بــه ســوی 

عشــق، معنویــت و اخــالق ســوق می دهــد و موجــب 

پاالیــش درون می شــود.

هرنمنــد  یــك  عنــوان  بــه  کابــل:  صبــح 

و  اشــعار  بــا  روز  طــول  در  كــه  خوش نویــس 

ــان  ــه می ــد؛ رابط ــزرگان رس و كار داری ــای ب كلمه ه

ادبیــات و هــرن خوش نویســی را چطــور می بینیــد؟

ارزگانــی: رابطــه ی ادبیــات بــا خوش نویســی 

بســیار نزدیــک و حتــا در حــد شــکل دهی یک دیگــر 

مــواردی  بســا  اســت. در دنیــای خوش نویســی، 

پیــش می آیــد کــه خوش نویــس بــا الهــام از مفاهیــم 

»عرفانــی، فلســفی، عاشــقانه، حکیامنه، حامســی و 

پندآمــوز«، طراحــی یــک قطعــه را در ذهــن خــودش 

ــت  ــن اس ــا ممک ــد و ی ــرا می کن ــرده و اج ــور ک مص

یــک شــاعر، بــا دیــدن یــک قطعــه خــط و برداشــت 

ــه  از ابعــاد کالمــی، تجســمی و ســواد بــرصی آن، ب

ــردازد. ــعر بپ رسودن ش

صبــح کابــل: در هرنهایــی مثــل موســیقی، 

ــاز  ــا س ــد ب ــا هرنمن ــد ت ــتادان معتقدن ــی از اس برخ

خــود بــه وحــدت نرســد، منی توانــد در حــد كــامل 

و بلــوغ بنــوازد؛ آیــا می تــوان در خوش نویســی هــم 

ــت؟  ــری داش ــن نظ چنی

تــا  هــم  خوش نویســی  در  بلــی.  ارزگانــی: 

خطــاط بــا قلــم نــی خــود بــه وحــدت نرســد، خــط 

خــوش ممکــن نخواهــد بــود. 

افــزون  روز  پیش رفــت  و  رشــد  کابــل:  صبــح 

گرافیــك و كمپیوتــر، چــه نقشــی در رشــد یــا عــدم 

ــد داشــته باشــد؟ رشــد هــرن خوش نویســی می توان

ــردی  ــد کارب ــه بع ــه نظــر مــن اگــر ب ــی: ب ارزگان

خوش نویســی توجــه داشــته باشــیم، گرافیــک و 

ــده و  ــع ش ــد واق ــی مم ــرای خوش نویس ــر ب کامپیوت

ــان  ــرای خوش نویس ــت. ب ــرده اس ــک ک ــی کم خیل

زمینــه ی کار و تحقیــق در ابعــاد علمــی و فنــی 

هــرن خوش نویســی فراهــم کــرده و از جهــت دیگــر 

خوش نویــس  تــا  کــرده  ایجــاد  را  فرصــت  ایــن 

مجبــور باشــد دور از دغدغه هــای بعــد کاربــردی 

لحــاظ  بــه  آن  هــرنی  ابعــاد  بــه  خوش نویســی، 

مبانــی هرنهــای تجســمی بپــردازد.                                                                                                                                      

صبــح کابــل: نظــر شــام در بــاره ی نــرم افزارهــای 

رایــج خوش نویســی چیســت؟

بعــد  در  رایــج  افزارهــای  نــرم  ارزگانــی: 

مثبــت  دنیــای خوش نویســی  بــرای  »کاربــردی« 

ــا  ــت، تنه ــی نیس ــرای آن کار هرکس ــا اج ــت؛ ام اس

کســانی می تواننــد آن را بــه خوبــی اجــرا کننــد کــه 

آگاهــی و ارشاف در مــورد مفــردات خــط و چگونگــی 

ترکیــب »تــوازن و تعــادل« داشــته باشــند.        

در  خوش نویســی  تاریــخ  کابــل:  صبــح 

افغانســتان بــه چنــد ســال قبــل بــر می گــردد؟

ــروزی«  ــتان ام ــام »افغانس ــه ن ــر چ ــی: اگ ارزگان

قدامــت تاریخــی بــه طــول عمــر خوش نویســی 

ــدارد؛  ــتعلیق« ن ــته ی نس ــتعلیق و شکس فارسی»نس

ــه  ــتعلیق« ب ــی فارسی»نس ــت خوش نویس ــا قدام ام

پیــش از پنــج قــرن در هــرات باســتان می رســد. 

اگرچــه اقــالم دیگــری کــه خوش نویســی عربــی 

اســتند مانند»کوفــی، ریحــان، نســخ، ثلــث، رقــاع و 

توقیــع« در خراســان بــزرگ قدامــت بســیاری دارد و 

از جملــه خــط »کوفــی« در غزنــه و دوران ســالطین 

غزنــوی، بــه شــکل بســیار زیبایــی رایــج بــوده اســت.

صبــح کابــل: می توانیــد شــامری از اســتادان 

خوش نویســی معــارص افغانســتان را نــام بربیــد؟

اســتاد  اورنــگ،  بابــا  علــی  اســتاد  ارزگانــی: 

ــب  ــی، اســتاد ســعیدی، اســتاد نجی مهــدی میرزای

اللــه انــوری و برخــی دیگــر از اســتادان هســتند 

کــه در حــد بســیار باالیــی مــرصوف خوش نویســی 

ــتند.    هس

ــه خاصیت هــای  ــا شــام قایــل ب صبــح کابــل: آی

مفهومــی ویــژه ای بــرای حــروف الفبــا هســتید و بــه 

آن هــا از جنبه هــای منادیــن نیــز توجــه می کنیــد؟                

  ارزگانــی: بلــی. حــروف الفبــا بــه تنهایــی هــم 

از لحــاظ ســواد بــرصی  می تواننــد مفهوم هایــی 

داشــته باشــند تــا جایــی کــه می تــوان از حــروف و 

یــا یــک حــرف قطعــه ای را اجــرا کــرد و نوشــت کــه 

در قالــب هرنهــای تجســمی دارای مفهــوم باشــد.

صبــح کابــل: بــه نظرتــان شــیوه های جدیــد 

خوش نویســی، اعــم از تغییراتــی كــه در دانــگ و 

ــده،  ــود آم ــه وج ــا ب ــا نقطه ه ــیده ها و ی ــر، كش دوای

چــه رابطــه ای بــا تغییــرات اجتامعــی و ذهنــی 

هرنمنــد امــروز دارد؟

ــگ  ــی در دان ــه تغییرات ــک مرحل ــی: در ی ارزگان

و ضخامــت قلــم بــه وجــود آمــد کــه نیــاز زمانــه 

»صنعــت چــاپ ســنگی« بــود؛ امــا امــروزه بــا وجــود 

دیــده  آن  بــه  هیــچ رضورتــی  دیجیتلــی،  چــاپ 

منی شــود و حتــا بــه گونــه ای انحــراف از اصــول 

ــی  ــم ن ــوک قل نخســتین خــط و دوری از طبیعــت ن

اســت کــه مــن معتقــدم بایــد کنــار گذاشــته شــود؛ 

ــی  ــده ی اصل ــاس و قاع ــه اس ــازه ک ــرات ت ــا تغیی ام

مفــردات خــط را لحــاظ می کنــد کــه بــا اندکــی 

اصــالح بــا در نظرداشــت اصــول و مبانــی هرنهــای 

تجســمی و گرافیــک مــدرن باشــد، مشــکلی نــدارد 

ــق  ــن طری ــه ای ــا ب ــت ت ــواب اس ــالح و ص ــا ص و حت

ــود. ــه ش ــر گرفت ــات و در نظ ــز مراع ــه ی روز نی ذایق

صبــح کابــل: توصیــه ی شــام بــه هرنجویــان 

جــوان کــه تــازه وارد ایــن عرصــه شــده انــد چیســت؟

پیشــنهاد  عزیــز  هرنجویــان  بــه  ارزگانــی: 

می کنــم کــه ضمــن متریــن مســتمر و پی گیــر، 

علومــی  قبــل  قرن هــا  کننــد.  مطالعــه  بایــد 

چون»طراحــی گرافیــک، اصــول و مبانــی هرنهــای 

تجســمی« بــه صــورت امــروز مطــرح نبــود؛ امــا 

امــروز ایــن مــوارد بســیار مهــم و درخــور توجــه بایــد 

ــه  ــط را ب ــد خ ــوان بای ــیان ج ــند و خوش نویس باش

طــور علمــی کار کننــد.

هــرن  در  را  زنــان  جایــگاه  کابــل:  صبــح 

ــد؟ ــی مــی کنی ــه ارزیاب ــروز چگون خوش نویســی ام

بــه  خوش نویســی  هــرن  متاســفانه  ارزگانــی: 

نوعــی از فرهنــگ »مردســاالر« متأثــر اســت، یعنــی 

ــه« اســت در  ــن هرن»مردان ــن اســت کــه ای تصــور ای

حالــی کــه چنیــن نیســت. بــا تاســف کــه زنــان 

بســیار کمــی اســتند کــه خــط می نویســند.   

ــن ســؤال، یکــی  ــوان آخری ــه عن ــل: ب صبــح کاب

ــا  ــرای م ــته اید ب ــه نوش ــعاری را ک ــن اش ــا تری از زیب

ــید؟ بنویس

موالنــا  از حــرت  زیباتریــن شــعر  ارزگانــی: 

ــته  ــع ناکش ــرادر موض ــته ام؛ »ای ب ــه نوش ــت ک اس

بــاش/ کاغــذ اســپید ننوشــته بــاش« 

از تمجید تا نقد و اصالح

هنر خوش نویسی به نوعی از فرهنگ»مردساالر« متأثر است

حسن ابراهیمی

گفت وگو کننده

از  ارزگانــی  ســلامن علی  اســتاد  اشــاره:      

در  خوش نویســی  هــر  مشــهور  چهره هــای 

را  خوش نویســی  هــر  کــه  او  اســت.  کشــور 

در خــارج از کشــور آموختــه، اکنــون مــروف 

اســت.  جــوان  هرجویــان  پــرورش 

هرمنــدان  از  ارزگانــی،  ســلامن علی  اســتاد 

مطــرح  و  متعهــد  دردمنــد،  خوش نویســان  و 

ارزگانــی،  آقــای  اســت.  افغانســتان  معــارص 

لیســانس گرافیــک و هرهــای زیبــا از دانشــگاه 

و  فرهنگــی  فعالیت هــای  دارد.  اســالمی  آزاد 

ــتان  ــران، پاکس ــورهای ای ــادی در کش ــری زی ه

بســیار  آثــار  و  داده  انجــام  افغانســتان  و 

اســت. گذاشــته  منایــش  بــه  ارزش منــدی 

برتــر  هــر  تندیــس   ۱۳۵۹ ســال  در  ایشــان 

مــدال عالــی  و  و فرهنــگ  از وزارت اطالعــات 

 ۱۳۹۶ ســال  در  رییس جمهــور  از  را  دولتــی 

اســت. کــرده  دریافــت 

سلامن علی ارزگانی )خوش نویس(
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پیامدها  به  نگاهی  نیم  اگر 

مخّدر  مواد  به  اعتیاد  عوارض  و 

فرد  اعتیاد،  پیامدهای  كه  دید  خواهیم  بیندازیم، 

و  روانی  اجتامعی،  اقتصادی،  نظر  از  را  خانواده  و 

جسمی  عوارض  مهم ترین  از  می گیرد.  بر  در  جسمی 

اعتیاد به مواد مخدر، می توان به ناراحتی های عصبی، 

بی اشتهایی، اضطراب، ریزش مكرر آب از بینی و چشم، 

ناراحتی عضالنی و فشار شدید در ستون فقرات، الغر 

كرد. اشاره  آن  مانند  و  شدن 

در بخش اقتصادی برخی پیامدهای ناشی از اعتیاد 

به مواد مخدر عبارتند از: بی كاری، ضعف مالی، لطمه به 

اقتصاد جامعه و خانواده؛ اما عوارض روانی و شخصیتی 

جمله:  از  است  فراوان  مخدر  مواد  به  اعتیاد  از  ناشی 

ضعف اراده، بی توجهی به مسؤولیت های فردی، ضعف 

خوردن  بهم  بودن،  عصبی  عاطفه،  ضعف  شخصیت، 

ضعف  و  متزلزل  و  نامتعادل  شخصیت  روانی،  تعادل 

اعتامد به نفس. همچنین در زمینه ی اجتامعی می توان 

ضعف  جامعه،  مقّررات  به  بی توجهی  مثل  عوارضی  به 

در جامعه،  بی اعتامدی  و  بی نظمی  كار جامعه،  نیروی 

ضعف بنیاد خانواده، افزایش انحراف های مانند: دزدی، 

فحشا و تكدی گری اشاره كرد.

بودن  مفید  و  اهمیت  به  توجه  با  حارض  مقاله ی 

سه  در  اعتیاد  به  گرایش  علل  بررسی  به  پیش گیری، 

سپس  پردازد،  می  خانوادگی  و  اجتامعی  فردی،  بُعد 

می دهد. ارائه  راهكارهایی  كدام  هر  با  متناسب 

علل گرایش به اعتیاد

علل گرایش به اعتیاد را می توان در سه قلمرو فردی، 

خانوادگی و اجتامعی مطرح كرد:

علل  روان شناسان،  از  بسیاری  فردی:  علل   -۱

رفتارهای انحرافی را بر حسب نقص شخصیت فرد كج رو 

گونه های  از  برخی  كه  باورند  این  بر  و  می كنند  توجیه 

شخصیت، بیشر از گونه های دیگر، گرایش به انحراف 

و ارتكاب جرم دارند. علل فردی گرایش به اعتیاد بیشر 

بر مبنای نظری دیدگاه های روان شناختی متكی است.

با دانسن عواملی كه فرد را در معرض خطر اعتیاد 

قرار می دهد، می توان افراد در معرض خطر را شناسایی 

كرد و برای پیش گیری از ابتالی آنان به اعتیاد، برنامه 

ریزی های دقیق و مؤثر انجام داد.

بعضاً  كه  افراد  از  گروهی  روانی:  مشكالت   •

و  مشكالت  با  مقابله  قدرت  هستند،  ضعیف النفس 

تلّقی  خود  نجات  راه  را  اعتیاد  و  ندارند  را  ناكامی ها 

روانی،  فشارهای  ناراحتی ها،  از  رهایی  برای  می كنند؛ 

درونی  هیجان های  رفع  و  خویشن  به  بی اعتامدی 

پناه  مخّدر  مواد  به  امن،  پناه گاهی  جست وجوی  در 

از  مواد  مرصف  با  كه  می كنند  فكر  افراد  این  می برند. 

گرفتاری های زندگی رهایی می یابند و دنیا را به شکل 

دیگری مشاهده می كنند؛ زیرا حالت تخدیری ای دارو و 

مواد مخدر سبب می شود كه تا مدتی، فرد معتاد نسبت 

بی تفاوت  زندگی  واقعیت های  و  مشكالت  مسائل،  به 

باشد. همین فرار از زیر بار مشكالت فردی، عامل عمده 

است. مخدر  مواد  طرف  به  افراد  كشش  برای 

• كنجكاوی: عده ای با رشكت در مجالس دوستانه، 

استفاده  مخدر  مواد  از  دیگران  می بینند  كه  زمانی 

به  شده،  تحریك  آن ها  در  كنجكاوی  حس  می كنند، 

به  منجر  امر،  این  می كنند.  پیدا  گرایش  مواد  مرصف 

می شود. فرد  در  اعتیاد  زمینه ی  شدن  مهیا 

پس  است.  فرد  حركت  عامل  اراده  اراده:  ضعف   •

بااستفاده  که  باشد  هم سان  رشع  و  منطق  با  باید 

با  كه  فردی  شود.  تقویت  صحیح  آموزش  و  تربیت  از 

مشاهده ی یك عمل خالف رشع و موازین اجتامعی با 

قاطعیت متام در مقابل آن ایستادگی می کند، از خود 

تزلزل نشان منی دهد و هدف خود را در زندگی به طور 

است.  قوی  اراده ای  دارای  می كند،  انتخاب  قطعی 

مواد  مرصف  علل  از  یكی  درمانی:  انگیزه های   •

است  آن  حقیقت  است.  آن  درمانی  جنبه های  مخّدر، 

كه در بسیاری موارد، پرداخن و گرایش به مواد مخّدر 

در آغاز، جنبه ی مداوا داشته و سپس در بسر زمان به 

اعتیاد بدل شده است. شیوع مواد مخدر در روستاها، 

بخش،  این  در  می پذیرد.  صورت  درمانی  باانگیزه ی 

تعادل جسمی  به  رسیدن  برای  مواد مخدر  از  استفاده 

است، در برخی از روستاها برای تسكین درد كمر، درد 

دندان، درد گوش و مانند آن از تریاك استفاد می كنند.

اعتیاد در زمینه ی علل  از  راه كارهای پیش گیری 

فردی

مشاوره ی  مراكز  معرفی  و  تقویت  ایجاد   -1

به راحتی و  بتوانند  افراد  به منظور آن كه  روان شناسی، 

بدون پرداخت هزینه، مشكالت روانی خود را با آن مراكز 

بگذارند. میان  در 

2-  خانواده ها باید با تریح كامل اعتیاد و عوارض 

و  روانی  فرزندان شان، مشكالت  به  مواد مخّدر،  مرصف 

افرسدگی هایی كه پس از اعتیاد رخ می دهد )هم چنین 

می شود(،  ایجاد  افراد  ظاهر  و  زیبایی  بر  كه  عوارضی 

و  گرایش  مانع  طریق  این  از  و  شوند  متذكر  آن ها  به 

شوند. اعتیاد  سمت  به  خانواده  افراد  كنجكاوی 

3-  حامیت از بیامران روانی و توجه به آن ها 

4-  با تبلیغ و گوش زد كردن این مطلب كه حتا یك 

به  منجر  است  ممكن  مخّدر  مواد  كردن  مرصف  مرتبه 

اعتیاد شود، میل به استفاده از مواد مخّدر را، حتا برای 

یك مرتبه هم در افراد از بین بربند.

5-  از بین بردن تصورهای باطل در خانواده ها مثل 

زندگی  مشكالت  مخدر،  مواد  مرصف  »با  كه  تصور  این 

فراموش می شود و زندگی به نحوی زیبا تغییر می یابد.

مواد  از  استفاده  با  خانگی  طبابت  از  خودداری   -6

مخدر.

و  روستاها  در  به خصوص  درمانی،  مراكز  تقویت    -7

افتاده. دور  شهرهای 

8-  خانواده ها سعی کنند فرزندان شان را اجتامعی 

شخصیت  و  روحیه  با  فرد  كه  نحوی  به  دهند،  پرورش 

شوند. تربیت  فعال  و  برون گرا 

ادامه دارد ...
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     در بخش اقتصادی برخی 

پیامدهای ناشی از اعتیاد به 

مواد مخدر عبارتند از: بی كاری، 

ضعف مالی، لطمه به اقتصاد 

جامعه و خانواده؛ اما عوارض 

روانی و شخصیتی ناشی از 

اعتیاد به مواد مخدر فراوان 

است از جمله: ضعف اراده، 

بی توجهی به مسؤولیت های 

فردی، ضعف شخصیت، ضعف 

عاطفه، عصبی بودن، بهم 

خوردن تعادل روانی، شخصیت 

نامتعادل و متزلزل و ضعف 

اعتامد به نفس. همچنین در 

زمینه ی اجتامعی می توان 

به عوارضی مثل بی توجهی 

به مقّررات جامعه، ضعف 

نیروی كار جامعه، بی نظمی 

و بی اعتامدی در جامعه، 

ضعف بنیاد خانواده، افزایش 

انحراف های مانند: دزدی، 

فحشا و تكدی گری اشاره كرد.

علل گرایش به اعتیاد و پیش گیري از آن

پــدری پشــیامن کــه بــا تصمیــم اشــتباهش 

بــه خاطــر موافقــت بــا ازدواج دخــرش،  حــاال 

تــا  آمــده اســت  را مالمــت می کنــد،  خــود 

گرفتــار  آن  در  کــه  جهنمــی  از  را  دخــرش 

کــرده اســت، نجــات دهــد. او عزمــش را جــزم 

ــامن  ــا چش ــت. ب ــاال زده اس ــتین ب ــرده و آس ک

ایســتاده  دادگاه  اتــاق  گوشــه ی  اشــک آلود 

اســت. دادگاهــی کــه بــرای درخواســت تفریــق 

ــت.  ــده اس ــزار ش ــوهرش برگ ــره از ش صاب

می شــود.  ســکوت  از  پــر  دادگاه  اتــاق 

دادســتان همیــن کــه مــن دادخواســت را 

می خوانــد بــه ســمت صابــره مــی روم و او را 

در آغــوش می گیــرم. دخــر جــوان بغضــش 

گریســن  بــه  رشوع  و  می ترکــد  آغوشــم  در 

می کنــد. گویــی اولیــن بــار اســت کســی او را 

بــه خاطــر هــم دردی در آغــوش گرفتــه اســت. 

بــا آرام شــدن صابــره در آغوشــم، حــس 

ــر  ــن دخ ــه ای ــی را ک ــام دردهای ــم مت می کن

ــن  ــه ت ــا حــاال تحمــل کــرده اســت، ب جــوان ت

مــن هــم رســوخ می کنــد. مــن هــم همــراه 

زیبــا،  دخــری  کــه  ریختــم  اشــک  صابــره 

ــت  ــت و بیس ــرست و درد اس ــر از ح ــاده، پ س

دارد.  ســال 

ــت در  ــم، جراح ــی انداخت ــش نگاه ــه بدن ب

متــام بدنــش مشــهود بــود و بــه گفتــه ی خــود 

صابــره، چنــد اســتخوانش نیــز شکســته اســت. 

داشــت،  ســال   16 کــه  زمانــی  صابــره 

پــدرش او را بــه بــرادرزاده اش نــکاح می کنــد. 

بــرادرزاده ای کــه چنــد ســال را در جنــگ 

ســوریه ســپری کــرده و وضعیــت روانــی بــدی 

دارد. چهــار ســال قبــل پــدرش او را بــرای 

کســب درآمــد، به یکــی از کشــورهای همســایه 

بــه ســوریه رفــت و  از آن جــا  او  و  فرســتاده 

مشــغول جنگیــدن شــد. پــول درآمــدش را 

ــا  ــال ب ــن س ــد از چندی ــرده و بع ــداز ک پس ان

وضعیــت خیلــی بــد روانــی بــه افغانســتان 

برمی گــردد. 

جنــگ، روح و روان پــرس را آســیب زده و 

از او یــک مــرد پرخاشــگر و عصبــی ســاخته 

خانــه  در  پرخاشــگری  و  عصبانیــت  اســت. 

ــال  ــه دنب ــواده اش ب ــه خان ــود ک ــبب می ش س

پیــدا کــردن راه حلــی باشــند. در نهایــت یــک 

راه حــل را مؤثــر می داننــد. راه حلــی کــه از 

برداشــت نادرســت خانواده هــای افغانســتانی 

اکــرث  در  کــه  مقولــه ای  می گیــرد؛  نشــأت 

اســت.  مرســوم  افغانســتانی  خانواده هــای 

ایــن خانواده هــا بــر ایــن بــاور هســتند کــه 

اگــر پــرس جوانشــان بــا مشــکلی روحــی و 

ــه  ــه رو اســت، اگــر برایــش زنــی را ب روانــی روب

عنــوان رشیــک زندگــی انتخــاب کننــد، متــام 

مشــکالت پرسشــان حــل می شــود. 

بــه  جــا  چندیــن  بــه  پــرس  خانــواده ی   

امــا  می رونــد؛  مراجعــه  خواســتگاری 

اطــالع  محــض  بــه  دخــر  خانواده هــای 

پــرس، جــواب  روانــی  و  روحــی  از وضعیــت 

منفــی می دهنــد. پــدر خانــواده  ناچــار بــه 

ــره را  ــی رود و صاب ــرادرش م ــه ی ب ــمت خان س

کــه دخــرکاکای پــرس اســت، خواســتگاری 

مرتبــه  چنــد  خواســتگاری  ایــن  می کنــد. 

مخالفت هــای  وجــود  بــا  و  می شــود  تکــرار 

ــن  ــا ای ــر ب ــرس و دخ ــای پ ــره، خانواده ه صاب

ــکاح  ــه ن ــره ب ــد و صاب ــت می کنن ازدواج موافق

می آیــد.  در  پرسکاکایــش 

اول،  روز  هــامن  از  اش  زندگــی  صابــره 

ــوهرش او  ــرد. ش ــود می گی ــه خ ــگ درد را ب رن

را از هــامن روزهــای آغازیــن زندگــی مشــرک 

و  شــکنجه  مختلــف،  بهانه  هــای  بــه  شــان 

ــره را تهدیــد می کنــد کــه ســکوت کنــد و  صاب

ــد.  ــی نزن حرف

و  لت وکوب هــا  ادامــه ی  بــا  کــم  کــم 

شــکنجه ها از ســوی شــوهر، صابــره می فهمــد 

ــت و  ــی اس ــکل روان ــار مش ــوهرش دچ ــه ش ک

از آزار و اذیتــش لــذت می بــرد. او باالفــاظ 

رکیــک صابــره را مــورد خشــونت کالمــی قــرار 

ــا هنــوز صابــره ســکوت کــرده  می دهــد؛ امــا ت

ــت.  ــزده اس ــی ن ــواده اش حرف ــه خان و ب

ــرب  ــن خشــونت ها، ص ــداوم ای ــم ت ــا کم ک ام

صابــره متــام می شــود و او از دســت شــوهر 

اســت،  شــوهرش  پــدر  کــه  کاکایــش  بــه 

شــوهرش  پــدر  جــواب  می کنــد.  شــکایت 

پــرسش  ســوی  از  خشــونت ها  تأییــد  تنهــا 

اســت و بــه صابــره پیشــنهاد می دهــد کــه بــه 

ــوهرش،  ــتم های ش ــش رضب و ش ــر کاه خاط

بهــر اســت فرزنــدی بــه دنیــا بیــاورد تــا مهــر 

پــدر کاشــته شــود و جلــوی  فرزنــد در دل 

بگیــرد.  را  بیشــر  لت وکوب هــای 

بــه دنیــا آوردن فرزنــد هم تأثیــری در کاهش 

ــه  ــری ب ــره دخ ــذارد. صاب ــونت ها منی گ خش

ــار  دنیــا مــی آورد؛ امــا بی تأثیــر اســت و ایــن ب

مــادر و دخــر، هــر دو مــورد خشــونت های 

ــره  ــوهر صاب ــالق ش ــد و اخ ــرار می گیرن ــرد ق م

ــود.  ــر می ش ــر روز بدت ه

ســه ســال از ازدواج صابــره گذشــته اســت، 

او بــه خاطــر لت وکوب هــای شــوهرش حــاال 

جــرأت رفــن بــه خانــه ی پــدرش را نــدارد. 

بارهــا شــوهرش او دخــرش را از خانــه بیــرون 

انداختــه و صابــره مجبــور می شــود شــب را تــا 

صبــح در هــوای رسد، داخــل حویلــی ســپری 

کنــد. 

کــودک  صابــره،  کــه  روزهــا  از  یکــی  در 

زنــی  شــوهرش  اســت،  بــاردار  را  دومــش 

دیگــری را بــه خانــه مــی آورد و صابــره اعــراض 

ــره  ــن اعــراض، شــوهرش صاب ــا ای ــد. ب می کن

می کنــد.  لت وکــوب  شــدید  گونــه ی  بــه  را 

می آیــد،  پیــش  خون ریــزی  صابــره  بــرای 

ــد،  ــه می بین ــرش رضب ــکند و کم ــش می ش پای

ــه  ــه و ب ــرون انداخت ــه بی ــوهرش او را از خان ش

می فرســتد.  پــدرش  خانــه ی 

صابــره بــا تــن پــر از درد و روحــی پــر از 

بــه  رسنوشــتش  تعییــن  بــرای  حــاال  رنــج، 

ــد  ــرده و می گوی ــه ک ــی مراجع ــای عدل نهاده

کــه در پــی انتقــام نیســت و منی خواهــد از 

شــکنجه های شــوهرش شــکایت کنــد. همیــن 

کــه بتوانــد خــود و کودکــش را از ســایه ی شــوم 

خشــونت های شــوهر روانــی اش نجــات دهــد، 

ــت. ــی اس کاف

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

خوش خو شدن مردان در گرو زن گرفنت نیست
افسانه یاس

محمدجواد فروتن

نویسنده

قسمت اول



   
20

20
ی 

ور
رب

 ف
11

   
   

   
   

 13
98

و 
دل

 2
2 

   
   

   
   

ه  
نب

ش
سه 

    
   

   
   

   
  1

80
ره 

ام
ش

   
   

   
   

ل  
او

ل 
سا

w
w

w.
su

bh
ek

ab
ul

.c
om

می گوینــد  انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون  مســؤوالن 

ــی  ــل رأی ده ــش از 1400 مح ــژه ی بی ــش وی ــد تفتی ــه رون ک

و بازشــامری 298 محــل دیگــر، تــا دو هفتــه  بعــد پایــان 

ــت. ــد یاف خواه

عبدالعزیــز ابراهیمــی، ســخن گوی کمیســیون مســتقل 

کــه  می گویــد  کابــل  صبــح  روزنامــه ی  بــه  انتخابــات، 

شــکایت های  بــه  رســیدگی  کمیســیون  نهایــی  فیصلــه ی 

ــالت  ــامری مح ــژه و بازش ــش وی ــر تفتی ــی ب ــی، مبن انتخابات

کمیســیون  ایــن  بــه  دلــو(   21( دوشــنبه  روز  رأی دهــی، 

رســیده اســت.

تخنیکــی کمیســیون مســتقل  تیــم  کــه  او می افزایــد 

ارائــه  اطالعــات  تحلیــل  و  تجزیــه  حــال  در  انتخابــات، 

شــکایت های  بــه  رســیدگی  کمیســیون  ســوی  از  شــده 

اســت. انتخاباتــی 

ــل  ــه و تحلی ــد از تجزی ــه بع ــد ک ــای ابراهیمــی، می گوی آق

ایــن اطالعــات، رونــد تفتیــش و بازشــامری دوبــاره ی محــالت 

ــان  ــه پای ــه ی دیگــر، ب ــا دو هفت ــا ت آغــاز خواهــد شــد و نهایت

خواهــد رســید.

انتخاباتــی،  شــکایت های  بــه  رســیدگی  کمیســیون 

چهارشــنبه ی هفتــه ی گذشــته فیصلــه ی نهایــی اش را در 

ــاس  ــر اس ــه ب ــرد ک ــالم ک ــتینافی اع ــکایت های اس ــورد ش م

آن، قــرار اســت آرای 1412 محــل رأی دهــی مربــوط بــه 

300 هــزار رأی جنجالــی، بــه تفتیــش ویــژه و آرای 298 

ــدد بــرود. ــه بازشــامری مج ــل دیگــر ب مح

ــه ی  ــا، فیصل ــا تیف ــتان ی ــفاف افغانس ــات ش ــاد انتخاب بنی

را  انتخاباتــی  شــکایت های  بــه  رســیدگی  کمیســیون 

»محافظه کارانــه « خوانــده و گفتــه اســت کــه بــا ایــن فیصلــه، 

اوضــاع انتخاباتــی در افغانســتان، مبهم تــر خواهــد شــد.

یــا  افغانســتان  عادالنــه ی  و  آزاد  انتخابــات  موسســه ی 

ــیدگی  ــیون رس ــی کمیس ــه ی نهای ــالم فیصل ــز از اع ــا، نی فیف

بــه شــکایت های انتخاباتــی، اســتقبال کــرده؛ امــا از هــر 

ــا قاطعیــت و  ــا ب دو کمیســیون انتخاباتــی، خواســته اســت ت

جدیــت و بــا حفــظ روحیــه ی همــکاری، در راســتای تکمیــل 

ــات ریاســت جمهوری، تــالش کننــد. کــردن پروســه ی انتخاب

دولــت چیــن، روز دوشــنبه )21 دلــو( اعــالم کــرد کــه آمــار 

قربانیــان ویــروس کرونــا در ایــن کشــور، بــه 908 نفــر رســیده 

و بیــش از 40 هــزار نفــر دیگــر را در رسارس جهــان، مبتــال 

کــرده اســت.

ــان 97  ــن ج ــا گرف ــا ب ــروس کرون ــه وی ــود ک ــه می ش گفت

نفــر در یــک روز، مرگ بارتریــن روز را در چیــن ثبــت کــرده 

ــه در  ــت ک ــرده اس ــالم ک ــان اع ــن، هم چن ــت چی ــت. دول اس

ــر درمــان و معاینــات صحــی  حــال حــارض 187,518 نفــر زی

ــد. ــرار دارن ق

تعطیــالت ســال نــو چینــی، روز دوشــنبه )21 دلــو( 

ــور،  ــن کش ــردم ای ــر از م ــا نف ــید و میلیون ه ــان رس ــه پای ب

دوبــاره بــه رس کار  شــان بازگشــتند کــه ایــن موضــوع، 

کشــنده  ویــروس  ایــن  گســرش  مــورد  در  را  نگرانی هــا 

افزایــش داده اســت.

رشکت هــا،  کــه  اســت  گفتــه  هم چنــان  چیــن،  دولــت 

روز  چنــد  تــا  هم چنــان  مکتب هــا  و  بــزرگ  کارخانه هــای 

دیگــر بســته خواهنــد مانــد و هــزارن نفــر دیگــر بــه جــای رفــن 

ــان  ــای ش ــن از خانه ه ــس از ای ــود را پ ــای خ ــه ادارت، کاره ب

ــرد. ــد ب ــه پیــش خواهن ب

ــه  ــت ک ــه اس ــن، گفت ــت چی ــازمان صح ــم س ــویی ه از س

بیــش از 90 درصــد از قربانیــان ویــروس کرونــا، از شــهر ووهان 

ایالــت هوبــی، جایــی کــه اولیــن بــار ایــن بیــامری شــیوع کرده 

ــند. ــود، می باش ب

در همیــن حــال ســازمان جهانــی صحــت، هــم در پــی 

گســرش رسیــع ویــروس کرونــا، تیمــی از متخصصــان خــود را 

بــرای کمــک بــه چیــن اعــزام کــرده اســت تــا از گســرش ایــن 

ویــروس کشــنده جلوگیــری کنــد.

ــروس  ــان وی ــار قربانی ــه آم ــت ک ــه اس ــازمان، گفت ــن س ای

ــه  ــت ک ــارس اس ــروس س ــان وی ــار قربانی ــر از آم ــا، بیش کرون

در ســال 2003 شــیوع کــرد و ســبب مــرگ 775 نفــر در 24 

ــود. ــده ب ــان ش ــور جه کش

تــدروس آهانــوم گربیســیوس، رئیــس ســازمان جهانــی 

صحــت، گفتــه اســت کــه بــا توجــه بــه آمــار قربانیــان ویــروس 

کرونــا، بــه نظــر می رســد کــه ایــن ویــروس هم چنــان در 

ــه  ــا توجــه ب ــده و ب ــز مان ــن متمرک ــی چی ــت هوب مرزهــای ایال

آمــار مبتالیــان جدیــد در چنــد روز گذشــته، بــه نظــر می رســد 

کــه شــیوع ایــن ویــروس در چهــار روز تــا بــه حــال ثابــت مانــده 

اســت.

از شــیوع ویــروس کرونــا در چیــن  از یــک  مــاه  بیــش 

ــا کنــون راهــکار مشــخصی بــرای جلوگیــری  می گــذرد؛ امــا ت

و درمــان ایــن ویــروس در رسارس جهــان درســت نشــده و 

می گیــرد. قربانــی  چیــن  مــردم  از  هم چنــان 

ــر، از  ــت لوگ ــه ی والی ــوال محمدآغ ــدی، ولس ــد عبی نورمحم

ســوی دادگاه اســتیناف، بــه جرم درخواســت 18 میلیــون افغانی 

رشــوه، بــه 10 ســال و شــش مــاه زنــدان محکــوم شــده اســت.

ــر، روز  ــت لوگ ــه ی والی ــوال محمدآغ ــتیناف ولس دادگاه اس

دوشــنبه )21 دلــو( در مرکــز عدلــی و قضایــی مبــارزه بــا 

ــد. ــزار ش ــاد اداری، برگ ــنگین فس ــم س جرای

بــر اســاس صــورت دعــوای دادســتان موظــف ایــن پرونــده، 

ولســوال محمدآغــه، در بــدل گرفــن یــک هــزار و 800 جریــب 

ــه  ــین خان ک ــد حس ــان فرزن ــه دولت خ ــپردن آن ب ــن و س زمی

گفتــه شــده اســت ایــن امــالک موروثــی او بــوده؛ 18 میلیــون 

افغانــی مطالبــه کــرده بــود.

هیــأت قضایــی دادگاه اســتیناف رســیدگی بــه جرایــم 

ســنگین فســاد اداری، نورمحمــد، ولســوال محمدآغــه ی لوگــر 

را بــه ده ســال و شــش ســال زنــدان، پرداخــت مبلــغ 18 

میلیــون افغانــی جــزای نقــدی و انفصــال از وظیفــه، محکــوم 

ــت. ــرده اس ــازات ک ــه مج ب

ولســوال محمدآغــه ی والیــت لوگــر، پیــش از ایــن از ســوی 

دادگاه ابتدایــی رســیدگی بــه جرایــم ســنگین نیــز بــه ده ســال 

ــزای  ــی ج ــون افغان ــت 18 میلی ــدان، پرداخ ــال زن ــش س و ش

نقــدی و انفصــال از وظیفــه، محکــوم شــده بــود.

نورمحمــد عبیــدی، حــدود دو ســال پیــش، بــه عنــوان 

ولســوال محمدآغــه ی والیــت لوگــر، گامشــته شــده بــود.

نشــان  بــر،  حقــوق  مســتقل  کمیســیون  یافته هــای 

ــای  ــی در والیت ه ــه هوای ــه ی دو حمل ــه در نتیج ــد ک می ده

ــر  ــد و ســه نف ــراه، 11 غیرنظامــی جــان باخته ان بادغیــس و ف

دیگــر زخمــی شــده اند.

کمیســیون مســتقل حقــوق بــر، روز دوشــنبه )21 دلــو( 

بــا نــر اعالمیــه ای گفتــه اســت کــه ایــن حمله هــای هوایــی، 

بــه تاریــخ هجدهــم و نوزدهــم مــاه جــاری خورشــیدی، انجــام 

شــده اســت.

آمــده اســت: »شــب جمعــه )18 دلــو( در  در اعالمیــه 

ــوالی  ــوی ولس ــه ی قوروت ــی در منطق ــه ی هوای ــه ی حمل نتیج

باال مرغــاب بادغیــس، شــش  غیرنظامــی کشــته و ســه نفــر 

ــر  ــو( موت ــخ )19 دل ــان در  تاری ــدند. هم چن ــی ش ــر زخم دیگ

حامــل تاجــران و کمیشــن کاران گمــرک فــراه هنــگام  حرکــت 

بــه طــرف بنــدر شــیخ ابونــرص فراهــی،   هــدف حملــه ی هوایــی 

نیروهــای خارجــی قــرار گرفتــه و پنــج نفــر کشــته شــده اند.«

کمیســیون مســتقل حقــوق بــر، نســبت بــه افزایــش 

نظــام  بــرای  آن  منفــی  پیامدهــای  و  غیرنظامیــان  تلفــات 

سیاســی و حامیــان بین املللــی افغانســتان، ابــراز نگرانــی 

ــت.  ــرده اس ک

ایــن کمیســیون، بــا بیــان ایــن کــه ایــن حمله هــا، مصــداق 

ــته  ــر خواس ــای درگی ــام طرف ه ــت، از مت ــی اس ــت جنگ جنای

تــا پابنــد بــه موازیــن حقــوق بــری و حفاظــت از جــان، مــال، 

حقــوق و منافــع غیرنظامیــان باشــند.

در اعالمیــه آمــده اســت کــه نهادهــای امنیتــی و عدلــی و 

ــه مــورد  ــه ی همه جانب ــه گون ــن حمله هــا را ب ــد ای ــی، بای قضای

بررســی قــرار دهنــد.

نهــاد حامیت کننــده ی رســانه های آزاد افغانســتان 

یــا )نــی(، تأکیــد کــرده اســت کــه امریــه ی اخیــر وزارت 

داخلــه، ســبب محــدود شــدن آزادی بیــان و دسرســی 

ــود. ــات می ش ــه اطالع ب

نــر  بــا  دلــو(   21( دوشــنبه  روز  داخلــه،  وزارت 

امریــه ای، تأکیــد کــرده اســت کــه از ایــن بــه بعــد، 

ــا  ــد ب رؤســا، فرماندهــان و نیروهــای پولیــس، منی توانن

رســانه ها مصاحبــه و یــا در شــبکه های اجتامعــی از 

موقــف رســمی اظهــار نظــر کننــد.

ایــن وزارت، افــزوده اســت کــه ایــن امریــه، بــه منظــور 

حفــظ ارسار وظیفــوی و جلوگیــری از پراکندگــی در 

راســتای ارائــه ی اطالعــات بــه شــهروندان، صــادر شــده 

اســت.

در اعالمیــه آمــده اســت: »هیــچ منســوب وزارت داخله 

منی توانــد، ارسار، اســناد تقــرر، تبدیلــی، ترفیعــات و 

ســایر احــوال ذاتــی، تصاویــر نیروهــا بــا یونیفــورم، موتــر، 

را  تربیکــی  مراســم  و  نشســت ها  تجهیــزات،  ســالح، 

ــی  ــوارد مختلف ــون م ــر و پیرام ــی ن ــای اجتامع در فض

ــی،  ــای جنای ــق پرونده ه ــی، تحقی ــوه ی بازرس ــل نح مث

عملیــات ضــد جرایــم و انتقــاد از رهــربی برحــال و 

ــد.« ــه کن ــانه ها مصاحب ــده، در رس ــال ش انفص

بــر اســاس اعالمیــه، تنهــا مرجــع اطالع رســانی و 

ریاســت  داخلــه،  وزارت  کارکردهــای  از  آگاهی دهــی 

ــوط  ــای مرب ــراتیژیک و قدمه ه ــات اس ــی ارتباط عموم

ــت. ــه آن اس ب

نیروهــای  کــه متــام  اســت  گفتــه  داخلــه،  وزارت 

پولیــس، مکلــف بــه رعایــت ایــن امریــه بــوده و در 

صــورت تخلــف، مــورد پیگــرد قانونــی قــرار خواهنــد 

گرفــت. »مســؤولیت کنــرل و نظــارت از تحقــق ایــن 

ــی و  ــت داخل ــی امنی ــت عموم ــده ی ریاس ــه عه ــر، ب ام

اســت.« اســراتیژیک  ارتباطــات  عمومــی  ریاســت 

در همیــن حــال، دفــر نــی، تأکیــد می کنــد کــه 

ــا جابه جایی هــا  نــر معلومــات در مــورد تبدیلی هــا و ی

و یــا انتقــاد از رهــربی ایــن وزارت، حــق هــر یــک از 

مأموریــن وزارت داخلــه اســت. بــه بــاور نــی، ایــن امریــه، 

ــون رســانه ها و هــم باعــث نقــض  هــم ســبب نقــض قان

ــه اطالعــات شــده اســت. ــون دسرســی ب قان

ایــن نهــاد، گفتــه اســت کــه امریــه ی وزارت داخلــه، 

واحــد  مدیریــت  اگــر  امــا  باشــد؛  مثبــت  می توانــد 

ــه اطالعــات دســت  اطالعــات ســبب قطــع دسرســی ب

قانــون  مــاده ی 50  ایــن مســأله خــالف  اول شــود، 

اساســی افغانســتان شــمرده خواهــد شــد. 

ــؤوالن  ــع مس ــه من ــت ک ــده اس ــی آم ــه ی ن در اعالمی

ــا رســانه ها، خــالف مــاده ی  وزارت داخلــه از مصاحبــه ب

ــود.  ــمرده می ش ــی ش ــون اساس 34 قان

نــی، بــه ایــن بــاور اســت کــه پیــروی از قانــون، یکــی 

ــوده؛  ــی ب ــی و حقیق ــخاص حکم ــؤولیت های اش از مس

ــتگاه های  ــای دس ــاس قرائت ه ــه اس ــن ب ــر قوانی ــا اگ ام

نظامــی عملــی شــود، ایــن می توانــد ســبب نقــض روح 

هــامن قانــون گــردد.

ــر  ــه کــه ب ــه بخــش پایانــی ایــن امری ــا اشــاره ب نــی ب

اســاس آن، دو نهــاد مشــخص بــه خاطــر تعمیــل آن 

ــش  ــان این بخ ــت: »زب ــه اس ــت، گفت ــده اس ــف ش توظی

بیشــر جنبــه ی تحکمــی و زورگویانــه داشــته و می توانــد 

ــرای  ــهروندی ب ــوق ش ــض حق ــا از نق ــه ی نگرانی ه زمین

ــد.« ــم کن ــه را فراه ــوبان وزارت داخل منس

ــن  ــا ای ــه خواســته اســت ت ــن نهــاد، از وزارت داخل ای

ــی و  ــر مفهوم ــم از نظ ــر واژه ای و ه ــم از نظ ــه را ه امری

درون مایــه، بــا مالحظــه ی قوانیــن نافــذ در افغانســتان، 

بازنویســی کنــد.

مســؤوالن محلــی در والیــت رسپــل، تأییــد می کننــد 

از ســوی  ایــن والیــت،  و دخــر در  مــادر  یــک  کــه 

ناشــناس کشــته شــده اند. تفنــگ داران 

بــه  والــی رسپــل،  امانــی، ســخن گوی  ذبیح اللــه 

ــاعت  ــی س ــه حوال ــد ک ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب روزنام

و  مــادر  یــک  دلــو(   21( دوشــنبه  بامــداد   04:00

دخــر، در منطقــه ی یکاب دشــت شــهر رسپــل، توســط 

ناشــناس کشــته شــده اند. تفنــگ داران 

اتهــام  بــه  فــردی  هیــچ  »تاکنــون  می افزایــد:  او 

ــت؛  ــده اس ــت نش ــل، بازداش ــن قت ــن در ای دست داش

بازداشــت  و  شناســایی  منظــور  بــه  بررســی ها  امــا 

دارد.« جریــان  آن  عامــالن 

ایــن در حالــی اســت کــه هفتــه ی گذشــته نیــز، 

را در والیــت  یــک زن جــوان  ناشــناس  تفنــگ داران 

را در روســتای »کــورک  رسپــل رسبــرده و جســدش 

عربیــه« ایــن والیــت انداختــه بودنــد.

والیــت رسپــل بــا داشــن شــش ولســوالی در شــامل 

کشــور، از ســه ســال بــه این ســو، در وضعیــت بــد امنیتی 

قــرار دارد. طالبــان در بیشــر ولســوالی های ایــن والیــت 

حضــور دارنــد کــه هرازگاهــی بــا نیروهــای امنیتــی 

تفنــگ داران  طالبــان،  کنــار  در  می شــوند.  درگیــر 

ــد. ــت حضــور دارن ــن والی ــز در ای غیرمســؤول نی

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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مســتند کوتــاه دخــران اســکیت بــورد افغانســتان، برنــده ی 

جایــزه ی بهریــن مســتند کوتــاه اســکار ســال 2020 میــالدی 

. شد

را  کوتــاه  مســتند  ایــن  امریکایــی،  دیزینگــر  کارول 

ــوا،  ــا  آندریچ ــز الن ــده ی آن نی ــه کنن ــرده و تهی ــی ک کارگردان

اســت. بــوده  بریتانیایــی  فیلم ســاز 

چگونگــی داســتان کــودکان دخــر در افغانســتان کــه 

بــازی  اســکیت  و  اسکیتســتان درس می خواننــد  نهــاد  در 

ــر کشــیده شــده اســت. ــه تصوی ــن مســتند ب ــد، در ای می کنن

مســتند کوتــاه دخــران اســکیت بــورد افغانســتان، هفتــه ی 

گذشــته نیــز جایــزه ی بفتــا را در بخــش مســتند کوتــاه از 

ــود. ــه ب ــا گرفت بریتانی

روز  صبــح  میــالدی،   2020 ســال  اســکار  جشــنواره ی 

ــو( در ایــاالت متحــده ی امریــکا برگــزار شــد  دوشــنبه )21 دل

و فیلــم انــگل، از ســاخته های کوریــای جنوبــی، برنــده ی 

ــد. ــال ش ــم س ــن فیل ــزه ی بهری جای

تفتیش بیش از 1400 محل رأی دهی 
تا دو هفته ی دیگر پایان می یابد

مستند کوتاه دخرتان اسکیت بورد افغانستان 
برنده ی جایزه ی اسکار شد

مرگ بارترین روز در چین؛ 
ویروس کرونا جان 97 نفر را گرفت

ولسوال محمدآغه ی لوگر به بیش از ده سال 
زندان محکوم شد

حمله های هوایی در بادغیس و فراه 
از غیرنظامیان قربانی گرفت

نی: دستور وزارت داخله
محدودیت آزادی بیان است

تفنگ داران ناشناس مادر و دخرتی 
را در رسپل کشتند
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نود و دومین مراسم ساالنه ی اسکار صبح دیروز به فرجام رسید 

و فیلم انگل )Parasite( به کارگردانی »بونگ جون هو« از کوریای 

جنوبی با چهار جایزه، بهرین فیلم سال شد. اگر از زاویه ی نگاه 

هرنمندان کشورهای ایدئولوژی زده و معطوف به تئوری توطئه به 

اهدای  و  بردن  ذره بین  زیر  با  آن  مسؤولین  بنگریم،  جشن واره ها 

جایزه به سوژه  های توریستی توأم با فقر و بدبختی، در پی ایجاد 

هم  زیاد  شاید  که  اند  دیگر  دنیای  از  عقب گرا  و  سیاه  تصویر 

نباشد. بی ربط 

بسیاری معتقدند که فیلم انگل را منی  توان در ژانر مشخصی 

غیر  و  فرد  به  منحرص  تجربه ای  را  آن  برخی  اما  کرد؛  دسته بندی 

کمدی  »درام،  مثل  گوناگون  ژانرهای  در  که  می داند  منتظره ای 

سیاه، جنایی و وحشت«، از »بونگ جون هو« می دانند که به خوبی 

از این ژانرها در فیلمش استفاده کرده است.

این نخستین بار است که در تاریخ نود و دو ساله ی اسکار یک 

فیلم سال می شود.  برنده ی جایزه ی بهرین  نویس دار،  زیر  فیلم 

دلیل برتری بزرگ فیلم انگل از نظر کارشناسان، فاصله ی طبقاتی 

و سوژه ی است که مورد توجه و پسند کشورهای مرفه دنیا قرار دارد 

خانواده های  درگیری های  و  می شود  استقبال  آن  از  امریکا  در  و 

فقیر و غنی در کوریا که نشانه و یا کنایه از زندگی میان دو کوریا 

خشونتی  که  آرام  شخصیت های  باشد.  نیز  جنوبی(  و  )شاملی 

پنهان و حس انتقام گیرانه ی قوی در دلشان دارند. 

»امیرجان  یاد  به  مرا  که  است  کارگردانی  جون هو«  »بونگ 

صبوری« در موسیقی افغانستان می اندازد، هرنمندی که در خلق 

تا هم مخاطبان جدی و  اثر یک تعادل نامرئی را رعایت می کند 

حرفه ای هرن با آن ارتباط داشته باشند و هم افرادی که فقط به 

دنبال رسگرمی استند. برای همین است که »تارانتینو« کارگردان 

و نویسنده ی شهیر امریکایی او را »اسپیلربگ« آسیا می داند. او با 

از درون ژانرهای بسیاری عبور می دهد و شاید  را  انگل مخاطب 

گفت که او حتا ژانر تازه ی را اخراع کرده است تا فیلمش هرگز 

یک بار مرصف نباشد و متاشاچی را وا دارد تا بارها فیلم را ببیند و 

هر بار از درون آن نکته ی جدیدی را کشف کند.

نگاه کارگردان در فیلم انگل هرگز نسبت به فقر و بدبختی یک 

خانواده ی فقیر ترحم آمیز نیست که مخاطب را به دل سوزی وادار 

به همراهی با داستان کند، بلکه کمره مثل یک شاهد از این گوشه 

به آن گوشه رفته و درصدد معرفی استعاره های جالب از زندگی این 

خانواده است. خانواده ی که در یک زیر زمین منور، با مادرکیک ها 

)سوسک( زندگی هم سان دارند و وقتی دود سم پاش شهرداری از 

کلکین خانه وارد می شود، به معنای این است که آدم های آن جا 

وقتی  حتا  استعاره  این  نیستند.  سوسک  از  برتر  رشایط  در  نیز 

اعضای این خانواده با عناوین گوناگون برای کار وارد خانه ی یک 

فرد متمول می شوند و حتا در یک سطح بزرگ و در کل جامعه نیز 

آن ها شبیه سوسک های مزاحم استند که در کوچه پس کوچه های 

کثیف و زیرزمینی های نم ناک، در هم می لولند.

فیلم مملو از نربد طبقاتی برای زندگی و نجات از بدبختی است 

که از استعاره های مدرن برای جنگ استفاده کرده است، جنگ 

امروز مثل گذشته با تیر و کامن یا نیزه و شمشیر نیست؛ اما خود 

جنگ که هست و از بین نرفته است، ابزار جنگ امروز می تواند، 

به  انگل  فیلم  باشند. در  الکرونیکی  یا وسائل  و  موبایل  انرنت، 

وارد خانواده های  آهستگی  به  فقیر جامعه  افراد  که  اندازه  هامن 

دوباره سه رس  و  رانده شده  آن  از  به رسعت  می شوند،  ثروت مند 

خانه ی اول خود بر می گردند. کارگردان در فیلم به ریز ترین نکات 

زندگی اجتامعی افراد و فاصله های طبقاتی آنان توجه کرده و حتا 

از بوی بدن انسان ها برای نشان دادن شباهت، نزدیکی و یا دوری 

آن ها از یک دیگر استفاده کرده است.

اتفاق های دیگر اسکار 2020:

فیلم  رسید،  فرجام  به  اسکار  مراسم  آن  که  از  پس  نهایت  در 

»انگل« چهار جایزه، فیلم »1917« سه جایزه، فیلم »فورد در برابر 

فراری« دو جایزه، فیلم »جوکر« دو جایزه و فیلم »روزی روزگاری در 

هالیوود« نیز دو جایزه به خودشان اختصاص دادند. در مورد جوایز 

بهرین بازی  گر زن و مرد انتظارها این بود که واکین فینیکس برای 

»جودی«،  فیلم  در  بازی  برای  زلوگر  رنه  و  »جوکر«  فیلم  در  بازی 

جایزه ی بهرین بازی گران را دریافت کنند.

در هفت سال گذشته فیلم بهرین کارگردان اسکار، به عنوان 

بهرین  انتخاب  امسال  اما  است؛  نشده  انتخاب  فیلم  بهرین 

کارگردان و آن هم از کوریای جنوبی یک شگفتی نبود؛ چون فیلم 

بود. بهرین  انگل 

اسکار بهرین کارگردانی در حالی به بونگ جون هو تعلق گرفت 

که مارتین اسکورسیزی برای فیلم مرد ایرلندی، تاد فیلیپس برای 

تارانتینو  کوئنتین  و   1917 فیلم  برای  مندس  سام  جوکر،  فیلم 

برای فیلم روزی روزگاری در هالیوود کاندید بودند.

در بخش اسکار بهرین فیلم سال که رکورد شکست، بهرین 

مرد  فراری،  برابر  در  فورد  فیلم های  اما  شد؛  انتخاب  انگل  فیلم 

ایرلندی، جوجو، جوکر، زنان کوچک، 1917، روزی روزگاری در 

بودند. نامزد  ازدواج  داستان  و  هالیوود 

در بخش بهرین بازی گر نقش اول مرد، واکین فینیکس برای 

لئوناردو  و شکوه(ف  )درد  باندراس  آنتونیو  و  اول شد  فیلم جوکر 

)داستان  درایور  آدام  هالیوود(،  در  روزگاری  )روزی  دی کاپریو 

ازدواج( و جاناتان پرایس )دو پاپ( نیز بخت اول شدن را داشتند. 

ناکامی  و  گذشته  در  نامزد شدن  بار  سه  از  بعد  فینیکس  واکین 

برد. به خانه  را  بازی گر سال  امسال جایزه ی بهرین  باالخره 

در بخش بهرین بازی گر زن سال نیز رنه زلوگر جایزه را برد؛ 

اما سینتیا اریوو )هریت(، اسکارلت جوهانسون )داستان ازدواج(، 

سیرشا رونان )زنان کوچک( و چارلیز ترون )مبب شل( شانس اول 

شدن داشتند.

جایزه ی بازی گر نقش مکمل زن را الرا درن )داستان ازدواج( 

و نقش مکمل مرد را نیز برد پیت )روزی روزگاری در هالیوود( به 

دادند. اختصاص  خود 

• بهرین فیلم خارجی زبان – انگل از کوریای جنوبی

• بهرین فیلم نامه ی اقتباسی- تایکا وای تی تی

• بهرین فیلم نامه ی اورجینال- انگل

 Learning to Skateboard in a کوتاه-  مستند  بهرین   •

War Zone If You’re a Girlکه سوژه ی آن در افغانستان است 

و موجب اعراض افغان فیلم برای عدم دریافت مجوز نیز است. 

خانم صحرا کریمی رییس افغان فیلم ضمن تربیک برای جایزه ی 

تصویر  مجوز  افغانستان  از  فیلم  این  که  است  گفته  فیلم  این 

است. نگرفته  برداری 

• بهرین مستند:  کارخانه ی امریکایی

• بهرین طراحی صحنه: روزی روزگاری در هالیوود

• بهرین فیلم برداری:  1917

• بهرین جلوه های ویژه: 1917

• بهرین چهره پردازی:  مبب شل

• بهرین انیمیشن:  داستان اسباب بازی4

• بهرین ترانه:  راکت من

• بهرین طراحی لباس:  زنان کوچک

• بهرین تدوین صدا:  فورد در برابر فراری

• بهرین صداگذاری:  1917

Hair Love  :بهرین انیمیشن کوتاه •

The Neighbor’s Window  :بهرین فیلم کوتاه •

• بهرین موسیقی:  جوکر 

• بهرین تدوین: فورد در برابر فراری

نکات مهم دیگر این بود که دو غول بازی گری دنیا »آل پاچینو و 

روبرت دنیرو« هر دو در یک فیلم و آن هم به کارگردانی مرد بزرگی 

مثل اسکورسیزی بازی کرده بودند که به توفیقی نرسیدند. فیلم 

جوکر برای آن که در یازده بخش نامزد شده بود، انتظار می رفت 

که جوایز زیادی را بگیرد که این گونه نشد. مسأله ی جالب دیگر 

این است که پانزده سال از روزی می گذرد که برنده ی بهرین فیلم 

و بهرین نقش اول زن از یک فیلم بوده است. سال گذشته فیلم 

»کتاب سبز« در حالی اسکار بهرین فیلم را برده بود که کارگردان 

»آرگو«  آن  از  پیش  بود،  نشده  کارگردانی  بهرین  نامزد  حتا  آن 

نامزدی کارگردانش  بود که در سال 2013 بدون  فیلمی  آخرین 

جایزه را برد که سال گذشته کتاب سبز این رکورد را شکست؛ اما 

امسال فیلم انگل هم بهرین فیلم شد و هم کارگردانش جایزه ی 

نخست را برد. 

»انگل«، افتخار آسیا و محبوب جهان
نعمت رحیمی

نویسنده

     »بونگ جون هو« کارگردانی است 

که مرا به یاد »امیرجان صبوری« 

در موسیقی افغانستان می اندازد، 

هرنمندی که در خلق اثر یک تعادل 

نامرئی را رعایت می کند تا هم 

مخاطبان جدی و حرفه ای هرن با آن 

ارتباط داشته باشند و هم افرادی که 

فقط به دنبال رسگرمی استند.


