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عامل  اصلی ترین  باید  مسلما 
مالیان  را  واقعه  این  زمینه ساز 
دانست  تعویذنویسانی  و  دعا نویس 
از  برای منع مردم  که تالش فرخنده 
خود  منافع  نافی  را  تعویذ  دریافت 
می دانستند. آنان شاید با این تصور 
که نزد آنان  که مردم با همان سادگی 
گفته های شان  و  تعویذها  و  می آیند 
و  صحنه سازی ها  می کنند،  باور  را 
فرخنده  مورد  در  ادعاهای شان 
به  اقدام  کرد،  خواهند  باور  نیز  را 
کردند.  کردن نقشه شوم خود  عملی 
از  دور  چندان  آنان  تصور  این  البته 

واقعیت هم نبود.

کمیسیون  که  صالح محمد خلیق رییس اطالعات و فرهنگ والیت بلخ می گوید 
کنون تدابیر ویژه ی  کرد و ا کار  برگزاری جشن نوروز در اوایل ماه حوت آغاز به 

برای برگزاری جشن نوروز در این والیت تکمیل شده است.

صفحه 3

صفحه 4

وز کارکردهای اجتماعی نور باید به ریشه ها پرداختخاستگاه و 

وز ستیزی سلفی ها  نور

وزی در هرات نگاهی به آیین های نور

می تواند  ما  کشور  اجتماعی  سرمایه  یک  حیث  به  نوروز  جشن 
آیین های  باشد.  داشته  شده  یاد  موارد  از  بیشتر  بسیاری  کارکردهای 
که می تواند  کشور ما وجود دارد  کنار  گوشه و  نوروزی بسیار زیادی در 
لذا شایسته است  گون قابل تفسیر و احیاء مجدد باشد.  گونا ابعاد  از 
محققان و مقامات حکومتی ما به نوروز و آیین های آن به حیث یک 
کشور ما نگاه نموده و در ترویج و  سرمایه اجتماعی و شاخص هویتی 

باز تفسیر آن ها تالش ورزند. 

دولت  بگیرد.  را  سلفی ها  غیرقانونی  جلوفعالیت های  باید  افغانستان  دولت 
معرفی  نوروز  فرهنگی  حوزه  کشورهای  جزو  را  خودش  رسما  افغانستان 
کابل برگزارشد.   کرزی درهمین  می کند. جشن جهانی نوروز هم درزمان حامد 
غیرقانونی  فعالیت های  افغانستان  دولت  که  نیست  صالح  به  بنابراین 
سلفی ها را درکابل ودیگرشهرهای کشورتحمل کند. باید منابع تمویل حلقات 
کابل رسما از امیرنشین های  کشورقطع شود و  سلفی درکابل ودیگرشهرهای 

خلیج فارس بخواهد تا درپی نفوذ گذاری نامشروع در افغانستان نباشند. 

گذار  گشتو  و  تفریح  برای  کمتر  شاید  نوروز  روز  در  هرات  شهریان 
کمتر  نو  سال  چهارشنبه  اولین  در  ولی  بروند،  تفریحی  مناطق  به 
گر در  که در خانه مانده باشد؛ حتا ا خانوادهای را در هرات پیدا میکنی 

این روز باران هم ببارد.
 این روز را مردم به نام چهارشنبه اول سال یاد میکنند و میگویند که از 
زمانهای بسیار دور رسم بیرون شدن از منزل در اولین چهارشنبه سال 

وجود داشته است.
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چرا جنبش دادخواهی برای فرخنده ماندگار نشد؟

کرد؟ آیا فرخنده های دیگر در آسایش زندگی خواهند 

شهادت فرخنده جوان، آسیب پذیرى زنان را در یك جامعه سنتی مردساالر 
گذاشت. ولی محرك هاى آن فاجعه به  به فجیع ترین شکل آن به نمایش 
شمول نبود امنیت فزیکی شهروندان، افراط گرایی و خشونت و قانون گریزى 
کرده و  را متاثر  با آن که باالى زنان شدیدتر و خشن تر است ولی زن و مرد 
و  شهروندى  حقوق  عدالت،  قانون مدارى،  رو،  همین  از  مي گیرد.  قربانی 
امنیت فردى و جمعی نه تنها از نظر تطبیقی مجزا نیستند بلکه تامین آ ن ها 

همدیگر را تقویت نموده و نتایج  آن به همه افراد جامعه بر می گردد.

با این که در سطح گسترده ای، دادخواهی برای فرخنده صورت گرفته 
است و نمی توان حرکت های خالصانه و بی دریغ عده ای از نهاد ها و 
کرد، تا هنوز دوسیه فرخنده آن  مردم را در سوگ و دادخواهی او انکار 
گونه که باید به فرجام می رسید و عدالت اجرا می شد، به پایان نرسیده 
بطن  از  بایست  که  ملی  گفتمان  یک  سطح  در  او  برای  دادخواهی  و 
کام مانده است. فرخنده اولین و آخرین  جنبش زنان برون می آمد، نا

قربانی قرائت افراطی از دین و ستیزه گری با زنان نیست.

کرد  فارسی صحبت  زبان  به  که نخست همراهم  فردی  فرخنده  پدر 
کرد. برادر  و بعد به صورت روان به زبان آلمانی نیز همراهم صحبت 
به  می کرد،  همراهی  مرا  که  فرانسه   24 تلویزیون  خبرنگار  با  فرخنده 
شکل روان به زبان انگلیسی صحبت می کرد و خواهر شهید فرخنده 
که 4 تا 5  کوچکترین عضو این فامیل  در یکی از مکاتب استاد است و 
که در دست داشت از برادر بزرگتر  کتابچه ای  سال عمر دارد با قلم و 

خود لغت می آموخت.
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سال نو خورشیدی از راه می رسد. د رسال جاری خورشیدی 
بر  کرد.  تحمیل  افغانستان  مردم  به  بسیاری  رنج های  جنگ 
مبنای گزارش سازمان های ملل متحد  وارقام نهاد های رسمی 
شمار زیادی از شهروندان افغانستان از اثرحمالت تروریستی 
جاری  سال  در  براین  عالوه  دادند.  دست  از  را  شان  جان 
تروریست های  و  طالبان  برضد  جنگ  بزرگ  بار  خورشیدی 
نیروهای  بود.  افغانستان  امنیتی  نیروهای  دوش  به  بیرونی، 
رزمی ناتو افغانستان را ترک کردند و وظیفه نبرد با تروریسم 
و طالبان را به نیروهای امنیتی افغانستان به میراث گذاشتند. 
با آن که نقش حمایتی ناتو هنوزهم است و در مواردی این 
باراصلی  اما  می کند،  هوایی  حمایت  ما  نیروهای  از  سازمان 

جنگ به دوش نیروهای امنیتی افغانستان است. 
به نظر می رسد  که سال جاری خورشیدی هم برای نیروهای 
امنیتی پرچالش است. طالبان به رغم تالش های جهانی، به 
مذاکره تن ندادند. آنان خواستار خروج کامل نیروهای نظامی 
ناتو از افغانستان شده اند و می خواهند امتیازهای دیگری هم 
اما هیچ  بیاورند.  به دست  میز مذاکره  از نشستن روی  قبل 
می خواهند  آنان  نمی دهند.  جنگ  قطع  بر  مبنی  تضمینی 
افغانستان  از  ناتو  نظامی  نیروهای  تمام  کامل  خروج  تاریخ 
اعالم شود، اما نمی گویند که در بدل آن چه چیزی به مردم 
این گروه    حاضر است در صورت  آیا  افغانستان می دهند. 
را  اسلحه اش  ناتو  نیروهای  کامل  خروج  تاریخ  شدن  اعالم 
هیچ  سازد؟  منحل  خودرا  نظامی  تشکیالت  و   کند  تسلیم 
غیررسمی  سخنگویان  ندارد،  وجود  مورد  این  در  تضمینی 
تضمینی  مورد  این  در  نیستند  حاضر  هم  طالبان  رسمی  و 

بدهند. 
که  می کنند  تصور  طالبان  و  می کند  دوام  جنگ  این  بنابر 
می توانند در سال نو خورشیدی قلمرو بیشتری را در کنترول 
دولت  ازکیان  که  ناگزیراند  کشور  امنیتی  نیروهای  بگیرند. 
دفاع کنند. امریکا و ناتو هم باید به تعهدات شان عمل کنند 
و قاطعانه در کنار نیروهای امنیتی قرار بگیرند. همان طوری 
که امریکا و ناتو در کنار نیروهای عراقی و کرد در خاورمیانه 
قرار دارند، باید از نیروهای امنیتی ما نیز حمایت کنند. گروه 
تفاوتی  امر  این  و  نمی کنند  اعالم کردند که مذاکره  طالبان 
میان این گروه و داعش باقی نمی گذارد. هم   طالبان خود را 
امارت می خوانند و رهبرشان امیرالمومنین و هم داعش. هردو 
گروه نظم دولتی مدرن را نمی پذیرند. هردو گروه مجازات های 
می کشند  را  شان  مخالفان  گروه  هردو  کنند.  اعمال  خشن 
می سازند.  نابود  را  باستانی  آثار  گروه  هردو  و  می برند  و سر 
طالبان هنوزهم به میزبانی و حمایت از القاعده ادامه می دهند. 
از سرکوب طالبان  ناتو  ندارد که  دلیلی وجود  بنابراین هیچ 
و  میزبان  که  هم  پاکستان  کند.  امتناع  افغانستان  خاک  در 
طالبان  اگر  که  کرده  اعالم  به صراحت  است،  طالبان  حامی 
در بهار و تابستان موفق به اشغال یکی از والیات یا شهرها 
بود.  عبث خواهد  مذاکره،  برای  تالشی  نوع  هر  دیگر  شوند، 
را  افغانستان  والیت های  و  شهرها  حفظ  اهمیت  خود  این 
برجسته می سازد. نیروهای ناتو باید صرف در موقع شکست 
و سقوط به داد نیروهای امنیتی افغانستان نرسند، بلکه باید 
دهند.  قرار  هدف  را  طالبان  پایگاه های  تهاجمی  صورت  به 
تازمانی که طالبان به این باور نرسند که پیروزی در میدان 
به  نه  و  می آورند  تغییر  افکار خود  در  نه  ندارد،  امکان  نبرد 
جاری  سال  در  که  است  نیاز  بنابراین  می آیند.  مذاکره  میز 
امریکایی خیلی قاطعانه در کنار  ناتو و  نیروهای  خورشیدی 
نیروهای امنیتی افغان قرار گیرند. حکومت وحدت ملی هم 
اعمال  امنیتی  نیروهای  رهبری  در  را  جدی  اصالحات  باید 
کند. باید وزیران وزارت خانه های قوای مسلح از پارلمان رای 
اعتماد بگیرند. در رهبری نیروهای امنیتی هم باید اصالحات 
ناکارآمدی گرفته شود. از تجارب سال  بیاید تا جلو فساد و 
جاری باید درس گرفته شود و نقاط آسیب پذیر تقویت گردد. 
اگر نیروهای امنیتی افغانستان فصل نو جنگی را با موفقیت 
سیاسی  تالش های  موفقیت  برای  روشن  افق  کنند،  سپری 

پدید می آید. 

سال نو و فصل تازه جنگ 
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سبوتاژ اصالحات انتخاباتی

سرمنشی ناتو: در افغانستان برای جنگ بر نمی گردیم

افغانستان
 در سالی که گذشت

اصالح  روند  شدن  متوقف  به دنبال 
فرمان های  و رد  انتخاباتی کشور  نظام 
سوی  از  ریاست جمهوری  تقنینی 
دشتی  فهیم  نمایندگان،  مجلس 
در  خبرنگاران  فدراسیون  نماینده 
حنیف  که  می گوید  گزینش،  کمیته 
امنیت  مشاوران  خپلواک  اکرم  و  اتمر 
و  ریاست جمهوری  سیاسی  و  ملی 
مالیه  وزیر  حکیمی  اکلیل  هم چنین 
سبوتاژ  را  انتخاباتی  اصالحات  روند 

می کنند.
آقای دشتی که تا پیش از صدور فرمان 
جدید ریاست جمهوری در مورد قانون 
نهادهای  وظایف  و  صالحیت  تشکیل، 
گزینش  کمیته  عضویت  انتخاباتی 
حوت،   25 سه شنبه،  روز  داشت،  را 
پیشین  فرمان های  که  کرد  اعالم 
قوانین  مورد  در  ریاست جمهوری 
حلقات  درخواست  بنابه  نیز،  انتخابات 
مشخصی از درون ارگ توسط مجلس 
دشتی  آقای  شده اند.  رد  نمایندگان 
مورد  پیشین  فرمان های  کرد  تاکید 
قبول این حلقات نبود و به همین دلیل 
میان  در  حلقات  این  نفوذ  نتیجه  در 
فرمان های  نمایندگان،  مجلس  اعضای 

تقنینی پیشین رد شد.
بسته  ارایه  از  پس  که  گزینش  کمیته 
پیشنهادی کمیسیون ویژه اصالح نظام 
انتخاباتی و براساس توافق نامه سیاسی 
رهبران حکومت وحدت ملی در اوایل 
نفر  پنج  کرد،  کار  به  آغاز  جدی  ماه 
عضو داشت. فهیم دشتی از فدراسیون 
خبرنگاران، دین محمد گران از دادگاه 
کمیسیون  از  لنگری  احمدضیا  عالی، 
از  یفتلی  زرقا  بشر،  حقوق  مستقل 
از  ایوب زاده  محمدنعیم  زنان،  شبکه 
لطف الرحمان  و  مدنی  نهادهای  شبکه 
نظارت  مستقل  کمیسیون  از  سعید 

ستولتنبرگ  ینس  کابل:  8صبح، 
سرمنشی عمومی سازمان ناتو، در سفر 
دو روزه اش به افغانستان اعالم کرد که 
خود  جنگی  ماموریت  به  سازمان  این 
در این کشور پایان داده و دو باره برای 

اجرای ماموریت جنگی بر نمی گردد.
سه شنبه،  روز  که  ستولتنبرگ  آقای 
خبری  کنفرانس  یک  در  حوت،   25
جمهور  رییس  اشرف غنی  با  مشترک 
جمهوری  ریاست  ارگ  در  کشور 
صحبت می کرد، افزود که سازمان ناتو 
در  خود  همکاری های  و  حمایت ها  به 
ادامه  قاطع«  »حمایت  ماموریت  قالب 

می دهد.
در  ناتو  نیروهای  جنگی  ماموریت 
یافت  پایان  در سال 2014  افغانستان 
ناتو،  جنگی  ماموریت  خاتمه  با  و 
شد.  آغاز  قاطع«  »حمایت  ماموریت 
نیروهای  تجهیز  و  مشوره  آموزش، 
اصلی  اهداف  از  افغانستان  امنیتی 

ماموریت حمایت قاطع است.
کنفرانس  در  ناتو  عمومی  سرمنشی 
»ماموریت  گفت:  دیروزی  خبری 
جنگی ما به پایان رسیده است ولی ما 
قوای  از  حمایت  که  گرفته ایم  تصمیم 

تقریبا آخرین روز های سال 1394 است و افغانستان یک 
سال دیگر را نیز با همه چالش ها و فراز و فرود ها گذراند. 
برای افغانستان این یکی از تاثیرگذارترین سال ها در طول 
درون حکومتی،  تنش های  است.  بوده  اخیر  چهارده سال 
تالش  گسترده،  فساد  تداوم  طالبان،  حمالت  افزایش 
برای پیدا کردن مسیری برای گفتگو های صلح از جمله 
مهم ترین مسایلی بود که نقش سال 1394 را پررنگ تر 
از هر سال دیگر ساخت. در این مجال تالش می شود تا 
مهم ترین رویداد های سال 1394 به طور خالصه یک بار 

دیگر بازتاب بیابد. 
طالبان  بار  نخستین  برای  طالبان:  حمالت  افزایش   :1
توانستند یکی از مهم ترین شهر های افغانستان را به تصرف 
هرچند  طالبان  دست  به  کندز  سقوط  بیاورند.  در  خود 
کوتاه مدت بود ولی تکانه شدیدی بر پیکر حکومت وحدت 
تروریسم  با  جنگ  درست  مدیریت  نبود  کرد.  وارد  ملی 
بالخره پس از چهارده سال یک شهر بزرگ را به چنگ 
طالبان انداخت. جنایت ها و فجایعی که در کندز صورت 
گرفت، چهره خشونت پرور و جنایت کار طالبان را افشاتر 
ساخت. هنوز زخم های کندز التیام نیافته بود که نبرد دند 
غوری بار دیگر دولت افغانستان را با بحران تازه ای روبه رو 
ساخت. جنگ دند غوری نیز نتیجه سیاست های سراسر 
غلط حکومت داران کابل بود، زیرا حکومت با طالبان در 
دند غوری تفاهم نامه ای امضا کرد که براساس آن طالبان 
تحکیم  به  حکومت،  حمالت  از  دغدغه  بدون  توانستند 
نیروی خود در بغالن بپردازند. اثرات تفاهم نامه دندغوری 
پایتخت به شدید ترین شکل  بر  از آن حتی  نبرد پس  و 
از  شهر  این  ماه  یک  به  نزدیک  برای  و  یافت  نمود  آن 
داشتن برق محروم شد، زیرا طالبان پایه های برق وارداتی 
ماه  به یک  نزدیک  کابل  و  بردند  بین  از  را  ازبکستان  از 
در تاریکی فرو رفت. جنگ در هلمند نیز ضعف مدیریت 
حتی  و  ساخت  هویدا  بیشتر  را  حکومت  توسط  جنگ 
نیرو های امنیتی را مجبور کرد تا از ولسوالی سنگین این 
چند  و  واگذارند  طالبان  به  را  آن  و  شوند  بیرون  والیت 

ولسوالی دیگر نیز رسما به چنگ طالبان افتاد. 
2: با این که طالبان در سال 1394 بیشترین و قوی ترین 
اما  داشتند،  روا  افغانستان  مردم  و  دولت  بر  را  حمالت 
فاز دیگری از تالش ها برای گفتگوی صلح میان دولت و 
طالبان شکل گرفت. گفتگو های چهارجانبه سعی تازه ای 
برای  افغانستان  در  منافع  صاحب  کشور های  سوی  از 
و  افغانستان  دولت  میان  مستقیم  گفتگوی  زمینه سازی 
طالبان بود. امریکا، چین، پاکستان و افغانستان چهار دور 
این  در  و  دادند  پاکستان صورت  و  کابل  در  را  گفتگو ها 
میان  صلح  گفتگوی  برای  راهی  نقشه  گفتگو  دور  چهار 
نقشه  این  براساس  تهیه شد.  طالبان  و  افغانستان  دولت 
مستقیم  گفتگوی  امسال  مارچ  اوایل  در  شد  قرار  راه 
میان طالبان و دولت در پاکستان صورت بگیرد ولی رد 
بر  به یکبارگی  از سوی طالبان آب سردی  انجام گفتگو 
رییس جمهور  حال  این  با  افگند.  جانبه  تالش های چهار 
غنی هنوز هم امیدوار به زمینه سازی صلح است. چنان که 
دیروز در سخنانش گفت که صلح نیاز به صبر استراتژیک 

دارد. 
3 : در میان چالش ها و افزایش نا امنی و حمالت طالبان، 
چند طرح اقتصادی نیز برای چند روزی افکار را با نوعی 
خوشبینی همراه ساخت، طرح پروژه تاپی توسط رهبران 
پاکستان در  افغانستان، ترکمنستان، هند و  چهار کشور 
ترکمنستان کلنگ خورد و قرار شد به زودی این پروژه که 
گاز کشور ترکمنستان را از مسیر افغانستان به پاکستان و 
هند میرساند مراحل اجرایی خود را شروع کند. این پروژه 
اثرات مطلوب اقتصادی بر افغانستان دارد و جالب است 
که حکومت پاکستان به طور تلویحی بیان کرد که نباید 
نگران امنیت پروژه تاپی بود و پاکستان از نفوذ خود برای 
جلوگیری از حمالت طالبان بر این پروژه استفاده خواهد 
اثرات  نیز  اقتصادی ریکا در کابل  کرد. هم چنان نشست 

مثبت اقتصادی را برای آینده افغانستان نوید می داد. 
در سال 1394  نیز  و خبرنگاران  زنان  علیه  4: خشونت 
و  طالبان  توسط  از تصرف کندز  بود. پس  پررنگ  بسیار 
نشر جنایت های صورت گرفته توسط آنان در این شهر در 
رسانه ها، طالبان دو شبکه تلویزیونی طلوع و یک را تهدید 
به حمله کردند. بالخره این تهدید اجرا شد و طالبان موتر 
تهاجم  مورد  انتحاری  با حمله  را  کارمندان شبکه طلوع 
قرار دادند که در نتیجه هفت تن از کارمندان شبکه طلوع 
کشته شده و چندین تن دیگر نیز زخمی شدند. طالبان 
بر رسانه ها  بار دیگر تهدیدات خود را  این حمله  از  پس 
رسانه های  میان  در  را  نگرانی  از  موجی  و  کرده  تکرار  
افغانستان ایجاد کردند. هم ¬¬¬چنان خشونت علیه زنان 
نیز در شنیع ترین شکل خود بروز کرد و چندین زن در 
گوشه و کنار کشور به طور جنایت باری به قتل رسیدند. 
مثال واضح آن سنگسار رخشانه در والیت غور است که 

حتی افکار بین المللی را نیز تکان داد. 
5: در عرصه حکومت داری خوب نیز سیر قهقرایی دولت 
در  هم چنان  افغانستان  چندم  بار  برای  و  یافت  تداوم 
تداوم  یافت.  حضور  دنیا  فاسد  کشور های  فهرست  صدر 
سرپرستی وزارت خانه های کلیدی و امنیتی به عنوان یک 
چالش مدیریتی بزرگ در حکومت همچنان باقی ماند و 

هنوز که هنوز است این چالش ادامه دارد. 
به نظر می رسد جز چند حرکت اقتصادی که آنهم اثرات 
سال  کرد،  خواهد  بروز  احتماال  بعدی  سال های  در  آن 
است.  نبوده  افغانستان  برای  خوش آیندی  سال   1394
حاال معلوم شود سال آینده برای افغانستان چه در آستین 

دارد. 

نادر  محمد  اساسی،  قانون  برتطبیق 
هوتک از اداره خدمات ملکی به عنوان 

اعضای کمیته گزینش معرفی شدند.
اخیرا  که  تقنینی جدید  فرمان  در  اما 
صادر  نمایندگان  مجلس  تایید  بدون 
اعضای  ترکیب  است،  شده  توشیح  و 
کمیته گزینش تغییر کرده و نه تن به 
عنوان عضو این کمیته معرفی شده اند.

و  وی  که  می گوید  دشتی  فهیم 
پافشاری  براساس  هوتک،  محمدنادر 
کمیته  در  عضویت  از  اتمر  حنیف 
آقای  شده اند.  حذف  گزینش 
آینده  انتخابات  در  که  گفت  دشتی 
ریاست جمهوری یکی از این حلقه های 
رییس جمهور  به  نزدیک  و  سه گانه 
می خواهد که نامزد انتخابات شود و از 
همین رو تالش دارد تا روند اصالحات 
می خواهد  خودش  طوری که  آن  را 
می گوید:  دشتی  فهیم  کند.  سبوتاژ 
توطیه ها  که  می کردیم  فکر  ابتدا  »ما 
وجود  ارگ  در  که  پایین  سطوح  در 
دارند صورت می گیرد. بعدتر معلوم شد 
که توطیه ها در رده های باالتر در ارگ 
صورت می گیرد و مانع روند می شود.« 
اتمر،  حنیف   که  افزود  هم چنین  وی 
برای  حکیمی  اکلیل  و  خپلواک  اکرم 
متوقف شدن روند اصالحات انتخاباتی 
این  که  زمانی  اما  کردند  تالش  نیز 
مساله با مخالفت ریاست اجرایی مواجه 
شد، بعدا تصمیم گرفته شد تا چند نفر 
انتخاباتی  کمیسیون های  اعضای  از 
برکنار و متباقی به جای خود باشند. به 
گفته آقای دشتی، در یکی از جلساتی 
سعادت  ستار  با  خپلواک  اکرم  که 
انتخاباتی  شکایاتی  کمیسیون  رییس 
داشته است، گفته شده است که روند 
و  گردیده  محدود  انتخاباتی  اصالحات 
اصالح  ویژه  کمیسیون  پیشنهادهای 

بدهیم.  ادامه  را  افغانستان  امنیتی 
جنگی  نیروی  اعزام  طریق  نه  از  ما 
قاطع  ماموریت حمایت  از طریق  بلکه 
افغانستان  ارتش  به  مالی  کمک های 
این  که  گرفته ایم  تصمیم  بکنیم.  ارایه 

کار را ادامه بدهیم.«
که  می گوید  ستولتنبرگ  ینس 
جریان  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
توانایی  ثابت ساختند که  سال 2015 
مقابله با تهدیدهای تروریستی و تامین 
امنیت افغانستان را دارند. او تاکید کرد 
نیز  میالدی  جاری  سال  هرچند  که 
اما  بود،  افغانستان دشوار خواهد  برای 
گفت که نیروهای امنیتی افغانستان در 
الزم  توانایی  احتمالی  تهدیدهای  دفع 

را دارند.
 سرمنشی عمومی ناتو همچنین گفت 
از  حمایت  به  سازمان  این  تعهد  که 
و  قوی  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
نشست  در  است  قرار  و  است  پایدار 
دیگر  و  سازمان  این  اعضای  آینده 
ورسا،  در  افغانستان  کمک کنندگان 
این  حمایت  برای  بیشتری  گام های 

نیروها برداشته شود.
روند  ادامه  به  ستولتنبرگ  ینس 

نظام انتخاباتی در نظر گرفته نمی شود.
فشارهای  از  پس  افزود  دشتی  فهیم 
اصالحات  انجام  برای  جهانی  جامعه 
روند  شدن  متوقف  طرح  از  انتخاباتی، 
راه   و  شده  صرف نظر  انتخاباتی  اصالح 
اهداف  آوردن  بدست  برای  دیگری 
دشتی  آقای  گرفته اند.  پیش  در  خود 
انتخاباتی  اصالح  روند  »در  گفت: 
یکی  می شود؛  دیده  موضع گیری  دو 
تاجایی  و  شخصی  منافع  برمبنای 
موضع گیری  این  که  است  گروهی 
این  پشت  در  بلکه  نه  ارگ  سوی  از 
اتمر،  آقایان  مثل  کسانی  موضع گیری 
حکیمی  آقای  مالیه  وزیر  و  خپلواک 
یک  دارند.  قرار  دیگر  تعداد  یک  و 
اجرایی  ریاست  دیگر  موضع گیری 
قدم  یک  و  پیش  قدم  یک  که  است 
پس است. ریاست اجرایی در جایی که 
خود  خواست  و  فکر  که  می کرد  فکر 
بود،  شان  نفع  به  و  بخشد  تحقق  را 
محکم ایستاد می شود و در جایی که به 
مردم  به  اگر  و  نداشت  ضرر  خودشان 
هم ضرر داشت، بازهم از آن می گذرد.«

راس  در  که  کرد  تاکید  دشتی  فهیم 
روند  علیه  که  توطیه هایی  تمام 
می گیرد،  صورت  انتخاباتی  اصالح 
او،  گفته   به  ندارد.  قرار  رییس جمهور 
در راس این توطیه ها حلقاتی در ارگ 
مشاوره  رییس جمهور  به  و  هستند 
افزود  دشتی  آقای  می دهند.  نادرست 
را  آن  توانایی  نیز  اجرایی  ریاست  که 

ندارد تا جلو این توطیه ها را بگیرد.
در  ریاست جمهوری  دفتر  اما،   
رهبران  که  می گوید  اعالمیه ای 
نظام  اصالح  به  ملی  وحدت  حکومت 
دارند.  کامل  تعهد  کشور  انتخاباتی 
در  مشخصا  اعالمیه  این  در  هرچند 
اشاره ای  دشتی  فهیم  اظهارات  مورد 
نشده، اما در  آن آمده است که آوردن 
تصمیم  انتخاباتی  نظام  در  اصالحات 
انفرادی نیست، بلکه این اصالحات در 
وحدت  حکومت  رهبران  تفاهم  نتیجه 
ملی در مشوره با اعضای شورای ملی، 
بزرگان  دیگر  و  شخصیت های سیاسی 

انجام می شود.
دفتر ریاست جمهوری می  افزاید که در 
اصل  انتخاباتی  کمیسیون های  ترکیب 
بی طرفی و مشارکت زنان جدا در نطر 

گرفته می شود.

انتخاباتی  اصالحات  ویژه  به  اصالحات 
گفت  و  کرد  تاکید  افغانستان  در 
گام های  باید  کشور  این  دولت  که 
فساد  بردن  بین  از  برای  جدی تری 
اداری بردارد. آقای ستولتنبرگ نسبت 
امیدواری  ابراز  نیز  صلح  تالش های  به 
کرد و گفت که عالیم »امیدوارکننده« 

در این تالش ها به چشم می خورد.
رییس  اشرف غنی  همین حال،  در 
به  ناتو  کمک های  از  کشور،  جمهور 
گفت  کرده  قدردانی  ابراز  افغانستان 
جهانی  جامعه  با  کشور  این  روابط  که 
آقای  است.  شدن  عمیق تر  حال  در 
میالدی  جاری  که  می افزاید  غنی 
براساس »اعتماد و اعتباری« که میان 
افغانستان و جامعه جهانی وجود دارد، 
در  که  گفت  او  رفت.  خواهد  پیش  به 
بیشتری  گام های  نیز  ورسا  کنفرانس 
امنیتی  نیروهای  از  حمایت  منظور  به 

افغانستان برداشته خواهد شد.
نیز  را  صلح  مذاکرات  روند  اشرف غنی 
طوالنی توصیف کرده گفت که در این 
استراتژیک«  »حوصله  باید  مذاکرات 

وجود داشته باشد.

فریدون آژند 

ظفرشاه رویی
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سال نو خورشیدی از راه می رسد. د رسال جاری خورشیدی 
جنگ رنج های بسیاری به مردم افغانستان تحمیل کرد. بر 
مبنای گزارش سازمان های ملل متحد  وارقام نهاد های رسمی 
شمار زیادی از شهروندان افغانستان از اثرحمالت تروریستی 
جان شان را از دست دادند. عالوه براین در سال جاری 
خورشیدی بار بزرگ جنگ برضد طالبان و تروریست های 
بیرونی، به دوش نیروهای امنیتی افغانستان بود. نیروهای 
رزمی ناتو افغانستان را ترک کردند و وظیفه نبرد با تروریسم 
و طالبان را به نیروهای امنیتی افغانستان به میراث گذاشتند. 
با آن که نقش حمایتی ناتو هنوزهم است و در مواردی این 
سازمان از نیروهای ما حمایت هوایی می کند، اما باراصلی 

جنگ به دوش نیروهای امنیتی افغانستان است. 
به نظر می رسد  که سال جاری خورشیدی هم برای نیروهای 
امنیتی پرچالش است. طالبان به رغم تالش های جهانی، به 
مذاکره تن ندادند. آنان خواستار خروج کامل نیروهای نظامی 
ناتو از افغانستان شده اند و می خواهند امتیازهای دیگری هم 
قبل از نشستن روی میز مذاکره به دست بیاورند. اما هیچ 
تضمینی مبنی بر قطع جنگ نمی دهند. آنان می خواهند 
تاریخ خروج کامل تمام نیروهای نظامی ناتو از افغانستان 
اعالم شود، اما نمی گویند که در بدل آن چه چیزی به مردم 
افغانستان می دهند. آیا این گروه    حاضر است در صورت 
اعالم شدن تاریخ خروج کامل نیروهای ناتو اسلحه اش را 
تسلیم کند و  تشکیالت نظامی خودرا منحل سازد؟ هیچ 
تضمینی در این مورد وجود ندارد، سخنگویان غیررسمی 
و رسمی طالبان هم حاضر نیستند در این مورد تضمینی 

بدهند. 
بنابر این جنگ دوام می کند و طالبان تصور می کنند که 
می توانند در سال نو خورشیدی قلمرو بیشتری را در کنترول 
بگیرند. نیروهای امنیتی کشور ناگزیراند که ازکیان دولت 
دفاع کنند. امریکا و ناتو هم باید به تعهدات شان عمل کنند 
و قاطعانه در کنار نیروهای امنیتی قرار بگیرند. همان طوری 
که امریکا و ناتو در کنار نیروهای عراقی و کرد در خاورمیانه 
قرار دارند، باید از نیروهای امنیتی ما نیز حمایت کنند. گروه 
طالبان اعالم کردند که مذاکره نمی کنند و این امر تفاوتی 
میان این گروه و داعش باقی نمی گذارد. هم   طالبان خود را 
امارت می خوانند و رهبرشان امیرالمومنین و هم داعش. هردو 
گروه نظم دولتی مدرن را نمی پذیرند. هردو گروه مجازات های 
خشن اعمال کنند. هردو گروه مخالفان شان را می کشند 
و سر می برند و هردو گروه آثار باستانی را نابود می سازند. 
طالبان هنوزهم به میزبانی و حمایت از القاعده ادامه می دهند. 
بنابراین هیچ دلیلی وجود ندارد که ناتو از سرکوب طالبان 
در خاک افغانستان امتناع کند. پاکستان هم که میزبان و 
حامی طالبان است، به صراحت اعالم کرده که اگر طالبان 
در بهار و تابستان موفق به اشغال یکی از والیات یا شهرها 
شوند، دیگر هر نوع تالشی برای مذاکره، عبث خواهد بود. 
این خود اهمیت حفظ شهرها و والیت های افغانستان را 
برجسته می سازد. نیروهای ناتو باید صرف در موقع شکست 
و سقوط به داد نیروهای امنیتی افغانستان نرسند، بلکه باید 
به صورت تهاجمی پایگاه های طالبان را هدف قرار دهند. 
تازمانی که طالبان به این باور نرسند که پیروزی در میدان 
نبرد امکان ندارد، نه در افکار خود تغییر می آورند و نه به 
میز مذاکره می آیند. بنابراین نیاز است که در سال جاری 
خورشیدی نیروهای ناتو و امریکایی خیلی قاطعانه در کنار 
نیروهای امنیتی افغان قرار گیرند. حکومت وحدت ملی هم 
باید اصالحات جدی را در رهبری نیروهای امنیتی اعمال 
کند. باید وزیران وزارت خانه های قوای مسلح از پارلمان رای 
اعتماد بگیرند. در رهبری نیروهای امنیتی هم باید اصالحات 
بیاید تا جلو فساد و ناکارآمدی گرفته شود. از تجارب سال 
جاری باید درس گرفته شود و نقاط آسیب پذیر تقویت گردد. 
اگر نیروهای امنیتی افغانستان فصل نو جنگی را با موفقیت 
سپری کنند، افق روشن برای موفقیت تالش های سیاسی 

پدید می آید. 
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سبوتاژ اصالحات انتخاباتی

سرمنشی ناتو: در افغانستان برای جنگ بر نمی گردیم

افغانستان
 در سالی که گذشت

به دنبال متوقف شدن روند اصالح 
نظام انتخاباتی کشور و رد فرمان های 
تقنینی ریاست جمهوری از سوی 
مجلس نمایندگان، فهیم دشتی 
نماینده فدراسیون خبرنگاران در 
کمیته گزینش، می گوید که حنیف 
اتمر و اکرم خپلواک مشاوران امنیت 
ملی و سیاسی ریاست جمهوری و 
هم چنین اکلیل حکیمی وزیر مالیه 
روند اصالحات انتخاباتی را سبوتاژ 

می کنند.
آقای دشتی که تا پیش از صدور فرمان 
جدید ریاست جمهوری در مورد قانون 
تشکیل، صالحیت و وظایف نهادهای 
انتخاباتی عضویت کمیته گزینش 
را داشت، روز سه شنبه، 25 حوت، 
اعالم کرد که فرمان های پیشین 
ریاست جمهوری در مورد قوانین 
انتخابات نیز، بنابه درخواست حلقات 
مشخصی از درون ارگ توسط مجلس 
نمایندگان رد شده اند. آقای دشتی 
تاکید کرد فرمان های پیشین مورد 
قبول این حلقات نبود و به همین دلیل 
در نتیجه نفوذ این حلقات در میان 
اعضای مجلس نمایندگان، فرمان های 

تقنینی پیشین رد شد.
کمیته گزینش که پس از ارایه بسته 
پیشنهادی کمیسیون ویژه اصالح نظام 
انتخاباتی و براساس توافق نامه سیاسی 
رهبران حکومت وحدت ملی در اوایل 
ماه جدی آغاز به کار کرد، پنج نفر 
عضو داشت. فهیم دشتی از فدراسیون 
خبرنگاران، دین محمد گران از دادگاه 
عالی، احمدضیا لنگری از کمیسیون 
مستقل حقوق بشر، زرقا یفتلی از 
شبکه زنان، محمدنعیم ایوب زاده از 
شبکه نهادهای مدنی و لطف الرحمان 
سعید از کمیسیون مستقل نظارت 

8صبح، کابل: ینس ستولتنبرگ 
سرمنشی عمومی سازمان ناتو، در سفر 
دو روزه اش به افغانستان اعالم کرد که 
این سازمان به ماموریت جنگی خود 
در این کشور پایان داده و دو باره برای 

اجرای ماموریت جنگی بر نمی گردد.
آقای ستولتنبرگ که روز سه شنبه، 
25 حوت، در یک کنفرانس خبری 
مشترک با اشرف غنی رییس جمهور 
کشور در ارگ ریاست جمهوری 
صحبت می کرد، افزود که سازمان ناتو 
به حمایت ها و همکاری های خود در 
قالب ماموریت »حمایت قاطع« ادامه 

می دهد.
ماموریت جنگی نیروهای ناتو در 
افغانستان در سال 2014 پایان یافت 
و با خاتمه ماموریت جنگی ناتو، 
ماموریت »حمایت قاطع« آغاز شد. 
آموزش، مشوره و تجهیز نیروهای 
امنیتی افغانستان از اهداف اصلی 

ماموریت حمایت قاطع است.
سرمنشی عمومی ناتو در کنفرانس 
خبری دیروزی گفت: »ماموریت 
جنگی ما به پایان رسیده است ولی ما 
تصمیم گرفته ایم که حمایت از قوای 

تقریبا آخرین روز های سال 1394 است و افغانستان یک 
سال دیگر را نیز با همه چالش ها و فراز و فرود ها گذراند. 
برای افغانستان این یکی از تاثیرگذارترین سال ها در طول 
چهارده سال اخیر بوده است. تنش های درون حکومتی، 
افزایش حمالت طالبان، تداوم فساد گسترده، تالش 
برای پیدا کردن مسیری برای گفتگو های صلح از جمله 
مهم ترین مسایلی بود که نقش سال 1394 را پررنگ تر 
از هر سال دیگر ساخت. در این مجال تالش می شود تا 
مهم ترین رویداد های سال 1394 به طور خالصه یک بار 

دیگر بازتاب بیابد. 
1: افزایش حمالت طالبان: برای نخستین بار طالبان 
توانستند یکی از مهم ترین شهر های افغانستان را به تصرف 
خود در بیاورند. سقوط کندز به دست طالبان هرچند 
کوتاه مدت بود ولی تکانه شدیدی بر پیکر حکومت وحدت 
ملی وارد کرد. نبود مدیریت درست جنگ با تروریسم 
بالخره پس از چهارده سال یک شهر بزرگ را به چنگ 
طالبان انداخت. جنایت ها و فجایعی که در کندز صورت 
گرفت، چهره خشونت پرور و جنایت کار طالبان را افشاتر 
ساخت. هنوز زخم های کندز التیام نیافته بود که نبرد دند 
غوری بار دیگر دولت افغانستان را با بحران تازه ای روبه رو 
ساخت. جنگ دند غوری نیز نتیجه سیاست های سراسر 
غلط حکومت داران کابل بود، زیرا حکومت با طالبان در 
دند غوری تفاهم نامه ای امضا کرد که براساس آن طالبان 
توانستند بدون دغدغه از حمالت حکومت، به تحکیم 
نیروی خود در بغالن بپردازند. اثرات تفاهم نامه دندغوری 
و نبرد پس از آن حتی بر پایتخت به شدید ترین شکل 
آن نمود یافت و برای نزدیک به یک ماه این شهر از 
داشتن برق محروم شد، زیرا طالبان پایه های برق وارداتی 
از ازبکستان را از بین بردند و کابل نزدیک به یک ماه 
در تاریکی فرو رفت. جنگ در هلمند نیز ضعف مدیریت 
جنگ توسط حکومت را بیشتر هویدا ساخت و حتی 
نیرو های امنیتی را مجبور کرد تا از ولسوالی سنگین این 
والیت بیرون شوند و آن را به طالبان واگذارند و چند 

ولسوالی دیگر نیز رسما به چنگ طالبان افتاد. 
2: با این که طالبان در سال 1394 بیشترین و قوی ترین 
حمالت را بر دولت و مردم افغانستان روا داشتند، اما 
فاز دیگری از تالش ها برای گفتگوی صلح میان دولت و 
طالبان شکل گرفت. گفتگو های چهارجانبه سعی تازه ای 
از سوی کشور های صاحب منافع در افغانستان برای 
زمینه سازی گفتگوی مستقیم میان دولت افغانستان و 
طالبان بود. امریکا، چین، پاکستان و افغانستان چهار دور 
گفتگو ها را در کابل و پاکستان صورت دادند و در این 
چهار دور گفتگو نقشه راهی برای گفتگوی صلح میان 
دولت افغانستان و طالبان تهیه شد. براساس این نقشه 
راه قرار شد در اوایل مارچ امسال گفتگوی مستقیم 
میان طالبان و دولت در پاکستان صورت بگیرد ولی رد 
انجام گفتگو از سوی طالبان آب سردی به یکبارگی بر 
تالش های چهار جانبه افگند. با این حال رییس جمهور 
غنی هنوز هم امیدوار به زمینه سازی صلح است. چنان که 
دیروز در سخنانش گفت که صلح نیاز به صبر استراتژیک 

دارد. 
3 : در میان چالش ها و افزایش نا امنی و حمالت طالبان، 
چند طرح اقتصادی نیز برای چند روزی افکار را با نوعی 
خوشبینی همراه ساخت، طرح پروژه تاپی توسط رهبران 
چهار کشور افغانستان، ترکمنستان، هند و پاکستان در 
ترکمنستان کلنگ خورد و قرار شد به زودی این پروژه که 
گاز کشور ترکمنستان را از مسیر افغانستان به پاکستان و 
هند میرساند مراحل اجرایی خود را شروع کند. این پروژه 
اثرات مطلوب اقتصادی بر افغانستان دارد و جالب است 
که حکومت پاکستان به طور تلویحی بیان کرد که نباید 
نگران امنیت پروژه تاپی بود و پاکستان از نفوذ خود برای 
جلوگیری از حمالت طالبان بر این پروژه استفاده خواهد 
کرد. هم چنان نشست اقتصادی ریکا در کابل نیز اثرات 

مثبت اقتصادی را برای آینده افغانستان نوید می داد. 
4: خشونت علیه زنان و خبرنگاران نیز در سال 1394 
بسیار پررنگ بود. پس از تصرف کندز توسط طالبان و 
نشر جنایت های صورت گرفته توسط آنان در این شهر در 
رسانه ها، طالبان دو شبکه تلویزیونی طلوع و یک را تهدید 
به حمله کردند. بالخره این تهدید اجرا شد و طالبان موتر 
کارمندان شبکه طلوع را با حمله انتحاری مورد تهاجم 
قرار دادند که در نتیجه هفت تن از کارمندان شبکه طلوع 
کشته شده و چندین تن دیگر نیز زخمی شدند. طالبان 
پس از این حمله بار دیگر تهدیدات خود را بر رسانه ها 
تکرار  کرده و موجی از نگرانی را در میان رسانه های 
افغانستان ایجاد کردند. هم ¬¬¬چنان خشونت علیه زنان 
نیز در شنیع ترین شکل خود بروز کرد و چندین زن در 
گوشه و کنار کشور به طور جنایت باری به قتل رسیدند. 
مثال واضح آن سنگسار رخشانه در والیت غور است که 

حتی افکار بین المللی را نیز تکان داد. 
5: در عرصه حکومت داری خوب نیز سیر قهقرایی دولت 
تداوم یافت و برای بار چندم افغانستان هم چنان در 
صدر فهرست کشور های فاسد دنیا حضور یافت. تداوم 
سرپرستی وزارت خانه های کلیدی و امنیتی به عنوان یک 
چالش مدیریتی بزرگ در حکومت همچنان باقی ماند و 

هنوز که هنوز است این چالش ادامه دارد. 
به نظر می رسد جز چند حرکت اقتصادی که آنهم اثرات 
آن در سال های بعدی احتماال بروز خواهد کرد، سال 
1394 سال خوش آیندی برای افغانستان نبوده است. 
حاال معلوم شود سال آینده برای افغانستان چه در آستین 

دارد. 

برتطبیق قانون اساسی، محمد نادر 
هوتک از اداره خدمات ملکی به عنوان 

اعضای کمیته گزینش معرفی شدند.
اما در فرمان تقنینی جدید که اخیرا 
بدون تایید مجلس نمایندگان صادر 
و توشیح شده است، ترکیب اعضای 
کمیته گزینش تغییر کرده و نه تن به 

عنوان عضو این کمیته معرفی شده اند.
فهیم دشتی می گوید که وی و 
محمدنادر هوتک، براساس پافشاری 
حنیف اتمر از عضویت در کمیته 
گزینش حذف شده اند. آقای 
دشتی گفت که در انتخابات آینده 
ریاست جمهوری یکی از این حلقه های 
سه گانه و نزدیک به رییس جمهور 
می خواهد که نامزد انتخابات شود و از 
همین رو تالش دارد تا روند اصالحات 
را آن طوری که خودش می خواهد 
سبوتاژ کند. فهیم دشتی می گوید: 
»ما ابتدا فکر می کردیم که توطیه ها 
در سطوح پایین که در ارگ وجود 
دارند صورت می گیرد. بعدتر معلوم شد 
که توطیه ها در رده های باالتر در ارگ 
صورت می گیرد و مانع روند می شود.« 
وی هم چنین افزود که حنیف  اتمر، 
اکرم خپلواک و اکلیل حکیمی برای 
متوقف شدن روند اصالحات انتخاباتی 
نیز تالش کردند اما زمانی که این 
مساله با مخالفت ریاست اجرایی مواجه 
شد، بعدا تصمیم گرفته شد تا چند نفر 
از اعضای کمیسیون های انتخاباتی 
برکنار و متباقی به جای خود باشند. به 
گفته آقای دشتی، در یکی از جلساتی 
که اکرم خپلواک با ستار سعادت 
رییس کمیسیون شکایاتی انتخاباتی 
داشته است، گفته شده است که روند 
اصالحات انتخاباتی محدود گردیده و 
پیشنهادهای کمیسیون ویژه اصالح 

امنیتی افغانستان را ادامه بدهیم. 
ما از نه طریق اعزام نیروی جنگی 
بلکه از طریق ماموریت حمایت قاطع 
کمک های مالی به ارتش افغانستان 
ارایه بکنیم. تصمیم گرفته ایم که این 

کار را ادامه بدهیم.«
ینس ستولتنبرگ می گوید که 
نیروهای امنیتی افغانستان در جریان 
سال 2015 ثابت ساختند که توانایی 
مقابله با تهدیدهای تروریستی و تامین 
امنیت افغانستان را دارند. او تاکید کرد 
که هرچند سال جاری میالدی نیز 
برای افغانستان دشوار خواهد بود، اما 
گفت که نیروهای امنیتی افغانستان در 
دفع تهدیدهای احتمالی توانایی الزم 

را دارند.
 سرمنشی عمومی ناتو همچنین گفت 
که تعهد این سازمان به حمایت از 
نیروهای امنیتی افغانستان قوی و 
پایدار است و قرار است در نشست 
آینده اعضای این سازمان و دیگر 
کمک کنندگان افغانستان در ورسا، 
گام های بیشتری برای حمایت این 

نیروها برداشته شود.
ینس ستولتنبرگ به ادامه روند 

نظام انتخاباتی در نظر گرفته نمی شود.
فهیم دشتی افزود پس از فشارهای 
جامعه جهانی برای انجام اصالحات 
انتخاباتی، از طرح متوقف شدن روند 
اصالح انتخاباتی صرف نظر شده و راه  
دیگری برای بدست آوردن اهداف 
خود در پیش گرفته اند. آقای دشتی 
گفت: »در روند اصالح انتخاباتی 
دو موضع گیری دیده می شود؛ یکی 
برمبنای منافع شخصی و تاجایی 
گروهی است که این موضع گیری 
از سوی ارگ نه بلکه در پشت این 
موضع گیری کسانی مثل آقایان اتمر، 
خپلواک و وزیر مالیه آقای حکیمی 
و یک تعداد دیگر قرار دارند. یک 
موضع گیری دیگر ریاست اجرایی 
است که یک قدم پیش و یک قدم 
پس است. ریاست اجرایی در جایی که 
فکر می کرد که فکر و خواست خود 
را تحقق بخشد و به نفع شان بود، 
محکم ایستاد می شود و در جایی که به 
خودشان ضرر نداشت و اگر به مردم 

هم ضرر داشت، بازهم از آن می گذرد.«
فهیم دشتی تاکید کرد که در راس 
تمام توطیه هایی که علیه روند 
اصالح انتخاباتی صورت می گیرد، 
رییس جمهور قرار ندارد. به گفته  او، 
در راس این توطیه ها حلقاتی در ارگ 
هستند و به رییس جمهور مشاوره 
نادرست می دهند. آقای دشتی افزود 
که ریاست اجرایی نیز توانایی آن را 

ندارد تا جلو این توطیه ها را بگیرد.
 اما، دفتر ریاست جمهوری در 
اعالمیه ای می گوید که رهبران 
حکومت وحدت ملی به اصالح نظام 
انتخاباتی کشور تعهد کامل دارند. 
هرچند در این اعالمیه مشخصا در 
مورد اظهارات فهیم دشتی اشاره ای 
نشده، اما در  آن آمده است که آوردن 
اصالحات در نظام انتخاباتی تصمیم 
انفرادی نیست، بلکه این اصالحات در 
نتیجه تفاهم رهبران حکومت وحدت 
ملی در مشوره با اعضای شورای ملی، 
شخصیت های سیاسی و دیگر بزرگان 

انجام می شود.
دفتر ریاست جمهوری می  افزاید که در 
ترکیب کمیسیون های انتخاباتی اصل 
بی طرفی و مشارکت زنان جدا در نطر 

گرفته می شود.

اصالحات به ویژه اصالحات انتخاباتی 
در افغانستان تاکید کرد و گفت 
که دولت این کشور باید گام های 
جدی تری برای از بین بردن فساد 
اداری بردارد. آقای ستولتنبرگ نسبت 
به تالش های صلح نیز ابراز امیدواری 
کرد و گفت که عالیم »امیدوارکننده« 

در این تالش ها به چشم می خورد.
در همین حال، اشرف غنی رییس 
جمهور کشور، از کمک های ناتو به 
افغانستان ابراز قدردانی کرده گفت 
که روابط این کشور با جامعه جهانی 
در حال عمیق تر شدن است. آقای 
غنی می افزاید که جاری میالدی 
براساس »اعتماد و اعتباری« که میان 
افغانستان و جامعه جهانی وجود دارد، 
به پیش خواهد رفت. او گفت که در 
کنفرانس ورسا نیز گام های بیشتری 
به منظور حمایت از نیروهای امنیتی 

افغانستان برداشته خواهد شد.
اشرف غنی روند مذاکرات صلح را نیز 
طوالنی توصیف کرده گفت که در این 
مذاکرات باید »حوصله استراتژیک« 

وجود داشته باشد.

فریدون آژند 

ظفرشاه رویی
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مفتی های زبده امیرنشین ها آن را منع نکرده اند. 
تمویل پروژه نوروزستیزی در افغانستان از سوی 
امیرنشین های حوزه خلیج فارس، دالیل سیاسی دارد. 
عربستان سعودی با تمام حوزه فرهنگی نوروز و زبان 
فارسی مشکل دارد و آن را ساحه نفوذ رقیب منطقه ای اش 
ایران تصور می کند. به همین دلیل از منابع پولی خود 
استفاده می کند و به جنگ نوروز، زبان فارسی و تصوف 
می رود. عالوه بر این، گسترش سلفی گری مهم ترین 
اصل سیاست خارجی پادشاهی عربستان سعودی است. 
سلفی گری مسلکی است که محمد ابن عبدالوهاب آن را 
در بیابان های سوزان حجاز با الهام از تعالیم محمد ابن 
تیمیه ساخت. این مسلک به شدت نص گرا است. پیروان 
این مسلک خودشان را اهل حدیث می خوانند. آنان با تعقل 
تصوف و تجدد به شدت مخالف اند وآن را مصادیق بدعت 

به چند دلیل باور دارم باید جلوی این کار را در افغانستان 
از همین حاال به طور جدی گرفت و البته باور دارم این کار 

در افغانستان ساده تر از ایران است.
نخست این که این رفتار هنوز در بین افغانستانی ها همه گیر 
نشده و تنها تعداد اندکی از خانواده ها ماهی سرخ برای 
هفت سین نوروزی تهیه می کنند. بنابراین مقابله با آن هم 

از روزی که پای مالهای سلفی مسلک به کابل بازشده، 
مخالفت با گرامیداشت از جشن تاریخی نوروز اوج گرفته 
است. پیش از این که پول های کشورهای عرب زبان حوزه 
خلیج فارس سلفی گری را به کابل صادر کنند، مخالفت 
با جشن نوروز این قدر گسترده نبود. نسل جدیدی از 
مالهای سلفی از مدارس دینی پاکستان به کابل آمده اند 
و منابررا اشغال کرده اند و با تامین رابطه با منابع تمویل 
در امیرنشین های خلیج فارس پروژه نوروز ستیزی را روی 
دست گرفته اند. سلفی مسلک ها یا نمی دانند یا فراموش 
کرده اند که در همین عربستان سعودی و امارات، برای 
گردش گران خارجی به مناسبت شروع سال نو قمری یا 
مناسبت های دیگر، شمشیر زنی و رقص های مخصوص 
عربی نمایش داده می شود. هیچ کدام این رقص ها 
و شمشیرها در احادیث جایی ندارد، اما هیچ یک از 

ما سالها است در ایران در مخالفت با خرید ماهی سرخ 
تالش می کنیم. در این راه نشان داده ایم که این نه رسم 
و سنتی دیرینه و مربوط به فرهنگ و تمدن کهن ما است، 
و نه رفتاری اخالقی. نه در هیچ سند و مدرکی که درباره 
نوروز نوشته شده )و یا تصاویر و نقاشی های مربوط به 
نوروز( درباره ماهی سرخ کوچکترین سخنی به میان آمده 
و نه هیچ وجدان اخالقی ای این اجازه را می دهد که یک 
موجود زنده را برای چندین روز در یک محیط بسیار 
کوچک شیشه ای نگهداری کرد و پس از چند روز، به کام 
مرگ فرستاد. در ایران هر سال در روزهای نزدیک به نوروز، 
نزدیک به 10 میلیون قطعه ماهی سرخ در ایران می میرد 
)بخوانید کشته می شود(. آنانی که این ماهی ها را می خرند 
تا طراوت سفره هفت سین باشد یا دل کودکان شان را شاد 
کنند، هرگز به این نمی اندیشند که آیا سزاوار است سال نو 
را با مرگ موجودات زنده و زبان بسته آغاز کرد؟ و آیا این 

خوش ُیمن و شگون است؟
 اما شوربختانه چندین سال است این رفتار نادرست دارد 
در بین برخی از مردم افغانستان هم رواج پیدا می کند 
و در روزهای نزدیک به نوروز، برخی از فروشندگان و 
دست فروشان در برخی مناطق، اقدام به فروش ماهی سرخ 
می کنند. این رسم نادرست به دو شیوه دارد از ایران به 

افغانستان نفوذ می کند:
نخست توسط مهاجرینی که سال ها در ایران زیسته و در 
کنار سنت های نیکوی ایرانی، برخی سنت های نادرست را 
نیز هنگام بازگشت به افغانستان منتقل کرده اند که ماهی 

سرخ برای سفره هفت سین، یکی از آشکارترین آنها است.
دوم توسط صادرکنندگان ماهی سرخ. سال پیش مجموعًا 
یکصد و پنجاه هزار قطعه ماهی سرخ از والیت خراسان 
ایران به کشورهای افغانستان و ترکمنستان صادر شد. 
همین عامل باعث شده تاجران سیاه ماهی سرخ که نه 
جان این ماهی ها، بلکه سود بیشتر برای شان مهم است 
و هر سال به دنبال بازار تازه ای برای فروش ماهی های 
پرورشی شان می گردند، متوجه بازار افغانستان شوند. 
بنابراین هیچ دور از ذهن نیست که در سال های نزدیک 
پیش رو، پرورش دهندگان ماهی سرخ جای پای شان را در 
افغانستان باز کرده و به ترویج این رسم نادرست )که بنابر 
شواهد، در ایران نیز دیرینه ای کمتر از یکصد سال دارد و 
به گونه ای تحریفی از چین وارد شده است( در افغانستان 
بپردازند. بی تردید در این زمینه حفظ فرهنگ و تمدن در 
افغانستان، مد نظر افراد سودجو نیست؛ که اگر بود، در 
افغانستان به اقالم فرهنگی ضروری تر از این نیاز است و 

کمبودش احساس می شود.

می دانند. 
سلفی ها تصوف، علم کالم و فلسفه فیلسوفان مسلمان را 
محصول طبیعی گسترش فرهنگ در حوزه تمدن اسالم 
نمی دانند بلکه آن را بدعت ها و زوایدی می دانند که جلو 
گوهر دین را گرفته است. از نظرسلفی ها یک مسلمان 
واقعی نص گرا است و به غیر از متن احادیث پیامر وآیات 
قرآن، چیز دیگر نمی خواند. آنان متکلمان، متصوفان و 
فقیه های  را که نظرات سلفی ندارند، اهل رای می خوانند و 
تحقیر می کنند. سلفی ها در مورد متن احادیث، اسناد آن 
و وثاقت تاریخی آن ها، بسیار آسان گیر هستند، در حالی 
که پیروان مکتب فقهی ابوحنیفه، در این مورد خیلی دقیق 
وسخت گیر هستند و برخی از احادیث را موضوعی می دانند. 
به همین دلیل است که حنفی ها و متکلمان ماتریدی که 
ابوحنیفه از آنان پیروی می کرد، به »رای« یعنی به قیاس و 

باید ساده تر باشد به نسبت ایران )که در بیشتر خانه ها 
ماهی سرخ، یکی از پایه های اصلی سفره نوروزی شده 
است(. اتفاقًا همین رایج نبودن ماهی سرخ در افغانستان به 
مدعیان سنتی بودن این رسم نشان می دهد که به هیچ وجه 
این رسمی کهن در فرهنگ و تمدن مشترک مان نیست؛ 

که اگر می بود، دست کم باید در افغانستان هم رایج باشد.

معیارهای عقالنی دیگر، بیشتر بها می دهند تا نصوصی که 
در مورد وثاقت آن تردید دارند. 

حلقات سلفی مورد حمایت امیرنشین های خلیج فارس، با 
راه انداختن شبکه های تلویزیونی، خیریه ها ونهاد های به 
ظاهرتعلیمی تالش می کنند تا به مصاف  تصوف، عقالنیت، 
سنت های باستانی پسندیده و دستاوردهای فرهنگی این 
حوزه تمدنی بروند و زمینه را برای رشد سلفی گری فراهم 
کنند. سلفی ها با دمکراسی سازی، انتخابات و کثرت گرایی 
سیاسی هم به شدت مخالف اند. آنان حتا وجود پارلمان 
در کشورهای مسلمان نشین را مصداق بی دینی و شرک 

می دانند. 
تزریق پول از امیرنشین های خلیج فارس سبب شده است 
که سلفی ها از اروپا گرفته تا امریکا و آُسیای میانه فعال 
باشند. ذهنیت سازی های سلفی ها سبب شده است که 
هزاران جوان مسلمان اروپایی به میدان های نبرد درعراق 
وسوریه بروند. در افغانستان اما تمرکز سلفی ها بیشترروی 
نو روز است. با شروع ماه حوت، هزاران بروشور، به چاپ 
می رسد، صد ها کلیپ تصویری وصوتی تولید می گردد و 
پوسترهای به در مساجد زده می شود. درتمام این مواد 
تبلیغاتی، از مخاطب خواسته می شود که از گرامیداشت 
جشن نو روز اجتناب کند. روشن است که مصارف این 
همه مواد تبلیغاتی، از بیرون می آید. مالهای سلفی مورد 
حمایت حلقات بنیادگرای امیرنشین های خلیج فارس، 
دربرابر جنگ طالبان، انفجارهای تروریستی وقتل مردم 
افغانستان، خاموش اند. حتا به ظاهر حاضر نیستند این 
جنایات را محکوم کنند. بعید هم نیست که این مالهای 
سلفی مخاطبان جوان شان را به پیوستن به میدان نبرد 
درعراق و سوریه نیز تشویق کنند. چندی پیش خبری 
منتشرشد مبنی براین که شماری از جوانان یکی ازروستا ها 
به یمن رفته اند تا با مخالفان دولت عربستان بجگند. روشن 
است که ذهنیت سازی مالهای سلفی زمینه رفتن این 
جوانان به کشور های عربی برای شرکت درمیدان های نبرد 

را فراهم می کنند. 
دولت افغانستان باید جلوفعالیت های غیرقانونی سلفی ها 
را بگیرد. دولت افغانستان رسما خودش را جزو کشورهای 
حوزه فرهنگی نوروز معرفی می کند. جشن جهانی نوروز 
هم درزمان حامد کرزی درهمین کابل برگزارشد.  بنابراین 
به صالح نیست که دولت افغانستان فعالیت های غیرقانونی 
سلفی ها را درکابل ودیگرشهرهای کشورتحمل کند. 
باید منابع تمویل حلقات سلفی درکابل ودیگرشهرهای 
کشورقطع شود و کابل رسما از امیرنشین های خلیج فارس 
بخواهد تا درپی نفوذ گذاری نامشروع در افغانستان نباشند. 

دوم اینکه من پتانسیل باالیی در حیوان دوستی و محبت 
به جانوران در بین افغانستانی ها دیده ام. در هنگام سفرم 
به این کشور، در بسیاری از شهرها و روستاهای این کشور، 
سنگ گورهایی را دیدم که سطح آن گود بود و جای آب و 
دانه برای پرندگان داشت )وقتی این سنگ گورها را دیدم، 

آرزو کردم کاش ما نیز در ایران چنین چیزی داشتیم(.
هم چنین برخالف ایران قدیم که کبوترخانه ها را تنها 
برای استفاده از کود کبوترها در میان مزارع می ساختند، 
در برخی شهرهای افغانستان هم چون هرات، برخی 
کبوترخانه ها را میان گورستان ها می سازند تا سرپناهی 
باشد برای کبوترهایی که حضورشان در مزارها، خیر و 

برکت دارد و دعا می کنند برای مردگان و درگذشتگان.
مرغ میناهایی که در ایران تقریبًا تنها در قفس 
پرنده فروشی ها می توان دید را در بسیاری از شهرها 
و روستاهای افغانستان دیدم که بدون ترس چندانی از 
انسانها، در پیاده روها، پارک ها و پشت بام خانه ها به دنبال 

غذا می گشتند و کسی کاری با آن ها نداشت.
اراده ای که در حفظ محیط زیست افغانستان دیدم، اگر از 
همین اراده در ایران بیشتر نباشد، بی تردید کمتر نیست. 
آنچه در حفاظت از بند امیر بامیان در افغانستان دیدم، در 
حفاظت از هیچ پدیده طبیعی ای در ایران نمی توان دید. 
کافی است بند امیر را که به دلیل رسوبات تراورتن )نوعی 
رسوبات آهکی( شکل گرفته با چشمه های باداب سورت 
در شمال ایران که آن هم به دلیل همین نوع رسوبات 
شکل گرفته مقایسه کنیم )که من این کار را در سفرنامه 
افغانستانم کرده ام(. توجه به محیط زیست در افغانستان 
عزم جدی تر دارد به باور من؛ و این علی رغم کمبود منابع 

مالی و امکانات و نیرو  و... است.
جامعه افغانستان هم چنان جامعه ای به شدت سنتی است 
با باورهایی سنتی. باورهایی هم چون دعای خیر و نفرین 
جانوران در بسیاری از جوامع سنتی و دینی دیده می شود. 
این خود مانعی است برای به اسارت در آوردن جانوران و 

کشاندن شان به کام مرگ.
نهایتًا آن که شبکه های اجتماعی و اینترنتی در افغانستان 
بسیار گسترده شده و هر پدیده ای را سریعًا با واکنش های 
خود روبرو می کند )هرچند در برخی موارد درباره درستی 
این واکنش ها شک و تردید وجود دارد(. این توانمندی را 
می توان در پیشگیری از این رفتار غیر اخالقی که هیچ 
رابطه ای هم با فرهنگ و تمدن کهن مشترک مان ندارد، 

به کار برد.
بر پایه همین ها است که امیدوارم و بلکه یقین دارم خرید 

ماهی سرخ برای نوروز، در افغانستان ریشه نخواهد دوانید.

ماهی سرخ نخرید
امیر هاشمی مقدم-روزنامه نگار ایرانی

فردوس

نوروز ستیزی
سلفی ها

ACKU



یک سال از زجرکشی فرخنده و فاجعه ای که بر او 
رفت، می گذرد. مرگ فرخنده از یک سو وحشت و 
جهالت را در شهری به نمایش گذاشت که در 14 سال 
اخیر مرکز آموزش، آگاهی دهی، تعلیم وتربیت مدنی 
و رسانه ها به شمار می رفت و از سوی دیگر پرسشی 
را در برابر بنیادها و مجتمعاتی که در راستای حقوق 
بشر و ارزش های برابری و عدالت خواهی فعال اند، 
مطرح کرد که چرا تظاهرات عظیمی که در اعتراض 
به قتل وحشیانه فرخنده صورت گرفت و واکنش های 
روشنفکران و عموم مردم، منجر به یک جنبش 
سراسری و نیرومند مدنی و با بیان دیگر یک گفتمان 
جدید سیاسی در حوزه مبارزات و مطالعات زنان و 

گروه های طرفدار حقوق بشر و برابری و عدالت نشد.
اعتراضات و واکنش ها در برابر قتل فرخنده تبدیل 
شد به سرودن مصیبت نامه های افراد و سوگواری های 
جمعی و دعا خوانی هایی که هیچ کدام سبب پیدایی 
گفتمان گسترده و ابزار فشار برای -حداقل- تسوید و 
تصویب قانون مصونیت زنان در برابر آزار های خیابانی 
و یا هم بیداری اجتماعی و راه اندازی کارزار وسیع در 

اعتراض به آزار خیابانی نشد. 
قتل و زجرکشی فرخنده با این که سبب بیداری 
وجدان جمعی- حداقل در شهر ها و جوامع مدنی- 
گردید، »دولت مستعجل« بود و سرآغازی برای 
شکل گیری جنبش زنان که افغانستان شدیدا به آن 

نیازمند است، نشد.
در یک جامعه محافظه کار که تبعیض سیستماتیک 
علیه زنان به شدت در بافت های اجتماعی و اقتصادی 
آن ترسب کرده و تبعیض بر مبنای جنسیت یک اصل 
پذیرفته شده است و افزون بر آن اکثر زنان در همچو 
فضایی به بازتولید و پاسداری ارزش های پدرساالرانه 
می پردازند، جنبش زنان به دشواری شکل می گیرد. 
حرکت های نخبه گرا که از باال و طبقات مرفه آغاز 
و تدوین می گردند، به دالیل فراوان و بسیار روشن 
نمی توانند به طبقات پایین و زنان کم درآمد و یا 
کم سواد نقب بزنند و در نتیجه محور اهرم خالی 
می ماند و سبب می شود تا با هر وزش و چرخش 

سیاسی آن چه به دست آمده است، واژگون گردد. 
برابری خواهی، عدالت جویی و مطالبات زنان در راستای 
حقوق برابر با مردان تاریخ طوالنی و پر از افت و خیز 
دارد. فرادستی مردان که محصول تبعیض ساختارمند 
و نهادینه شده و اقتدار دیرپای تاریخی  مردان است، 
زنان را تا سده های نه چندان دور در انزوای تاریخی، 
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مورد مطالعه، تعمق و بازنگری قرار نمی گیرند. افزون 
بر آن، صحبت ها و بحث های حلقات روشنفکری از 

دایره انزوا، کم تر به بیرون سرایت می کند.
فقدان روشنگری و راهبرد عمل گرایانه ای که به تغییر 
فوری بینجامد و امتناع از پذیرش هویت اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی زنان، در سرزمین ما محصول 
وضعیت در هم تنیده و خیلی پیچیده بافت های 
فرهنگی، دینی و سیاسی است. با این که تغییرات 
و اصالحات روزافزون که در پانزده سال اخیر صورت 
گرفته است، از کلیدی ترین دستاورد ها اند، اما کافی 

نیستند.
زنان در دوران گذار از سنت به مدرنیته، همزمان با 
امتیاز و آسیب رو به رو می شوند. از یک سو امکانات 
تحصیلی، رفاهی، آزادی های فردی و اجتماعی، 
مشارکت در حوزه های سیاست و اقتصاد، توانمندی 
و اقتدار بیشتر در حوزه خانواده و اجتماع را برای شان 
فراهم می سازد، از سوی دیگر عدم تطبیق قانون، 
حاکمیت قانون عرفی، حساسیت های فرهنگی، عدم 
توازن در کار های تولیدی و توالدی و عدم تقسیم 
متوازن امکانات روستا در مقایسه با شهر آنان را شدیدا 

آسیب پذیر می سازد.
توسعه، دموکراسی و تکنالوژی در افغانستان، از یک سو 
امکان اشتراک زنان در حوزه تعلیم و تحصیل، کار و 
گشت وگذار را فراهم ساخته است و از جانب دیگر 
ابزارهای قانونی که از آنان در برابر افکار سنتی و 
متحجرانه و آزارهای چندش آور حمایت کند، یا وجود 
ندارد، یا اجرایی نمی شود و یا هم صراحت ندارد. در 
نتیجه زنان، هزینه های اجتماعی و فشارهای روانی 
ناشی از تحصیل و کار خویش را در چنین فضایی باید 
خود بپردازند. وقتی فرخنده بانوی جوان که مجوز 
قانونی و فرهنگی درس خواندن، برون رفتن و زیارت 
رفتن را می یابد، بایست ابزارهای حمایت از او در برابر 

قشر سنتی جامعه هم وجود داشته باشد.
با این که در سطح گسترده ای، دادخواهی برای 
فرخنده صورت گرفته است و نمی توان حرکت های 
خالصانه و بی دریغ عده ای از نهاد ها و مردم را در 
سوگ و دادخواهی او انکار کرد، تا هنوز دوسیه 
فرخنده آن گونه که باید به فرجام می رسید و عدالت 
اجرا می شد، به پایان نرسیده و دادخواهی برای او در 
سطح یک گفتمان ملی که بایست از بطن جنبش 
زنان برون می آمد، ناکام مانده است. فرخنده اولین و 
آخرین قربانی قرائت افراطی از دین و ستیزه گری با 
زنان نیست. هزاران زن و دختر در سراسر افغانستان 
قربانی قوانین عرفی، سنگسار و زجرکشی شده اند و 

این سلسله همیشه و هنوز ادامه دارد.
فرهنگ سازی و شناخت فرهنگ به عنوان یک مبنا 
و تاثیرات آن بر تعامالت اقتصادی و سیاسی روندی 
است که تا هنوز در افغانستان جای خود را نیافته 
است. این در حالی ست که اکثر رسانه های افغانستان 
با نشر برنامه های سست، آبکی و پخش سریال های 
کشور های منطقه بر نقش کلیشه ای زن و حضور او 
در نظام خانه و خانواده تاکید می کنند و کنشگری 
زنی را که در ساحت برون از این حوزه فعال است 
در هیات زن پرخاشگر و نامطلوب و کلیشه »زن بد« 
بازتاب می دهند و بدین سان چرخه تولید و بازتولید 
ارزش های سنتی فرهنگ پدرساالر را استوار و به 
سامان نگه می دارند. آنانی که به زجرکشی فرخنده 
پرداختند، نمودی از تولید فرهنگی و ارزشی ساختار 
سخیف سامانه زن ستیز اند که از آبشخور همان 

هنجار های فرهنگی تغذیه می شوند.
سامان دهی و معنابخشی به گفتمان جنبش زنان و 
تولید آگاهی علمی  نیاز به حمایت قانونی، سیاسی و 
ایجاد ساختارهای دولتی و غیردولتی دارد که افزون بر 
کارکرد های ساختارمند در رفع تبعیضات و نابرابری ها، 
به فضاسازی و ایجاد آگاهی درباره حیثیت و کرامت 
دختران و زنانی که در حوزه های اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی فعال اند، بپردازد. هرگاه جنبش نیرومند و 
ساختارمند زنان در کشور شکل بگیرد و پیوند منطقی 
و ارگانیک آن با تمام اقشار جامعه و به ویژه زنان در 
حاشیه مانده فراهم شود و حمایت قانونی و سیاسی 
بدون هیچ گونه پیش شرطی نیز از این جنبش 
حمایت کند، فرخنده و یا هر زن دیگر آونگ تعصبات 
و حرکت های افراطی گرایانه جمع ناآگاه از تعامالت 

انسانی و مدنی نمی گردند.
همسان سازی حرکت های زنان، کار خردمندانه ای 
نیست؛ با وجود مشابهت ها در مطالبات و نیازهای 
اساسی زنان، نحوه مبارزه و ابراز درخواست ها و توقعات 
از یک گروه اجتماعی و اقتصادی تا گروه دیگر متفاوت 
است و با این که زنان راه ها و ابزارهای متفاوتی در 
حوزه معنایی و مبارزات آزادی خواهی خود دارند، 
همصدایی و همسویی آنان در تمام بافت های جامعه 

منجر به ایجاد جنبش سراسری نیرومند می گردد.
به امید آن روز آفتابی و آن خوشبختی!

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 دای چوپان

برای نهادینه کردن فرهنگ نوشتاری به جای فرهنگ شفاهی، 
روزنامه 8صبح امسال کتابچه ی را وسط چهارراهی زنبق گذاشته 
است که شهروندان می توانند در آن عمده ترین برنامه خود برای 
سال 1395 را بنویسند. تاهنوز هزاران شهروند برنامه خود برای 
سال آینده را در این کتابچه درج کرده اند. از آن جا که مجال نشر 
همه آن ها نیست، می خواهیم عمده ترین برنامه شهروندان مشهور 

کشور را این جا نشر کنیم. با اجازه شما!
پروفیسور صدیق افغان )اولین کسی که برنامه اش را در کتابچه 
نوشت(: بنام خداوند یکتا و ذوالجالل. سال 1395 چهار عدد دارد 
که همان یک، سه نه و پنج است. یک که همان خداوند کریم است 
و هیچ کس منکرش نیست. هرکس منکر خداوند است، هی تمام 
خاندانش را....)ناخوانا(. عدد سه که درجریان سال گذشته همیشه 
چهار بود، امسال بعد از بیرون رفتن احمد ضیا مسعود دوباره 
خاصیت سه را بخود خواهد گرفت. عدد نه عدد جنگ است. این 
ثابت می سازد که اگر پاکستان نخواهد، مال منصور هیچ )کلچه ای( 
خورده نمی تواند. عدد پنج همان پنج ضلع خانه کعبه است که یک 

ضلعش در زمین است و حساب نمی شود. برنامه دیگر ندارم. 
حامد کرزی: با هرآن کسی که می تواند کوچک ترین نقشی در 
براندازی حکومت فعلی داشته باشد مالقات می کنم و از آن ها 
می خواهم که بگذارد حکومت فعلی کار کند. من متوجه شده ام 
که اشرف غنی و داکتر عبداهلل قصد دارند حکومت فعلی را تخریب 
کنند. پس بیایید نگذاریم حکومت فعلی سقوط کند. لطفا از من با 
این هشتگ )تخریب_بس_است( در صفحات فیس بوک  و تویتر 

خود حمایت کنید. خانه آباد
یوسف نورستانی: چون کمیسیون انتخابات قادر نیست انتخابات 
پارلمانی برگزار کند، سال آینده ما سه بار دیگر همان نتیجه 
انتخابات قبلی ریاست جمهوری را طی کنفرانس های خبری 
جداگانه اعالن می کنیم. از دولت و مردم افغانستان یک خواهش 
هم دارم. لطفًا در کارهای ما مداخله نکنید. اگر مداخله کنید، ما 

همه چیز را افشا می کنیم. 
پیرسید احمد گیالنی: سال آینده نیز جنگ با طالبان ناجایز خواهد 
بود. پنج فیصد ناجایز خواهد بود. نه فیصد ناجایز خواهد بود. فقط 
42% جایز خواهد بود، بشرطیکه جنسش اصلی باشد. برای اینکه 
اطمینان کنید جایز است یا ناجایز، قبل از باز کردن، خوب محکم 
محکم تکان بدهید. اگر کف کرد، جنس بدل است. جنس اصلی 

هیچ وقت کف نمی کند. سال نو مبارک. چیرس!
گالب منگل: سال گذشته یک نفر طالب آمد و گفت ما غوری نداریم. 
من گفتم بیا من غوری می دهم، ببر استفاده کن و برگردان. گفت، 
ما هیچ چیز را بدون قرارداد از کسی قرض نمی گیریم. من هم 
قرارداد کردم که این غوری برای مدتی نزد شما باشد. بعدا دیدم 
که آن ها کلمه »دند« را از طرف خود در قرارداد آورده و رفته یک 
ولسوالی کامل را تصرف کرده و خندق مندق حفر کرده. سال آینده 
هیچ چیزی به طالبان نمی دهم. اگر چیزی خواستند، قرارداد را 
طوری نوشته می کنم که امکان قلم خوری نداشته باشد. به امید 

روشنایی کشور
داکتر عبداهلل: انشااهلل و به یاری و توکل خداوند و خون پاک شهدای 
کشور و جهاد مقدس افغانستان، عه عه عه، برای شما اطمینان 
می دهم که در جریان سال آینده، عه عه عه، از انگشت انگشت 
این خاک دفاع خواهیم کرد. کشورهای بیگانه و تروریست پرور باید 
بدانند که مردم افغانستان این اجازه را نخواهند داد که عه عه عه... 
اشرف غنی: د خداوند جلوشانو په نامه. گرانو وطنوالو! مونگ هیچ 
کله دا اجازه نه ورکوو چه افغانستان یو زل بیا د تروریستانو په النه 
کی بدل شی. داعششش په شکست مخامخ دی او یوازی په جالل 
آباد کی پاتی دی. بوکوحرام خو بیخی په افغانستان کی نرازی. دوی 
ته معلوم دی چه افغانستان د قهرمانونو جنگل دی. مونگ تاریخ 
لرو. مونگ د آسیایی بازار په یو استراتژیک زای که موقعیت لرو. 
که مونگ د خپل طبیعی منابیعو نه کار واخلو، آمریکا د مونگ نه 
داریگی... داریگی هههههه داریگی . په هم دی هیله، نوی کال مو 

مبارک شه. ههههه داریگی
محمد محقق: من در جریان کارها نیستم. حکومت هیچ چیز را با 
من مشوره نمی کند. من می خواهم که سال آینده دولت در مساله 

صلح با من مشورت کند. سال نو شما هم مبارک 
)در آخر این یادداشت یک عکس دست کشیده شده که بعدًا براثر 
ماچ و لعاب دهان عده ای از شهروندان رنگ باخته. از یادداشت 

نویسان محترم خواهشمندیم تا کتابچه را ماچ نکنند.(
جنرال دوستم: برنامه نیست. بازهم فاریاب میرم. د پشتو یک متل 
است میگه، »جنګ جنګی کوی، او بی ننګ بی ننګی«. سال آینده 
اگر کدام نواسه بچه شد، د میدان جنگ می برم که جنگ یاد بگیرد. 
معصوم استانکزی: اگر دولت می خواهد از توانایی های من استفاده 
کند، من حاضرم صد سال دیگر توانایی ام درخدمت دولت باشد. 
سال آینده نیز برای حمایت از شیرمردان غیور اردوی ملی در 
جلسات پارلمان و کابینه خواهم خوابید. تل دی وی افغانستان. 

خدای!  وطن! استراحت!

برنامه های سال 1395

 منیژه باختری

اجتماعی و هویتی نگه داشته بود. تاریخ کهن سرزمین 
ما و منطقه مان شاهد ساختار های سنتی و دیدگاه های 
افراطی در رابطه به موقعیت زنان و آیینه قامت نمایی 

از اقتدار پدرساالرانه و نقش حاشیه ای زنان بوده است.
تاریخ افغانستان شاهد حرکت های تک گرایانه و گاهی 
هم جمعی تعدادی از شهروندان - بیشترینه در 
حلقه دربار و دولت- در راستای احقاق حقوق زنان و 
برابری طلبی بوده است. اما از آن جایی که این کنش ها 
از سوی دولت و یا صاحبان قدرت مطرح شده و در 
راستای پیونددهی آنها با زندگی سایر مردم کوشش 
نشده است، آرمان ها و صداها فقط در حد آرمان و شعار 
باقی مانده اند. از جانب دیگر پیش زمینه های اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی که الزمه یک جنبش اند، نیز 
هماهنگ و همزمان با حرکت های آزادی خواهانه 
فراهم نشده اند و تولید و ترویج آگاهی و فکر روند 

آهسته و گاهی هم عقب گردانه ای داشته است.
تغییر قوانین زن ستیزانه، مشارکت سیاسی متوازن، 
برابری و دریافت امتیاز مساوی در کارهای اقتصادی 
و اجتماعی از محورهای اساسی جنبش زنان اند. 
جنبش زنان اساسا از سوی دولت ها رهبری نمی گردد، 
خودجوش است و از درون اجتماعات کوچک و بزرگ 
بر اساس نیازها و آگاهی تشکل می یابد؛ آگاهی ای که 
منجر به زایش جنبش می گردد، گاهی بومی  و ملی 
و گاهی منطقه ای و بین  المللی است. حمایت دولتی 
و قانونی، تجمعات زنان، مراکز اکادمیک مطالعات 
زنان و زنان سیاستمدار و دارای اقتدار اجرایی، در 
قوام بخشی جنبش موثر واقع می شوند. جنبش زنان 
ساختار سامان مند و علمی  دارد و در تمام الیه های آن 
آگاهی تولید می گردد و این آگاهی به صورت متناوب 
از باال به پایین و از پایین به باال دوران می کند. این در 
حالی ست که در افغانستان، پیوند منطقی و ارگانیک 
بین نهادهای جامعه مدنی که در راستای مسایل 
زنان فعال اند با زنانی که در حوزه های دیگر شاغل اند، 
کم رنگ است و هنوز هم این دو گروه هیچ گونه ارتباط 

دوسویه اجتماعی با عموم زنان کشور ندارند.
 قابل یادآوری است که در حلقات روشنفکری و حامی 
 برابری جنسیتی غالبا فکر جدید که دارای مولفه های 
بومی  و آشنا باشد، تولید نمی گردد و از سوی دیگر 
اگر فکر و اندیشه ای از برون از حوزه جغرافیایی 
افغانستان در فراخنای مطالعات زنان وارد می شود، در 
این حلقه به دوران نمی افتد و در ضمن تجارب زنان 
ستمدیده که ابژه و سوژه اصلی تبعیض تاریخی اند، 

چرا جنبش دادخواهی برای 
فرخنده ماندگار نشد؟

ACKU
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ساعت های روز بیشتر و از شب کم تر می گردد. 
در رویکرد نماد شناسانه که می تواند یک ابزار تحلیل 
مناسب  برای معرفت دوآلیسم تلقی گردد، زمستان سنبل 
رخوت و خواب و مظهر مرگ و میر است. بهار فصل رویش 
و خیزش و بسترانگیزش است. بر اساس این تفسیر، نوروز 
نماد و مظهر زندگی و شکفتن و رستن است. لذا تجلیل از 
نوروز، تجلیل از بیداری و ستایش از زندگی و تقدیس از 

رستن ها  و شکفتن ها است. 
ب( خاستگاه زمانی و مکانی

از نظر زمانی خیلی مشخص نیست که جشن نوروز از کی 
و در کجا برگزار شده است. مسلما تجلیل از نوروز در حوزه 
تمدنی ایران باستان، قدمت بسیار بیشتری داشته است. اما 
آنچه منابع معتبر زبان فارسی و عربی به ما می گوید، این 
جشن به صورت رسمی در عصر جمشید کیانی بلخی در 

بلخ بامی بنیان گذاری شده است. 
فردوسی توسی در باره پدید آمدن جشن نوروز در عهد 

جمشید کیانی چنین می سراید. 
جهان انجمن گشت بر تخت اوی

از آن بر شده فره بخت اوی
به جمشید بر گوهر افشاندند
مر آن روز را روز نو خواندند

سر سال نو هرمز فرودین
بر آسوده از رنج تن، دل ز کین

به نوروز نو شاه گیتی فروز
بر آن تخت بنشست فیروز روز

بزرگان به شادی بیاراستند
می و رود و رامشگران خواستند

افزون برشاهنامه، ابوریحان بیرونی در کتاب آثار الباقیه و 
خیام در نوروز نامه ، منوچهری، عنصری، طبری، مسعـودی 
و مورخان عربی مانند جاحظ جشن ملی و رسمی نوروز را 
به حضرت جمشید نسبت داده اند. اگرچه اکثر این مورخان 
تاکید می ورزند که این جشن قبل از جمشید هم مرسوم 
بوده است و بسیاری از این منابع پیشینه جشن نوروز را 
به کیومرث بامی می رساند که در این صورت نوروز ریشه 

ا. اهمیت نوروز
نوروز قرن ها است در فرهنگ و زندگی مردم ما و دیگر 
مردمان جهان از جایگاه ارزشمندی بر خوردار بوده 
است. ستایش از بهار، سبزینگی و طراوت با سرشت بشر 
هم¬سرشت است. از این رو اکثر ملل عالم، بهار را  به 
اشکال گوناگون  گرامی داشته اند و قرن ها آن را به سنت ها 
و شیوه های متنوع و متناسب با فرهنگ، زندگی و محیط 
خویش، تجلیل کرده اند. هر ملتی در جاده ابریشمین بهار 
و دسترخوان رنگین نوروزی، آیین های گوناگون و متنوعی 
از خویش به جای گذاشته اند اما شکی نیست که نوروز در 
فرهنگ فارسی و ایران باستان از شان و شوکت دیگری 
برخوردار بوده است. به گونه ای که این جشن باستانی و 
عالم گیر با نام ایران باستان )افغانستان کنونی( و فرهنگ 
فارسی گره خورده است. این حقیقت چنان روشن است 
که مجمع عمومی سازمان ملل آن را یک جشن جهانی 
با ریشه فرهنگ فارسی ثبت کرده است. بی تردید دلیل 
اصلی این اقبال جهانی ظرفیت های جهانی و همگانی نوروز 
و آیین های باستانی آن در راستای اهداف عمومی جهان و 

ریشه صلح جویی و شادی آفرینی آن است.
2. خاستگاه جشن نوروز 

الف( خاستگاه معرفتی
از نظر فسلفی و معرفتی جشن نوروز در پارادایم دوآلیسم 
که پارادایم مسلط ایران باستان بوده است،آفریده شده 
است و در ظل همین آسمان شکل گرفته است. در  
پارادایم دوآلیسم جهان  به دو قطب خیر و شر و نیک 
و بد تقسیم می شود. در این نگاه جهان یا سیاه است یا 
سپید. دنیا یا در قلمرو سلطه اهورا می زید و یا در حوزه 
تصرف اهریمن است. سرزمین ها و کشورهای جهان نیز یا 
در نعمت سرسبزی و آبادانی و خرمی  به سر می برند  و 

یا در نقمت خشکی، و ویرانی خاک و خاکستر می شوند. 
رابطه سرسبزی و شکوفایی طبیعت با عدالت اجتماعی و 
دادگری پادشاهان نیز رابطه طبیعی و نزدیک به علت و 
معلولی است و به شکل متغیر مستقل و وابسته جلوه گر 
می شود. عدل و انصاف در قلمرو یک حکومت به شکل یک 
متغیر مستقل، شکوفایی و آبادانی طبیعی آن جغرافیا را نیز 
رقم می زند. عکس این سخن نیز صادق است. ستم و بیداد 
هر حکومت و پادشاه زمینه ساز قحطی ها و خشکسالی ها در 

قلمرو حکومتش خواهد بود. 
در عصر پادشاه دادگر و عدالت پرور، کشور نیز از سبزی و 
آبادانی برخورد خواهد بود. همه چیز از ابر و باد و آسمان 
و فلک در کار خواهد بود تا به کمک جامعه ای بشتابند 
که عدالت و دادگری را سرلوحه زندگی خویش ساخته اند. 
شاید به این دلیل که از نظر طبیعت دانا )در پارادایم دو 
آلیسم( جامعه ای که تن به ستم و پادشاه ستم گر داده 
است، شایسته کمک و مهربانی طبیعت بخشنده نیست. 
این جامعه باید با قهر و خشم و امساک طبیعت مجازات 

شود. 
 نیچه معتقد است که زرتشت به حیث ابر انسان، نخستین 
کسی بود که جهان را به نیک و بد تقسیم کرد و پس از 
او این نگاه، بر متکلمان و ادیان دیگر تاثیر نهاد. در فلسفه 
دو آلسیم اگرچه نیک و بد در یک چرخه دورانی، سال ها 
و سده ها تکرار می شود. در این چرخش و تکرار مداوم، 
گاهی نیکی بر بدی و گاهی بدی بر نیکی پیروز می گردد 
اما سرانجام پیروزی از آن نیکی و نیک کرداری خواهد بود. 
یعنی مسیر آینده این نزاع خیر و شر در پایان تاریخ به نفع 
خیر و داد پایان خواهد یافت. اگر نیکی و بدی را به تعبیر 
هگل تز و آنتی تز تلقی کنیم، سنتز آن سر انجام نیکی و 

روشنی در سرنوشت بشر خواهد بود.  
طبق پارادایم دو آلیسم نوروز چهره سپید، روشن و گرم  

حیات بخش و زندگی ساز طبیعت است. 
 در زمستان  به صورت طبیعی شب ها دراز و روزها کوتاه تر 
است. مفهوم فلسفی این سخن این است که ساعت های 
تاریک در شبانه روز بیشتر از ساعات روشن آن است. در 
نوروز که برج حوت پایان می یابد و ماه حمل آغاز می شود، 
این چرخه طبیعی و دوری بر عکس می شود؛ یعنی 

بامیانی هم پیدا می کند.
3. ابعاد اجتماعی نوروز
الف( نوروز روز دادگری

در نوروز فرمان روایان  ایران باستان و نیز حاکمان عصر 
خراسان اسالمی چون سلسله های غزنوی و غوری، بار عام 
می دادند تا همه مردم بتوانند به آنان دسترسی بی واسطه 
داشته باشند و  از نزدیک حاکمان را دیدار کنند و 
خواسته ها و دادخواهی های شان را به صورت مستقیم با 
حکمروایان مطرح سازند و بدین وسیله رفع مظالم نمایند. 
محمد بن جریر طبری، نوروز را سرآغاز دادگری جمشید 

دانسته:
جمشید علما را فرمود که آن روزکه من بـنــشـستم به 
مظالم، شما نزد من باشید تا هر چه در او داد و عدل باشد 
بنماییـد، تا من آن کنم. و آن روز که به مظالم نـشـست 

روز هرمز بود از ماه فروردین. پس آن روز رسم کردند.
ب( برافراشتن پرچم موال علی در بلخ

یکی از سنت های خوبی که هر سال در سطح ملی در 
کشور ما برگزار می شود و با دادخواهی رابطه نمادین دارد، 
بر افراشتن پرچم شاه مردان در مزار شریف توسط مقامات 
عالی رتبه حکومتی و طی یک  تشریفات رسمی است. 
این سنت به غایت نیکو و زیبا اکنون کامال رنگ دینی و 
اسالمی به خود گرفته است. در برخی از منابع اهل سنت 
روز نوروز را همزمان با روز خالفت حضرت علی دانسته اند 
و نیز در برخی از منابع اهل تشیع روز نوروز را همزمان با 
روز والیت امام علی یعنی روز غدیر خم یاد کرده اند. جدا از 
صحت و سقم این گونه روایات اصل برگزاری چنین جشنی 
به حیث یکی از ارکان تشریفات و مراسم نوروزی در کشور 
ما ارزشمند است. چرا که پیوند ما را با پیشینه غنی  کشور 

باستانی ما زنده نگه می دارد. 
بر اساس گزارشات منابع گوناگون فارسی و اوستایی، این 
مراسم قبل از اسالم نیز در بلخ انجام می شده است. و بر 
اساس بسیاری از منابع از زمان فریدون کیانی باقی مانده 
است. فریدون پس از آن که با حمایت  و قیام شجاعانه 
کاوه آهنگر، ضحاک ماردوش را سرنگون و حکومت ایران 
را به دست گرفت و در بلخ بر تخت نشست؛ به شکرانه 
شجاعت و شهامت کاوه دستور داد که پرچم چرمینش را  
در خزانه به یادگار  نگهداری و مراقبت کند. پس از فریدون 
هر پادشاه که می آمد جواهراتی بر آن می افزود. این پرچم 
تا عصر اسالمی به همین منوال مراقبت می شد. در عصر 

اسالمی  تغییراتی در آن رخ نما شد.   
مسلمانان بلخی و خراسانی تالش کردند که این مراسم  
باستانی را با رنگ دین  تازه هم چنان حفظ کنند لذا 
ساالنه پرچم موالعلی را در مزارشریف با احترام و 
تشریفات بلند می کنند. پرچم سخی و چرم کاوه هردو 
سنبل عدالت خواهی و دادگری است. سالی که این پرچم 
به آسانی از جایش بلند گردد و به اهتزاز در آید، مردم 
می پندارند که آن سال شادی و صلح و دوستی خواهد بود. 

آسان بلند گشت ز جا پرچم سخی 
شاید بهار در وطنم ماندگار شد

ج( افزایش همبستگی  اجتماعی
در ایام نوروزی طبق سنت دیرین و رسم پایدار، خانواده ها 
و آشنایان به دید و بازدید های خانوادگی می پردازند. این 
دید و باز دید ها افزون بر ابعاد عاطفی و روحی،  باعث 
استحکام پیوند های اجتماعی و خویشاوندی می شود و 
درخت رابطه های خانوادگی را پس از مدتها برگ و بار 

تازه می بخشد.  
د( برقراری مساوات و رفع شکاف های طبقاتی 

رفت و آمد های همسایه ها و خانواده ها در این روز باعث 
فرو ریختن دیوارهای رسمی و غیر رسمی  و فاصله های 
طبقاتی می شود. در این روز خویشاوندان، چه غنی و چه 
فقیر، به دیدار و دلجویی از همدیگر می شتابند و سال نو را 
باهم تبریک و شادباش می گویند. سرزدن اعضاء فامیل  و 
اقوام از خانه های همدیگر احساس همدلی و یگانگی را در 
بین آنان افزایش می دهد و بار دیگر رابطه سرد خانواده ها 
و اقوام را گرم تر می سازد. فردی که در اثر دست یابی به 
ثروت و مقام اجتماعی فاصله اش از خویشاوندان دور شده 
است و کم کم رفت و آمد ها و نشست و برخواست هایش 
با طبقات دیگر و گروه های تازه ای شکل گرفته است؛ در 
عید نوروز، بر اساس سنت خانوادگی، باید از منازل اعضای 
خانواده خویش نیز سرکشی کند. این امر باعث تقویت 
پیوند های دیرین گذشته و مانع انقطاع روابط خویشاوندی 
و قومی گروه های مختلف اجتماعی می شود البته این 
کارکرد عید نوروز، در صورتی تحقق می یابد که بر اساس 
همان سنت قدیمی  دید و باز دید هایی نوروزی، در این 
شب و روزها، دید و بازدید ها دو طرفه و برابرانه باشد نه 
آنکه تنها خانه ثروتمندان و زورمندان از کثرت مراجعین، 
راه یافت نشود اما از خانه تنگ دستان و افراد عادی جامعه 

هیچ کسی خبر نگیرند و هم چنان سوت و کور باشند. 
ه( نوروز پایان سوگ و آغاز شادمانی

بر اساس اسطوره سیاوش، نوروز پایان سوگ سرای های 
ایرانیان و بلخیان برای قتل مظلومانه سیاوش و آغاز 
دوره ای از شادمانی ها است. در این روز کیخسرو بلخی به 
ایرانیان دستور می دهد که دیگر برای مرگ سیاوش نوحه 
و زاری نکنند و پس از این به شادی و نشاط بپردازند. 
لذا شایسته است که حاکمان و مدیران کشورهای حوزه 
نوروز این سنت نشاط و شادمانی را دو باره احیا کنند و 
میپندارند که شادی و تفریح نوروزی برخالف اهداف و 
آرمان های اسالمی است. شادی و نشاط شرط اصلی زندگی 
و موفقیت هر ملت است. نوروز و جشن های ساالنه آن 
می تواند نشاط و سرزندگی را در جامعه ما باز گرداند. نشاط 
و شادمانی در دامن طبیعت و همسو با آن با اهداف الهی 

سازگار و هم پیوند است. 
جمع بندی پایانی

آنچه شمرده شد، بخشی بسیار اندکی از ابعاد گوناگون 
اجتماعی و اهمیت و خاستگاه، جشن نوروز محسوب 
می شود. جشن نوروز به حیث یک سرمایه اجتماعی کشور 
ما می تواند کارکردهای بسیاری بیشتر از موارد یاد شده 
داشته باشد. آیین های نوروزی بسیار زیادی در گوشه و 
کنار کشور ما وجود دارد که می تواند از ابعاد گوناگون قابل 
تفسیر و احیاء مجدد باشد. لذا شایسته است محققان و 
مقامات حکومتی ما به نوروز و آیین های آن به حیث یک 
سرمایه اجتماعی و شاخص هویتی کشور ما نگاه نموده و 

در ترویج و باز تفسیر آن ها تالش ورزند. 

خاستگاه و کارکردهای 
اجتماعی نوروز

رفت و آمد های همسایه ها و 
خانواده ها در این روز باعث 
فرو ریختن دیوارهای رسمی 

و غیر رسمی  و فاصله های 
طبقاتی می شود. در این روز 

خویشاوندان، چه غنی و چه 
فقیر، به دیدار و دلجویی از 

همدیگر می شتابند و سال 
نو را باهم تبریک و شادباش 

می گویند. سرزدن اعضاء 
فامیل  و اقوام از خانه های 

همدیگر احساس همدلی 
و یگانگی را در بین آنان 

افزایش می دهد و بار دیگر 
رابطه سرد خانواده ها و اقوام 

را گرم تر می سازد. فردی که 
در اثر دست یابی به ثروت 
و مقام اجتماعی فاصله اش 

از خویشاوندان دور شده 
است و کم کم رفت و آمد ها 

و نشست و برخواست هایش 
با طبقات دیگر و گروه های 

تازه ای شکل گرفته است؛ در 
عید نوروز، بر اساس سنت 

خانوادگی، باید از منازل 
اعضای خانواده خویش نیز 

سرکشی کند.

ACKU
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است و از صد صفحه که نوشتن آن در ارتباط این قضیه 
ضرور است، تا اکنون ۷0 صفحه نوشته شده است.«

رییس جمهور در این اعالمیه از جامعه مدنی خواست که 
در کار تحقیق قضیه فرخنده حوصله داشته باشد تا عدالت 
به محکمه صحرایی تبدیل نگردد و تفکیک میان عدالت 

طالبانی و حکم قانون اساسی به وجود آید.
قبل از این، نهاد های مدنی نیز گفته بودند که طبق 
مشاهدات آنها از جریان محکمه علنی قتل فرخنده؛ حکم 

دادگاه سیاسی و غیرعادالنه بوده است.
این درحالیست که کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز 
می گویند که فیصله دادگاه عالی در قبال قضیه کشته 
شدن فرخنده ناعادالنه بوده و قناعت این کمسیون را 

فراهم نکرده است.
لطیفه سلطانی، هماهنگ کننده برنامه های بخش حمایت 
و انکشاف حقوق زنان کمیسیون حقوق بشر افغانستان در 
خصوص قتل فرخنده می گوید: »با وجودی که کمیسیون 
استقاللیت قضای افغانستان را می پذیرد و از آن حمایت 
می کند. در ابتدای قضیه خواست این کمیسیون از قضا و 
سارنوالی  این بود که استقاللیت خود را حفظ بکند و تحت 
سر و صدا های مردم و کسانی که اعمال فشار می کنند، 
نرود و مطابق به قانون باید فیصله بکنند. فیصله ای که در 
محکمه ابتداییه صورت گرفت با نارسایی های روبرو بود 
که کمیسیون در اسرع وقت اعتراض خود را اعالن کرد 
و قضیه از محکمه ابتدایی به محکمه استیناف راجع شد. 
در قسمت مساعدت های حقوقی یک سلسله مساعدت های 
حقوقی صورت گرفت، اما بازهم قناعت کافی کمیسیون را 
فراهم نکرد، چون کسانی که جز مجرمان اصلی این قضیه 

بودند، فراری اند.«
او افزود: »با تاسف حکمی که چند روز قبل از سوی 
محکمه صادر شد،  می بینیم که مجرمان اصلی فراری اند 
و خانواده هم از عدالتی که می خواهند،راضی نیستند. 
بنابران،  کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواهان تجدید 

نظر در حصه صدور حکم از جانب محاکم سه گانه است.«
به باور خانم سلطانی فیصله اخیر زیاد عادالنه به نظر 
نمی رسد و مجرمان اصلی فراری اند و محاکم مطابق به 

بعد از سیزده به در، جشن های نوروزی در هرات پایان 
می پذیرد.

به طورکلی در میان جشن های ایرانی جشن »سیزده به در« 
کمی مبهم است، زیرا مبنا و اساس دیگر جشن ها را ندارد. 
در کتاب های تاریخی اشاره مستقیمی به وجود چنین 
مراسمی نشده است، اما در منابع کهن اشاره هایی به »روز 

سیزدهم حمل« هست.
گفته می شود ایرانیان باستان در آغاز سال نو پس از دوازده 
روز جشن گرفتن و شادی کردن که به یاد دوازده ماه سال 
است، روز سیزدهم نوروز را که روز فرخنده ای ست به باغ 

درست یک سال قبل از امروز فرخنده ای 2۷ ساله از 
سوی مردان خشمگین، گاهی به زمین کشیده می شد، 
گاهی از بلندای ساختمان زیارت شاه دوشمشیره به 
زیر افگنده می شد و زمانی بدنش زیر تخته سنگ های 
بزرگ شکاف های عمیق برمی داشت. فریادهایش در میان 
هیاهوی وحشیانه گم و در فضای کوچک جهنمی محو 
می شد، این مردان حتا با کفش های گل آلود، دهن او را 
بستند و نگذاشتند فریاد ناشی از درد را از گلو برکشد. 
دستانش دیگر از یاری خواستن عاجز ماندند. در آندم 
چشم های فرخنده نیز جز چهره های خشمگین، کینه توز 
و انتقام جو، سیمای مهربان و با عطوفت را نمی دید. تخته 
سنگ ها و سنگ های تیغه دار با اصابت به بدنش رنگ سرخ 
می گرفتند و این حادثه ننگین را در البالی تاریخ ثبت 
می کردند. اندکی بعد فریاد های جانکاه جایش را آهسته 
آهسته به ناله های دردناک داد و ناله های دردناک جایش را 
به نفس های ضعیف سپرد و بعد این نفس های کوتاه هم در 

زیر تایرهای سنگین موتر تا ابد ساکت شدند. 
این پایان ماجرا نبود و در حالی که جسد بی جان و سرد 
فرخنده به وسیله اصابت سنگ های بران در روی زمین 
بی اراده تکان می خورد، قاتالن جسد او را نیز به آتش 

کشیده و به خاکستر مبدلش کردند.
از این تراژیدی تاریخی فرخنده درست یک سال گذشت. 
او سال قبل هنگامی که فقط یک روز به نوروز باقی مانده 
بود، به اتهام سوزاندن قرآن کریم با ادعای یک تعویذنویس، 
از سوی مردم خشمگین در محضر عام با فجیع ترین وجه 
ممکن در حالی که پولیس هم در صحنه حضور داشت،  

به قتل رسید.
با کشته شدن او، واکنش ها باال گرفت. از سوی مردم و 
فعاالن جامعه مدنی راه پیمایی های نیز صورت گرفت. 
سپس جاده ای را به نام فرخنده مسمی کردند. این 
عملکرد ها سبب شد تا قاتالن و کسانی که به نحوی 
در قضیه دخیل بودند،راهی زندان شوند و سپس از اثر 
فشار های متداوم فعاالن حقوق زن، دوسیه از محکمه 

ابتدایی به محکمه استیناف به جریان افتاد.
با نزدیک شدن سالروز قتل فرخنده، دادگاه عالی نیز 
فیصله اش را اعالم کرد. این فیصله طوریست که  برای 
دوازده مجرم این قضیه حکم حبس ده تا بیست سال 
را تایید کرد. همچنان برای تعویذنویس زیارت شاه 
دوشمشیره  که در محکمه ابتدایی حکم اعدام برایش صادر 
شده بود، در محکمه استیناف، تخفیف در نظر گرفته شد. 
این تعویذ نویس با ادعای دروغینی که گویا فرخنده قرآن 
کریم را سوختانده است،  خشم مردم را برانگیخته و یکی از 

عامالن اصلی قتل فرخنده شناخته شد. 
با صدور حکم محکمه واکنش ها دوباره باال گرفت و منجر 
به راه پیمایی های فعاالن جامعه مدنی شد. آنان دولت را 
به بی تفاوتی در قبال حقوق بشری زنان متهم کردند و 

خواهان تامین عدالت در قضیه فرخنده شدند.
 خانواده فرخنده نیز با فیصله محکمه استیناف مخالفت 
کرده و گفته است که محاکم ابتدایی و استیناف عدالت 
را تامین نکرده اند و به گفته برادر فرخنده به دلیل کاهش 
جزای قاتالن فرخنده، تهدیدها علیه این خانواده بیشتر 

شده است.
در همین حال اشرف غنی رییس جمهور طی اعالمیه ای 
فیصله محاکم در مورد فرخنده را ناتکمیل خوانده و گفت 
که »قضیه قتل فرخنده در محکمه استیناف تکمیل نشده 

سیزده بدر 
سیزدهمین روزِ حمل در برخی از کشورهای حوزه نوروز، 
روز طبیعت نام گذاری شده است و جز تعطیالت رسمی 
است. اما در افغانستان نه تنها رخصتی نیست که به جز 
هرات در بسیاری از شهرهای کشور کسی با این روز 

آشنایی چندانی ندارد.
برخی از هراتی ها  بر این باورند که در این روز باید برای 
راندن نحسی از خانه بیرون روند و نحسی را در طبیعت 
به در کنند. اما برای اثبات اینکه مردم قدیم هم این دیدگاه 
را داشتند هیچ روایت تاریخی و قابل استنادی وجود ندارد. 

قانون فیصله کنند.
او می افزاید که از ابتدای به قتل رسیدن فرخنده کمیسیون 
در قسمت مستند ساختن این ساله اقدامات فوری و 
جدی به خرچ داد و نتایج بررسی های خود را در اختیار 
محاکم قرار دادیم. نتایج بررسی های این کمیسیون ثابت 
می ساخت که ادعای مبنی براین که خانم فرخنده قرآن را 

سوختانده باشد، صحت ندارد.
فرهنگ معافیت از مجازات

یکی از مواردی که می تواند در بروز خشونت علیه زنان 
نقش داشته باشد، فرهنگ معافیت از مجازات و گریز از 

قانون است.
لطیفه سلطانی می گوید: »بعد از قضیه فرخنده، شاهد 
خشونت های زیادی علیه زنان بوده ایم. از جمله  قضایای 
حاد محاکم صحرایی، نگرانی کمیسیون حقوق بشر را 
برانگیخته است. ما در طول سال 2015 شاهد چندین 

مورد قضیه بودیم که زمینه سازش ناامنی بوده.«
او به افزایش 48 در صدی قضایای قتل زنان در سال 
2015 اشاره کرده می گوید: »با تاسف 48 درصد قتل 
زنان یک رقم کالن است و واقعا قابل نگرانی می باشد. ما 
از حکومت خواهان یک سلسله اقدامات جدی در خصوص 
تامین امنیت در زمینه ایجاد اعتماد میان حکومت و مردم 
می باشیم و قضیه فرخنده نیز شامل این فیصدی می باشد.« 
کمیسیون حقوق بشر می گوید که علت افزایش این 
خشونت ها عدم حاکمیت قانون، فرهنگ معافیت از 
مجازات، فشارهای خانوادگی بر کتمان قتل زنان، نفوذ 
افراد زورمند در مناطق شمال کشور، فساد در ارگان های 
عدلی و قضایی، رشوه ستانی، برخورد دوگانه در قضایای 

زنان، عدم دسترسی زنان به وکالی مدافع و غیره می باشد.
لطیفه سلطانی می گوید: »ضمن نا هماهنگی نهاد هایی که 
مدافع  حقوق زنان هستند، عدم هماهنگی میان خود قضا 
و سارنوالی ها است. اگر مجرمی دستگیر می شود،  با چند 
عوامل اجتماعی، یا به واسطه وکیل پارلمان، افراد زورمند و 
غیره معاف شده و رها می گردد. این ناهماهنگی نهاد های 
عدلی و قضای بیشتر زمینه ساز این است که با قضایای زنان 
برخورد دوگانه صورت بگیرد و زنان در قسمت دسترسی به 

و صحرا می رفتند و شادی می کردند و درحقیقت با این 
ترتیب رسمی بودن دوره نوروز را به پایان می رسانیدند.

اما به هر ترتیب شهر هرات در این روز خلوت و جاده های 
بیرون شهر، پارک و سایر اماکن تفریحی پر از افرادی است 

که برای به در کردن نحسی به سراغ طبیعت رفته اند.
یکی از آیین های این روزدر میان هراتی ها سبزه گره 
زدن است که بیش تر جوانان در این روز این کار را انجام 
می دهند. گره زدن سبزه به معنای گره زدن زندگی با 

طبیعت است که همیشه سبز و شاداب باقی بمانند.
آیین های دیگر نوروزی

هر چند در افغانستان تنها روز اول سال تعطیل است، اما 
در هرات مردم تا 13 روز فعالیت های تجاری و کسب و کار 
خود نیمه فعال نگه می دارند. بسیاری ها روزهای آغازین 

سال را درکنار خانواده و فامیل خود به سر می برند.
خانه تکانی، تهیه لباس نو، پخت کلوچه، پخت سمنک، 
تهیه هفت میوه و آماده کردن سفره هفت سین از 
سنت هایی است که مردم هرات در روزهای نوروز آنها را 

اجرا می کنند.

عدالت با مشکالتی روبه رو شوند.«
قضیه فرخنده سیاسی نیست

قبال حرف و حدیث هایی وجود داشت که قضیه فرخنده 
ریشه در قضایای سیاسی داشته است و او یک زن سیاسی 
بوده و به کشور دیگری کار می کرد، اما مدافعان حقوق زن 
این گفته ها را رد کرده می گویند که قضیه فرخنده سیاسی 

نه بلکه یک قضیه سوءاستفاده از دین بوده است.
قاضی پروین رحیمی یکی از مدافعان حقوق زن می گوید: 
»در حقیقت این قضیه از قبل سازماندهی شده بود و این 
سازماندهی را نیز یک تعویذنویس و افرادی که زیارت را 
در انحصار خود داشتند و از زیارت منافع خود را تعیین 

می کردند، بوده است.«  
به باور قاضی پروین، فیصله ای که از سوی محکمه استیناف 

صادر شد، اصال قابل قبول نیست.
او می گوید: »اگر به شدت عملی که در مقابل فرخنده انجام 
شد، مجازات آن نیز چیزی می بود و تسکین درد خانواده 
اش می شد و روح آشفته زنان دیگر آرامش پیدا می کرد، در 
ضمن درس عبرت برای مرتکبین این گونه قضایا می شد. 
کسانی که به همچو عمل شدید دست زدند، باید مجازات 

شدید می شدند.«
او در حالی که ابراز تاسف از این قضیه می کند، می گوید 
که برای نجات یک انسان کسی این قدر تالش نمی کند و 
یا به آبادی یک کشور تالش صورت نمی گیرد که به خاطر 
به قتل رساندن فرخنده تالش صورت گرفت. واقعا جای 

تاسف می باشد.
او علت بروز خشونت علیه زنان را در عدم حاکمیت دولت 
در بسیاری از ساحات دانسته می گوید، زمانی که در یک 
ساحه ضعف حاکمیت دولت وجود داشته باشد، حاکمیت 
قانون نیز زیر سوال می باشد. پس دولت باید در ساحات 

ناامن روی حاکمیت دولت و حاکمیت قانون کار کند. 
خواستیم نظرمسووالن لوی سارنوالی را مبنی بر چگونگی 
رسیدگی دوسیه قضیه فرخنده که رییس جمهور آن 
را اخیرآ ناتکمیل خوانده و برای بازنگری ارسال کرده 
است، داشته باشیم، اما با وجود تماس های مکرر تلیفونی، 

سخنگوی لوی سارنوالی کشور، حاضر به پاسخگویی نشد.

جوشاندن تخم مرغ و انجام بازی تخم مرغ جنگی از 
تفریحات عالقه جوانان در تمام والیت های کشور از جمله 

هرات است که در ایام نوروز رونق ویژه ای دارد.
روزهای پر ازدحام میله گاه های هرات

هراتی ها به دلیل گرمای سخت این شهر؛ تابستان ها معموال 
از تفریحات بیرون شهری محروم اند. اما تفریح گاه های 
درون شهر چه در روزهای نوروز و چه پس از آن همواره با 

آغاز بهار رنگ و بوی تازه ای می گیرند.
در هرات میله گاه هاي زیادي وجود دارد . میله های نوروزی 
هرات معموال در چشمه هاي آب گرم اوبه،  چشمه هاي آب 
گرم سفیدکوه، باغ شیدایي، میرداود ، خسرو جان، گندم 
علي صاحب،  موالناسپند،  سلطان شیخ آئینه، رباط پي،  
پل پشتون، پل ماالن، پل هاشمي، خواجه مال کوهي،  
چشمه توتک  کمرکالغ، چله خانه ي خواجه صاحب انصار،  
باغ ملت،  قلعه شربت،  دهانه غار،  باغ حضرت صاحب 
کرخ، بند ریگ، خوش رباط، خواجه سرب،  پارک ترقي،  
پارک ظاهر شاهي، پارک گوهرشادبیگم و   تخت صفر 

برگزار می شود.

از خاکستر شدن فرخنده
 تا فیصله های خاکستری دادگاه

نگاهی به آیین های نوروزی در هرات

این پایان ماجرا نبود و در حالی که جسد بی جان و سرد فرخنده به وسیله 
اصابت سنگ های بران در روی زمین بی اراده تکان می خورد، قاتالن جسد 

او را نیز به آتش کشیده و به خاکستر مبدلش کردند.
از این تراژیدی تاریخی فرخنده درست یک سال گذشت. او سال قبل 

هنگامی که فقط یک روز به نوروز باقی مانده بود، به اتهام سوزاندن 
قرآن کریم با ادعای یک تعویذنویس، از سوی مردم خشمگین در محضر 

عام با فجیع ترین وجه ممکن در حالی که پولیس هم در صحنه حضور 
داشت،  به قتل رسید.

ادامه از صفحه 3
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هزار ساله،  چندین  تاریخ  نیز  هرات  دارد،  قدمت  سال   3000 نوروز 
که به جز زمان طالبان، نوروز هرات همواره  بسیاری ها معتقداند 

پر از شور و شعف و شادی بوده است.
و  کوه  و  معتدل  فصل  این  در  هوایش  دارد،  زیبایی  بهار  هرات 
بسیاری  از  متفاوت  چند  هر  هرات  مردم  می شوند،  سبز  دشتش 
نوروز  استقبال  به  همواره  ویژه ای  شکل  به  اما  کشور،  مناطق 
از  پیش  را  نوروز  از  استقبال  که  است  والیتی  تنها  هرات  می روند. 

کرد. آغاز سال نو می توان حس 
در  خانگی  کهنه  لوازم  خرید  دلیل  به  سیمساری فروشی ها  بازار 
گرم تر از همیشه است. هراتی ها در  هرات در آخرین روزهای سال 

آخرین شب چهارشنبه سال هم به استقبال نوروز می روند.
کار و بار موترشویی ها و قالین شویی ها  از اواسط تا اواخر ماه حوت 
در این والیت رونق باالیی دارد، تا جایی  که می توانند بخش بزرگی 

کنند. از بیکاری های زمستانی را جبران 
خ و اجزای هفت سین و هفت  بازار سبزه فروشی، فروش ماهی سر

گرم  تر می شود. میوه هم 
چهارشنبه سوری های هرات

آخر سال  چهارشنبه  شب  از  که  ایران  در  موجود  رواج  خالف  بر 
می شود،  استقبال  وحشت آفرین  و  مهیب  صداهای  و  پتاقی  با 
این  محدود  اما  صمیمی  فضای  در  و  آرامش  با  هراتی  جوانان 
که در مواردی مخالفت هایی را  مراسم را برگذار می کنند، مراسمی 

نیز در پی داشته است.
شناخته  نیز  سال  آخر  چهارشنبه  نام   با  که  چهارشنبه سوری 
که در شب آخرین  کهن منطقه است  می شود،  یکی از جشن های 

چهارشنبه سال )سه شنبه شب( برگزار می شود.
در  چهارشنبه ای  بزم  درباره  اشاره هایی  فردوسی  شاهنامه  در 
کهن بودن این جشن  که نشان دهنده  نوروز وجود دارد  نزدیکی 
است. مراسم سنتی مربوط به این جشن ملی، از دیرباز در فرهنگ 

سنتی مردمان این منطقه زنده نگاه داشته شده است.
پس از سقوط طالبان نیز این جشن در هرات رنگ و بویی نداشت، 
که آیین چهارشنبه سوری دوباره به هرات  اما 4 – 5 سالی می شود 

برگشته، اما محدود.
شماری از جوانان عمدتا فرهنگی با رفتن به دامنه های تخت صفر 

چهارشنبه سوری را پاس می دارند. 
سال  ده ها  مي گوید  هراتی  پژوهشگر  و  محقق  نیکسیر  عبدالغني 
چنین  هرات،  ویژه  به  افغانستان  غربی  والیت هاي  مردم  پیش، 

مراسمی را در شب واپسین چهارشنبه سال، برگزار می کردند. 
فراموشی  به  هم  هرات  در  رسم،  این  آهسته،  آهسته  او  گفته  به 

کشور، باقی ماند. سپرده شد و در پشت مرزهای غربی 
آقای نیکسیر می گوید: "پیش از آن که به تاریخ برگردیم و نشانه های 
یاد  به  کنیم، خود  تاریخی جستجو  اسناد  را در البالی  این سنت 
به  افغانستان  غربی  مناطق  مردم  پیش،  سال  ده ها  که  می آورم 
سال،  چهارشنبه  واپسین  شب  در  را  مراسمی  چنین  هرات،  ویژه 

برگزار می کردند."
چهارشنبه اول سال

گذار  گشت و  کم تر برای تفریح و  شهریان هرات در روز نوروز شاید 
کمتر  نو  سال  چهارشنبه  اولین  در  ولی  بروند،  تفریحی  مناطق  به 
که در خانه مانده باشد؛ حتا  خانواده ای را در هرات پیدا می کنی 

گر در این روز باران هم ببارد. ا
 این روز را مردم به نام چهارشنبه اول سال یاد می کنند و می گویند 
اولین  در  منزل  از  شدن  بیرون  رسم  دور  بسیار  زمان های  از  که 

چهارشنبه سال وجود داشته است.
شعف  و  شور  با  همیشه  هرات  والیت  در  سال نو  آغازین  روز های   

گردیده است.  خاصی برگزار 
سال  نخست  چهارشنبه  روز  در  رسمی  صورت  به  هیچ اداره ای 
رخصتی نیست و هیچ مکتبی نباید دروازه اش مسدود باشد، اما 
مراجعه کننده ای  چندان  دولتی  اداره های  نه  معموال  روز  این  در 

دارند و نه هم مکاتب.
گذره میزبان  خ در شرق هرات و ولسوالی های انجیل و  کر ولسوالی 
زیبای  طبیعت  از  استفاده  مقصد  به  خانه  از  که  نفری اند  هزاران 

بهاری بیرون می شوند.
که در  اما بدترین اتفاق این روز، همه ساله حوادث ترافیکی است 
وقوع  به  حد  از  بیش  ازدحام  دلیل  به  شهر  به  منتهی  جاده های 

می پیوندد.
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مسووالن محلی در والیت بلخ از تدابیر ویژه یی برای 
شش هزار  از  بیشتر  توظیف  و  نوروز  جشن  برگزاری 
در  بلخ  والیت  امنیت  تامین  بخاطر  امنیتی  نیروی 
خبر  خورشیدی  نو  سال  جشن  برگزاری  آستانه ی 
آمادگی  مزارشریف  که  می دهند  اطمینان  و  داده 

پذیرایی از صدها هزار مهمان را دارد.
با  افغانستان  در  ساله  همه  خورشیدی  نِو  سال 
در  که  است  همراه  باشکوهی  جشن های  برگزاری 
مشهور  نوروز  پایتخت  به  که  بلخ  والیت  میان  این 
که در میزبانی از  است، به دلیل پیشینه ی تاریخی 
این جشن دارد، شاهد صدها هزار مهمان داخلی و 

خارجی است.
صالح محمد خلیق رییس اطالعات و فرهنگ والیت 
نوروز در  برگزاری جشن  کمیسیون  که  بلخ می گوید 
تدابیر  کنون  ا و  کرد  کار  به  آغاز  حوت  ماه  اوایل 
والیت  این  در  نوروز  جشن  برگزاری  برای  ویژه ی 
هشت  روزنامه  به  خلیق  آقای  است.  شده  تکمیل 
گفت: بنا بر اهمیت تاریخی، فرهنگی و هویتی  صبح 
که نوروز دارد، همه ساله تالش می کنیم این جشن را 
کرده و برای مردم خوشی  به بهترین وجه آن تجلیل 

کنیم. و امیدواری خلق 
از سمنک پزان تا بابه نوروزی

شهر  در  نوروز  جشن  در  است  قرار  که  برنامه هایی 
فرهنگ  و  اطالعات  رییس  را  شود  اجرا  مزارشریف 
جشن  برگزاری  می شمارد:  بر  چنین  والیت  این 
جمله  از  ورزشی  مسابقات  اندازی  راه  باال،  جنده 
موسیقی،  کنسرت های  گیری،   کشتی  بزکشی، 
سمنک  سین،  هفت  سفره  ملی،  چوبک بازی،اتن 
کتاب، نمایشگاه صنایع  پزان، آتش بازی، نمایشگاه 
دستی وگردش »بابه نوروزی« و پخش موسیقی در 
که برای جشن  سطح شهر از جمله برنامه هایی اند 

گرفته شده است. سال نو خورشیدی در نظر 
کمیته فرهنگی کمیسیون  که مسوولیت  آقای خلیق 
دارد  عهده  به  را  مزارشریف  در  نوروز  جشن  برگزاری 
اینکه  ضمن   ۱۳۹۵ نوروز  جشن  در  که  می گوید 
سطح  در  گذشته  سال های  فرهنگی  برنامه های 
از  شماری  یافته،  گسترش  آن  حومه های  و  شهر 
آقای  است.  دست  روی  نیز  جدید  برنامه های 
اندازی مشاعره میان شاعران  داخلی  راه  از  خلیق 
کشورهای مختلف از  و خارجی، مهمانان فرهنگی از 
برنامه هایی  سایر  و  میانه  آسیای  کشورهای  جمله 
که برای سرگرمی مهمانان نوروزی در  خبر می دهد 

گرفته شده است. مزارشریف در نظر 
بلخ  فرهنگ  و  اطالعات  رییس  حال  همین  در 
که قرار است در جریان جشن نوروز، بیشتر  می افزاید 
لباس های قدیمی  با پوشیدِن  از جوانان  100 تن  از 
که بیل و  زمان جمشید، نخستین شاه بلخ در حالی 
کی، صفایی  ابزار زراعتی در دست دارند، مردم را به پا
گذشته ی  کرده،  و  مهربانی با محیط زیست دعوت 
کنند. همچنان آقای  تاریخی سرزمین شانرا تمثیل 

نوروزی«  »بابه  بنام  جدیدی  شخصیت  از  خلیق 
شهر  به  گل پوش  گادی  بر  سوار  که  می دهد  خبر 
مردم  از  موسیقی  پخش  ضمن  و  آمده  مزارشریف 
تبریک خواهد  آنان  به  را  نو  گرفته و سال  شهر خبر 

گفت.
توظیف بیشتر از شش هزار مامور امنیتی 

فرماندهی  امنیت  آمر  قادری،  رزاق  حال  همین  در 
شش هزار  از  بیشتر  که  می گوید  بلخ  والیت  امنیه 
مامور امنیتی از ارگان های مختلف توظیف شده اند 
کنترول داشته و برای برگزاری  که والیت بلخ را تحت 

جشن نوروز آمادگی بگیرند.
در  سطحی  تهدیدات  که  می  افزاید  قادری  آقای 
برخی از ولسوالی های والیت بلخ نسبت به برگزاری 
که با راه اندازی عملیات  جشن نوروز وجود داشت 
سرپرست  عطامحمدنور  رهبری  به  روزه   ۵ نظامی 
امنیت  آمر  شد.  رفع  تهدیدات  این  بلخ،  والیت 
کمربند  حلقه   5 که  می گوید  بلخ  امنیه  فرماندهی 
جاده های  و  شاهراه ها  در  پولیس  تالشی  و  امنیتی 
تمامی  و  شده  ایجاد  مزارشریف  شهر  به  منتهی 
که به شهر مزارشریف می آیند  مسافرین و مهمانانی 
دقیق   بصورت  امنیتی  و  کشفی  نیروهای  توسط 

بررسی می شوند.
در  احتیاطی   نیروهای  قادری،  آقای  گفته  به 
گرفته  نظر  در  نیز  بلخ  والیت  همجوار  ولسوالی های 
آسمان  هوایی،  لحاظ  از  آیساف  نیروهای  و  شده 
که آقای  والیت بلخ را تحت نظارت دارند. در حالی 
نیروی  هزار  شش  توظیف  تهدیدات،  رفع  از  قادری 
مصوونیت  راستای  در  مردم  همکاری  و  امنیتی 
بهتر مهمانان و شهروندان خبر می دهد؛ می افزاید 
در  نیز  احتیاطی  بصورت  امنیتی  نیروی  صدها  که 
مناطق مختلف والیت بلخ و شهر مزارشریف جابجا 
ل  اخال برای  تحرکی  هیچ گونه  کنون  ا تا  و  گردیده 

وضعیت متصور نیست.
جا و غذای رایگان برای مهمانان نوروزی

با این حال یونس مقیم شهردار مزارشریف و مسوول 
برگزاری جشن نوروز  کمیسیون  کمیته تشریفات در 
از  پذیرایی  برای  آمادگی ها  تمامی  که   می گوید 
که  تن  هزاران  برای  آنان  و  شده  تکمیل  مهمانان 
مصارف جا و غذا نداشته باشند بصورت رایگان این 
گرفته است. آقای مقیم می گوید  امکانات را در نظر 
از  پذیرایی  برای  شهر  مرکز  در  مکتب  چهارباب  که 
مهمانان فرش شده و امکانات آب و نان نیز در نظر 
نظارت  از  مقیم  آقای  هم چنان  است.  شده  گرفته 
فروش  مکان های  و  رستوران ها  هوتل ها،  بر  جدی 
این که هزینه ها در جریان  برای  خبر داده می گوید، 
و  هوتل ها  در  خدمات  کیفیت  و  نرفته  باال  نوروز 
رستوران ها برای مهمانان پایین نیاید، آنان هیات 
کنند.  کرده اند تا شهر را نظارت  مشخصی را توظیف 
مهمانان  حضور  از  مزارشریف  شهردار  حال  این  با 
کشورهای بیرونی خبر داده می گوید  ویژه نوروزی از 
نیز  منطقه  کشورهای  برخی  رسمی  مقامات  از  که 
که در جشن نوروز به مزارشریف  دعوت شده است 

خواهند آمد.
نیز  بلخ  والیتی  شورای  رییس  حدید  افضل  کتر  دا
تا  است  گرفته  صورت  تالش ها  تمامی  که  می گوید 
از  پاسداری  ضمن  خورشیدی،  نو  سال  بهانه  به 
کشور، به مردم افغانستان  فرهنگ و تاریخ باستانی 
که در جریان سال ۱۳۹۴ رنج و اندوه فراوان متحمل 
کنند. آقای حدید  شده اند، لبخند و شادی هدیه 
برگزاری جشن  برای  که هیچ گونه چالشی  می افزاید 
آماده  مزارشریف  شهر  مردم  و  نمانده  باقی  نوروز 
کشور  نقاط  تمامی  از  شان  هموطنان  پذیرایی 

می باشند.
و  مهمانان  تعداد  از  دقیقی  آمار  هرچند 
داخل  از  نوروز  جشن  جریان  در  که  توریست هایی 
وجود  می آیند  بلخ  والیت  به  افغانستان  از  بیرون  و 
بلخ  والیت  فرهنگ  و  اطالعات  رییس  اما  ندارد، 
که در جریان شب و روزهای برگزاری جشن  می گوید 
نوروز، نزدیک به یک میلیون تن به این شهر آمده 
کثریت خانواده های مزارشریف  و تمامی هوتل ها و ا

مهمان دار می باشند.
شلیک برای صلح و دوستی

در  باال  جنده  و  نوروز  جشن  برگزاری  ساله  همه 
است.  همراه  توپ  گلوله   ۲۱ شلیک  با  مزارشریف، 
جنده  که  هنگامی  سال،  تحویل  لحظه  با  همزمان 
بلند می گردد، توپ ها شلیک  توسط مهمانان ویژه 

می شوند.
بلخ  فرهنگ  و  اطالعات  رییس  خلیق  محمد  صالح 
تاریخی  گذشته های  در  توپ  شلیک  که   می گوید 
افغانستان نقش بلندگو را داشته و حکومت اوقات 
مشخصی مانند سال نو، عید، افطار در ماه رمضان، 
توپ  شلیک  با  را  مهم  مناسبت های  سایر  و  ظهر 
به مردم اطالع می داد. رییس اطالعات بلخ معتقد 
تحویل  لحظات  آغازین  در  توپ  شلیک  که  است 
سال نو خورشیدی، بیانگِر تجدید حیات و نو شدِن 
سعادت  و  نیکی  بهار،  جز  پیامی  این  و  است  سال 

برای مردم ندارد.
جمهوری  رسمی  ساعت  به  سال  تحویل  لحظه 
اسالمی افغانستان، یک شنبه، ۱حمل ۱۳۹۵ هجری 
شده  ثبت  ثانیه   ۱۲ و  بجه   ۹ ساعت  خورشیدی 

است.

که بریم به مزار بیا 
مختار وفایی

وحید پیمان

صالح محمد خلیق رییس اطالعات و 
فرهنگ والیت بلخ می گوید که کمیسیون 
وز در اوایل ماه حوت  ی جشن نور برگزار
آغاز به کار کرد و اکنون تدابیر ویژه ی برای 
وز در این والیت تکمیل  ی جشن نور برگزار
وزنامه هشت  شده است. آقای خلیق به ر
صبح گفت: بنا بر اهمیت تاریخی، فرهنگی 
وز دارد، همه ساله تالش  و هویتی که نور
می کنیم این جشن را به بهترین وجه 
آن تجلیل کرده و برای مردم خوشی و 
ی خلق کنیم. امیدوار

ACKU
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 1394 سال  آغاز  می گذرد.  فرخنده  واقعه  از  سال  یک 
در  که  فاجعه ای  خورد؛  کلید  واقعه  این  با  افغانستان 
شبکه های اجتماعی به سرعت اطالع رسانی شد و ابعاد 
واقعیت های  فرخنده  تراژدی  گرفت.  خود  به  جهانی 
بدهد؛  بروز  توانست  افغانستان  جامعه  از  را  زیادی 
که با الیه های مختلف  واقعیت های تلخ و ناخوشایندی 
اجتماعی و امنیتی پوشیده شده است. در این نوشتار 
سعی دارم به برخی از ابعاد این فاجعه شهروندی اشاره 
که شهادت فرخنده و آنچه  داشته باشم. به این امید 
نشود  زمان  مرور  مشمول  داشت،  همراه  به  واقعه  این 
کثر  و بتوان از سرمایه های اجتماعی برآمده از آن، حدا
اصالح  و  مردم  به  گاهی بخشی  آ راستای  در  را  استفاده 

باورهای اخالقی و اجتماعی مردم نصیب شد. 
فرخنده قربانی چه شد؟

افتخارآمیز  فاجعه ای  را  اطالع رسانی ها  اولیه  محتوای 
فاجعه  صحنه  در  که  آنانی  از  بسیاری  می داد.  شکل 
کردند  حضور داشتند، با عکس و فلم آن را اطالع رسانی 
و از سهم خود در شکل دادن آن فاجعه نوشتند. یکی 
خود  فیسبوک  صفحه  در  که  بود  نوجوانی  پسر  آنها  از 
نوشت: "Feeling Wonderful" و بعد عکسی از سوزانده 
گذاشت و ادعا  کابل  شدن فرخنده در رودخانه بی آب 
را سوختاند«  »قرآن  که  کشتن دختر جوانی  که در  کرد 
گرفته است. انتشار عکس اوراق سوخته شده ای  سهم 
داشت  ادعا  و  باشد  قرآن  متن  می رسید  نظر  به  که 
در  است،  سوزانده  فرخنده  که  است  اوراقی  همان 
فرخنده  که همه  اظهارات دیگری  و  کنار سندسازی ها 
ابتدا  در  می کرد،  معرفی  اسالم  و  دین  ضد  دختری  را 
این  توجیه  سمت  به  را  اجتماعی  رسانه های  فضای 
جنایت و اظهار خشم نسبت به فرخنده سوق می داد. 
از  بسیاری  عجوالنه  قضاوت های  و  موضع گیری ها 
خصوص  در  شده  شناخته  شخصیت های  و  مقامات 
در  مردم  اقدام  بودن  به جا  و  فرخنده  قتل  توجیه 
پارلمان  نماینده  -از  اجتماعی  رسانه های  و  فیسبوک 
موضوع  شد  باعث  کابل-  نامدار  روحانی  تا  گرفته 
نظر  به  بگیرد.  خود  به  گسترده تری  و  جدی تر  ابعاد 
می رسید بسیاری از مردم، مسوولین و مدعیان صیانت 
می خواستند  جامعه  مذهبی  و  دینی  ارزش های  از 
دور  مردم  با  همراهی  و  فرخنده  محکومیت  افتخار  از 
مردم  از  تقدیر  و  فرخنده  کردن  محکوم  در  و  نمانند 

اظهار نظر می کردند. 
ایاز  محمد  را  نظرها  اظهار  نوع  این  مهم ترین  از  یکی 
کبرخان  محمدا وزیر  مسجد  امام  داشت.  نیازی 
از  من  »خواهش  گفت:  واقعه  این  به  کنش  وا در  کابل 
که با دقت حرکت  ارگان های عدلی و قضایی این است 
]قرآن[  مردم  معتقد  مقدس ترین  به  که  وقتی  کنند... 
بپرسند  که  اهانت صورت بگیرد، مردم مکلف نیستند 
این ]متهم[ اعصابش جور است یا ناجور است. فکرتان 
می زنید  دست  گر  ا و  است  بزرگ  اشتباه  این  که  باشد 
کنند. جمع  به دستگیری مردم، شاید این مردم قیام 
ایشان  هرچند  است.«  مشکل  بسیار  مردم  این  کردن 
موضع گیری اش  و  قضاوت  بودن  اشتباه  به  بعدها 
عذرخواهی  برای  فرخنده،  پدر  گفته  به  بنا  و  برد  پی 
اظهار  بود.  رفته  خانه شان  به  او  از  بخشش  طلب  و 
مقامات  عجوالنه  قضاوت های  و  شتاب زده  نظر های 
ادامه داشت. خانم حسن زاده معین وزارت اطالعات و 
کابل از جمله این مقامات  فرهنگ و سخنگوی پولیس 
این  در  اظهارات شان  خاطر  به  نهایت  در  که  بودند 

خصوص عزل شدند. 
جامعه  تمامی  سطوح  تقریبا  که  داد  نشان  واقعه  این 
علما  فرهنگی،  جامعه  تا  گرفته  عادی  مردم  از  ما 
شتاب زدگی  دچار  شدت  به  حکومتی  مسووالن  و 
تنبیه  نظر،  اظهار  قضاوت،  در  شتاب زدگی  هستند؛ 
فاجعه  بروز  علل  از  یکی  منفعت.  کسب  حتا  و  کردن 
فرخنده شتاب زدگی جامعه در تمامی  این ابعاد است.  
قتل رساندن  به  یکدیگر در  با  رقابت مردم  و  همنوایی 
خود  با  هرکس  که  می شود  ناشی  آنجایی  از  فرخنده 

دارد.  می کند  آنچه  برای  دلیلی  حتما  دیگری  می گوید 
که از آن خبر ندارم یا از  من هم به همان دلیل- دلیلی 
کار را می کنم تا از منافعش باز  آن مطمین نیستم- آن 
نمانم. این منفعت می تواند یک منفعت از نوع تخلیه 
اجتماعی  و  شخصیتی  اعتبار  کسب  یا  هیجانی  خشم 

باشد. نتیجه این شتاب زدگی افراط گرایی است. 
غالب مردم در این جامعه به راحتی حس و حدس شان 
را به یقین، تصمیم و عمل تبدیل می کنند در حالی که 
که دقیقا به  از عمل حتا نمی توانند توضیح دهند  بعد 
بسیار  کار  کردن  فکر  کرده اند.  کاری  چنین  دلیلی  چه 
که مردم این جامعه توان و مهارت آن  دشواری است 
به شدت دچار پیش داوری  ما  ندارند. مردم جامعه  را 
ظاهری  دالیل  حداقل  با  راحتی  به  قضاوت گری اند.  و 
دیگران  مورد  در  را  نتیجه گیری  و  قضاوت  کثر  حدا
می کنند. خاصیت پیش داوری این است که تفاوت های 
بار  خود  با  نمی شود.  دیده  آن  در  استثنا  و  فردی 
که می تواند  احساسی و هیجانی شدیدی ایجاد می کند 
کشیده شود. تاسف آورترین بخش  به رفتار های افراطی 
فرهنگیان  و  علما  که حتی مسووالن،  این است  قضیه 
و  نیز دچار چنین شتاب زدگی ها  فرهیختگان جامعه  و 

کی هستند. پیش داوری های خطرنا
که مردم  از سوی دیگر ما در جامعه ای زندگی می کنیم 
که  است  معنی  بدین  این  فاجعه اند.  نیازمند  آن  در 
هستند  خاصی  افراد  کنند  احساس  دارند  نیاز  مردم 
آوردن  به دست  برای  می کنند.  بزرگی  و  مهم  کارهای  و 
کاری بسیار مهم  که می کنند  کاری را  این احساس باید 
نیاز  داشتند،  قرار  سختی  شرایط  در  گر  ا دهند.  جلوه 
که این شرایط بسیار بسیار  دارند این طور نشان دهند 
سخت و فاجعه آمیز است. عامالن مستقیم این جنایت 
کنند مشکل بزرگی را حل  در آن زمان نیاز داشتند ادعا 
آدم های  خودشان  که  کنند  ثابت  بتوانند  تا  کرده اند 
گر واقعا مشکل بزرگی وجود  مهم و بزرگی هستند. حال ا
نداشت، خودشان آن مشکل را خلق می کنند و در حد 
که شایعه  توان شان آن را بزرگ می کنند. نتیجه این شد 
و ادعای سوزاندن قران توسط فرخنده را خیلی سریع 
بزرگی  همین  به  فاجعه ای  محتاج  که  چرا پذیرفتند 

گیرند.  بودند تا در نقش ناجی قرآن قرار 
و  زودباوری  تعویذنویسان،  فریب کاری  آنچه  نهایت  در 
شتاب زدگی مردم، پیش داوری و نیاز مردم به احساس 
فاجعه  این  دادن  شکل  نهایی  مرحله  به  را  افتخار 

کشاند خشونت انتقالی بود. 
مرور رنج آور صحنه های این جنایت شهروندی به خوبی 
که  خشونتی  و  خشم  است؛  انتقالی  خشونت  بیانگر 
مشهود  ضاربان  و  حاضران  تک  تک  درون  در  تقریبا 
خشم  کردن  تخلیه  برای  فرصتی  به دنبال  آنان  است. 
که مشت و  گویه های تک تک آنانی  خوداند. در واقع وا
کردند این است: بیا خشم  چوب و سنگ بر فرخنده آوار 
و رنج من را هم بگیر تا راحت شوم. من خودم نمی توانم 
بزنی  بیشتر  و  محکم تر  هرچقدر  کنم.  تحمل  را  آن 
بزرگ تری  سنگ  و  جست  باید  پس  می شوی  آسوده تر 
همه  باید  آخرش  و  زد  محکم تری  لگد  و  مشت  یافت، 
ما  نفرت  و  عصبیت  و  خشم  از  چیزی  تا  سوزاند  را  چیز 
نماند تا مجبور باشیم در آینده شاهدش باشیم. به این 

می گویند خشونت انتقالی. در خشونت انتقالی جامعه 
کشف اشتباه دیگران می شود تا بتواند به بهانه  نیازمند 
اشتباهی  گر  ا حتا  کند.  تخلیه  را  خودش  خاطی  تنبیه 
خودمان  است  کافی  شایعه  یک  باشد،  نداشته  وجود 
آن را تبدیل به امری قطعی و یقینی می کنیم تا فرصت 
دیگران  اشتباه  مشتاق  ما  بیابیم.  کردن  مجازات 
که به ما فرصت انتقال خشم و خشونت و  می شویم چرا 

تخلیه رنج و دردمان را می دهد.
احتمال تکرار چقدر است؟

ابعاد  چیز  همه  فاجعه  جدید  جزییات  شدن  روشن  با 
مسوول  ظاهر-  جنرال  نظر  به  گرفت.  به خود  تازه ای 
پی گیری این فاجعه- آنچه باعث شد فرخنده به چنین 
کردن  گرفتار شود؛ مخالفت او با زیارت  سرنوشت تلخی 
بوده  زیارتگاه  تعویذنویسان  درآمد  افتادن  خطر  به  و 
طراحی  قبل  از  برنامه ای  داد،  خ  ر آنچه  تمام  است. 
بوده  مسجد  آن  تعویذنویسان  و  مالیان  توسط  شده 
است. آنچه جنرال ظاهر از روند شکل گیری حادثه بیان 
که: »دو تن از زمینه سازان صحنه به  می کند این است 
اوراق  قبال  که  فردی  و  می برایند  مردم  اذهان  تخریب 
کرده بود، آن را با فریاد به مردم نشان  سوخته را تهیه 
می دهد. در حوالی ساعت چهار جر و بحث جایش را به 
ضربات مشت و لگد و بعد خشونت های بیشتر می دهد 

و تا پنج و نیم ادامه می یابد.« 
را  واقعه  این  زمینه ساز  عامل  اصلی ترین  باید  مسلما 
تالش  که  دانست  تعویذنویسانی  و  دعا نویس  مالیان 
نافی  را  تعویذ  دریافت  از  مردم  منع  برای  فرخنده 
که  تصور  این  با  شاید  آنان  می دانستند.  خود  منافع 
تعویذها  و  می آیند  آنان  نزد  که  سادگی  همان  با  مردم 
و  صحنه سازی ها  می کنند،  باور  را  گفته های شان  و 
خواهند  باور  نیز  را  فرخنده  مورد  در  ادعاهای شان 
کردند.  خود  شوم  نقشه  کردن  عملی  به  اقدام  کرد، 
نبود.  هم  واقعیت  از  دور  چندان  آنان  تصور  این  البته 
از مالیان  که  کردند  باور  را  ابتدا همان چیزی  در  مردم 
آنها  که  کردند  را  کاری  همان  و  شنیدند  دعانویسان  و 
منافع شان.  مانع  بردن  بین  از  و  کشتن  می خواستند؛ 
فرخنده به فجیع ترین شکل ممکن شکنجه و در نهایت 
که بار دیگر پیروز  قربانی شد و تعویذنویسان با این تصور 
و  چشم  حد  این  تا  مردمی که  به  دل  در  شاید  شده اند 

گوش بسته آنان را باور می کنند می خندیدند.
بلکه  می گفتند  که  نبود  چنان  تنها  نه  فرخنده  اما 
تحصیلکرده  او  می کرد.  عمل  آن  خالف  جهت  در  کامال 
علوم دینی در دارالعلوم عایشه صدیقه بود. معلمان و 
کنجکاو،  دانستن،  مشتاق  دانشجویی  را  او  اساتیدش 
که  پرسشگر و شجاع می دانستند. شجاعت و اشتیاقی 
گاه معلمان و حتا پدر او را نیز نگران می ساخت.  ظاهرا 
که باعث می شد فرخنده اقدام به نصیحت  خصیصه ای 
کند، عدم تحمل  گرفتن تعویذ از مالیان  و منع مردم از 
انحطاط  و  تحریف  به  را  دین  آنچه  تمام  و  خرافات 

می کشانید بود.
هرچند برمال شدن واقعیت آنچه مالیان و تعویذنویسان 
از  اقداماتی   به  منجر  بعدها  بودند،  کرده  طراحی 
کار  و  کسب  بساط  شد،  آنان  مورد  در  حکومت  سوی 
برای  کابل  نقاط  از  بسیاری  در  آنان  علنی  شیادی  و 
مدتی جمع شد. اما مردم هم چنان به تعویذنویسان و 
ادعاهای مالنمایان باور دارند و در شرایط استیصال و 
نیازمندی به سراغ آنان می روند. شاید واقعه فرخنده 
تا حدی توانسته بخشی از حقیقت این قشر از راهزنان 
واقعیت  در  اما  سازد  برمال  را  اقتصاد  و  عقیده  و  شعور 
که  آنچه  است.  نداده  خ  ر خاصی  تغییر  جامعه  کالن 
آن طور  شد،  شروع  فرخنده  شهادت  نهایتا  و  اقدام  با 
که باید، توسط رسانه ها، نهاد های حکومتی مسوول، 
خود متولیان و روحانیان و مالیان عقل مدار و دینباور 

که هنوز است، بساط تعویذنویسان  دنبال نشد. هنوز 
کنار این شهر پهن است و مردم به آنچه  گوشه و  باز در 
امید  می دهند  دستور  و  می گویند  می نویسند،  آنان 

دارند.
و  شجاعانه  کرد،  شروع  فرخنده  آنچه  که  زمانی  تا 
حکیمانه ادامه پیدا نکند، احتمال وقوع و تکرار فاجعه 
یک  این  طول  در  دارد.  وجود  جامعه  این  در  فرخنده 
خ  گر آنچه برای فرخنده ر سال همواره از خود می پرسم ا
کرد. آیا شجاعت  داد، باز تکرار شود مردم چه خواهند 
یا مانند  کنند  از فرخنده دفاع  تا  را خواهند داشت  آن 
که  این  قربانی دیگری خواهند ساخت.  خ داد،  ر آنچه 
رویداد فرخنده چه واقعیت هایی را در جامعه ما تغییر 
از  گستره ای  و  سطح  چه  تغییرات  این  یا  و  است  داده 
تحقیق  و  بررسی  مورد  باید  است،  گرفته  بر  در  را  مردم 
گیرد.  قرار  روانشناسان  و  شناسان  جامعه  جدی 
حقایق برآمده و آشکار شده از رویداد فرخنده سرمایه 
که با تلخی بی پایانی به دست  اجتماعی سنگینی است 
آمده است. مراقبت و بهره گیری از آن در راستای همان 
آورد  به دست  می خواست  فرخنده  هدف  که  چیزی 
تالش  ماست.  اجتماعی  و  اخالقی  رسالت  مهم ترین 
گاهی دهی و روشنگری در مورد باورهای دینی و  برای آ
اعتقادی مردم و منزه ساختن این باورها از خرافات و 
تحریف. در غیر این صورت باید منتظر تکرار فاجعه های 

مشابه بود. 
کسی خواهد بود؟ مسوول تکرار چه 

تالش  و  مردم  پی گیری های  با  فرخنده  قتل  عامالن 
که  کمه ای  محا شدند؛  کمه  محا و  شناسایی  پولیس 
خود واقعیت های دیگری از این جامعه را بروز داد. در 
روند شناسایی و دستگیری عامالن این فاجعه مردم و 
اما وقتی  برسانند.  را به سرانجام  کار  توانستند  پولیس 
نگرانی ها  رسید،  محکمه  و  قضاوت  مرحله  به  موضوع 
نهادهای  فرخنده،  خانواده  شد.  شروع  اعتراضات  و 
مدنی، رسانه ها و عموم مردم نارضایتی خود را از روند 
رسیدگی به پرونده و احکام نهایی در مورد عامالن آن 
کردند. اما هنوز حکمی که بتواند خانواده فرخنده  اعالم 
موضوع  این  است.  نشده  اجرا  کند  اقناع  را  مردم  و 
عدالت  متولیان  و  قضایی  نهادهای  می دهد  نشان 
حتا  که  مشکل سازاند  و  کارآمد  نا آنقدر  جامعه  این  در 
واقعه ای این چنین نمی تواند آنان را به تغییر و اصالح 
که پرونده فرخنده به تدریج  خود وادارد. نگرانی از این 
مشمول مرور زمان شود و به فراموشی عامدانه سپرده 
عمال  که  ک  خطرنا فراموشی  است.  زیاد  بسیار  شود، 
باعث می شود این واقعه پیامدهای عکس آنچه انتظار 
گر عامالن این جنایت  می رفت را به دنبال داشته باشد. ا
شهروندی به مجازات متناسب با آنچه انجام داده اند 
که »از هر  کرد  نرسند، این تفکر در جامعه رشد خواهد 
کرد و سود هرجنایتی از هزینه اش  جنایتی می توان فرار 
که احتماال تعویذنویسان  بیشتر خواهد بود.« هزینه ای 
آن  دوباره  پرداخت  جسارت  مردم  باورهای  کاسبان  و 
مسووالن  عدالت  اجرای  متولیان  داشت.  خواهند  را 
آینده  در  فاجعه هایی  چنین  احتمالی  تکرار  مستقیم 

خواهند بود. 
در یک سالگی تراژدی فرخنده

اجتماعی  سرمایه  یک  فرخنده  رویداد  که  این  در 
که هرسال  است، تردیدی نیست. رسالت ما این است 
در  کنیم.  بارور  را  آن  و  بیفزاییم  سرمایه  این  بر  چیزی 
به  حداقل  باید  چیز  همه  فرخنده  تراژدی  یک سالگی 
گرفته  کرده باشد. از شعور جمعی  اندازه یک سال رشد 
یا عدالت قضایی. در غیر این صورت تمامی  این مردم، 
ادعاها  تمام  با  حکومت،  و  رسانه ها  مدنی،  نهادهای 
این  تاوان  و  مانده  عقب  فرخنده  از  وعده های شان  و 

خون تا قیامت بر ما خواهد ماند. 

عامالن قتل فرخنده با پی گیری های مردم و 
کمه شدند؛  تالش پولیس شناسایی و محا
که خود واقعیت های دیگری از  کمه ای  محا
این جامعه را بروز داد. در روند شناسایی و 
دستگیری عامالن این فاجعه مردم و پولیس 
کار را به سرانجام برسانند. اما وقتی  توانستند 
ع به مرحله قضاوت و محکمه رسید،  موضو
ع شد. خانواده  نگرانی ها و اعتراضات شرو
فرخنده، نهادهای مدنی، رسانه ها و عموم 
مردم نارضایتی خود را از روند رسیدگی به 
پرونده و احکام نهایی در مورد عامالن آن 
کردند. اما هنوز حکمی که بتواند خانواده  اعالم 
کند اجرا نشده است. فرخنده و مردم را اقناع 

تاوان این خون تا قیامت 
ماند بر ما

)در یک سالگی تراژدی فرخنده(

سید روح اهلل رضوانی
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که  پاهایی  خونین،  صورت  عریان،  موی  با  زنی 
که بی صدا شده  گلویی  گریختن ندارد و  دیگر نای 
که هم  از ترس، فریاد و درد، نشسته وسط پاهایی 

نوید امید است و هم بیم مرگ)پای پولیس(. 
فرخنده  از  که  است  تصویری  ک ترین  دردنا این 
بینده  در  را  بیم  و  امید  حس  که  تصویری  داریم؛ 
با  که  افرادی  بودند  بسیار  چه  و  می کند  ایجاد 
قهرمان  و  بودند  آن جا  کاش  کردند  آرزو  خودشان 

مدنی  آن تصاویر می شدند. 
و  نامبارک  روز  آن  در   گر  ا است:  این  حقیقت  اما 
کنار آن جمعیت بزرگ لگدپران رد  نامیمون من از 
کنار  می شدم، هرگز وارد آن دایره نمی شدم. همان 
گوشه های شالم را به دهان  ایستاده می ماندم و  
ضجه  جهالت  همه  این  شرم  از  خفه  و  می بردم 
می زدم. من حتا جرات نمی کردم، بلند فریاد بزنم. 
گرفتن آن حادثه، سرنوشت  در هر صورت با شکل 
جان  لگدها  حصار  در  او  شد.  یکی  فرخنده  و  من 
شرم  از  حصاری  در  من  و  گرفت  آرام  و  باخت 

این همه جهالت دفن شدم و ناآرام.
که  از  بگذارید بانوان مبارز این حادثه هر برداشتی 
باشند. من در آن حادثه  این مقاله دارند، داشته 
می بینم  انسان ستیزی  رنگ  بیشتر  خفت بار، 
حادثه  که  دلیلی  تنها  من  نظر  به  زن ستیزی.  تا 
فرخنده  بودن  زن  نباخته،  رنگ  هنوز  فرخنده 
عدالت  تطبیق  بر  ریاست جمهوری  وقتی  است. 
می خواهد  مملکت  اول  بانوی  وقتی  دارد،  کید  تا
تمام  وقتی  شود،  روشن  حادثه  این  تند  رنگ  که 
کنار هم بازو شدند، وقتی تمام  نهادهای مدنی در 
خواندند،  غیابی  نماز  فرخنده  برای  کالن شهرها 
اشک  مردها  وقتی  لرزید،  روستایی  مرد  دل  وقتی 
بود.  فرخنده  بودن  زن  دلیلش  ریختند...  ندامت 
بود،  افتاده  مرد  یک  میدان  آن  در  گر  ا کنید  تصور 
می شد؟  برپا  دادخواهی  برای  قیامتی  چنین  آیا 
برای  آیا  می کردیم؟  حملش  دوش  بر  زنان  ما  آیا 
سالگردش آستین باال می زدیم... خیابانی به نامش 
آیا  می کردیم؟  برپا  یادبودش  برای  مناری  می شد؟ 
چنین  این  افغانستان   روستایی  و  شهری  جامعه 
نوعی  به  تا  می کرد  علم  قد  خواری  این  مقابل  در 
بسیار دیده ام مردانی  بگیرد؟  برابری شکل  انقالب 
نزده  دم  جامعه  و  گرفته اند  قرار  ظلم  مورد  که  را 

است. بنابراین من تقدیر می کنم روح بزرگ جامعه 
که این  را برای این  تجلیل و توجه. فراموش نکنیم 
را  شهید  فرخنده  خون  زن ستیز،  شدت  به  جامعه 
ساخت.  ناآرام  را  شرق  روح  شرمش  و  نیاورد  تاب 
کرد در  کوچکی های بسیار  که دولت  درست است 
این حادثه، اما بزرگی های ملت را )زن و مرد( از یاد 

نبریم. 
هوشیارانه خواهد بودکه این حادثه بزرگ را کوچک 
از  بزرگ تر  مراتب  به  انسانیت  بحث  نفس  نکنیم. 
در  اسف بار  حادثه  آن  گذاشتن  است.  جنسیت 
سرزمین،  آن  زن ستیزی  موضوعات  چهارچوب 
مسوولیت  بار  و  می کند  مغشوش  را  حادثه  تصویر 
به  فقط  شهید  فرخنده  حادثه  گر  ا اندک.  را  دولت 
زن ستیزی آن جامعه برگردد، تنها نهاد مسوول آن 
حتا  که  می شود  زنان  سمبولیک  و  گم نام  وزارت 
گر به  خواب خرگوشی اش هم برهم نمی خورد. اما ا
تمام  کنیم،  برخورد  فراجنسیتی  نگاه  با  حادثه  آن 

گامی  و  کرد  خواهیم  درگیر  را  مسوول  نهادهای 
 ارزنده در اصالح اجتماع برخواهیم داشت.  

آن  محصول  مرداِن  جهاد،  و  جنگ  سال ها  پِس 
کهن سال ما را  که جامعه میان سال رو به  تنش ها 
تشکیل می دهند چهره های زن ستیز روی صحنه  
تا  گرفته  جهاد  و  جنگ  بزرگان  از  ماندند.  و  بودند 
صحنه های  از  که  تصویری  اما  تابعین...  و  صحابه 
داریم،  نوروزی  حادثه  آن  در  انسانیت  مسخ 
دموکراسی  دوره  محصول  جوانان  انسان ستیزی 
باید در آن  که  از جهاد است؛ همان جوانانی  پس 
ساعات روز پی آموزش، ناپیدای جاده ها می بودند. 
کتله عظیم دانشگاهی این فاجعه  آیا به راستی آن 
گر بله، پس ما در دانشگاه های خویش  را آفریدند؟ ا
به  هم چنان  دور  دوره  از  را  انسان ستیزی  درس 
کوه به پشت میز  ارمغان بردیم و جنگ از دشت و 
جوان  همه  این  خیر،  گر  ا و  است  رسیده  تخته  و 
بی سرنوشت دور از آموزش و پرورش مسوولیتش با 
کدام نهاد است؟ وزارت تحصیالت و وزارت معارف 
بالیی  چه  دوامدار  زمستانی  خواب های  این  با 
سر تربیت طفل ما می آورند و نقش اولیا و مربیان 
و  تاریخ  این  کجای  جامعه  و  اجتماع  اصالح  در 

از  آماری  آیا  می یابد؟  رنگ  انسان ستیز  جغرافیای 
که چند درصد دانشگاهی  آن افراد به دست آمده 
آیا  و غیردانشگاهی در آن حادثه نقش داشته اند؟ 
را  یاری گرش  بازوی  نمی خواهد  تحصیالت  وزارت 
اجبار  به  نهادهای تحصیلی خصوصی هستند،  که 
اندکی هم  از پول سازی  تا جدای  همراهش بسازد 
باور  من  باشند؟  داشته  نقش  جامعه سازی  در 
بوده  که آن جمعیت عظیم مکتب ندیده  نمی کنم 
گر بودند، پس بهتر است وزیران معارف  که ا باشند، 

و تحصیالت عالی در ردیف اول متهمان بایستند. 
در  فرخنده  حادثه  گر  ا که  می کنم  کید  تا هم چنان 
وزارت  بگیرد،  بعدی  یک  شکلی  زن ستیزی  بحث 
کردن،  حج و اوقاف می تواند هم چنان با رتق و فتق 
مسایل حاجی صاحبان و سهمیه ته و باالی وکیل 

صاحبان در این امر، مصروف باشد. 
دست آویز  را   دین  مردمش  که  سرزمینی  در 
نسلی  تربیت  کرده اند،  خالف کاری های شان 

گر مسوولیت وزارت حج  روشنگر و روشنفکر دینی ا
باشد.  باید  که  اصلی اش  دغدغه  نیست،  اوقاف  و 
بر   شکم شان  زیر  و  شکم  که  مالصاحبانی  بساط 
مهمانی های دوره ای و ختم قرآن شکل می گیرد و 
در هر مسجد و منبری پیش نماز بی نمازهای شان 
وزارت  همین  گزینش  و  چینش  محصول  هستند، 
گر حادثه فرخنده بحث فقط  حج و اوقاف است. ا
نمور  تاریک خانه های  آن  باشد،  داشته  جنسیتی 
که با لباس زیر زنان تزیین شده بود،  نمونه  زیارت 
هم چنان رونق خواهد داشت و دل تعویذنویسان 
حادثه  این  گر  ا ماند.  خواهد  خوش  نازا  زنان  به  
چپن های  نمایشگاه  و  سوزن  و  نخ  وزارت  به  فقط 
خامک شده و مرباهای خانگی مربوط شود، مردان 
که از ترس ناباروری، چه  بسیاری نخواهند دانست 
گرفت.  خواهد  رنگ  زمین  در  نامیمون  بارهای 
سرزمینی  در  که  بداند  باید  اوقاف  و  حج  وزارت 
در  سیاست  و  عشق  سالح  که  افغانستان  چون 
بدی و خوبی دین است، وظیفه ای خطیر و عظیم 
بر  موی  نباید  فرخنده  شهادت  دارد.  دوش   بر 
ک بازی  پا آن  می کرد.  راست  سرزمین  آن  زنان  تن 
باد  بر  و  نماید  ویران  را  آنانی  دستار  و  ریش  باید 

کژفهمی های شخصی  را در  اندیشه  آزادی  که  کند 
رایی  به  تفسیر  محصول  که  دینی  لذت های  و 
خدا  نام  با  که  گروهی  گرفته اند.  گروگان  به  است، 
نمی پوشانند  چشم  دمی   حاضرت  از  پیامبرش  و  
که ابهت  بر باد می کنند. چه خوب بود  را  و آخرت 
خانه  سالگردش،  آستانه  به  رسیدن  تا  تصویر  آن 
این خرابکاران دین را  در مسیر سیل قرار می داد و 
شهوت پنهان در ریش  و پشم دین فروشان را افشا 
می کرد. نتیجه نگاه جنسیتی به شهادت فرخنده، 
در  را  اوقاف  و  حج  وزارت  مسوولیت  از  مبرا  دامن 
به  شهید  این  سالگرد  آستانه  در  کاش  پی داشت. 
وزارت  عملکرد  و  رویکرد  از  زنانه،  مویه های  جای 
بی سواد  مالصاحبان  جایگاه  به  اوقاف  و  حج 
جامعه،  مقبول  فرمانده های  این  منبرنشین،  

گرفته شود.  گزارش 
شهدا  اجتماعی،  امور  کار،  وزارت  و  داخله  وزارت 
این  به  جنسیتی  نگاه  این  پناه  در  نیز  معلولین   و 
گرفتند و دم نزدند. تصویر و تاریخ زندگی  حادثه آرام 
به  جنگ  و  انتحار  در  شده اند  شهید  که  سربازانی 
و  حفظ   برای  آنان  کثریت  ا که  داده اند  نشان  ما 
پولیس  و  اردو  به  خانواده های شان  زندگی  دوام 
این  که  می شود  باعث  بیکاری  و  فقر  می کنند.  رو 
قشر بزرگ نتوانند به آموزش و پرورش برسند و یا با 
کار  کار آفرینی  وزارت  که دارند در  بازار  مهارت هایی 
مشغول شوند.  وزارت داخله در تعلیم چه مسایلی 
و  بشری  حقوق  مسایل  آیا  است؟  کرده  کوتاهی 
پولیس  این  تعلیم  برای  دین  از  اندک  بحث های 
گام های در تصویرکه فرخنده زنده  نمی توانست آن 
کنشی مصمم و انسانی وادار  گرفته، به وا را در حصار 
گردد و   دارد؟ و در نهایت رو و آبروی وزارت مسوول 
سبب  جهانی  سطح  در  را  افغانستان  بریدگی  بینی 
دزدی  تیل  آب فروشی،  جای  به  کاش  ای  نشود؟ 
و رد و بدل پروژه های وزارت داخله توسط رییس 
کشور،  کل  صاحبان  وکیل  و  وزارت  این  صاحبان 
که در هر صورت، پیوند  به فکر تعلیم سربازی بود 
وزارت  کاش  ای  مردم.   جان  با  دارد  وظیفه ای 
داخله در آستانه این سالگرد از تعالیمی  جدید در 

اصول سربازی حرف بزند. 
خدمت  در  چه  زنانه)  البی های  متاسفانه، 
پروژه گیری و  چه در خدمت دادخواهی(، سطحی 
به  زنان  ما  جنسیتی  و  افراطی  نگاه  و  نگریستن 
کندن  روی  و  کندن  موی  به   منجر  حادثه،   این 
که دادگاه فرخنده را از مجرمین ردیف  زنانه ای شد 
کرد و این درد بزرگ اجتماعی، فرهنگی  اول خالی 
و آموزشی را به یک حادثه فقط خیابانی تنزیل داد 
شهادت  برای  دادخواهی  که  گفت  صریح  باید  و 
شرایط  ایجاد  در  هم  گام  یک  نتوانست  فرخنده 
کند. روح فرخنده  کمک  بهتر زیستی در آن جغرافیا 

شهید در آرامش. 
)این مقاله با حفظ حرمت برای سربازان سرزمین، 

بر موضع خویش استوار است(.

ز این حادثه هر برداشتی که  از این مقاله دارند، داشته  بگذارید بانوان مبار
ی.  ن ستیز ی می بینم تا ز باشند. من در آن حادثه خفت بار، بیشتر رنگ انسان ستیز

ن بودن فرخنده  به نظر من تنها دلیلی که حادثه فرخنده هنوز رنگ نباخته، ز
ی بر تطبیق عدالت تاکید دارد، وقتی بانوی اول  است. وقتی ریاست جمهور

وشن شود، وقتی تمام نهادهای  مملکت می خواهد که رنگ تند این حادثه ر
و شدند، وقتی تمام کالن شهرها برای فرخنده نماز غیابی  مدنی در کنار هم باز
زید، وقتی مردها اشک ندامت ریختند...  وستایی لر خواندند، وقتی دل مرد ر

ن بودن فرخنده بود. دلیلش ز

وزارت داخله و وزارت کار، امور 
اجتماعی، شهدا و معلولین  
نیز در پناه این نگاه جنسیتی 
به این حادثه آرام گرفتند 
و دم نزدند. تصویر و تاریخ 
زندگی سربازانی که شهید 
شده اند در انتحار و جنگ به 
ما نشان داده اند که اکثریت 
آنان برای حفظ  و دوام زندگی 
خانواده های شان به اردو 
و می کنند. فقر و  و پولیس ر
ی باعث می شود که  بیکار
رگ نتوانند به  این قشر بز
ورش برسند و یا با  آموزش و پر
مهارت هایی که دارند در  بازار 
کار آفرینی  وزارت کار مشغول 
شوند.  وزارت داخله در تعلیم 
چه مسایلی کوتاهی کرده 
است؟

زنستیزییاانسانستیزی؟
دکتر حمیرا قادری

ACKU



چهار شنبه 26 حوت 1394      10سال نهم   شماره مسلسل 2340 
باید به ریشه ها پرداخت

  ثریا دلیل

  نویسنده: ناهید شاه عالمی
 برگردان: ضیا صادق

ذهن  در  که  دارد  وجود  زندگی  در  لحظه هایی 
فلم  یک  از  صحنه ای  مثل  می بندد؛  نقش  انسان 
کنید.  که هیچ گاه نمی توانید آن را از ذهن خود دور 
مرگ فرخنده در ذهن من به یک چنین صحنه ای 
ک  که ویدیوی، وحشتنا کسی  بدل شده است. هر 
کننده  تماشا صدها  توسط  که  ببیند  را  بانویی 
 27 که  می  دهد  نشان  را  جوانی  زنی  و  شده  گرفته 
توسط سنگ و  بی رحمانه ای  به شکل  و  دارد  سال 
می کشند  زمین  روی  را  بدنش  و  می شود  زده  لگد 
بعد  و  داده  عبور  بدنش  روی  از  را  موتری  سپس  و 
کابل  خشک  دریای  در  را  جسدش  کشتن،  از 
انداخته و می سوزانند، مطمینا چنین صحنه های 
ک نخواهد  وحشت انگیز هیچ وقت از ذهن انسان پا

شد.
کردن قاتلین، فقط  که به جای متوقف  تماشاچیان 
بی رحمانه  قتل  صحنه ی  از  برداری  تصویر  مشتاق 
اجتماعی  شبکه های  در  تا  بودند  جوان  زن  این 
قاتل  جمعیت  همان  اندازه ی  به  کنند،  پست 

فرخنده، مجرم اند.
شوکه  را  ملت  فرخنده  وحشیانه  و  بی رحمانه  قتل 
کشاندن  کرد اما وقتی سیستم قضایی افغانستان از 
کام شد، به این معنی بود  کاران به دادگاه نا جنایت 
که تمام زنان افغان را در هم چون حادثه ای به قتل 
رسانده باشند. با وجود آن که شمار زیادی از فعالین 
ناپذیری  به شکل خستگی  زنان و سیاست مداران 
که نه تنها عدالت را برای قضیه فرخنده  کردند  کار 
غیر  شکل  به  که  مشابه  قضایای  تمام  برای  بلکه 
بینی  بریدن  سنگسار،  مانند  افتاده  اتفاق  انسانی 
زنان فراهم سازند، اما در این زمینه تغییرات اندکی 
که  روستایی  مناطق  در  به خصوص  آمد،  وجود  به 

تهدید علیه زنان هم چنان پا برجاست. 
موترم  با  فرخنده  شهید  جاده  در  روزها،  این  وقتی 
این  شاید  که  می کنم  فکر  این  به  اغلب  می گذرم، 
روز  چند  تنها  من  می افتاد.  اتفاق  من  بر  حادثه  
را ترک  کابل  از حادثه غم انگیز شهید فرخنده  قبل 
کرده بودم. این حادثه به آسانی برمن و یا یک زن 
اتفاق بیافتد. به ویژه برای  افغان دیگر می توانست 
مالها  از  بعضی  میان  که  اسالمی  ضد  اعمال  توقف 
که صورت  به تجارت بدل شده و نظر به تحقیقاتی 
گرفته آنها از این روش در راه های نامشروع استفاده 

و  رسید  قتل  به  قبل  سال  یك  درست  فرخنده 
خاطرات  در  که  واقعیتی  شد؛  حریق  جسدش 
نقش  ما  عصر  عدالت خواه  مردان  و  زنان  همه 
بست. شهادت فرخنده بیان تلخی بود از عنعنات 
و  وحشت  مذهبی،  ظاهر  به  عقاید  خرافات،  و 
جنسیت که با هم در یکجا و باالى یك فرد گره شدند 
گون  واژ را  ساله  هفت  و  بیست  جوان  یك  زندگی  و 

می کنند.
از  و  فرخنده  شهید  فامیل  دیدن  از  دیگر،  طرف  از   
دیدار  تحصیل یافته  و  محترم  فامیل  یک  با  این که 
که  فردی  فرخنده  پدر  شدم.  متعجب  بودم  کرده 
کرد و بعد  نخست همراهم به زبان فارسی صحبت 
به صورت روان به زبان آلمانی نیز همراهم صحبت 
کرد. برادر فرخنده با خبرنگار تلویزیون 24 فرانسه که 
مرا همراهی می کرد، به شکل روان به زبان انگلیسی 
از  یکی  در  فرخنده  شهید  خواهر  و  می کرد  صحبت 
فامیل  این  عضو  کوچکترین  و  است  استاد  مکاتب 
که در  کتابچه ای  با قلم و  تا 5 سال عمر دارد  که 4 

دست داشت از برادر بزرگتر خود لغت می آموخت.
از  با چنین وضعیت روبرو شدم، چشمانم پر  وقتی 
کناری کشیده تا خودم را جمع  اشک شد، خود را به 
کنم. از این که فامیل فرخنده مرا با چشمان  و جور 
اشک بار ببینند، می شرمیدم. آنها باید ویدیوهایی 
محبوب شان  فرخنده  زندگی  لحظه های  آخرین  از 
در  گسترده  صورت  به  که  ویدیویی  می دیدند،  را 
لحظه  و  بود  رسیده  نشر  به  نیز  مجازی  صفحات 
که به شکل وحشیانه ای به  لحظه ای  مرگ فرخنده 
کثرا  که ا کابلی  قتل رسید ثبت شده بود. هزاران مرد 
خود را »مردان شریف« می پندارند، برای حفاظت از 

و  خشمگین  جامعه  یك  فرخنده  شهادت  کردند. 
که درد  کشید. جامعه ای  به تصویر  را  غیر مسوول 
انسان است غیرانسانی  از  با آن که  دارد، عواطفش 
گویا  آتش زدن  و  کوبیدن  کردن،  با خرد  و  مي شود 
حق را بر باطل ویا هم باطل را بر حق مي نشاند. ولی 
کمیت قانون  طوري که آن وقت هم سوال شد، حا
و  غفلت  بر  را  قانون  چرا  قانون  پاسداران  بود،  کجا 
فرد  فزیکی  مصونیت  و  ندادند  ارجیحت  وحشت 
از  افغانستان  نکردند؟  حراست  را  عامه  انضباط  و 
که قوانین واضح در مورد  کشور هایی است  جمله 
آزادى بیان،  حقوق شهروندان، عدالت اجتماعی، 
حتی قانون ویژه در مورد خشونت علیه زنان دارد، 
مفهوم  به  تنهایی  به  مدون  قوانین  وجود  ولی 
زمینه هاى  موجودیت  نیست.  قانون  کمیت  حا
ذهنی به شمول فرهنگ پذیرش قانون و عمل کرد 
زمینه هاى  پهلوى  در  شهروندان؛  سوی  از  قانونی 
موثر  اجراات  و  قضاییه  قوه  و  پولیس  مانند  عینی 
است.  قانون  کمیت  حا مقتضیات  جمله  از  آن ها 
را  زنان  آسیب پذیرى  جوان،  فرخنده  شهادت 
فجیع ترین  به  مردساالر  سنتی  جامعه  یك  در 
آن  محرك هاى  ولی  گذاشت.  نمایش  به  آن  شکل 
شهروندان،  فزیکی  امنیت  نبود  شمول  به  فاجعه 
آن که  با  قانون گریزى  و  خشونت  و  افراط گرایی 
و  زن  ولی  است  خشن تر  و  شدیدتر  زنان  باالى 
رو،  همین  از  مي گیرد.  قربانی  و  کرده  متاثر  را  مرد 
امنیت  و  شهروندى  حقوق  عدالت،  قانون مدارى، 

کاری نکردند.  کشور خود هیچ  »شرافت« 
انتقام  من  می گفت:»  فرخنده  شجاع  مادر  هاجره   
برای دخترم عدالت می خواهم.«  نمی خواهم. من 
که  حالی  در  فرخنده  پدر  نادر  محمد  هم چنان 
ک می کرد گفت:» من می خواهم که  اشک هایش را پا
که عدالت در مورد  سیستم قضایی اطمینان دهد 
دخترم اجرا خواهد شد، تا دختران دیگر افغانستان 
به سرنوشت فرخنده دچار نشوند. همچنان زندگی 

زنان دیگر به این شکل خاتمه پیدا نکند.«
در  زنان  برعلیه  ظالمانه  و  خشونت آمیز  رفتار 
من  حال  هر  به  نیست،  تازه ای  پدیده  افغانستان 
سیستم  در  فرخنده  قضیه  که  باورم  این  به  قویا 
رابطه  در  مهم  قضایای  از  یکی  افغانستان  قضایی 
مجرمان  مجازات  می رود.  شمار  به  زنان  حقوق  به 
باالی  باید  قانون  لذا  است؛  مهم  هرقضیه ای  در 
کاهش و یا لغو احکام  آنها تطبیق شود. دادگاه باید 
این جنایتکاران را متوقف سازد، برعالوه دولت هم 
کرده  نمی تواند شهروندان را به حال خودشان رها 
 19 در  آنها  چنانچه  کنند،  پای  زیر  را  قانون  آنها  تا 

کاری را انجام دادند. چ سال 2015 چنین  مار
قضایی  سیستم  و  دولت  فرخنده،  قضیه  در 
خورده  شکست  کلمه  واقعی  معنی  به  افغانستان 

فردى و جمعی نه تنها از نظر تطبیقی مجزا نیستند 
بلکه تامین آ ن ها همدیگر را تقویت نموده و نتایج 
درك  با  حاال  مي گردد.  بر  جامعه  افراد  همه  به   آن 
ندارد، مي خواهم  گزین  قانون جا کمیت  این که حا
که آیا رسانه ها در واقعه فرخنده مسوولیت  بپرسم 
کردند؟ وظیفه  اجتماعی خود را براى اصالح بازى 
رسانه ها تنها اطالع رسانی نیست، رسانه ها از طریق 
ارزش سازى  جامعه  در  گفتمان  و  اطالع رسانی 
مي کنند و به اطالعات معنی مي دهند. چنانچه در 
واقعه فرخنده و یا وقایع دیگر خشونت با زنان باید 
گفتمان صادقانه و جدى در مورد ریشه هاى باور ها 
ح می گردید. بطور  و روش هاى معمول جامعه مطر

اند، آنها نه تنها در حفاظت از جان شهید فرخنده، 
آینده  در  و  داشت  بلند  عالی  تحصیالت  که  بانویی 
می توانست یک محقق اسالمی و رهبری برای زنان 
تمام  در  عدالت  تامین  برای  که  باشد  افغانستان 
در  افغانستان  دولت  بنا  می کند.  مبارزه  جامعه 
ادعاهای خود مبنی بر تامین برابری و عدالت برای 

تمام افغان ها شکست خورده است.
سیستم  دستان  در  افغان  زنان  سعادت  و  رفاه 
بعد  سال  یک  دارد.  قرار  افغانستان  امروز  قضایی 
نیامده  وجود  به  زیادی  تغییر  فرخنده  شهادت  از 
شده  تهدید  همواره  فرخنده  شهید  فامیل  است. 
اند، وقت چند ماه پیش آنها را دیدم در خانه خود 
به سر می برند، حتی آنها نمی توانند به بیرون از خانه 
که  آنها همیشه  بروند. این همه درد برای این است 
دخترشان  برای  عدالت  تامین  خواهان  دولت  از 
می باشند؟ آیا تمام موضوع همین خواهد بود؟ آنها 
کنند، زیرا زندگی شان  کشورخود را ترک  مجبور اند 
که پولیس و سیستم  در خطر قرار دارد. در صورتی 
را  کشورشان  جمعیت  از  نیمی  افغانستان  قضایی 
کرد؟  کار را خواهد  کسی این  محافظت نکنند، چه 
در  فرخنده ها  تمام  دارد  امکان  این که  سرانجام  و 

کنند! صلح زندگی 

یا  و  پسر  کودك  شخصیت  تعریف  چگونگی  مثال 
کانون خانواده و توقعات معمول از پسر و  دختر در 
گرفته مي شد. پسران از آوان کودکی  دختر به بررسی 
صالحیت  صاحب  و  بودن  برتر  تسلط،  روحیه  با 
و  تصمیم گیر  کم،  حا مردان  به  و  مي شوند  بزرگ 
دختران  خالف،  بر  مي شوند.  تبدیل  خشن  گاهی 
و  فرمانبردارى  خدمت گذارى،  روحیه  با  معموال 
زنان  به  باالخره  که  مي شوند  تربیت  بودن  ناتوان 
وابسته و افراد دارای اعتماد به نفس پایین مبدل 
تعلیمی  نصاب  محتواى  دیگر،  مثال  مي شوند. 
آیا  است.  دختر  و  پسر  نقش  قبال  در  مکاتب  در 
کتاب هاى درسی  ما با صفات  دختران در صفحات 
هستند  مزین  استوارى  و  دانش  توانمندى،  نظیر 
الهام بخش  و  سالم  براي شان  مکتب  ماحول  و 
مکتب  و  خانواده  در  پسران  و  دختران  است؟ 
یا  پسندیده  صفات  و  مي شوند  شخصیت سازى 
مثال هاىی  این ها  مي رسد.  قوام  به  ناپسندشان 
رسانه ها  در  عدالت  و  جنسیت  مهم  بحث هاى  از 
که با استفاده از آزادى بیان و اشتراك مردم  است 
حل  براى  و  شوند  گرفته  تحلیل  و  پرسش  به  باید 
گفتمان ها  گیرند. چنین  آن مردم ابتکار را به دست 
که ما به سواالت مشکل ولی حقیقی  سبب مي شود 
مواجه شویم و مسوولیت خویش را بحیث والدین، 
اعضاى خانواده و افراد جامعه به بررسی بگیریم. در 
که تدریجا  گفتمان دیده مي شود  خالى چنین یك 
گوش بریدن،  وقایع لت و کوب زنان، بینی بریدن و 
عام  مالی  در  شتم  و  ضرب  اجراى  و  حکم  صدور 
خبر  مي شود.  تبدیل  معمول  نورم  و  شیوه  یك  به 
از  آن را مي شنویم، تقبیح مي کنیم و بعد خبر دیگر 
همین نوع را شنونده مي شویم. ما همه مسوولیت 
داریم تا در برابر این ظلم و بی عدالتی بی ایستیم، 
و  اساسی  قانون  ارزش هاى  از  و  کنیم  آغاز  خود  از 
انسانیت به خاطر خود، فرزندان و هم وطنان خود 

کنیم.  دفاع 

شهادت فرخنده جوان، 
ى زنان را در يك  آسيب پذير
جامعه سنتى مردساالر به 
فجيع ترين شكل آن به نمايش 
گذاشت. ولى محرك هاى آن 
فاجعه به شمول نبود امنيت 
وندان، افراط گرايى و  فزيكى شهر
ى با آن كه  خشونت و قانون گريز
باالى زنان شديدتر و خشن تر 
ن و مرد را متاثر كرده  است ولى ز
و،  و قربانى مي گيرد. از همين ر
ى، عدالت، حقوق  قانون مدار
وندى و امنيت فردى و جمعى  شهر
نه تنها از نظر تطبيقى مجزا نيستند 
بلكه تامين آ ن ها همديگر را 
تقويت نموده و نتايج  آن به همه 
افراد جامعه بر مى گردد.

کرد؟ آیا فرخنده های دیگر در آسایش زندگی خواهند 
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دعوت به مزایده
آمریت ورکشاپهای مرکزی وزارت فواید عامه در نظر دارد تا تعداد )61( قلم وسایط ترانسپورتی ماشین آالت و پرزه جات داغمه خویش را به حضور داشت 
گان در خواستی های خویش را الی تاریخ 3 حمل  کننده  هیات محترم ادارات ذیربط در آمریت ورکشاپها مرکزی واقع آقا علی شمس لیالم نماید. مزایده 

1395 ساعت دو بجه قبل از ظهر به آمریت ورکشاپهای مرکزی واقع آقا علی شمس بسپارند تضمین مطابق قانون نقداً اخذ میگردد.

که مصادف بود  یک سال پیش از این روز درست در ۲۸ حوت ۱۳۹۳ 
کابل زنی 27 ساله بعد  چ ۲۰۱۵ در مسجد شاه دوشمشیره  با ۱۹ مار
گناه شمردن و اشتباه  گفتگوی لفظی با یک مالی تعویذنویس سر  از 
بودن باورهای خرافاتی و غیراسالمی  مورد خشم مرد پیر قرار می گیرد 
و  زِن جوان  فریادهای پی درپی،  از  قرآن پس  با دسیسه سوزاندن  و 
گویا  که  بی گناه را به دست جمعیت انبوهی از مردان پایتخت نشین 
می سپارد.  است  شعله ور  آنها  در  مذهبی  شعور  از  بیش  مذهبی  شور 
گاهی  کشور به دلیل عدم آ در این فاجعه اسف بار و تاریخی پولیس 
و  احساساتی  جوان،  زن  نجات  جای  به  قانونی  و  کاری  وظایف  از 
مذهبی عمل می کند و او را در تعامل با مردم به یک محکمه بی رحم 

صحرایی در چند متری ارگ ریاست جمهوری می سپارد. 
فرخنده توسط صدها مرد مورد ضرب و شتم قرار می گیرد، 
زیر تایر موتر می شود و بعد تنش در جوار رودخانه خشک 
کابل با استفاده از دستمال های سر شانه، پترول جنراتور 
می توانست  آنچه  هر  و  ساحه  همان  دکانداران  از  یکی 
آتش  به خشم  افروخته سازد،  بر  را  او  تن  آتش سوزاندن 

سپرده می شود.
 شایعه روانی بودن فرخنده

کنش های  بعد از وقوع فاجعه صفحات اجتماعی پر از وا
کردند  تقبیح  تاسف  و  وحشت  با  گروهی  شد،  مختلف 
و  نیازی  چون  افراطی  مذهبی های  از  متشکل  گروهی  و 
سیاسیونی چون سیمین حسن زاده و زابلی او را »مردار« 
کردند. خانواده فرخنده به  خوانده از قاتلینش قدردانی 
که دخترشان  دلیل ناامنی و مشوره پولیس اعالم داشتند 
که  از شانزده سالگی به این سو دچار اختالالت روانی بوده 
پس از اعالن نتایج تحقیقات ابتدایی وزارت داخله مبنی 
که قرآنی سوزانده نشده رد شد. اعتراضات مردمی بر این 

گروهی از زنان  کشته شدن فرخنده  درست سه روز بعد از 
ندادند  اجازه  خودجوش  طور  به  خشمگین  و  معترض 
کنند و خود بار سنگین بی گناهی و  مردان تابوت را حمل 
گور سردش روی شانه به دوش  مظلومیت زن افغان را تا 
کار بی سابقه ای بود چون  کشیدند. در تاریخ افغانستان، 
مذهبیان  می داند.  مردانه  را  حرکت  این  جامعه  عرف 
به  بی حرمتی  را  زنان  تابوشکن  حرکت  کنش هایی  وا در 
عمومی  افکار  تحریک  به  و  خواندند  جوان  بانوی  تابوت 
احکام  هرچند  زدند  دامن  معمول  روال  طبق  زن   علیه 
اسالمی  در این مورد نظری مشخص ندارد. جامعه  مدنی 
چ(  مار چهارم  و  )بیست  سه شنبه  کشور،  شهروندان  و 
کابل  عالی  دادگاه  مقابل  در  را  گسترده ای  تظاهرات 
جوی  وضعیت  و  تند  باران  وجود  با   کردند.  راه  اندازی 

کمابیش ۲۰۰۰ تن برای دادخواهی فرخنده جمع شدند و  نامناسب، 
خواستار عدالت و اشد مجازات برای قاتلین و متهمین پرونده شدند.

مراحل  در  متهمین  مورد  در  شده  صادر  احکام  و  قضاوت  چگونگی   
داشتن  دست  در  با  کشور  ملی  امنیت  اول  روزهای  در  مختلف 
به  موفق  جوان  بانوی  قتل  نظاره گران  توسط  شده  ثبت  ویدیو های 
حضور  صحنه  در  که  16پولیسی  همچنان  شدند؛  نفر   49 بازداشت 
داشتند به دلیل سهل انگاری در انجام وظیفه و هم چنان همکاری 
در قتل برای اجرای عدالت به قانون سپرده شدند. نومیدی خانواده 
به  فرد متهم  از مجموع 49  که 37 تن  برابر شد  زمانی چند  فرخنده 
میان  از  شدند.  آزاد  محکمه  توسط  فرخنده  قتل  در  داشتن  دست 
شدند.  محکوم  اعدام  به  و  شده  شناخته  مجرم  تن  چهار  متهمان، 
اتهام ها علیه 18 مرد به دلیل نبود شواهد برداشته شد و هشت تن 
که  دیگر هر یک به 16 سال زندان محکوم شدند. از 16 مامور پولیس 

کاری و صالحیت های یک پولیس  گاهی از مسوولیت های  قانونی و آ
در  ریشه  فرخنده  کشتن  فاجعه  می داند!  بی گناه  را  آنها 
که  دارد  مردم  علم  بدون  مذهب گرایی  و  خرافاتی  جهل 
شاید باعث شود دولتمردان به دلیل بی سوادی و پایین 
کمیت  حا جرایم،  با  برخورد  در  مردم  دانش  سطح  بودن 
قانون را از نفوذ مذهبیان افراطی و غیرمسوول باالتر ببرند 
تا به عدالت اجتماعی نزدیک شویم، هر چند تجربه نشان 
گاه هم بنا به سنت های  که حتی مالهای پر ادعا و آ داده 
گاهی احکام ضد زن و غیرانسانی صادر می کنند.  نادرست 
تماشای جریان مرگ تدریجی فرخنده توسط شهروندان 
بردن  لذت  و  خونسردی  بود،  نیز  کودکان  از  متشکل  که 
به  مردم  در  را  روانی  و  اجتماعی  بحران  یک  قتل،  یک  از 
درمان  و  آسیب شناسی  خواهان  که  می رساند  اثبات 
قضیه  این  سردرگمی  در  و  متفاوت  نتایج  اعالن  است. 
درست  گاهی  آ عدم  و  بی تجربگی  نشان دهنده  من  برای 
دخالت های  و  قدرت  مافیای  نفوذ  و  افغانستان  کم  محا
در  است.  پرونده  این  با  برخورد  در  آنها  غیرمسووالنه 
که فساد اداری و مافیای قدرت بیداد می کند و  کشوری 
گذشته در مورد رهایی قاچاقچیان حرفه ای،  آنچه تجارب 
ضمانتی  می سازد  ثابت  جنگی  جنایتکاران  و  طالبان 
واسطه  با  ماهی  چند  از  پس  متهمان  که  ندارد  وجود 
دوستان و هواداران شان رها نشوند. برای همین دخالت 
کاهش  برای  مورد  این  در  بشر  حقوق  مدافع  ارگان های 
خانواده  می رسد.  نظر  به  ناعادالنه  متهمان  مجازات 
فرخنده در نتیجه رهایی تعداد بی شماری از متهمان به 
کشور را  دلیل احساس ناامنی و در خطر بودن جان شان 
که شاهد فاجعه  کردند و چه چیزی ضمانت می کند  ترک 
مشابهی توسط قاتلین رها شده نباشیم. من درخواست 
کشور را برای برسی مجدد پرونده تنها رفع  رییس جمهور 
غیرمسلکی  برخورد  به  شدن  متهم  از  ترس  و  مسوولیت 
آن  غیر  در  می دانم  او  مدیریت  زیر  دستگاه  ناعادالنه  و 
عاملین  مجدد  دستگیری  خواستار  می توانستند  ایشان 
رها شده شوند و به معنای واقعی بدون توجه به دخالت سازمان های 
کشور قاتلین و همکاران شان را به اشد مجازات  مختلف طبق قوانین 
و  عوام فریبی  جز  چیزی  دوسیه  این  پیگیری  متاسفانه  اما  برسانند، 
بلندپایه حکومتی و مذهبی  افراد  تند  کنش های  تشریفات نیست. وا
چون سیمین، زابلی و نیازی در جایگاه تاثیرگذاری بر مردم و برخورد 
سطحی حکومت با آنها نشان دهنده مصونیت رفتاری و عملی چنین 
عدالت  و  زن  مساله  می باشد.  آینده  مشابه  اتفاقات  قبال  در  افراد 
کشور در  گرفت تا نیم پیکر جامعه در پیشرفت  اجتماعی را باید جدی 
کنند در  عرصه های مختلف سهیم شوند و در خانه احساس امنیت 
کشتار زنان افغانستان توسط زن ستیزان و افراطیون مذهبی  غیر آن 

هم چنان ادامه خواهد داشت.

کافی  به غفلت وظیفوی متهم شده بودند، هشت تن به دلیل نبود شواهد 
کدام به یک سال حبس محکوم شدند. محکمه  تبرئه شده و 11 تن دیگر هر 
استیناف خواهی  از  پیش  را  متهمان  از  تن   37 آزادی  دستور  استیناف 
و  فعاالن  منفی  کنش  وا با  استیناف  دادگاه  تصمیم  این  کرد.  صادر  آن ها 
که در نتیجه دادگاه  نهادهای مدافع حقوق بشر در افغانستان روبه رو شد 
استیناف به منظور تجدید نظر حکم تمام 13 متهم غیرنظامی  این پرونده 
کاهش داد و از جمله حکم اعدام چهار متهم ردیف اول را به حبس های  را 
میان مدت و درازمدت مبدل ساخت. بعد از یک سال سردرگمی  و جنجال 
جمعی  دسته  قتل  این  اول  درجه  متهمان  نهایی  نتیجه  پرنده  این  سر 
حبس  به  نفر  سیزده  ساله،  بیست  حبس  به  نفر  سه  شد:  اعالن  چنین 

اعالن  از  پس  شدند.  محکوم  زندان  سال  ده  به  نفر  یک  و  ساله  شانزده 
گفت:  کمال ناامیدی  کلیپ ویدیویی در  این نتیجه مادر فرخنده در یک 
از  شماری  شد.«  دفن  فرخنده  با  همراه  افغان  زن  برای  »عدالت خواهی 
کشور عدم رضایت خود را بر اجرای عدالت بیان  فعاالن مدنی و شهروندان 
که در نتیجه رییس جمهور غنی دستور برسی مجدد این پرونده را  داشتند 

کرد. جمع بندی صادر 
در  که  اسنادی  و  درایت  با  نفر   49 بازداشت  در  ملی  امنیت  که  معتقدم 
که هیچ کدام بی گناه نبودند و باید دانست  کرده بود  دست داشته اقدام 
که متهم بودند دو جرم  که چطور و چگونه 37 نفر آزاد شدند؟ پولیس هایی 

گروهی.  داشتند: سهل انگاری در انجام وظیفه؛ و مشارکت در قتل 
که چگونه تعدادی آزاد و دیگران تنها به خاطر خاموش  حال باید پرسید 
ساختن صدای اعتراض، تنها به یک سال حبس محکوم می شوند؟! شاید 
دانش  از  خالی  و  غیرمسلکی  افرادی  گماشتن  کار  به  دلیل  به  حکومت 

ویکسالعدالتخواهی
تماشای جریان مرگ تدریجی فرخنده 
وندان که متشکل از کودکان  توسط شهر
نیز بود، خونسردی و لذت بردن از یک 
وانی را در  قتل، یک بحران اجتماعی و ر
مردم به اثبات می رساند که خواهان 
آسیب شناسی و درمان است. اعالن 
نتایج متفاوت و سردرگمی  در این قضیه 
برای من نشان دهنده بی تجربگی و 
گاهی درست محاکم افغانستان  عدم آ
و نفوذ مافیای قدرت و دخالت های 
غیرمسووالنه آنها در برخورد با این 
ونده است. پر
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