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حمله ی مهاجمان بر مرکز 
بادغیس چهار کشته و 20 

زخمی بر جا گذاشت

حملــه ی مهاجمــان انتحــاری در شــهر قلعــه ی نــو مرکــز والیــت 
ــته  ــا کش ــری، ب ــاعت درگی ــج س ــدود پن ــس از ح ــس، پ بادغی
شــدن ســه مهاجــم و بازداشــت دو مهاجــم دیگــر، پایــان یافــت.

گروهــی از مهاجمــان انتحــاری، حوالــی ســاعت ۱۲:۴۰ روز 
شــنبه )۲۲ســرطان(، در شــهر قلعــه ی نــو مرکــز والیــت 
بادغیــس، حملــه کردنــد. ایــن مهاجمــان، وارد یــک هوتــل در 
نزدیکــی میــدان پســته شــده و در برابــر افــراد عــادی اقــدام بــه 

ــد. ــدازی کردن تیران
وزارت دفــاع، اعــام کــرده اســت کــه در جریــان ایــن درگیــری، 
ــر  ــر دیگ ــد و ۲۰ نف ــان باخته ان ــی ج ــی و غیرنظام ــار نظام چه

ــته اند. ــم برداش زخ
از ســویی هــم، عبدالغفــور ملــک زی، والــی بادغیــس، بــه 
ــاری،  ــان انتح ــه مهاجم ــد ک ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب روزنام
ــا واکنــش نیروهــای پولیــس  قصــد تــرور او را داشــته اند؛ امــا ب

ــده اند. ــن کار نش ــه ای ــق ب موف
بــه گفتــه ی او، مهاجمــان انتحــاری، از داخــل یــک هوتــل بــر 

ــد. ــلیک کرده ان ــان ش ــس و غیرنظامی ــای پولی نیروه
ــی  ــورای والیت ــس ش ــگ، ریی ــز بی ــال، عبدالعزی ــن ح در همی
بادغیــس، بــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد کــه مهاجمــان 
ــی را در چــوک پســته کشــته اند.  ــروی دولت ــه نی ــاری، س انتح
ــت  ــس والی ــی پولی ــر از فرمانده ــدود ۲۰۰ مت ــوک، ح ــن چ ای

ــه دارد. ــس فاصل بادغی
ــه  ــده گرفت ــه عه ــه را ب ــن حمل ــؤولیت ای ــان، مس ــروه طالب گ

ــت. اس
ایــن در حالــی اســت کــه روز جمعــه )۲۱ســرطان(، ده هــا نفــر 
از باشــندگان والیــت بادغیــس، تظاهراتــی را راه انــدازی کــرده و 
والــی ایــن والیــت را، بــه ناتوانــی مدیریتــی متهــم کــرده بودنــد.

صبح کابل

واکنش حکومت در مود مشروط سازی انتخابات 
توسط طالبان؛

انتخابات تحت هر شرایطی 
برگزار می شود

ریاسـت  سـخنگوی  صدیقـی،  صدیـق 
جمهـوری افغانسـتان، تاکیـد می کنـد: 
»تقویـم انتخاباتـی آماده و واضح اسـت 
و انتخابـات ریاسـت جمهـوری، تحـت 

هـر شـرایطی برگـزار خواهد شـد.«
طالبـان بـه تازگـی اعـام کرده انـد که 
برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهـوری 
افغانسـتان بـا حضور نیروهـای خارجی 
گـروه  ایـن  بـرای  کشـور،  ایـن  در 
غیرقانونـی و غیرقابـل پذیـرش اسـت.
شـیر محمـد عبـاس سـتانکزی، عضـو 
در  طالبـان  گفت وگوکننـده ی  هیـأت 
گفت وگـو بـا مینی چـی شـیمبون، یک 
رسـانه ی جاپانـی، گفتـه اسـت کـه اگر 
انتخابـات پیـش از توافـق صلـح برگزار 
حملـه  از  طالبـان  جنگجویـان  شـود، 
بـاالی نیروهای امریکایی در افغانسـتان 

نخواهنـد کرد. دریـغ 
هرگونـه   « اسـت:  کـرده  تاکیـد  او 
نیروهـای  »اشـغال«  زیـر  انتخابـات 
را  آن  مـا  اسـت،  غیرقانونـی  خارجـی، 

بپذیریـم.« نمی توانیـم 
گفت وگوکننـده ی  هیـأت  عضـو  ایـن 
طالبـان در مورد صلـح، همچنان تاکید 
کـرده اسـت کـه کشـورهای اروپایـی و 
آسـیایی، بـه ویـژه جاپـان قـرار اسـت 
پـس از امضـای یـک توافق بـا حکومت 
افغانسـتان، خـروج نیروهـای امریکایی 

از افغانسـتان را ضمانـت کننـد.
ایـن عضو گـروه طالبـان تصریـح کرده 
در  مـا  اسـاس طرحی کـه  »بـر  اسـت: 
مـورد آن توافـق خواهیـم کـرد، یـک 
تضمین کننـد گان  برابـر  در  توافق نامـه 
کـه  امیـدوارم  شـد.  خواهـد  امضـا 
آسـیایی  و  اروپایـی  کشـورهای 
باشـند.  توافـق  ایـن  تضمین کننـدگان 
در ایـن مـورد تمامـی طرف هـا تصمیم 

گرفـت.« خواهنـد 
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2تأملی بر دو کمنت از دو دیدگاه

دانشجویان تنبل و پایان نامه های آماده

چه چیزی یک عضو حزب دموکراتیک 
خلق را دوست داشتنی کرد؟

نگاه ناموسی به گفت وگوی دو زبانصفحه 8
ادبیات نتیجه ی دو عمل اسـت؛ نوشـته شـدن و خوانده شـدن. پس اگر در پی چیسـتی 
آن باشـیم، بایـد در معـرض ایـن دو قـرار بگیریـم؛ متـن ادبی، سـعی  می کنـد از خوانده 
شـدن بگریـزد و آنچـه را خواننده برداشـت می کند به رسـمیت نشناسـد. ایـن موضوع از 

آن جا ناشـی می شـود که ذهـن خواننـده، فضای... 4

پنتاگون: ایران با استفاده از سپاه...
وزارت دفـاع امریـکا، در گـزارش خـود دربـاره ی وضعیـت امنیتـی در افغانسـتان بـه 
کانگـرس گفتـه اسـت کـه ایـران طالبـان را از طریـق سـپاس قـدس کمـک نظامـی و 
سیاسـی می کنـد. در ایـن گزارش کـه با عنـوان »تقویت امنیـت و ثبات در افغانسـتان« 

بـرای مـاه جـون )جوزا( منتشـر شـده... 7

ــی در مقاطــع لیســانس و  ــروش پایان نامه هــای تحصیل ــر ف ــی مبنــی ب ــدم اعامیه های ــل کــه در حــال گــذر باشــی هــر چنــد ق ــوار ممتــد و بلنــد دانشــگاه کاب ــار دی از کن
ــد.  ــی اش اســت، توجهــت را جلــب می کن ــرای هــر دانشــجویی کــه در حــال ســپری کــردن سمســتر های آخــر تحصیل ماســتری ب

در سیســتم تحصیلــی دانشــگاهی افغانســتان، ارائــه ی پایان نامــه، آخریــن مرحلــه ای اســت کــه یــک دانشــجو بایــد بــرای کســب و اخــذ مــدرک تحصیلــی اش انجــام دهــد 
و از جایــگاه خاصــی میــان دانشــجویان و اســاتید دانشــگاه برخــوردار اســت و ارایــه ی پایان نامــه، محکــی اســت کــه از ســوی دانشــگاه بــر دانشــجو زده می شــود تــا ســطح 

آگاهــی دانشــجو از ســپری کــردن دوره ی تحصیلــی اش و آگاهــی تخصصــی در مــورد رشــته ی تحصیلــی اش مشــخص شــود. 
نصــب یکــی از ایــن اعامیه هــای فــروش پایان نامه هــای آمــاده، بــر روی دیــوار دانشــگاه کابــل ســبب شــد تــا ایــن موضــوع را پیگیــری کنــم و ببینــم واقعــا تــا چــه حــدی 

ایــن نــوع پایان نامه هــا در میــان دانشــجویان دانشــگاه کابــل جــای خــود را بــاز کــرده اســت و آیــا دانشــجویان از ایــن نــوع پایان نامه هــا اســتقبال می کننــد یــا خیــر؟
به شماره تماسی که بر روی این اعامیه بود، تماس گرفتم و خودم را یکی از متقاضیان این نوع پایان نامه معرفی کردم تا...

فاز اول کمپلکس اداری قصر داراالمان 
امروز افتتاح می شود

فـاز اول کمپلکـس اداری قصـر داراالمـان کـه از آن به عنـوان بزرگتریـن 
افغانسـتان یـاد می شـود، امـروز یکشـنبه  پـروژه ی سـاختمانی اداری در 
)۲3سـرطان(، بـا حضـور رییـس جمهـور غنـی و سـایر مقامـات دولتـی، 
افتتـاح می شـود. فـاز اول کمپلکـس اداری قصـر داراالمـان، شـامل وزارت 
مالیـه، بانـک افغانسـتان و پشـتنی بانـک می باشـد. گفتـه می شـود که فاز 
دوم ایـن پـروژه، مربـوط بـه نهادهـای عدلی و قضایی اسـت. گفتنی اسـت 
کـه کار سـاخت سـاختمان وزارت عدلیـه نیـز در همیـن سـاحه بـه پایـان 
رسـیده اسـت. وزارت ها و ادارات دیگر از جمله وزارت شهرسـازی و اراضی، 

تحصیـات عالـی، اقتصـاد و تعمیـر اداری پارلمـان نیـز، شـامل ایـن برنامه 
اسـتند. رییـس جمهـور غنی، پیـش از ایـن گفته بود کـه با آغاز بازسـازی 
قصـر داراالمـان، فصـل ناتمـام شـاه امـان اهلل خـان از سـر گرفته می شـود. 
آقـای غنـی، گفتـه بـود کـه قرار اسـت قصـر داراالمان پـس از بازسـازی به 

منظـور برگـزاری مراسـم بـزرگ ملی اسـتفاده شـود.
قصـر داراالمـان، در سـال ۱3۰۶ توسـط شـاه امـان اهلل خـان سـاخته شـد؛ 
امـا در زمـان حکومت هـای کمونیسـتی تخریـب و سـپس در جنگ هـای 

تنظیمـی کامـًا ویران شـد.
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صفحه 6

افغانستان!
بمانیم یا برویم؟ 
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روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی

تأملـم را بـا دو کمنـت از دو فـرد متفـاوت، بـا 
دو دیـدگاه متفـاوت شـروع می کنـم: علـی ندام 
)Ali Nedam( خطـاب بـه بـودا نوشـت کـه:
»درک بلنـدت از هـر مسـأله قابل تقدیر اسـت، 
بـدون شـک در متن هـر روایـت تاریخی رویش 
فقـط خـودش را مي بینـد و الغیـر، بدون شـک 
انسـان  خودشـیفتگی  و  خودبزرگ بینـی  ایـن 

)بـزرگ!!( را هـم کوچـک مي نمایـد.« 
نـدام  حسـین  علـی  اسـتاد  پسـر  نـدام  علـی 
اسـت. بـا خـود علـی آشـنایی زیـادی نـدارم؛ 
امـا بـا اسـتاد نـدام عمـر درازی را یکجا سـپری 
هـم  بـا  زیـادی  خاطره هـای  در  و  کرده ایـم 
مشـترکیم. اسـتاد نـدام را در اولیـن روزهایـی 
کـه در جمـع »مجاهدیـن« بـه کابـل آمدیـم، 
در   .۱37۱ اوایـل  دیـدم:  اجتماعـی  علـوم  در 
دوران مقاومـت غـرب کابـل و کارهـای »امـروز 
مـا« همـراه بودیـم و پـس از آن نیز تـار رفاقت 
و هم دلـی مـا باقـی مانـد؛ هـر چنـد از لحـاظ 
سیاسـی راه هـای متفاوتـی را در پیـش گرفتیم.

و  »خودبزرگ بینـی  بـر  علـی  قضـاوت  مـن 
خودشـیفتگی«های خـود را نوعـی واکنـش غیر 
مسـتند می دانـم و توقـع دارم کـه اگـر وی در 
ایـن قضـاوت بر باورها و برداشـت های شـخصی 
خـود اتـکا دارد، دالیل این نسـبت را در پیوند با 
»اشـکی بـر گونه ی سـخن« یا سـایر روایت های 
من روشـن کنـد. این که بگوید »بدون شـک در 
متـن هـر روایـت تاریخـی رویش فقـط خودش 
را می بینـد و الغیـر« و بعـد نتیجه گیـری کنـد 
خودشـیفتگی  و  خودبزرگ بینـی  »ایـن  کـه 
می نمایـد«  کوچـک  هـم  را  )بـزرگ!!(  انسـان 
یـک ادعـا اسـت و نیـاز بـه اثبـات دارد؛ امـا اگر 
او قضـاوت خـود را از زاویـه ی نـگاه اسـتاد ندام 
می گیـرد، دوسـت دارم بـرای تکمیـل برداشـت 
خـود با اسـتاد نـدام نیز مشـورت کند تـا ببیند 
دالیـل »خودبزرگ بینـی«  و  نشـانه ها  وی  کـه 
خـود  خاطره هـای  در  مـرا  »خودشـیفتگی«  و 

چگونـه بازخوانـی می کنـد. 
اگـر ایـن برداشـت علـی صرفـاً متأثـر از زندگی 
سـعادت مند و خوش بخـت وی باشـد کـه حـاال 
دردهـا  بـر  اهانـت  و  طعـن  یـک  گونـه ی  بـه 
بـروز  پـدرش  همـراه  و  دوسـت  زخم هـای  و 
می کنـد، صادقانـه بگویـم که احسـاس آزردگی 
و  زندگـی  تفـاوت  قصـه ی  از  مـن  می کنـم. 
سرگذشـت »پـدر« و »پسـر« در زمـان خـود 
آگاهـم؛ اما دنیایـی که در آن زندگـی می کنیم، 
بسـی فراخ تـر و الیه هایـش بسـی پیچیده تـر از 
آن اسـت کـه بـا معیـار پـول و ثـروت و خانـه و 
زندگـی یک فرد خوش بخت قابل تفسـیر باشـد. 
اندکـی سـر بـه گریبـان فـرو بـردن می توانـد 
آدمـی را بـه درک آن چـه مـا در »امپاورمنـت« 
بـا تعبیـر »خود واقعـی« یـا )True Self( یاد 
می توانـد  نـدام،  اسـتاد  کنـد.  نایـل  می کنیـم، 
زخم خـورده ی  روان  کـه  بگویـد  علـی  بـرای 
یـک هم نسـل او تـا چـه حـد بـار می دهـد کـه 
خودشـیفتگی«  و  »خودبزرگ بینـی  برچسـب 
را برتابـد یـا ایـن روان زخم خـورده در بقیـه ی 
روایت هـای خـود تا چـه حد »فقط خـودش« را 

دیـده اسـت و »الغیـر.«
امیـدوارم اگـر ایـن برداشـت علـی، بـه صـورت 
غیرمسـتقیم نیـز بـر مـن اثـر بگـذارد، »اشـکی 
بـر گونـه ی سـخن« از این شـایبه تا حـد امکان 
مصـؤون بمانـد و مـن روایـت ایـن دو رویـداد 
بـزرگ در خاطـره ی هم نسـان خود را سـالم تر 
کـه  زبانـی  شـاید  کنـم.  بیـان  منصفانه تـر  و 
انتخـاب کـرده ام کـه دیگـران را نیـز بـه میدان 
می کشـد، در رفع این کاسـتی مؤثر تمام شـود.

***
صابر عرفانی )Saber Erfani( نوشت:

می مانـد  عزیـز  معلـم  همچنـان  اگـر  »رویـش 
خیلـی بهتـر از رویشـی بود کـه غیر از لیسـه ی 
معرفـت کدام دسـت آورد مثبت نداشـته اسـت. 
رویـش، در سیاسـت بی نهایت خام بـازی کرد و 
سراسـر باخـت را تجربه کرد و اگـر امروز رویش 
در اصطـاح روایـت واقعیت هـا را می نویسـد و 
اشـک می ریـزد بیشـتر از ایـن کـه بـه دنبـال 

باشـد،  بـوده  واقعیت هایـی  و  بیـان حقیقت هـا 
تـاش می کنـد کـه بـه نحـو خـودش را تبرئـه 
کنـد و حداقـل رندانـه می خواهـد که ایـن گونه 
وانمـود کنـد کـه هرچـه کـرده اسـت و هرچـه 
گذشـته اسـت او نیت خیرخواهانه داشـته است 
و بـه دنبـال قـدرت و معامله هـای کثیـف نبوده 
اسـت و قصد خدمت داشـته اسـت. این که این 
مسـیر سـر انجـام ره بـه شـاهراه خیانـت بـرده 

اسـت او بـا نیـت خیـر اقـدام نموده اسـت.
ایـن کـه راوی  از  بیشـتر  معلـم عزیـز رویـش 
ناکامی هـای  روایت گـر  باشـد  واقعیت هـا 
می خواهـد  ولـی  می باشـد؛  خـودش  فاجعه بـار 
مسـیر هایی  تمـام  کـه  بدهـد  را  تلقیـن  ایـن 
کـه بـه بی راهـه رفتـه اسـت نیـت خیر داشـته 
اسـت؛ در حالـي که همـه می داننـد تنها چیزی 
کـه رویـش بـه آن فکـر نمی کـرده اسـت مردم 
و آرمان هایـی مـردم بـوده اسـت و رویـش در 
داشـته  کـه  خیزک هایـی  و  بازی هـا  تمامـی 
اسـت فقـط و فقـط بـه دنبـال منافـع شـخصی 
خـودش بوده اسـت و بـه همین دلیل اسـت که 
هـم در انتخابـات گذشـته ی ریاسـت جمهـوری 
کـه بـا غنـی هم کاسـه شـد و هـم در انتخابـات 
بـود،  پارلمانـی گذشـته کـه خـودش کاندیـدا 
نـه تنهـا مردم کـه حتـا معلمیـن، کارمنـدان و 
شـاگردان لیسـه ی عالـی معرفـت دسـت رد بـه 

سـینه اش زدنـد.«
صابـر عرفانـی از بسـتگان حاجـی محمد محقق 
اسـت. بـا صابر عرفانـی در آغازیـن روزهای پس 
از سـقوط طالبـان آشـنا شـدم؛ امـا هیچ گاهـی 
مجـال نیافتـم کـه ایـن آشـنایی را از نزدیـک 
و بـه صـورت عمیـق تجربـه کنـم. در مـورد او، 
ایـران و کارهایـش در  رابطـه اش بـا اطاعـات 
کنـار محقـق در حد یـک گزارش سـاده از زبان 
برخـی از همکارانـش می شـنیدم. همچنیـن، از 
نزدیکـی و پیونـدش بـا آقـای محقـق آگاه بودم 
آقـای  سیاسـی  ماحـول  در  کـه  می دانسـتم  و 
محقـق از مقـام و منزلتـی برخوردار اسـت و در 
اسـتفاده از امکانـات و فرصت هایـی کـه ماحول 
سیاسـی آقـای محقـق فراهـم می کـرد، سـهم 
درخـوری را برداشـت می کـرد. در کمنتـی کـه 
نگرانی هایـش  پـای  رد  مـن  اسـت،  نوشـته  او 
نسـبت بـه آقـای محقـق را انـکار نمی کنـم؛ اما 
دوسـت دارم او را بـرای بازنگـری تعبیراتـش در 
»خام بـازی« و »سراسـر باخـت را تجربه«کردن 
کثیـف«  »معامله هـای  و  »تبرئه کـردن «  یـا 
و »فقـط و فقـط بـه دنبـال منافـع شـخصی« 
و  خیزک هـا«  و  بازی هـا  »تمامـی  و  بـودن 
بـه  آن  امثـال  و  فاجعه بـار«  »ناکامی هـای 
از  محقـق  آقـای  برداشـت های  و  تجربه هـا 
ارجـاع  او  بـا  سیاسـی ام  همـکاری  و  همراهـی 
عرفانـی  بـرای  می توانـد  محقـق  آقـای  دهـم. 
بگویـد کـه »بـازی خـام و پختـه« در سیاسـت 
»معامله گـر«  و  »معاملـه« چیسـت  و  چیسـت 

چـه  بـه  »خیانـت«  و  »صداقـت«  و  کیسـت 
معناسـت. 

آقـای محقـق به اعتـراف اکثر نزدیـکان وی آدم 
دسـت و دل بـازی اسـت و در ریخـت و پـاش 
متـاع مـادی در ماحـول سیاسـی خـود خسـت 
کثیـف«  »معامله هـای  نمی دهـد.  خـرج  بـه 
و »فقـط و فقـط بـه دنبـال منافـع شـخصی« 
بـودن و امثـال آن در محیطـی ماننـد ماحـول 
آقـای محقـق بیشـتر مجـال بـروز می یابـد. آیـا 
صابـر عرفانـی می توانـد حتـا یـک مـورد از این 
برچسـب هایش را در روابـط من بـا آقای محقق 
نشـان دهـد؟ در همـان زمانی که صابـر عرفانی 
حتـا گامـش را بـدون پـول نقـد و ضمانت شـده 
بـر نمی داشـت، مـن بـه انـدازه ی یـک افغانـی 
پـول کریدیـت تلفنـم را از آقـای محقـق توقـع 
نکـرده ام. کماایـن کـه در تمـام دوران کارم بـا 
اشـرف غنی احمـدزی نیز حسـرت یـک افغانی 
بـرای کریدیـت کارت تلفـن یـا تیـل موتـر یـا 

غـذای روزانـه ام را بـر دلـش گذاشـتم. 
داده  بـرای جامعـه چـه  آقـای صابـر عرفانـی، 
تشـخیص  معیـار  اگـر  امـا  نمی دانـم؛  اسـت، 
کثیـف«  »معامله هـای  و  شـخصی«  »منافـع 
»ثـروت  و  شـخصی«  »متـاع  میـان  تفـاوت 
اجتماعـی« باشـد، صابـر عرفانی بگویـد که او و 
آقـای محقـق چقـدر از »متـاع شـخصی« برای 
گذاشـته اند  مایـه  اجتماعـی«  »ثـروت  تقویـت 
بالعکـس از »ثـروت اجتماعـی«  و چـه مقـدار 
برده انـد.  بهـره  شـخصی«  »متـاع  به عنـوان 
آن گاه همیـن مثـال را بـا مـن و زندگـی فـردی 
ببینـد کـه در زندگـی  تـا  مـن مقایسـه کنـد 
خـود، حتـا بـرای آقـای محقـق، چقـدر مایه ی 
فـردی گذاشـته ام و چـه مقـدار بهـره ی فـردی 
گرفتـه ام. همچنیـن خـوب اسـت آقـای عرفانی 
ببینـد که مـن در معرفـت، به عنوان یـک معلم، 
به عنـوان  اجتماعـی«  »ثـروت  از  مقـدار  چـه 
»متـاع فـردی« اسـتفاده کرده ام و چـه مقدار از 
»متـاع فـردی« بـه مثابـه ی »ثـروت اجتماعی« 
کار گرفتـه ام. در حـزب وحـدت نیـز کارنامـه ی 
کـه  دوران جهـاد  از  فـرد  یـک  به عنـوان  مـن 
خورشـیدی  هجـری   ۶7 سـال های  بـا  مقـارن 
اسـت تـا دوران مقاومـت غرب کابل و تـا دوران 
کارهـای »امـروز مـا« و »عصری بـرای عدالت« 
و تـا کارهایـی کـه در کابـل بـا آقایـان خلیلی و 
محقـق داشـته ام، مثال هـای زیادی بـرای آقای 
عرفانـی می دهـد کـه قضـاوت خـود را کامل تـر 
و منصفانه تـر کنـد. اگـر صابـر عرفانـی فرصتـی 
دندان هایـش  الی  و  بگیـرد  چوبکـی  تـا  کنـد 
آدمـی  گوشـت  شـاید خردوریزهـای  بپالـد،  را 
را کـه در خالی گاه هـای آن گیـر مانـده اسـت، 
بیـرون بکشـد. آن تکه هـای گوشـت از هـزاران 
قربانـی نشـانی می دهـد کـه راز »ناکامی هـای 
فاجعه بـار« مـن و یـاران بـه خـون نشسـته ی 
مـن نیـز اسـتند. شـاید تکه هایی از تـن زخمی 

و مجـروح مـرا هم زیـر دندان هـای تیزش حس 
کنـد. مـن اگـر در هیـچ جایـی بـه شکسـت و 
»ناکامی هـای فاجعه بـار« خـود اعتـراف نکنـم، 
در همراهـی بـا آقـای محقـق و خلیلـی و دانش 
اعتـراف می کنـم. مـن بـا تمـام وجـود و تـوان 
خـود در کنـار ایـن رهبـران کار کـردم؛ هـم در 
حـزب  بامنـازع  رهبـران  این هـا  کـه  دورانـی 
وحـدت بودنـد و میـراث یک مقاومـت و حرکت 
بـزرگ سیاسـی جامعـه را تصاحـب کردند و هم 
در دورانـی کـه بـه مقامـات سیاسـی حکومتـی 
رسـیدند و سـکاندار سیاسـت جامعـه در بسـتر 
قانون منـد مشـارکت در نظـام سیاسـی شـدند. 
مـن، و شـاید هـزاران تـن از دل سـوختگان این 
جامعـه، تلخی شکسـت و ناکامی هـای فاجعه بار 
خـود در رهبـری و مدیریت سیاسـی این آقایان 
را راز نگون سـاری و ذلـت و ابتذال و خردشـدن 
دنیـای  در  آن  متعـدد  نسـل های  و  جامعـه 
سیاسـت می دانیـم. مـن بایـد سـطح تحلیـل و 
توقـع سیاسـی خـود را خیلـی بلنـد ببـرم تا در 
زیـر سـقف آن، ایـن شکسـت و »ناکامی هـای 
فاجعه بـار« را قابـل تحمـل بدانم و هنـوز بگویم 
کـه مـن خوش بینـم و دلیـل ایـن خوش بینـی 
نیـز در ایـن سـطح بلنـد قابل ماحظه اسـت. از 
ایـن کـه بگذریـم، صابـر عرفانی و آقـای محقق 
نیـک می داننـد کـه چگونه مـا را بارهـا به زمین 
زده انـد و چگونـه بـا سـر شکسـته و اسـتخوان 

خردشـده روی میـدان رهـا کرده انـد.
مـن بـا غنی »هم کاسـه« شـدم یـا نشـدم، باید 
دیـده شـود؛ در کجـا و چگونه و در چه سـطح؟ 
امـا هم کاسه شـدن آقـای عرفانـی و محقـق بـا 
غنـی و عبـداهلل بخشـی از همیـن روایـت تلـخ 
اسـت کـه در »اشـکی بـر گونـه ی سـخن« هـم 
مـن  می سـوزاند.  را  گونه هایـم  هـم  و  چشـم 
گوشـه ای از کارم بـا اشـرف غنـی را در »روایت 
یـک انتخـاب« گفتـه ام؛ همـان گوشـه ای کـه با 
آقـای دانـش و خلیلـی و »اتـاق فکـر« ارتبـاط 
سـخن  ایـن  از  زیـادی  گوشـه های  داشـت. 
باقـی مانده انـد کـه شـاید هنـوز بـا گفتـن آن 
فاصله هـای زیـادی داشـته باشـیم. خوب اسـت 
صابـر عرفانـی و آقـای محقق نیز گوشـه هایی از 
کار خـود بـا داکتر عبداهلل و اشـرف غنی را بازگو 
کنند تـا دیگـران بفهمند که »هم کاسـه« بودن 
بـه چـه معنا بـوده و از این هم کاسـه بـودن چه 

کسـی چـه لقمه ای برداشـته اسـت. 
مـن با آقـای صابـر عرفانی بحث خدمـت و نیت 
بحـث  نمی کشـم.  پیـش  را  آن  امثـال  و  خیـر 
انتخابـات پارلمانـی و ایـن  کـه مردم به سـینه ام 
زدنـد و مـرا رأی ندادنـد، نیـز شـماتتی نیسـت 
کـه آقـای عرفانـی و محقـق بـر مـن روا بدارند. 
ایـن »ناکامـی فاجعه بـار«  از  باالخـره، بخشـی 
بـر  آقایـان  ایـن  کـه  اسـت  فضایـی  محصـول 

جامعـه حاکـم کـرده اند.
این هم درسی از گذشته است، آقای عرفانی!

تأملی بر دو کمنت از دو دیدگاه
 عزیز رویش

)تأملی بر پست اسد بودا و کمنت های برخی کاربران فیس بوکی - قسمت دوم(
و  چیـن  روسـیه،  امریـکا،  چهار جانبـه  ی  نشسـت  در 
بـود، طرف هـای  پاکسـتان کـه در بیجینـگ برگـزار شـده 
اشـتراک کننده ی آن تاکیـد کرده انـد کـه آغـاز گفت وگوهای 
بین االفغانـی، منجـر بـه شـکل گیری چارچـوب صلـح خواهد 

. شد
در ایـن شـکی نیسـت کـه بهتریـن چارچـوب، بـرای صلـح 
حکومـت  کـه  می آیـد  وجـود  بـه  صورتـی  در  افغانسـتان 
افغانسـتان، به عنـوان طـرف اصلـی جنـگ از سـوی طالبـان 
شـناخته شـده و در نتیجـه، نشسـتی میـان هـر دوی آنـان 
برگزار شـود؛ امـا نشسـت  بین االفغانی ای کـه در آن حکومت 
افغانسـتان و طالبـان رو در رو قـرار داشـته باشـند، نیازمنـد 
بـه پادرمیانی کشـورهایی اسـت که سـران طالبـان را به میز 

مذاکـره بـا حکومت بکشـاند. 
چنیـن گفت وگویـی، ایـن مزیـت را دارد کـه در آن خـارج از 
مباحـث بیرونـی جنـگ، فرصـت بحث بر سـر اوضـاع درونی 
افغانسـتان مطـرح می شـود و دو طـرف می تواننـد، بـه طـور 
مسـتقیم خواسـته های شـان را با یک دیگر در میـان بگذارند 

و روی منافـع ملـی به بحـث بپردازند.
در نشسـت های طالبـان بـا کشـورهای دیگـر، آنچـه مطـرح 
می شـود، بیشـتر بر اسـاس منافع کشـورهای برگزارکننده ی 
گفت وگوهاسـت. ایـن یک امر طبیعی اسـت؛ چـرا که طالبان 
به عنـوان یـک گـروه تروریسـتی، همـواره تهدیـدی شـمرده 
شـده که ممکن اسـت بـه کشـورهای مختلفی سـرایت کند. 
چنانچـه تـا بـه حـال نیـز این سـرایت را داشـته اسـت. پس 
بنابرایـن، اولیـن چیزی که برای هر کشـوری که در تسـهیل 
گفت وگوهـا تـاش کرده اسـت اهمیـت دارد، تأمیـن امنیت 

مردمش اسـت.
ایـن نگرانی هـا از سـوی کشـورهای مختلـف، بـه ایـن دلیـل 
اسـت کـه طالبـان، در دوران حکومت شـان و در عیـن حـال 
در زمانـی کـه بـه جنگ بـا حکومـت افغانسـتان و خارجی ها 
اسـتوار  افراطی شـان،  موضـع  بـر  همیشـه  پرداخته انـد، 
بوده انـد و ایـن خطـری اسـت کـه تضمیـن ایـن گـروه را در 
مـورد عـدم وصلـت دوبـاره بـا گروه هایی چـون القاعـده، زیر 

سـوال می بـرد.
امـا در نهایـت، آنچـه می توانـد ایـن تهدیـد را کمتـر کنـد و 
یـا هـم در صورت برگـزاری نشسـت های موثرتـری، آن را به 
کلـی از میـان برداشـته و تضمینـی بـرای عـدم اسـتفاده ی 
دوباره ی افغانسـتان جهت اهداف تروریسـتی باشـد، نشستی 
اسـت کـه مردم افغانسـتان در آن نمایندگان رسـمی داشـته 
باشـد. نشسـت بین حکومـت و طالبـان نیز نیازمند بسـیاری 
از مـوارد اسـت کـه باید نظر به آن هـا، توافق بر سـر برگزاری 

نشسـت دو طـرف صـورت بگیرد. 
طالبـان کـه در ایـن اواخـر، بیشـتر بـه خاطـر اشـتراک در 
گفت وگوهـای صلـح، در رسـانه ها خبرسـاز شـده اند، توقـع 
انعطـاف  از خـود  نیـز،  میدان هـای جنـگ  در  کـه  مـی رود 
نشـان بدهنـد. در واقـع، آنچـه کـه زمینه ی یـک گفت وگوی 
همه جانبـه و امیدوارکننـده را میـان حکومـت و طالبـان بـه 
وجـود مـی آورد، اعـام آتش بسـی اسـت کـه تـا توافـق کلی 
میـان دو طـرف بایـد پـا برجـا بمانـد. گفت وگـوی صلـح، در 
صورتـی کـه میـدان جنگ هیچ تغییـری نکند، بی معنا اسـت 
و نتیجـه ای نیـز در پـی نخواهـد داشـت. آقـای خلیـل زاد در 
تویتـی در مـورد نشسـت بیجینگ گفته اسـت: »مـا همچنان 
بـر ضرورت کاهش سـطح خشـونت در زمان فعلـی و برقراری 
یـک آتش بـس همه جانبـه و دایمـی همزمـان بـا مذاکـرات 
بین االفغانـی توافـق کردیـم. مـا توافـق کرده ایـم کـه توسـعه 
خواهیـم  بین المللـی  بیشـتر  شـرکای  از  و  یافـت  خواهیـم 

خواسـت تـا همزمـان بـا آغـاز مذاکـرات بـه مـا بپیوندند.«
نیـاز بـه ایجـاد یـک تفاهـم کـه بـر اسـاس آن، حمـات دو 
طـرف کاهـش یافتـه و در نهایـت بـه یـک آتش بـس قطعـی 
بینجامـد، از اسـاس های یـک گفت وگوی موثر اسـت؛ در غیر 
ایـن صـورت، حکومت افغانسـتان بایـد در تـاش راه  دیگری 

بـرای پایـان دادن بـه جنـگ جاری در کشـور باشـد.
بـا وجـود جریـان  گفت وگوهـا، طالبـان در ایـن روزها بیشـتر 
از پیـش بـه حمـات تروریسـتی خـود ادامـه می دهنـد و در 
تـاش گسـترش نفوذ خـود در ولسـوالی ها و والیات اسـتند. 
دیـروز مسـؤوالن در والیـت بادغیـس، از حملـه ی مهاجمـان 
انتحـاری بـه فرماندهـی پولیـس ایـن والیـت خبـر دادند که 
تـا دیـر وقـت و سـاعات طوالنـی، درگیـری میـان دو طـرف 
در جریـان بـود. ادامـه ی چنیـن حماتـی از سـوی طالبـان، 
در کنـار بیشـتر شـدن تنش هـا و جـدی شـدن آن، همیشـه 
قربانی هایـی را از مـردم ملکـی در پـی داشـته اسـت. ایـن 
حمـات در جریـان گفت وگوهـای صلح، نفس ایـن گفت وگو 
را کـه بـرای ختـم جنـگ افغانسـتان برگزار شـده و اشـتراک 

ایـن گـروه را بـه مقصـد صلـح، زیـر سـوال می برد. 

گفت وگو بر سر صلح در میدان 
جنگ اثر نخواهد داشت

سرمقاله
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قصه ی آدم های زیر پل سوخته

سیستم َبرده داری افیونی 
زیر پل سوخته

 حسن ابراهیمی

حـاال مدتـی شـده بـود کـه دیگـر بـه پـل 
سـوخته و زندگـی در آن دخمه هـای تاریـک 
کـه در زیـر پـل بـرای هـر معتـاد یـک خانه 
محسـوب می شـد، عـادت کـرده بـودم و هر چنـد که بیـرون از 
پـل سـوخته اتـاق داشـتم و می توانسـتم روزهـا به صـورت آرام 
سـاعت ها در آن جـا بگذرانـم و بـه پـل سـوخته نیایـم و فقـط 
شـب ها بـرای جمـع آوری پول هـای شیشـه کـه بـه سـاقی ها 
داده بودیـم، بیایـم؛ امـا انـگار دیگـر آن اتـاق بـرای مـن خیلی 

کوچکتـر از آن جهـان پـل سـوخته بـود. 
همیـن کـه صبح هـا از خـواب بیـدار می شـدم، دلـم بی قـرار 
ایـن بـود کـه زودتـر بـروم زیـر پـل سـوخته و سـاعت های روز 
را آن جـا سـپری کنـم. دیگـر زیـر پـل سـوخته برایـم آن مکان 
کثیـف و پـر از تعفـن نبـود و هیـچ چیـزی نمی توانسـت مـرا 
از آن جـا دور کنـد. آن وقت هـا کـه معتـاد نبـودم و از روی 
پـل سـوخته می گذشـتم و معتـادان را می دیـدم کـه در چنین 
جـای کثیـف و آلـوده بـا بـوی بـد و مشـمیزکننده در همدیگر 
سـاعت ها می لولیدنـد، یـک سـوال تمـام ذهنـم را درگیـر خود 
می کـرد کـه این هـا چطـور می تواننـد از اصـل مهـم انسـانیت 
کـه تمیـز زندگـی کـردن و مرتب بودن اسـت، گذشـته باشـند   
و حاضـر شـوند کـه باقـی عمـر خـود را ایـن گونـه و در چنین 
شـرایطی زندگـی کننـد و نفـس بکشـند. واقعـا برایـم دردناک 

بـود و پذیریـش آن سـخت.
امـا مدتـی نگذشـت کـه باید مسـیر زندگـی من این طـور پیش 
می رفـت تـا بـه این سـوال خود پاسـخی داشـته باشـم و وقتی 
دیگـر کار از کار گذشـته بـود و معتـاد شـده بـودم و اجبـار بـه 
مصـرف را در خـود حـس می کـردم، تـازه فهمیـده بـودم کـه 
باالتـر از اصـل انسـانیت ایـن مخـدر لعنتـی اسـت کـه وقتـی 
دچـارش شـوی، دیگـر برایـت مهـم نیسـت کـه تو کی سـتی و 

چی سـتی و قبـل از ایـن چطـور زندگـی می کـردی؟
مـن انسـانی را در خود پیدا کـرده بودم، آن قـدر ضعیف و عاجز 
کـه قـدرت مـواد مخـدر او را زیـر سـلطه ی خـود گرفتـه بود و 
همـه فکـر و ذهـن و جسـم ایـن انسـان تسـلیم افیـون شـده 
بـود. مـن در خـود انسـانی را پیـدا کـرده بـودم کـه بـه تمـام 
معنـا بَـرده ی ایـن مخـدر لعنتـی شـده بـود و بایـد هـر روز و 
هـر نفسـش را در خدمـت ایـن می بـود کـه چطـور در زیـر پل 
سـوخته بـه هـر در و دیـواری بزنـد تـا پـول پیـدا کنـد و ایـن 

مخـدر را بـه  دسـت بیـاورد و مصـرف کنـد.
هـر طـور و هـر جـور آدمی که باشـد، مطمیـن اسـتم وقتی آن 
آدم بـه مـواد مخـدر اعتیاد پیدا کنـد، این جهـان اعتیاد طوری 
اسـت کـه مخدر بـه تو اجـازه نمی دهد حتـا یک لحظـه به این 
فکـر کنـی کـه تـو می توانـی بـدون مـواد مخـدر نفس بکشـی 
یـا ایـن کـه قبـل از ایـن کـه معتـاد شـوی، تـو آدمـی بـودی 
کـه بـدون مـواد مخـدر هـم داشـتی زندگـی می کـردی و حاال 
چـرا خـود را بـدون مـواد مخـدر نمی توانـی تصـور کنـی؟ مـن 
ایـن تـاش مسـرانه را روزانـه در زیر پل سـوخته در عـزم تمام 
آن آدم هـای معتـادی کـه آن جـا بودنـد، می دیدم و خـودم هم 
شـده بـودم بخشـی از ایـن تـاش بی ثمر مـا بَرده هـای مخدر و 

سیسـتمی که دنبـال همیـن بودند. 
شـاید در آوان ورود هـر معتـاد بـه زیـر پل سـوخته، ایـن که تو 
بایـد در خدمـت سیسـتم باشـی زیـاد محسـوس نباشـد و فقط 
ایـن برایـت مهـم باشـد کـه چطور پـول داشـته باشـی و چطور 
مـواد مصرفـی ات را تهیـه کنـی و از چـه کسـی تهیـه کنـی تـا 
مـواد دسـت اول داشـته باشـد تـا زیادتـر نشـئه کنـی و زیادتر 
بکشـی.  آن روزهـا مـن در پـل سـوخته تبدیـل شـده بـودم به 
یـک بَـرده ی تمام عیـار بـرای درآمدزایـی بیشـتر آدم هایـی که 
می توانسـتند از وجـود مـن بیشـتر سـود ببرنـد و حتـا دیگـر 
برایـم بیـرون از پـل سـوخته هیـچ جالبـی و تاز گـی نداشـت و 
حتـا وقت هایـی می شـد که چنـد شـبانه روز از زیر پل سـوخته 
بیـرون نمی آمـدم و سـعی می کردم کـه راه های تـازه ای را برای 
بـاال بـردن درآمـد خـود پیـدا کنم و همیـن حریص شـدن یک 
معتـاد همـان چالـه ای اسـت کـه با دسـت خـود بـرای خودش 
می کنـد و خـودش را بـا طناب خـودش در این چالـه می اندازد. 
ایـن حریـص شـدن و طعمـه ی زیاد من بـرای به دسـت آوردن 
پـول و مـواد مخدر سـبب شـده بود کـه دیگر خود را در پشـت 
میله هـای نامرئـی پـل سـوخته اسـیر نگـه دارم و جهـان خود را 
کوچک تـر و کوچک تـر کنـم و در سیسـتم بَرده کشـی افیونـی 
زیـر پـل سـوخته حـل شـوم و گم شـوم و بعدهـا تبدیل شـوم 
بـه یـک نقطـه مثـل بقیه معتادهـای دیگـر زیر پل سـوخته که 
فقـط می تـوان از بـاالی پـل سـوخته بـه آن نگریسـت و قابـل 

نبود. تشـخیص 

امریکا چگونه می تواند
به افغانستان »میراث خوب« بگذارد

ــاره ی  زلمــی خلیــل زاد کــه برنامــه ی امریــکا در ب
بــه  می کنــد،  مدیریــت  را  افغانســتان  صلــِح 
ــروج  ــس از خ ــکا پ ــت: »امری ــه اس ــی گفت تازه گ
میــراث   می خواهــد  افغانســتان  از  نیروهایــش 
خــوب بــه  جــا بگــذارد.« ایــن کشــور تنهــا خــود 
پیمــان  می خواهــد  نمی کشــد،  جنجــال  از  را 
صلحــی را به وجــود آورد و بــا افغانســتان رابطــه ی 

ــد. ــته باش ــدت داش درازم
خلیــل زاد ایــن گفته هــا را پــس از دور هفتــم 
ــأت  ــت هی ــان نشس ــان و پای ــا طالب ــرات ب مذاک
ــزار  ــر برگ ــر دو در قط ــه ه ــان ک ــا طالب ــل  ب کاب
شــده بــود، بیــان کــرده اســت. او می گویــد 
ــور  ــار مح ــاره ی چه ــکا درب ــان و امری ــه طالب ک
ــان،  ــا طالب ــرات ب ــوب مذاک ــده در چارچ تعیین ش

بــه توافــق نســبی رســیده اند.
ــی  ــای امریکای ــروج نیروه ــار محــور، خ ــن چه  ای
ــکا  ــه امری ــان ب ــد طالب ــتان، تعه ــو از افغانس و نات
ــتی  ــای تروریس ــایر گروه ه ــده و س ــا القاع ــه ب ک
قطــع رابطــه کننــد، آغــاز مذاکــرات بین االفغانــی 

می باشــند.  آتش بــس،  و 
 پیــش از ایــن، طالبــان نیــز بــا ابــراز خوش بینــی 
از نتیجــه ی مذاکــرات بــا امریــکا گفتــه بودنــد کــه 
ــا  ــو، ب ــی و نات ــای امریکای ــاره ی خــروج نیروه درب

ــق رســیده اند. ــه تواف ــکا ب امری
ــأله ی  ــان مس ــا طالب ــکا ب ــر امری ــاه  دیگ ــا دو م ت
ــد  ــل زاد می گوی ــرد. خلی ــد ک ــل خواه ــود را ح خ
ــان و خــروج  ــا طالب ــق ب ــس از تواف ــکا پ ــه امری ک
برجــا  میــراث  خــوب  خــود  از  نیروهایــش، 
ــد  ــه بگوی ــن گفت ــا ای ــد ب ــذارد. او می خواه می گ
کــه امریــکا نمی خواهــد تجربــه ی اتحــاد جماهیــر 

ــد. ــرار کن ــابق، را تک ــیه ی س ــا روس ــوروی ی ش
ــیه،  ــش روس ــه نق ــکا ب ــل، امری ــن دلی ــه همی   ب
ــح  ــد صل ــه ای در رون ــای منطق ــن و قدرت ه چی
تاکیــد می کنــد. اگــر امریــکا ماحظــات ایــن 
کشــورها را در نظــر بگیــرد، روســیه و چیــن 
ــِح  ــه ی صل ــه برنام ــد ک ــق دارن ــر تواف ــن ام ــه ای ب
ــه موفقیــت برســد. طالبــان  ــا طالبــان، ب امریــکا ب

در قــدرت باشــند و بــا القاعــده و ســایر گروه هــای 
ــد. ــاط کنن ــع ارتب ــتی  قط تروریس

ــکا  ــا امری ــن ب ــیه و چی ــترک روس ــدگاه مش  دی
ــرایطی  ــا ش ــکا را ب ــرایط امری ــه، ش ــن زمین در ای
ــتاد  ــه ی هش ــان ده ــابق در پای ــوروی س ــه ش ک
میــادی داشــت، متفــاوت کــرده اســت. بــا 
ــروج  ــان خ ــز می ــابهی نی ــرایط مش ــم، ش ــن ه ای
نیروهــای شــوروی و امریکایــی وجــود دارد. در 
ــامی  ــدرو اس ــت تن ــن حکوم ــان، مجاهدی آن زم
و  ایــن شــرایط  طالبــان  می خواســتند، حــاال 

گرفته انــد.  را جــدی  داعیــه 
ــن  ــگ مجاهدی ــه ی جن ــابق در نتیج ــوروی س ش
بــود،  بــزرگ آن هــا  از حامیــان  امریــکا  کــه 
ــد. حــاال  ــرک کن ــت افغانســتان را ت ــم گرف تصمی
ــدار  ــگ دوام ــال جن ــده س ــس از هج ــکا پ امری
ــه  ــد ک ــرک می کن ــتان را ت ــان، افغانس ــا طالب ب
ــر دوی  ــت. ه ــروه اس ــن گ ــان ای ــیه از حامی روس
ایــن قدرت هــا، موفــق نشــدند بــا قــدرت نظامــی، 
حفــظ  آوردنــد  به وجــود  کــه  را  دولت هایــی 
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ــروج  ــتراک خ ــه اش ــاوت و وج ــه تف ــه ب ــا توج ب
ــش  ــتان، پرس ــابق از افغانس ــوروی س ــکا و ش امری
ــد از  ــه بع ــکا چگون ــه امری ــن اســت ک ــی ای اساس
ــان،  ــا طالب ــح ب ــق صل خــروج از افغانســتان و تواف
بــرای  خــود  از  کــه  شــود  موفــق  می توانــد 
افغانســتان میــراث  خــوب بگــذارد؛ در حالــی 
ــکا در  ــروج امری ــان خ ــتراک می ــکات اش ــه ن ک
ایــن زمــان و خــروج شــوروی در دهــه ی هشــتاد 

ــت. ــتر اس ــتان، بیش ــادی از افغانس می
ــرای  ــزرگ ب ــر ب ــن خط ــِد مجاهدی ــان مانن  طالب
ــه  ــن ک ــل ای ــه دلی ــت؛ ب ــان اس ــتان و جه افغانس
ــروه  ــن گ ــر ای ــدارد؛ اگ ــود ن ــی وج ــچ تضیمن هی
ــس از خــروج  ــد، پ ــکا بده ــه امری ــم ب ــدی ه تعه
نیروهــای امریکایــی و ناتــو بــه آن تعهــد پای بنــد 
بمانــد و بــار دیگــر افغانســتان را بــه مرکــز 

ــد. ــل نکن ــزم تدی ــرورش تروری پ
ــی  ــن حام ــکا بزرگتری ــه امری ــی ک ــت کنون  دول
ــت  ــا دول ــابه دارد ب ــت مش ــز سرنوش ــت نی آن  اس
ــه ی  ــوروی درده ــای ش ــروج نیروه ــده از خ بازمان
ــراث  ــد می ــر بخواه ــکا اگ ــادی. امری ــتاد می هش
خــوب بــرای افغانســتان بگــذارد، بایــد نظــام 
ــی اســت کــه  ــن درحال ــی را حفــظ کنــد. ای کنون

ایــن هــدف  امریــکا و قدرت هــای منطقــه ای 
ــه در  ــی ک ــه ی صلح ــد. برنام ــال نمی کنن را دنب
ــکا  ــت. امری ــن اس ــم و ناروش ــت مبه ــان اس جری
تنهــا بــه ایــن نکتــه اهمیــت می دهــد کــه 
ــت  ــک دول ــد ی ــان بای ــا طالب ــح ب ــه ی صل نتیج
ــم  ــش مه ــا برای ــد، حت ــان باش ــا طالب ــترک ب مش

ــد. ــه باش ــت چگون ــن دول ــه ای ــت ک نیس
 خلیــل زاد کــه شــعار می دهــد امریــکا می خواهــد 
بعــد از خــروج نیروهایــش بــرای افغانســتان میراث 
ــه از  ــه اســت ک ــا گفت ــذارد، باره  خــوب برجــا بگ
دیــد او اگــر طالبــان و دولــت افغانســتان بتواننــد 
ــارت  ــی و ام ــام کنون ــط از نظ ــِت مختل ــک دول ی
طالبانــی را به وجــود بیاورنــد، راه حــل اســت. اگــر 
ــی روشــن  ــن باشــد -تاجای ــکا چنی سیاســت امری
اســت ایــن نســخه را دنبــال می کنــد- ایــن الگــو 
ــرای مــردم افغانســتان میــراث مثبــت نیســت.  ب

نشســت بین االفغانــی ای کــه در قطــر برگــزار شــد، 
بخشــی از برنامــه ی مصالحــه بــا طالبــان بــود کــه 
ــکا، آن را زمینه ســازی  ــده ی امری ــل زاد، نماین خلی
کــرده بــود. کســانی کــه از کابــل در ایــن نشســت 
ــای  ــان و نهاده ــان، جوان ــدگان زن ــوان نماین به عن
مدنــی شــرکت کــرده بودنــد، نتوانســتند از نظــام 
جمهــوری، حقــوق زنــان، آزادی هــای اجتماعــی و 
ــاع کننــد. آن هــا کــه  ارزش هــای دموکراتیــک دف
بیشترشــان در امریــکا تحصیــل کرده انــد بــا 

پذیرفتــن ایــن  کــه یــک دولــت اســامی به وجــود 
آیــد و حقــوق زنــان در چارچــوب مذهــب درنظــر 
بــه نحــوی نظــر  گرفتــه شــود، موافق انــد و 
طالبــان را پذیرفتنــد. بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت، 
بــه نظــر می رســد بــرای امریــکا مهــم نیســت کــه 

نتیجــه ی صلــح بــا طالبــان چنیــن باشــد.
 اگــر  نتیجــه ی صلــح بــا طالبــان این گونــه 
شــود، میــراث امریــکا بــه افغانســتان یــک دولــت 
ــکا  در  ــود. امری ــد ب ــی خواه ــی مذهب عقب گرای
ــراث  خــوب  ــه افغانســتان می ــد ب ــی می توان صورت
بگــذارد کــه صلــح بــا طالبــان طــوری بــه نتیجــه 
ــتان  ــاله ی افغانس ــای هجده س ــه ارزش ه ــد ک برس
ــی،  ــام سیاس ــودن نظ ــوری ب ــود. جمه ــظ ش حف
حقــوق زنــان، آزادهــای اجتماعــی و حقــوق 
 شــهروندی پذیرفتــه شــوند. مــردم افغانســتان در 
هجــده ســال گذشــته بــرای حفــظ ایــن ارزش هــا 
ــا  ــت صده ــت از دول ــرای حمای ــی داده و ب قربان
ــکا در  ــده اند. امری ــته ش ــی کش ــر نظام ــزار غی ه
ــراث خــوب  ــه افغانســتان می ــد ب ــی می توان صورت
بگــذارد کــه نظــام سیاســی  پــس از مصالحــه 
بــا طالبــان، دموکراتیــک باشــد. افراط گرایــان 
مذهبــی و تروریســتان قدرت منــد نشــوند. دولتــی 
به جــود آیــد کــه مــردم افغانســتان از آن حمایــت 
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بشیر یاوری

حرف هـای  بـه  واکنـش  در  افغانسـتان  حکومـت 
اخیـر طالبان در مـورد انتخابات ریاسـت جمهوری 
هـر  تحـت  انتخابـات  کـه  می گویـد  افغانسـتان، 

شـرایطی برگـزار خواهـد شـد. 
جمهـوری  ریاسـت  سـخنگوی  صدیقـی،  صدیـق 
انتخاباتـی  »تقویـم  می کنـد:  تاکیـد  افغانسـتان، 
آمـاده و واضح اسـت و انتخابات ریاسـت جمهوری، 

تحـت هـر شـرایطی برگـزار خواهـد شـد.«
طالبـان بـه تازگـی اعـام کرده انـد کـه برگـزاری 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری افغانسـتان بـا حضور 
نیروهـای خارجـی در ایـن کشـور، برای ایـن گروه 

غیرقانونـی و غیرقابـل پذیـرش اسـت.

هیـأت  عضـو  سـتانکزی،  عبـاس  محمـد  شـیر 
بـا  گفت وگـو  در  طالبـان  گفت وگوکننـده ی 
مینی چـی شـیمبون، یـک رسـانه ی جاپانـی، گفته 
اسـت که اگر انتخابـات پیش از توافـق صلح برگزار 
شـود، جنگجویان طالبـان از حمله بـاالی نیروهای 

امریکایـی در افغانسـتان دریـغ نخواهنـد کـرد.
او تاکیـد کـرده اسـت: » هرگونـه انتخابـات زیـر 
»اشـغال« نیروهـای خارجـی، غیرقانونی اسـت، ما 

بپذیریـم.« نمی توانیـم  را  آن 
در  طالبـان  گفت وگوکننـده ی  هیـأت  عضـو  ایـن 
کـه  اسـت  کـرده  تاکیـد  همچنـان  صلـح،  مـورد 
کشـورهای اروپایـی و آسـیایی، بـه ویـژه جاپـان 
قـرار اسـت پـس از امضـای یـک توافق بـا حکومت 
افغانسـتان، خـروج نیروهای امریکایی از افغانسـتان 

را ضمانـت کننـد.
ایـن عضـو گـروه طالبـان تصریح کـرده اسـت: »بر 
اسـاس طرحی کـه مـا در مـورد آن توافـق خواهیم 
کـرد، یـک توافق نامـه در برابـر تضمین کننـد گان 
امضا خواهد شـد. امیـدوارم که کشـورهای اروپایی 

باشـند.  توافـق  ایـن  تضمین کننـدگان  آسـیایی  و 
در ایـن مـورد تمامـی طرف هـا تصمیـم خواهنـد 

» گرفت.
ایـن حرف هـای نماینـدگان طالبـان در حال مطرح 
حکومـت  مقام هـای  ایـن  از  پیـش  کـه  می شـود 
افغانسـتان بارهـا بـه برگـزاری به موقـع انتخابـات 

ریاسـت جمهـوری تاکیـد کرده انـد. 
محمـد اشـرف غنی، رییـس جمهـوری افغانسـتان، 
هفتـه ی گذشـته در نشسـت کابینـه اش گفـت که 
در مـورد زمـان برگـزاری انتخابـات هیـچ شـک و 

باشـد. نباید  شـبهه ای 
کـه  کـرد  تصریـح  افغانسـتان  رییس جمهـوری 
»صلـح و انتخابـات متمـم یکدیگرند نـه بدیل هم« 
و به همیـن دلیـل، هر دو رونـد باید به گونـه موازی 

پیـش برده شـوند.
هدف موافقت صلح، خروج نیروها نیست

بـا ایـن حال اما زلمـی خلیل زاد، نماینـده ی ویژه ی 
ایـاالت متحـده ی امریـکا بـرای صلـح افغانسـتان، 
روز پنج شـنبه ی هفتـه ی گذشـته، در یـک پیـام 

ویدیویـی در نشسـتی در واشـنگتن گفـت که آنان 
تنهـا بـه خاطـر خـروج نیروها، بـا طالبـان موافقت 
نمی کننـد، بـل امریـکا یـک موافقت نامـه ی جامـع 

صلـح را بـا طالبـان می خواهـد.
او تاکیـد دارد کـه کشـورش می خواهـد بـه جنـگ 
آقـای  دهـد.  پایـان  مذاکـره  راه  از  افغانسـتان 
خلیـل زاد تصریـح کـرده اسـت کـه امریـکا دنبـال 
توافقـی در بخـش صلـح اسـت کـه در نتیجـه ی 
آن واشـنگتن بتوانـد بـه رابطـه ی درازمدتـش بـا 

ادامـه دهـد. افغانسـتان 
نماینـده ی  کـه  اسـت  نوشـته  پـرس،  اسوشـتید 
صلـح  بـرای  امریـکا  متحـده ی  ایـاالت  ویـژه ی 
افغانسـتان گفته اسـت که »ما پس از بیرون شـدن 
از افغانسـتان می خواهیـم یـک میـراث خـوب را به 

جـا بگذاریـم.«
سـتاد  رییـس  میلـی،  مـارک  نیـز  ایـن  از  پیـش 
مشـترک نیروهـای امریکایی، خـروج نیروهای این 
کشـور از افغانسـتان را یک اشـتباه راهبردی عنوان 
کـرده بـود. او تاکید کـرده بود کـه »در حال حاضر 
ایـاالت متحـده ی آمریـکا در یـک فضـای رقابتـی 
میـان قدرت هـای بـزرگ زندگـی می کند و بـه باور 
مـن، خـروج زودهنـگام از افغانسـتان، می تواند یک 

اشـتباه راهبردی باشـد.«
در حـال حاضـر رونـد گفت وگوهـای صلـح میـان 
مرحلـه ی  در  امریکایـی  مقام هـای  و  طالبـان 
ایـن  دور  هفتمیـن  اسـت.  رسـیده  حساسـی 
گفت وگوهـا هفتـه ی پیـش برگـزار شـد. مقام های 
امریکایـی دور اخیـر ایـن گفت وگوهـا را مفیـد و 
تاثیرگذارتـر از مرحله هـای قبلـی خوانـده و تاکیـد 
کرده انـد کـه در آن روی چهـار موضـوع از جملـه 
تروریـزم،  مسـأله ی  خارجـی،  نیروهـای  خـروج 
آتش بـس  و  بین االفغانـی  رسـمی  گفت وگـو 

اسـت. گرفتـه   صـورت  خوبـی  پیشـرفت های 
آنـان ابـراز امیـدواری کرده انـد که ایـن گفت وگوها 
تـا اول مـاه سـپتمبر یـک نتیجـه ی مؤثـری را در 

پی داشـته باشـد.

  علی شیر شهیر

واکنش حکومت در مود مشروط سازی انتخابات توسط طالبان؛

انتخابات تحت هر شرایطی برگزار می شود
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روایت مهاجران افغانستان

آن روی سکه ی مهاجرت
در ایران

می شـد؛  شـروع  بازیگری مـان  ورکشـاپ  امـروز 
سـالی  یـک  کـه  گـروه  بچه هـای  از  تـا  هشـت  بـا 
می شـود بـا هـم تمریـن می کنیـم، ایـن ورکشـاپ رو 
ثبت نـام کـرده بودیـم. جلـِو سـالن تئاترشـهر منتظر 
همدیگـر ماندیـم تـا بـا هم وارد سـالن قشـقایی تئاترشـهر شـویم. بیشـتر 
شـرکت کنندگان وارد سـالن شـده بودنـد مـا هـی دست دسـت می کردیـم، 
در نهایـت وارد سـالن شـدیم و یـک ردیـف عقبتـر از بقیـه روی صندلـی 
تماشـاگرها نشسـتیم. بـه جـز ما هشـت نفر، بیسـت نفـر دیگر هـم در این 
ورکشـاپ شـرکت کـرده بودند. کارگـردان و مترجمش وارد سـالن شـدند، 
از مـا خواسـتند کـه لبـاس مناسـب تمرین مـان را بپوشـیم و روی صحنـه 
بیاییـم. کارگردان با دسـتیارش حرف می زد و من از شـنیدن زبان شـیرین 
ایتالیایـی لـذت می بـردم. دور تـا دور صحنـه بـه حالـت دایـره ایسـتادیم، 
مترجـم و دسـتیار کارگـردان از طـرف خـودش و کارگردان گفـت: »خوش  
آمدیـد، تشـکر از ایـن کـه آمدید، خیلی خوشـحال اسـتیم از ایـن که چند 
روز را باهـم سـپری خواهیـم کـرد، برای این که بیشـتر با هم  آشـنا بشـیم 
یکی یکـی هـر کسـی کـه آماده  اسـت بیاد وسـط، خـودش رو معرفـی کنه، 
بگـه امـروز صبـح چـه کارهایـی کردیـن و از چـه مسـیری خودتـون رو به 
سـالن رسـوندین.« یکـی دو نفـر خودشـان را معرفـی کردنـد، از بچه هـای 
مـا کسـی رغبـت بـه ایـن کار نداشـت، نفر قبـل معرفیـش تمام شـد، همه 
دسـت زدنـد، ایـن بـار مـن رفتـم. »علی اصغـر حسـینی ام، خانه مـان شـهر 
ری، باقرشـهر اسـت، امروز که شـنبه و اول هفته  اسـت مادرم قصد داشـت 
بـه خانـه ی بـرادرم بـرود؛ او بـرای کمـک و نگـه داری بچه هـای بـرادرم که 
چنـد هفتـه ای میشـه به دنیا آمدنـد به خانه ی شـان می رود و آخـر هفته ها 
بـه خانـه ی خودمـان برمی گـردد. امروز صبح از من خواسـت کـه تا خانه ی 
بـرادرم بـا او بـروم، وسـایلش را گرفتـم، یکـی از خیابان هـای اصلـی شـهر 
را کـه طوالنـی هـم بـود از اول تـا آخـرش پیـاده رفتیـم، به جـاده ی اصلی 
رسـیدیم، بـرای عبـور از آن، از پـل عابـر کـه پلـه برقـی داشـت اسـتفاده 
کردیـم، مـادر چادرش را جمـع کرده بود، انگار داشـت به نبـردی می رفت.

بـه مقصـد رسـیدیم، زنگ در خانـه را زدم، زن داداشـم آیفون را برداشـت، 
وقتـی صـدای مرا شـنید، تعـارف کرد داخـل بیایـم، گفتم نه، گفـت داری 
میـری سـرکار، گفتـم نـه میـرم سـر کاس. گفـت: آهـان امـروز کاس 
داری، گفتـم ایـن هفتـه کا سـر تمریـن اسـتم، گفـت: پس ایـن هفته کا 
سـر کار نمیـری، گفتـم آره و خداحافظـی کردیـم. بـه ایسـتگاه رفتـم و 
سـوار مینی بـوس  متـرو شـدم، بلیـت متـرو را از کیفـم درآوردم و کرایـه ی 
مینی بـوس را حسـاب کـردم. مثـل همیشـه سـوار متـرو شـدم، ایسـتگاه 
تئاترشـهر پیـدا شـدم، بـا بچه هـا آمدیم داخـل سـالن و مابقـی ماجراها.«[ 
در یکـی از تمرین هـا، از ما خواسـتند به دو گروه، یک دسـته آدم های قشـر 
مرفه و یک دسـته آدم های قشـر فقیر و کارگر تقسـیم شـویم، من تصمیم 
گرفتـم داخـل دسـته ی آدم های مرفه باشـم، بچه های گـروه خودمان کمتر 
وارد ایـن قشـر شـدند. کارگـردان گفت: »تصور کنید ما سـوار یک کشـتی 
بـزرگ بـه نـام تایتانیـک اسـتیم، افـراد فقیـر در طبقـه ی پاییـن و افـراد 
ثروت منـد در طبقـه ی بـاال اسـتند، حـاال افـراد فقیـر داخـل ایـن مربع هـا 

بشـینند و افـراد ثروت منـد در میـان مربع هـا قـدم بزننـد.«
مـن و دوسـتم شـروع کردیـم بـه قدم زدن، سـیگار کشـیدن و نـگاه کردن 
بـه دریـا، در مسـیر هـر آدم ثروت منـدی دیگـری را می دیدیـم، سـام و 
بـه خانم هـای ثروت منـد هـم ادای احتـرام می کردیـم، زیرچشـمی همه ی 
دخترهـا و زن هـا را هـم دیـد می زدیم، در مـورد این که روی چـه کارهایی 
بهتـر اسـت سـرمایه گذاری کنیـم صحبـت می کردیـم و در مـورد مراسـم 

پیـش رو، کلیسـا و ...
در روزهـای بعـد،  متـن نمایـش کـه مجموعـه ای از تک گویی هـای افـراد 
مختلـف بـود بین بازیگرها تقسـیم شـد؛ بازیگرهـا در انتخاب متـن و تغییر 
آن دخیـل بودنـد. متـن مـن مربـوط بـه یـک مهاجر بـود که خـودش را تا 
مـرز ترکیـه و یونان رسـانده بود و برای رد شـدن از مرز آبـی یونان خودش 
بـا چـوب قایقی می سـازد و خودش را به یونان می رسـاند، ایـن متن از زبان 
یـک مهاجـر نوشـته شـده بـود و واقعـی بـود؛ امـا دارای کاسـتی هایی بود، 
بـرای اجـرا نیـاز بـه تغییـرات اساسـی داشـت متـن را هر روز دسـت خوش 
تغییراتـی می کـردم کـه در آخـر هـم تغییـرات مـن پذیرفتـه شـد، یکی از 
مشـکاتی کـه مـن داشـتم متـن را دیـر حفـظ می شـدم و ایـن تغییـرات 
بـه مشـکل مـن اضافه می کـرد؛ ولی چـون همه ی تغییـرات را خـودم داده 
بـودم، مشـکل زیـادی نبود. یکـی از بچه هـا که داخل ورکشـاپ تـازه باهم 
دوسـت شـده بودیـم می گفـت: »علی اصغر وقتی متـن را فرامـوش می کند 
شـروع بـه بـازی کـردن می کند تـا بتوانـد متـن را به یـادش بیـاورد.« روز 
بازبینـی رسـید، اجـرا کردیـم، بیشـتر داورهـا را بچه ها می شـناختند و حتا 
خیلی هـا شـاگرد آن هـا بودنـد کـه در آخـر کار باهـم گپ وگفتـی کردنـد. 
مـن کسـی را نمی شـناختم، از جمع کنـاره گرفتم، رفتم وسـایلم را بردارم، 
یکـی دسـت روی شـانه ام گذاشـت یکـی از داورهـا بـود نسـبت بـه بقیـه 
سـال خورده تر، پرسـید: »بازیگـری رو دوسـت داری؟« گفتـم: »بله دوسـت 
دارم.« گفـت: »بازیگـری رو ادامـه مـی دی؟« بـه فکـر فـرو رفتـم، گفتـم: 
بازیگـر  ادامـه اش بـدم.« گفـت: »تـو می تونـی  »تمـام سـعی مو می کنـم 

خوبـی بشـی ولـی مهم اسـت کـه ادامـه بدی.«

ادبیـات نتیجه ی دو عمل اسـت؛ نوشـته شـدن 
و خوانـده شـدن. پس اگـر در پی چیسـتی آن 
باشـیم، بایـد در معـرض ایـن دو قـرار بگیریم؛ 
متـن ادبـی، سـعی  می کنـد از خوانـده شـدن 
بگریـزد و آنچـه را خواننده برداشـت می کند به 
رسـمیت نشناسـد. این موضوع از آن جا ناشـی 
می شـود کـه ذهـن خواننـده، فضـای ثابـت و 
بـدون محتـوا نیسـت؛ یعنـی از قبـل بـا متون 
مختلفی پر شـده اسـت که در صـورت برخورد 
بـا متن تازه تـر، زوایای مختلفـی را برای دیدن 
آن در اختیـار دارد )متـن را بـا در نظرداشـت 
عناصـر بینامتنـِی مرتبـط بـا محتـوای ذهنـی 
خـودش معنـا می کنـد(. بـا این توصیـف، متن 
مـورد نظـر نیـز فضـای ثابـت نیسـت و همواره 
در حال زیر و رو شـدن اسـت؛ ایـن حالت متن 
را بـا وقتـی که یک شـیء تازه را در دسـت تان 
می چرخانیـد و آن را از زاویه هـای متعـدد بـه 
بـه طـور  کنیـد؛  مقایسـه  بررسـی می گیریـد 
حتـم، متوجـه می شـوید کـه در یـک بعـد از 
فضـای ذهنی قـرار ندارید؛ بلکه ابعـاد مختلفی 
را در حال مشـاهده اسـتید. خوانـدن، تجربه ی  
چندبعـدی اسـت. البتـه ابعـادی کـه مرتبط با 
تجربیـات و خوانده هـای قبلـی شماسـت و نـه 
جـدا از آن. بـه نظـر می رسـد در ایـن دیـدگاه، 
اسـت،  توجـه  جالـب  همـه  از  بیشـتر  آنچـه 
هم گونـِی متـن و فضـای ذهـن باشـد؛ یعنـی 
شـناورِی عناصـر متنی و محتویـات ذهنی، هر 
دو بـه یک شـکل اسـت؛ پـس چیزی کـه قابل 
تفکیـک نیسـت ایـن اسـت کـه آیـا در حیـن 
خوانـدن، ذهـن خواننـده درون عناصـر متنـی 
شـنا می کنـد یـا عناصـر متنـی در محتویـات 
شـناور ذهـن؟ یـا ایـن کـه در موقـع خواندن، 
ایـن ذهنیـت ماسـت کـه بـه دریافـت حاصلـه 
از ایـن عمـل، شـکل داده یـا متنیـت؟ خاصه 
ایـن که عامـل هدایت گـر به دریافت مشـخص 
در یـک خوانـدن، کدام طرف اسـت؟ در پاسـخ 
به این سـوال اسـت کـه ما در معـرض خواندن 
در  کـه  چیزهایـی  از  )یکـی  می گیریـم  قـرار 
نخسـت جهـت پی بـردن بـه چیسـتی ادبیات، 
مهـم دانسـتیم( چـرا کـه پرسـش مـا )این که 
ذهنیـت مقـدم اسـت یـا متنیـت؟( اکنـون به 
مثابـه ی یـک خواننـده در برابـر ما قـرار گرفته 
و ذهـن مـا را بـه خوانـش می گیـرد؛ امـا در 
فراینـد فکـر کـردن بـه ایـن پرسـش، آنچـه را 
می آوریـم،  دسـت  بـه  نتیجـه  یـک  به عنـوان 
حاصـل خواندن چه چیزی اسـت؟ بدون شـک 
مـا در ایـن زمـان ذهـن خودمان را بسـان یک 
متـن بـه خوانـش می گیریـم و در پـی جـواب 
از  کـه  آن شـکلی  فراینـد  ایـن  در  می رویـم؛ 
افـکار مختلـف مـا حاصـل می شـود، قابلیـت 
گفتـه شـدن را پیـدا می کند و قابلیـت به زبان 
آمـدن در یـک شـکل مشـخص آن را به عنوان 
یـک متـن در مقابل مـا قرار می دهد. پرسـش، 
روشـنی ای بـر محتویـات انبـار شـده ی ذهـن 
مـا در رابطـه بـه موضـوع مشـخص اسـت کـه 
عکس العمـل  و  ذهـن  تحـرک  موجـب  صرفـا 
نسـبت بـه آن هـا می شـود. چنـان خواننـده ای 
کـه بـه زوایـای مختلـف متـن نظـر می افکنـد 
و بـا ایـن عمـل دریچـه ای را بـه سـوی دنیایی 

نگاه ناموسی
به گفت وگوی دو زبان

 عبداهلل سالحی

می کنـد  حکایـت  خوانش گـری  ایدئولـوژی 
کـه تفسـیر مشـخصی از پدیده هـای پیرامـون 
خـودش دارد؛ یعنـی در گسـتره ی یـک نظـام 
متـن  خوانـدن  دنبـال  بـه  مشـخص  فکـری 
رفتـن، علـت اصلـی تک خوانـی از متـن اسـت. 
در ایـن شـیوه از خوانـدن، مـا به دنبـال دنیای 
ایده  آلی اسـتیم که هر برداشـتی را در تناسـب 
بـه آن درک می کنیـم و اگـر خارج از آن باشـد 
می دهیـم.  قـرار  انـکار  شـاید  و  انتقـاد  مـورد 
تک خوانی، تسـلط مؤلفه های مشـخصی ا سـت 
کـه گوینده ی اصلی را شـکل می دهـد. در واقع 
ایـن رویکـرد، در خوانـدن، خـود روایت گری از 
متـن اسـت نه عملـی مبتنـی بـر دریافت هایی 
از متـن. ایـن کـه بسـیاری از آثـار خلـق شـده 
در فضـای ادبـی مـا سـعی می کننـد روایت گـر 
وضع مشـخص اجتماعـی ما باشـند، در همین 
نکتـه ریشـه دارد؛ زیـرا هـر اثـر ایجـاد شـده، 
خوانشـی از وضعیتی اسـت که بـه مثابه ی یک 
متـن در مقابـل نویسـنده قـرار دارد. نوشـتن و 
تنهـا  و  اسـت  عمـل  یـک  دو  هـر  خوانـدن، 
زمانـی بـه گفت وگـو مبـدل می شـود کـه مـا 
مؤلفه هـای مسـلط بـر افکارمـان را کـه در این 
عمـل، دنبـال مشـخصه هایی برای اثبـات خود 
می گردنـد صلـب صاحیـت کنیـم. مفاهیم به 
وجـود آمده بـا این مدعـی کـه دریافت های ما 
از وضعیـت زن سـتیزانه ، شـکل گرفتـه، و بایـد 
ایـن دریافت هـا را از افکارمـان حـذف کنیـم، 

حکایـت از قیامـی علیـه احکامـی می کنـد که 
نماینـدگان ذهنـی حـکام بـر تفکـر ما اسـتند؛ 
یعنـی اگـر اعمـال و رفتـار خـود را نتیجـه ی 
افـکاری کـه به هـر شـکلی آموخته ایـم بدانیم، 
کننـده ی اصلـی آن مراجـع فکـری ای اسـتند 
کـه بـه واسـطه ی ایدئولوژی هـا و گفتمان های 
درسـت  یافته انـد.  تسـلط  مـا  بـر  مشـخصی، 
همان گونـه که تقسـیم سـرمایه ناعدالنه اسـت 
و صرفـا در اختیـار عـده ی معـدود قـرار دارد، 
اندیشـه نیـز از سـوی عـده ی معـدودی کنترل 
می شـود و صاحبـان آن گروه هـای مشـخصی 
اسـتند. رسـانه یکـی از ابـزار تک گویـی اسـت 
مسـلط،  ایدئولـوژی  آن  واسـطه ی   بـه  کـه 
دسـت بـه روایت گـری از اتفاقـات و مناسـبات 
اجتماعـی می زنـد. از آن جایـی کـه کتـاب در 
یـک سیسـتم بروکراتیزه شـده تولید می شـود، 
بـه  کـه  گرفتـه   خـود  بـه  رسـانه ای   نقـش 
واسـطه ی سیسـتم چـاپ و نشـر، مؤلفه هـای 
توزیـع  را  حاکـم  نظـام  بـا  همـگام   فکـری 
می کنـد. )بـه طـور مثـال، کتاب هایـی کـه در 

ایـران ترجمـه و نشـر می شـوند.
دیگـر  بـا  زبـان،  یـک  گفت وگـوی  ترجمـه، 
سیسـتم  از  خـارج  اگـر  البتـه  زبان هاسـت 
ترجمـه ی  بـا  زیـرا  بگیـرد؛  صـورت  نظـارت، 
یـک کتـاب، خواننـده ی زبـان میزبـان، سـعی 
خـودش  زبـان  در  کـه  را  وضعیتـی  می کنـد 
مشـاهده نکـرده، نظر بـه ابراز نظر نویسـنده ی 
خارجـی، بـه زبـان خـودش درک کنـد. ایـن 
یعنـی مفهومـی را بـه یک بعـد دیگر سـپردن. 
چنانچـه در یـک گفت وگـو سـعی می کنیـم با 
در میـان گذاشـتن مطلـب خـود بـا دیگـری، 
آن  از  بدانیـم  و  بدهیـم  تازه تـری  بُعـد  را  آن 
زاویـه دیگـر، چگونـه دیـده می شـود؛  و  سـو 
امـا سیسـتم نظـارت، سـعی می کنـد، مطالـب 
زبـان  فرهنگـی  مؤلفه هـای  بـا  ترجمـه شـده 
زاویـه ی  و  باشـد  داشـته  هم خوانـی  میزبـان، 
تـازه ای در این طـرف خلـق نشـود. ایـن عمـل 
در عیـن حالـی کـه یـک تک گویی)هم سـانی 
دیـدگاه دو طـرف( را موجـب می شـود، یـک 
نگـرش فاعـل و مفعولـی را نیـز بـا خـود دارد. 
مـن ایـن نگرش را یک نگاه جنسـیتی در مورد 
فرهنـگ، از سـوی حاکمیـت می دانم؛ تسـلطی 
کـه مدعیـان حفـظ فرهنگ بـر افـکار عمومی 
دارنـد، نشـأت گرفتـه از رفتارهایـی اسـت کـه 
تـاش در حفـظ عفـت زن دارنـد. یـا فکـر این 
کـه اگـر فرهنگـی یـا زبانـی بـا انـوع مختلفی 
تعامـل  دیگـر،  زبانـی  و  فرهنگـی  عناصـر  از 
می دهـد،  دسـت  از  را  خـودش  اصالـت  کنـد 
اعتقـادی مشـابه بـا عقیـده بـه پاک دامنـی را 
نشـان می دهـد. بـه خوبـی می تـوان دیـد کـه 
رفتـار ناظرانـه ی دولت بـر افکار مردم، شـکلی 
از خانـواده را نشـان می دهـد کـه مـردان و بـه 
خصـوص پـدر در رأس آن قـرار دارد. در ایـن 
نـوع دیـد، همه ی مـا زن اسـتیم و آنچـه بر ما 
اعمـال می شـود، یک عمل سکسیسـتی اسـت. 
ممانعـت گفت وگـوی زبـان و یـا کنتـرل ایـن 
گفت وگـو از طریـق سیسـتم نظـارت بـا دیگـر 
زبان هـا، تملـک مردانـه ای را در نسـبت بـه زن 
نشـان می دهـد کـه حتـا ممکـن اسـت پـای 
جنگ هـا را )بـه مثابـه ی جنـگ ناموسـی ( بـه 
ایـن بحـث بکشـاند؛ اصطـاح تجـاوز فرهنگی، 
یکـی از نشـانه های بـارز وجود چنیـن برخورد 

بـا تعامـل دو فرهنـگ اسـت.

از داللت هـا، بـرای متـن می گشـاید. در ایـن 
بـر  صـورت، نمی تـوان گفـت ذهنیـت مقـدم 
متنیـت اسـت یـا متنیـت مقدم تـر از ذهنیت، 
گشـودن  بـا  گفـت،  نمی شـود  کـه  طـوری 
پنجـره، ایـن هـوای درون اسـت که بـه بیرون 
مـی رود یـا هوای بیـرون به درون؟ امـا می توان 
گفـت؛ اگـر مـا از متـن به برداشـتی می رسـیم 
در واقـع، متـن به آن برداشـت می رسـد؛ یعنی 
خوانده شـدن  و  خوانـدن  بیـن  کـه  تفاوتـی 
وجـود دارد، میـان ذهنیـت و متنیـت نیسـت 
بـه  آلـوده  و  جنسـیتی  برداشـت  در  بلکـه 
مناسـبات حاکمـی اسـت کـه مـا در سیسـتم 
درک ِ اجتماعی مـان داریـم. رابطـه ی ذهنیـت 
در  همجن سـگرایانه  رابطـه  یـک  متنیـت  و 
قبـال هم انـد و فاعـل و مفعـول در آن معنـای 
مبتنـی بـر نـگاه جنسـیتی را نـدارد کـه مـا 
یکـی را غالـب بر دیگـری بدانیـم و در تاویات 
خـود، از آن خوانشـی در مطابقت با مناسـبات 
قـدرت ارایه کنیـم؛ اما در این صورت، پرسـش 
دیگـری نیـز بـه میـان می آیـد کـه می پرسـد 
تفـاوت مناسـبات حاکـم بـا ذهنیـت خواننـده 
در چیسـت؟ این پرسـش در سـایه ی  ابـراز این 
نظـری کـه مـا در خوانـدن همـواره در حـال 
تک گویـی اسـتیم، مـورد توجـه قـرار می گیرد 
و بـا در نظرداشـت همیـن موضـوع اسـت کـه 
پیـدا  گفت وگویانـه  خوانـدن  بـا  را  آن  تقابـل 
می کنیـم. مناسـبات حاکـم همواره از داشـتن 

ترجمـه، گفت وگـوی یـک زبـان، بـا دیگـر زبان هاسـت البتـه 
بـا  زیـرا  بگیـرد؛  صـورت  نظـارت،  سیسـتم  از  خـارج  اگـر 
ترجمـه ی یـک کتـاب، خواننـده ی زبـان میزبـان، سـعی می کند 
وضعیتـی را کـه در زبـان خـودش مشـاهده نکـرده، نظـر بـه 
ابـراز نظـر نویسـنده ی خارجـی، بـه زبـان خـودش درک کنـد. 
ایـن یعنـی مفهومـی را بـه یـک بعـد دیگـر سـپردن. چنانچـه 
در یـک گفت وگـو سـعی می کنیـم بـا در میان گذاشـتن مطلب 
خـود بـا دیگـری، آن را بُعـد تازه تـری بدهیـم و بدانیـم از آن 

سـو و زاویـه دیگـر، چگونـه دیـده می شـود.

 علی اصغر حسینی



5سال اول   شماره ی 43  یکشنبه 23 سرطان 1398

از کنـار دیـوار ممتـد و بلنـد دانشـگاه کابـل 
قـدم  چنـد  هـر  باشـی  گـذر  حـال  در  کـه 
اعامیه هایـی مبنـی بـر فـروش پایان نامه های 
ماسـتری  و  لیسـانس  مقاطـع  در  تحصیلـی 
بـرای هـر دانشـجویی کـه در حـال سـپری 
کـردن سمسـتر های آخـر تحصیلی اش اسـت، 

می کنـد.  جلـب  را  توجهـت 
در سیسـتم تحصیلـی دانشـگاهی افغانسـتان، 
ارائـه ی پایان نامـه، آخرین مرحله ای اسـت که 
یـک دانشـجو باید بـرای کسـب و اخذ مدرک 
تحصیلـی اش انجـام دهـد و از جایـگاه خاصی 
میان دانشـجویان و اساتید دانشـگاه برخوردار 
اسـت و ارایـه ی پایان نامـه، محکـی اسـت که 
از سـوی دانشـگاه بـر دانشـجو زده می شـود 
تـا سـطح آگاهـی دانشـجو از سـپری کـردن 
دوره ی تحصیلـی اش و آگاهـی تخصصـی در 
مـورد رشـته ی تحصیلی اش مشـخص شـود. 

فـروش  اعامیه هـای  ایـن  از  یکـی  نصـب 
پایان نامه هـای آمـاده، بـر روی دیوار دانشـگاه 
کابـل سـبب شـد تـا ایـن موضـوع را پیگیری 
کنـم و ببینـم واقعـا تـا چـه حـدی ایـن نـوع 
دانشـگاه  دانشـجویان  میـان  در  پایان نامه هـا 
کابـل جـای خـود را بـاز کـرده اسـت و آیـا 
دانشـجویان از ایـن نـوع پایان نامه ها اسـتقبال 

می کننـد یـا خیـر؟
بـه شـماره تماسـی کـه بـر روی ایـن اعامیه 
از  یکـی  را  خـودم  و  گرفتـم  تمـاس  بـود، 
متقاضیـان ایـن نـوع پایان نامـه معرفـی کردم 
تـا بـه جزئیات سیسـتم فـروش پایان نامه های 

آمـاده  بیشـتر دسـت پیـدا کنـم.
کـه  مکان هـا  همیـن  از  یکـی  آدرس  بـه 
»پایان نامـه« بـه فـروش می رسـاند، سـر زدم. 
و  کتاب فروشـی  شـبیه  بیشـتر  کـه  دکانـی 
لـوازم نوشـتاری اسـت. در یـک طـرف دکان 
چنـد قفسـه ی کتـاب خودنمایـی می کنـد و 
روبه رویـش چنـد پایـه کامپیوتـر بـه چشـم 
ایـن  پشـت  جـوان  تـا  دو  کـه  می خـورد 
کار  مشـغول  سـخت  و  نشسـته  کامپیوترهـا 
اسـتند. در دکان، دو تا دختر و سـه پسـر هم 
که مشـتری به نظـر می آیند، حضـور دارند. از 
گپ  و گفت شـان معلوم می شـود کـه در مورد 
خریـد پایان نامه و مشـخص شـدن موضوعات 
میـز  سـوی  آن  آقایـی  بـا  پایان نامه ی شـان 

می کننـد.  صحبـت 
و  زبـان  دانشـجوی  مسـتعار(  )نـام  احمـد 
بـرای  این جـا  کابـل،  دانشـگاه  دری  ادبیـات 
خریـد پایان نامه آمده اسـت و با فروشـنده در 
مـورد هزینـه و موضـوع پایان نامـه گفت وگـو 
دارد و پـس از مدتـی بـه یـک توافـق نسـبی 
ایـن  دلیـل  بـه  می گویـد،  احمـد  می رسـند. 
کـه مصـروف اسـت و همزمـان بـا درس هـای 
دانشـگاه مجبـور اسـت کار کنـد، نمی توانـد 
پایان نامـه اش را بنویسـد؛ از ایـن  رو بـه خرید 
پایان نامـه ی از پیـش تهیـه شـده اقـدام کرده 

. ست ا
بـه  نظـر  نیسـت.  ثابـت  پایان نامه هـا  قیمـت 
موضوع، رشـته ی تحصیلی و فارمت دانشـگاه، 
پایان نامـه ی  و  دارد  متفاوتـی  قیمت هـای 
دوره ی لیسـانس از ۵ تـا ۱۰ هـزار افغانـی و 
ماسـتری از 3۵ تـا ۵۰ هـزار افغانـی قیمـت 

دارد.
 بـا فریـدون )نـام مسـتعار( یکـی از افـرادی 
کـه پایان نامـه ی  آمـاده بـه فروش می رسـاند، 
می گویـد:  فریـدون  کـردم.  گفت وگـو 
کـه  داریـم  شـده  آمـاده  »پایان نامه هـای 
و  می شـود  افغانـی  هفت هـزار  آن  هزینـه ی 
امـا اگـر شـما عنـوان پیشـنهادی خودتـان را 
داشـته باشـید، می توانیـم در مـدت یـک مـاه 
روی آن کار کنیـم؛ در آن صـورت هزینـه نظر 
بـه موضـوع و رشـته ی تحصیلی فـرق می کند 
کـه ممکـن اسـت تـا ۱۵ هـزار افغانـی هزینه 

داشـته باشـد.«
وی می گویـد کـه روزانـه ۱۰ تـا ۱۲ مشـتری 
اکثریـت   و  می کنـد  مراجعـه  آن هـا  بـه 
مراجعه کنندگان دانشـجویان دوره ی لیسانس 

می شـود. رشـته ها  تمـام  شـامل  و  اسـتند 
از  دیگـر  یکـی  مسـتعار(  )نـام  رازق   

دانشجویان تنبل و پایان نامه های آماده

 راحله یوسفی

ساینسـی بـه صورت تحقیقـی و البراتـواری و 
در دانشـکده های علـوم اجتماعـی بـه صـورت 

می باشـد. میدانـی  و  کتابخانـه ای 
اواخـر  ایـن  بانـو احمـدی می افزایـد کـه در 
خریـد و فـروش پایان نامه هـا به صـورت علنی 
صـورت می گیـرد و ایـن مسـأله باعـث شـده 
کـه نـه تنهـا بحـث توان منـدی دانشـجویان 
در ختـم دوره ی لیسـانس را زیـر سـوال قـرار 
بدهـد؛ بلکـه بی باوری هـا را  نیـز در مقابـل 
سـطح علمی دانشـگاه ها در افغانستان افزایش 
می دهـد و جـدی نگرفتن این موضـوع و عدم 
پیـش  از  پایان نامه هـای  فـروش  جلوگیـری 
تهیـه شـده توسـط نهادهـای مربـوط، خطـر 
جـدی  بـرای نظـام تحصیلـی کشـور خواهـد 
بـود و هر روز با بی اقبالی دانشـجویان نسـبت 

بـه تهیـه ی پایان نامـه روبـه رو اسـتیم.
ایـن  جلـو  چگونـه  کـه  ایـن  مـورد  در  وی 
در  کـه  می گویـد  شـود  گرفتـه  بی قانونـی 
سـطح دانشـکده ها بایـد این موضوع از سـوی 
اسـتادان رهنمـا جـدی گرفتـه شـود و ایـن 
از  پایان نامه هـای  این گونـه  نبایـد  اسـتادان 
پیـش تهیه شـده را مورد پذیریـش قرار دهند 
از سـوی  نیـز  پایان نامه هـا  ثبـت  و سیسـتم 
گرفتـه  جـدی  دانشـکده ها  اداری  مدیریـت 
شـود و هر نـوع پایان نامـه و موضوعات سـاده 
را در آرشـیف پایان نامه هـا بـه ثبـت نرسـانند. 
این گونـه اسـت که می تـوان جلو نشـر و چاپ 
مونوگراف هـای آماده را گرفت و سـبب بسـته 
شـدن فـروش ایـن نـوع مونوگراف هـا در بازار 

شـد. کابل 
اسـتادان  از  تـن  یـک  همـت،  نجیـب 

مـورد  در  کابـل،  خصوصـی  دانشـگاه های 
عوامـل خریـد و فـروش پایان نامه هـای آمـاده 
توسـط دانشـجویان، به روزنامـه ی صبح کابل 
دانشـجویان،  سـهل انگاری  کـه،  می گویـد 
عـدم  دانشـجویان،  شـغلی  مصروفیت هـای 
بـه پروسـه ی تحقیـق،  آشـنایی دانشـجویان 
بی توجهـی  علمـی،  کیفیـت  بـودن  پاییـن 
اسـتادان و پیگیـر نبـودن نهاد هـای ذیصـاح 
در مـورد فـروش پایان نامه هـا، از عوامـل مهم 
بـه  پایان نامه هـا  فـروش  و  خریـد  افزایـش 

می رونـد. شـمار 
عالـی  تحصیـات  سـخنگوی  امیـن،  فیصـل 
می گویـد: »بخـش نظـارت تحصیـات عالـی 
تـا هنـوز چنـد تـن از ایـن تخلـف کاران را به 
کـرده  معرفـی  قضایـی  و  عدلـی  بخش هـای 
اسـت تـا مورد پیگـرد قانونـی قرار گیرنـد؛ اما 
تاکنون متأسـفانه هیچ کاهشـی در این زمینه 
صـورت نگرفتـه اسـت و الزم اسـت تـا بـا این 
افـراد به صـورت جدی برخورد قانونی شـود و 
جـزای بیشـتری برای ایـن متخلفیـن در نظر 

شـود. گرفته 
وزارت  آینـده ی  برنامه هـای  از  امیـن  آقـای 
تحصیـات عالـی در ایـن زمینـه خبـر داده و 
می گویـد کـه ایـن وزارت روی دیتابیسـی کار 
می کنـد تـا بتواننـد مونوگراف هـای نهادهـای 
خصوصـی و دولتـی در آن بـه صورت رسـمی 
ثبـت شـود و از تولیـد پایان نامه هـای تکراری 

)کاپـی پسـت( جلوگیـری بـه عمـل آید.
 زلیخا کوهسـتانی، دانشـجوی دانشـگاه کابل 
توانایـی  حقیقـت  در  »پایان نامـه  می گویـد: 
مـا را در رشـته ای کـه درس خواندیـم، نشـان 
می دهـد؛ اما متأسـفانه عده ای از دانشـجویانی 
کـه بـه خریـد آن اقـدام می کننـد و در بـدل 
۱۰ تـا ۱۲ هـزار افغانـی آن را می خرنـد، در 
حقیقـت تیشـه بـه پای خـود زده انـد و یا هم 
شـرم آور اسـت کـه توانایـی نوشـتن چنیـن 

رسـاله ی بـا ارزشـی را ندارند.«
از  یکـی  دانشـجوی   محمـدی،  شـفیقه 
دانشـگاه های خصوصـی کابل می گویـد: »باید 
جلـو خرید و فـروش پایان نامه ها گرفته شـود 
و فـرق بیـن دانشـجویی که زحمت می کشـد 
و کسـانی کـه بـا پـول پایان نامـه می خرنـد و 
هیـچ لیاقت و شایسـتگی ندارند، معلوم شـود. 
در اثـر تحقیـق و پژوهـش می تـوان گره هـای 
زیـادی از نادانسـته ها را گشـود و بـر تولیـد 
علـم سـهیم شـد. در صورتـی کـه در نـگارش 
آن سـهل انگاری شـود و تولیـد پایان نامه هـای 
تکـراری و بی کیفیـت هـر سـال بـه لیسـت 
قبلـی ایـن نـوع پایان نامه هـا اضافـه می شـود 
و در ایـن صـورت چرخه ی تولیـد علم متوقف 

شـد.« خواهد 
ابـراز  حالـی  در  نگرانی هـا  و  گفته هـا  ایـن 
می شـود که دیده می شـود هر سـال به شـمار 
پایان نامه هـای  قانونـی  غیـر  فـروش  مراکـز 
آماده در سـطح شـهر کابـل اضافه می شـود و 
ایـن رونـد بی قانونی هر روز رو به رشـد اسـت 
و تاکنـون هیـچ برخـورد جـدی توسـط هیـچ 
نهـادی صـورت نگرفته اسـت؛ جـدی نگرفتن 
ایـن رونـد، سـبب خواهـد شـد کـه در آینده 
نظـام تحصیلـی مـا دارای بنیـه ی غیـر علمی 
فراینـد، سـبب  ایـن  بی رویـه ی  شـود. رشـد 
علمـی  مراکـز  دانشـجویان  تـا  شـد  خواهـد 
تحصیلی شـان،  دوره ی  نهایـت  در  کشـور 

بی سـواد تقدیـم جامعـه شـوند. 

را  کارش  روش  پایان نامـه،  فروشـنده های 
چنیـن توصیـف می کنـد: »مـا عناویـن آماده 
بـه مشـتری مطابـق رشـته ی  نداریـم  شـده 
و  می کنیـم  معرفـی  اسـتاد  تحصیلی شـان 
اسـتاد فصـل به فصـل بـا شـاگرد کار می کند 
تـا زمانـی کـه پایان نامـه ی آن دانشـجو تایید 
شـود و مـا بـا ضمانـت ایـن کار را می کنیـم و 
هیـچ خایی تـا هنوز در کار ما وجود نداشـته 

اسـت.«
وی می گویـد: »در تمـام رشـته های تحصیلی 
آنـان بـا اسـتادان رشـته های مربوطه قـرارداد 
دارنـد و ایـن اسـتادان دارای رتبـه ی علمـی 
دولتـی  و  خصوصـی  دانشـگاه های  در  بلنـد 
همیـن  بـه  نظـر  اسـاتید  ایـن  و  اسـتند 
کارکردشـان درآمـد قابـل توجهـی از نوشـتن 
مـا  می آورنـد.  دسـت  بـه  پایان نامه هـا  ایـن 
بـرای نوشـتن هـر پایان نامـه بـه ایـن اسـاتید 
مبلـغ ۱۵ هـزار افغانـی پرداخـت می کنیـم و 
بیشـتر کسـانی کـه درخواسـت کننده ی ایـن 
پایان نامه هـا اسـتند، خـود دانشـجویان همین 
اسـتادان اسـتند و این دانشـجویان بیشـتر در 
دانشـگاه های خصوصـی مشـغول بـه تحصیل 

. ستند ا
جاویده احمـدی، رییس دانشـکده خبرنگاری 
نـگارش  »بحـث  می گویـد:  کابـل  دانشـگاه 
پایان نامـه یک بحث اساسـی اسـت که نشـان 
می دهـد، محصـل دارای کـدام توان مندی هـا 
اسـت. ایـن توان مندی هـا در البـه الی چهـار 
یـک  نوشـتن  در  کـرده  تحصیـل  کـه  سـال 
ایـن  می کنـد.  تبـارز  تحقیقـی  رسـاله ی 
علـوم  دانشـکده های  در  تحقیقـی  رسـاله ی 

در ایـن اواخـر خریـد و فـروش پایان نامه هـا بـه صـورت علنـی 
صـورت می گیـرد و ایـن مسـأله باعـث شـده کـه نـه تنهـا بحـث 
توان منـدی دانشـجویان در ختم دوره ی لیسـانس را زیر سـوال 
قـرار بدهـد؛ بلکـه بی باوری هـا را  نیـز در مقابـل سـطح علمـی 
دانشـگاه ها در افغانسـتان افزایـش می دهـد و جـدی نگرفتـن 
ایـن موضـوع و عـدم جلوگیـری فـروش پایان نامه هـای از پیـش 
نظـام  بـرای  جـدی   خطـر  مربـوط،  نهادهـای  توسـط  شـده  تهیـه 
تحصیلـی کشـور خواهـد بـود و هر روز بـا بی اقبالی دانشـجویان 

نسـبت بـه تهیـه ی پایان نامـه روبـه رو اسـتیم.

پنجره ای به حاشیه  های دو مجلس

سنت به تعویق انداختن 
تصمیم گیری ها در مجلس نمایندگان

پارلمـان افغانسـتان پـس از ایـن کـه چالش هـای زیـادی را در 
انتخـاب رییـس مجلـس سـپری کـرد، بـه مرحلـه ای رسـید کـه 
بایـد اعضـای هیـأت اداری خـودش را تکمیـل می کـرد و هرچـه 
زودتـر بـه حالـت عـادی رسـیده و بـه امـور مربـوط بـه پارلمـان 
رسـیدگی کنـد. تعـدادی از کمیسـیون ها در میـان نماینـدگان 
دارای طـرف دار بیشـتر بـوده کـه ایـن موضـوع باعـث شـد تا در 
روز ثبـت نـام، تعـدادی از کمیسـیون ها بـه دلیـل ثبت نـام بیش 
از حـد تعیین شـده نماینـدگان در چهـار کمیسسـون پر طرفدار، 
خالـی بماند. کمیسـیون هایی کـه تعداد نماینـدگان در آن از حد 
الزم بیشـتر ثبت نـام کـرده بودند شـامل امنیت داخلـی و امنیت 
ملـی، عرایـض و سـمع شـکایات، مالـی و بودجـه و کمیسـیون 

مواصـات و مخابـرات می شـد. 
ثبـت نـام  بی رویـه ی نماینـدگان در کمیسـیون های فـوق، باعث 
شـد تـا ایـن انتخابـات یـک روز بـه تعویق بیفتـد و باخـره پس 
از ایـن تعویـق و حـل مشـکل، نوبـت بـه انتخـاب اعضا و سـپس 
رییـس کمیسـیون ها برسـد؛ امـا چالشـی کـه همـواره بـر سـر 
انتخـاب رییـس وجـود دارد، دوبـاره دیـروز میـان ناهیـد فریـد 
و نیلوفـر ابراهیمـی بـه وجـود آمـد. ایـن اختـاف باعـث شـد تا 
انتخـاب رییـس کمیسـیون امـور زنـان مجلـس  نماینـد گان، یک 

روز بـه تعویـق بیفتـد و دوبـاره برگـزار شـود.
کمیسـیون امـور زنـان مجلس نماینـده گان ۱۰ عضـو دارد و بـر 
اسـاس قانـون، کسـی می توانـد ریاسـت کرسـی کمیسـیون را 
به دسـت بیـاورد کـه آرای ۵۰+۱ را از آن خـود کنـد. در انتخابات 
دیـروز کـه بیـن خانـم ابراهیمـی و ناهیـد فریـد برگـزار شـد، از 
میـان ۱۰ رأی اعضـای حاضـر، پنـج رأی بـه نفـع  ناهیـد فریـد  
و ۴ رأی بـه نفـع خانـم ابراهیمـی و یـک رأی باطـل از صنـدوق 

شـد. بیرون 
ایـن باعـث شـد تـا خانـم نیلوفـر ابراهیمـی نتیجـه را نپذیـرد و 

باعـث بحـث و جـدل میـان مجلـس شـود. 
امـا قصه این نیسـت کـه دیروز دوبـاره، بحث و جنجـال در میان 
وکا پیـش آمده اسـت؛ بلکـه اصل قصه به نهادینه شـدن موردی 
بـر می گـردد کـه در ایـن دور از مجلـس، همـواره باید شـاهد آن 
باشـیم. جدلی که بر سـر ریاسـت صـورت می گیـرد، برخاف هر 
جدلـی به خاطر دالیلی اسـت کـه می تواند زمینـه ی کنترل الزم 
را بـاالی دیگـر نماینـدگان بـرای یکـی از میـان آنان آمـاده کند. 
در واقـع، روحیـه ی اختـاف در میـان اعضـای مجلـس، از آغـاز 
وجـود داشـت. از همـان دوره ای که هیچ یک از نمایندگان سـعی 
نکردنـد تـا تنش هـای یـک ماهـه ای را که بر سـر انتخـاب رییس 
مجلـس بـه وجـود آمده بـود، حل کننـد. در نهایت، شـیوه ای که 
بـرای انتخـاب رییـس مجلـس انتخاب شـد، تنها نیـازش این بود 

کـه میـان نماینـدگان توافق بر سـر حـل تنش ها خلق شـود.
از  یکـی  نیـز،  کمیسـوین ها  ریاسـت  کرسـی  سـر  بـر  جنـگ 
پس لرزه هایـی اسـت کـه بـه شـروع بحـث ریاسـت مجلـس بـر 
می گـردد. در ایـن جدل هـا، چیـزی کـه از قبـل به شـکل بسـیار 
عمیقـی نهادینـه شـده اسـت، مخالفت کـردن برای خلـق تعویق 

در کار اسـت و نـه چیـز دیگـر.
در هـر بـاری کـه مجلـس نماینـدگان، کاری را به یـک روز دیگر 
بـه تعویـق می اندازد، زمینـه ی بی  ثباتی هـا در کار ادارات و اموری 
کـه بایـد از سـوی نمایدگان مـورد نظارت قـرار بگیـرد، به وجود 
می آیـد. در کلیـت، کاری کـه مجلـس نمایـدگان کشـور تـا قبل 
از شـروع تعطیـات ایـن مجلـس، می توانـد اجرا کند، تشـکیات 
خـودش و نظـم بخشـیدن بـه آن اسـت. بـا ایـن وجـود، ممکـن 
اسـت بسـیاری از چالش هایـی کـه برای حـل آن بـه برنامه ریزی 
و نظـارت نیاز اسـت، از زیر دسـت مجلـس بدون بررسـی بگذرد.

مجلـس  در  تصمیم گیری هـا  انداختـن  تعویـق  بـه  سـنت 
نمایندگان، ناشـی شـده از اوضاع نابسـامانی اسـت که در کشـور 
بـه اوج خـود رسـیده و گمان مـی رود، نفـوذ سیاسـیون بیرون از 

مجلـس، دلیـل اصلـی و محـرک آن باشـد.
افغانسـتان در شـرایطی که نزدیـک به انتخابات قرار دارد، شـاهد 
اختافـات سیاسـی زیـادی اسـت و ایـن می توانـد مبارزاتـی را 
بـرای خلـع قـدرت کـردن حریفـان از طرف هـر یـک از نامزدان 

ریاسـت  جمهـوری، بـر علیـه یک دیگـر، بـه وجود بیـاورد. 
طـوری کـه ناظـر بر امور سیاسـی کشـور اسـتیم، مجلس کشـور 
میـان چندیـن حـزب و گـروه سیاسـی، بـه شـکل های مختلفـی 
تقسـیم شـده اسـت و نامزدان ریاسـت جمهوری، چـه از آن عده 
کـه رسـما در حکومـت دارای صاحیـت اسـتند و چـه آنانـی که 
در حکومـت مقـام رسـمی ندارند، در حال گسـترش نفوذ الزم در 
میـان نماینـدگان کشـور اسـتند. بنـا بر ایـن، باید تاش شـود تا 
هرچـه زودتـر، تنش هایـی که منجر بـه  تعویق افتـادن تصمیمات 
اصلـی مجلـس می شـود، از میان برداشـته شـود. هـر تعویقی در 

کار مجلـس، بـه معنـی یـک فرصت بـرای نفوذ دیگران اسـت.

 نیما کاوه



سال اول   شماره ی 43  یکشنبه 23 سرطان 1398 6

بـه زبـان خیلی سـاده، »ارزش« یعنـی هر چیزی 
کـه بـرای مـا بسـیار مهـم اسـت. ارزش هـای مـا 
مسـیر کلـی زندگـی مـا را مشـخص می کننـد. 
ایـن  کـه در چـه زمینـه ای گام برمی داریـم و چه 
چیـزی را می خواهیـم دنبـال کنیـم. هـر انسـانی 
در زندگـی و کار خـود راهـی را برمی گزینـد و در 
آن مسـیر پیـش مـی رود. مـا همیشـه انتخاب ها، 
حوزه هـای  در  را  خـود  اقدامـات  و  تصمیمـات 
ارزش های مـان  اسـاس  بـر  زندگی مـان  مختلـف 
نظـر  در  را  شـخصی  مثـًا  می کنیـم؛  تعییـن 
بگیریـد کـه ارزش مهمـی مثـل »درسـتکاری« 
بسـیار  موقعیـت  در  شـخص  ایـن  حـاال  دارد. 
حساسـی قـرار می گیـرد و بـه او پیشـنهاد یـک 
رشـوه ی قابل توجـه بـا مبلـغ هنگفـت می کننـد. 
سـؤال این جاسـت که ایـن کارمند چـه تصمیمی 
می کنـد.  رجـوع  ارزش هایـش  بـه  او  می گیـرد؟ 
داشـتن پـول بـرای او مهـم اسـت؛ امـا بـه دنبال 
راه های مشـروع و قانونی برای کسـب پول اسـت؛ 
بنابرایـن، وقتـی در ایـن شـرایط قـرار می گیـرد، 
کامـا  می توانـد  بـاال  مبلـغ  کـه  ایـن  باوجـود 
وسوسـه کننده باشـد، او تصمیمـش را بـر اسـاس 
»درسـتکاری«  یعنـی  زندگـی اش  اصلـی  ارزش 
می گیـرد. پـس رشـوه را رد می کند و کار درسـت 

انجـام می دهـد.  را 
اسـت؛  کامـی  علـم  اصطـاح  در  مذهـب  امـا 
و  اعتقـادی،  فهـم مسـائل  طریقـه ای خـاص در 
حتـا اخاقـی خاصـی کـه منشـأ اختـاف در آن 
ظاهـری  تفسـیر  یـا  منطقـی  مقدمـات  توجیـه 
اسـت. فهـم قواعد خـاص برای انجـام رفتار خاص 
کـه در مذاهـب گوناگـون متفـاوت اسـت. جایـی 
کـه ایـن مذهـب اسـت کـه تعییـن می کنـد که 

چـه مسـائلی ارزش و چه مسـائلی ارزش شـمرده 
نمـی شـوند. در بیشـتر جوامـع )خصوصـا جوامع 
سـنتی( مبنـای رفتارهـا بیشـتر مذهبی اسـت تا 
اخاقـی؛ یعنـی همیـن مذهب هـا منبعی اسـتند 
کـه بیشـتر کنش گـران اجتماعـی بـه آن اسـتناد 
می کننـد؛ البتـه ایـن امـر در جوامـع پیشـرفته 
متفاوت تـر.  نوعـی  بـه  شـود؛  مـی  دیـده  هـم 
ایـن  درگیـر  بیشـتر  گـذار،  حـال  در  جوامـع 
مسـاله اسـتند؛ از سـویی بـه ارزش هـای سـنتی 
خـود کـه همـان مذهـب باشـد پایبنـدی نشـان 
سـوی  بـه  چشـم  دگـر  سـوی  از  و  می دهنـد  
ارزش هـای مدرنـی دارند کـه در پـاره ای از موارد 

بـا مذهـب همخوانـی نـدارد؛ یعنـی نمی تواننـد 
دسـت  می کننـد  پیـروی  آن  از  کـه  سـنتی  از 
بکشـند؛ از سـوی دیگر این قالـب تعیین کننده ی 
ارزش و غیـر آن توانایـی پاسـخگویی بـه شـتاب 
از  پاره هایـی  در  را  مـدرن  ارزش هـای  پیشـروی 
مـوارد نـدارد. آنچـه که مسـلم اسـت، ارزش های 
تولیـد شـده بر مبنـای مذهـب در بیشـتر جوامع 
اسـت. به عنـوان مثـال مشـخص کننده ی رفتـار یا 
تعییـن همـان ارزش به عنـوان الگـو بـرای رفتـار 
اجتماعـی مذهبی اسـت کـه بدون هیـچ خوانش 
جدیـدی در بین افـراد جامعه ی افغانسـتانی رواج 
دارد. بیشـتر روایت هـا یـا ضعیـف اسـتند و یا اگر 

سـند معتبـری هـم دارنـد، بـدون تفسـیر و تنهـا 
بـه صـورت ظاهـری آن هـا اکتفـا می شـود. بارها 
دیـده و شـنیده شـده، چیـزی کـه خـاف قـرآن 
و سـنت باشـد، باطـل اسـت؛ ایـن اعتقـاد کار را 
بـا ایـن حجـم اطاعات کـم در مورد دین دشـوار 
می نمایـد؛ هـر رفتـاری بـر مبنـای ایـن اعتقـاد، 
بـرای تسـامح و  را  راه  را می سـازد کـه  ارزشـی 
تسـاهل می بنـدد. به نظر می رسـد برای سـاختن 
جامعـه ی  در  انسـانی تر  و  بهتـر  ارزش هـای 
افغانسـتانی، بایـد بـه مطالعـه ی بهتـر و بیشـتر 
و حتـا در برخـی مـوارد بازخوانـی دینـی دسـت 
بزنیـم تـا باشـد بـه هـدف اصلـی دین کـه همان 
انسـانی و اخاقـی  زندگـی کـردن اسـت دسـت 
یابیـم. بـه نظـر نمی رسـد در هیـچ مذهبـی ایـن 
امـر پذیرفتـه شـده باشـد کـه کشـوری بـا رنـگ 
و لعـاب اسـامی در صـدر کشـورهای فاسـد دنیا 
قـرار گیـرد؛ جایـی کـه همیشـه شـعار از اسـام 
و مسـلمانی داده مـی شـود؛ امـا رفتـار و کنـش 
بـه گونـه ی دیگـر نمـود پیـدا می کنـد. دینی که 
بیشـتر انسـانی و اخاقـی باشـد بـه طـور حتـم 
ارزش هایـی را تعییـن خواهـد کـرد ایـن ارزش ها 

جامعـه ی بهتـری را نویـد می دهنـد. 

در هر جامعه ای ارزش ها و مذهب پیوند تنگاتنگی دارند

افغانستان! بمانیم یا برویم؟ 
بـودم،  مکتـب  یـازده  صنـف 
نعیـم کـه از ولسـوالی جاغـوری 
می کـرد  زندگـی  شـهر  در 
ایـن  کـه  کنـار  در  بـود.  نمـره ی صنف مـان  اول 
بیشـتر دوسـت داشـت،  را  درس هـای ساینسـی 
عاقه منـد ادبیـات هـم بـود. گاهـی در میـز مـان 
امـا  کجاسـت؟  حـال  نعیـم  نمی دانـم  می آمـد. 
نیـک بـه یـاد دارم همیشـه ایـن تکه را از شـریف 

می خوانـد.  سـعیدی 
»ای وطن نام تو کم کم شود گرگستان 
چه کند آهوی رم کرده ای صحرا با تو؟ 
بروم در جایی  که در آن جنگی نیست 
یا بمـاند در ایـن جنگل رسـوا با تو؟« 

و  مانـدن  واژه ی  از همـان سـال ها در ذهنـم دو 
رفتـن درگیرنـد. بیشـتر بـه ماندن میل داشـته ام/

مانـده ام. دلـت خوش اسـت؟ نه! دلم خون اسـت! 
در کافـه جوانـی کـه در همان جـا آشـنا شـده ایم 
آمـد جلـو و بعد از احوال پرسـی گفت شـما دارید 
شـنیده بودم  می کنیـد،  خیانـت  دوسـتان تان  بـه 
بـرای دوسـتی که می خواسـت افغانسـتان را ترک 

کنـد می گفتـم: »بمـان!« می گفـت: 
بماننـد  اینجـا  کـه  می دهیـد  امیـدواری  »چـرا 
و کار کننـد؟ بگذاریـد برونـد!« از همیـن نوشـته 
بعیـد می دانـم حتـا یـک نفـر پیـدا شـود کـه بـه 
خاطـر نوشـته های مـن مهاجرتـش را لغـو کنـد؛ 
بـا  بعـد  باشـد  آمـاده  اقامتـش  و  ویـزا  یعنـی 
خوانـدن یـک نوشـته ی مـن بگویـد: »آه!نـه! تـو 
مـرا متحـول سـاختی! می مانـم و نمـی روم! گـور 
بابـای خـارج!« بـرای رفیـق کافه نشـین گفتـم و 
خواسـتم بـه شـما نیـز بگویـم دچـار ایـن توهـم 
تاثیرگـذاری نیسـتم. مـردم نـان و ماست شـان را 
بـار  می خورنـد و زندگی شـان را می کننـد. یـک 

زنده انـد و حـق دارنـد لـذت ببرنـد. این جـا نشـد 
آمریـکا، کانـادا، اسـترالیا و... هیـچ نشـد ترکیـه و 
ایـران. نـه آن هـا که می رونـد خائـن و وطن فروش 
اسـتند و نـه آن هـا کـه می ماننـد همـه خـادم و 
عاشـق ایـن کشـور! هرکس بـرای رفتن یـا ماندن 
دالیـل قانع کننـده ی خـودش را دارد. مـن اعتقاد 
دارم کـه همیـن سـرزمین با هـزاران مشـکل ریز 
و درشـت اگـر مانده، محصـول رنج آن هاسـت که 
برایـش خـون دادنـد، زنـدان رفتنـد، جنگیدنـد و 
قدمـی برداشـتند. ربطـی هـم بـه ایـن حکومـت 
و آن حکومـت نـدارد. در طـول تاریـخ همیشـه 
نرمیده انـد،  نترسـیده اند.  کـه  بوده انـد  کسـانی 
حتـی اگـر دل شـان شکسـته و قدرشـان دانسـته 
کرده انـد.  کار  تـوان  حـد  در  و  مانده انـد  نشـده، 
مـن خـودم را مدیون شـان می دانم. می توانسـتند 
بگوینـد بـه مـن چـه کـه از این قلعـه دفـاع کنم، 
حـاال ایـن خاکریـز از دسـت رفت، رفـت؛ من چرا 
جـان عزیـزم را بدهـم؟ بـروم پـی زندگـی خودم!
مدیـون آن هـا کـه وقتی این سـرزمین را دشـمن 
فتـح کرد، قحطی از نفس انداخـت، هر روز انفجار 
و انتحار و کشـتار و قسـاوت، جـرم و جنایت، چور 
و چپـاول را می بیننـد، تـوان دارنـد برونـد ولـی 
سـرمایه گذاری می کننـد. جوانانی که کمرشـان را 
شکسـت، رهایـش نکردند، برای نجـات و درمانش 
ماندنـد. کاری کردنـد. حـال کشـورمان بد اسـت؟ 
بلـه بـد اسـت؛ امـا چـاره  مهاجـرت 3۲ میلیـون 
نفـر اسـت؟ بـه کجـا؟ اگـر می توانیـد برویـد، بـه 
سـامت، سـفرتان خـوش؛ اما چـون از ایـن کویر 
وحشـت بـه سـامتی گذشـتید، سـرکوفت نزنید، 

نکنید. تحقیرمـان 
افغانسـتان نـام مـادر بیمـار مـن اسـت، این جـا 
بـه  خواهـرم  می بینـم.  را  داغ دار  پـدر  چهـره ی 

آینـده اش در این کشـور چشـم امید بسـته اسـت 
نمی گـذارم.  تنهایـش  می خوانـد.  درس  بـرادر  و 
شـدی  خـوب  وقـت  هـر  نمی گویـم  و  نمـی روم 
تقـا  می مانـم،  کنـارش  مـادر!  برمی گـردم 
نمی کنـم.  درمانـش  بدانـم  اگـر  حتـا  می کنـم، 
دلـم خـوش نیسـت، دلـم خـون اسـت؛ امـا چاره 
را در خودتحقیـری ملـی و پناه بـردن به تخدیر و 
شـراب و انتظـار معجزه ی آسـمانی و فـرار زمینی 
نمی بینـم. بـاز هـم می گویـم در دنیـای کوچـک 
مـن، خیانـت فقـط ایـن نیسـت کـه آدم رازهـای 
مملکـت را ببـرد بفروشـد بـه پاکسـتان، بـه ایران 
و  گفتـار  و  رفتـار  بـا  هرکـس  داعـش.  و  طالـب 
قلمش مردم را دلسـرد و ناامید کند، خائن اسـت. 
منتـی سرکسـی  هـر کـس!  اسـت.  وطن فـروش 
نـدارم. چشـم طمعـی هـم بـه چیـزی نبسـته ام. 
روزنامه نـگاری  نـدارم  وظیفـه ای  و  کاری  هیـچ 
می کنـم سیاسـت و از سـال گذشـته از آن هـم 
را  کارم  مـی روم،  را  راهـم  امـا  گذاشـتند؛  کنـار 
خـاک  ایـن  بـه  مانـدن  وفـادار  بـرای  می کنـم. 
شـرط نگذاشـته ام. کـی باشـم که شـرط بگـذارم 
بـرای ایـن خـاک؟! می دانـم یـک روز بـرای ایـن 
عاشـقی، تلـخ تـاوان می دهـم. مثل همـه ی آن ها 
کـه بیشـتر وفـادار ماندنـد. هیـچ نجات دهنـده ی 
وجـود  »افغانسـتان«  بـرای  اختصاصـی  و  ویـژه 
نـدارد. نـه در گـور، نـه در آسـمان. خودمـان باید 
حالـش را بهتـر کنیـم. مـن در انـدازه ی خـودم 
می کوشـم. هیـچ اگر نباشـم، هیچ اگـر نکنم، دلم 
می خواهـد بعدهـا اگـر کسـی اینجـا در سـرزمین 
مـادری، خشـتی سـاخت بـرای دیـوار باغـی یـا 
خانـه ای، خـاک تـن من هـم در آن باشـد. اینقدر 
کـه می توانـم. افغانسـتان! تو پاسـخی نـدادی من 

امـا می مانـم و شـما هـم بمانیـد.

 سید محمد تقی حسینی 

جوامع در حال گذار، بیشـتر درگیر این مسـاله استند؛ از سویی 
بـه ارزش هـای سـنتی خـود کـه همـان مذهـب باشـد پایبنـدی 
نشـان می دهنـد  و از سـوی دگـر چشـم بـه سـوی ارزش هـای 
بـا مذهـب همخوانـی  از مـوارد  پـاره ای  مدرنـی دارنـد کـه در 
نـدارد؛ یعنـی نمی تواننـد از سـنتی کـه از آن پیـروی می کننـد 
دسـت بکشـند؛ از سـوی دیگـر این قالـب تعیین کننـده ی ارزش 
و غیـر آن توانایـی پاسـخگویی بـه شـتاب پیشـروی ارزش هـای 

مـدرن را در پاره هایـی از مـوارد نـدارد.

محیط سالم برای خانواده
چگونه فضایی است؟

در جامعــه ی کنونــی افغانســتان کــه از فضــای ناســالمی بــرای ترویــج 
ــرای  ــازی ب ــک فضاس ــدون ش ــت، ب ــوردار اس ــواده برخ ــگ خان فرهن
ایجــاد یــک خانــواده ی ســالم از دشــوارترین کارهــای ممکــن خواهــد 
بــود و بــرای چنیــن فضایــی نیــاز اســت تــا ســطح آگاهــی والدیــن از 
فضــای تربیتــی خانــواده در باالتریــن ســطح ممکــن باشــد؛ امــا چــون 
ــی  ــای افغان ــادران در خانواده ه ــدران و م ــواد پ ــطح س ــفانه س متأس
پاییــن اســت، نمی تــوان بــه راحتــی بــه یــک فضــای مصــؤون و ســالم 

بــرای خانــواده دســت یافــت.
ــاب  ــان در ب ــاب ده فرم ــی از کت ــی، در بخش ــواد کوه ــر س ــی اصغ عل
ــر  ــي فرات ــواده ی ســالم نیازهای ــواده ی ســالم آورده اســت کــه خان خان
از مســکن، غــذا، تحصیــل و حتــا امنیــت جســمي و جنســي اعضــاي 
ــه خصــوص کــودکان،  ــواده ب ــرآورده مي ســازد. اعضــاي خان خــود را ب
ــرار  ــورد توجــه ق ــوازش، در آغــوش گرفتــن، شــنیده شــدن و م ــه ن ب
ــه  ــت ب ــه الزم اس ــم ک ــاس هایي داری ــا احس ــد. م ــاز دارن ــن نی گرفت
ــراز شــده و پذیرفتــه شــوند، چیزهایــي  ــا اب آن هــا اجــازه داده شــود ت
را از دســت داده و مي دهیــم کــه نیــاز داریــم بــراي آن هــا ســوگواري 
کنیــم، مــا بــه صداقــت نیــاز داریــم تــا بتوانیــم خــود حقیقي مــان را 
ــواده ی  ــه زندگــي معنــوي داشــته باشــیم. خان آشــکار کنیــم و خاقان
ــرآورده  ــان را ب ــد نیازش ــازه می ده ــود اج ــه اعضــای خ ــه هم ــالم ب س
ــای  ــازی فض ــل آماده س ــه در مراح ــت ک ــه اس ــن گون ــس ای ــد. پ کنن
ســالم بــرای خانــواده بایــد بــه چنــد اصــل مهــم در خانــواده ی ســالم 
ــواردی همچــون  ــارت از م ــن اصــول عب ــه ای توجــه جــدی داشــت ک
ــام  ــردن تم ــور ک ــنیدن و تص ــدن و ش ــرای دی ــا ب ــازی فض آماده س
ــیدن  ــا اندیش ــاب و ی ــق انتخ ــل در ح ــواده، آزادی کام ــای خان اعض
ــکوفایی و  ــردن خودش ــور ک ــرای تص ــازی ب ــواده، فضاس ــای خان اعض
ــواردی در  ــن م ــه چنی ــه ب ــد و توج ــاف باش ــی بی انعط ــای نقش ایف
ــد  ــواده می توان ــرای خان مراحــل آماده ســازی فضــای همگانــی ســالم ب
ــط  ــک محی ــه در ی ــد ک ــواده کمــک کن ــک از اعضــای خان ــر ی ــه ه ب
ســالم خــود را رشــد دهــد و در یــک کلیــت همگــی بــه یــک فضــای 

ــد. ــواده ی ســالم دســت یابن ــرای خان مناســب ب
ــواده  ــتن خان ــرای داش ــی ب ــن فضای ــت یابی چنی ــه دس ــر ب ــوارد زی م

ــد. ــک می کن ــالم کم س
ــواده  ــش خان ــن بخ ــوان مهم تری ــت: ازدواج به عن ــراز صمیمی 1- اب
ــر را  ــل زی ــد مراح ــن فراین ــد. ای ــدن باش ــت صمیمی ش ــد در جه بای
حل وفصــل  ورزیــدن(،  )عشــق  داشــتن  دوســت  می کنــد:  طــی 

اختاف هــا، مصالحــه، تفــرد و صمیمیــت.
ــا  ــورد تفاوت ه ــره در م ــا: مذاک ــاره ی تفاوت ه ــره درب 2- مذاک
ــرای مذاکــره  وظیفــه ی مهمــی در فراینــد ایجــاد صمیمیــت اســت. ب
ــا  ــه همــکاری وجــود داشــته باشــد ت ــد میــل ب ــر ســر تفاوت هــا بای ب

ــد. ــر کن ــائل را امکان پذی ــه ی مس ــل منصفان ــل  و فص ح
3- ارتبــاط روشــن و ســازگار: ارتبــاط روشــن و ســازگار در 
ــتلزم  ــن مس ــاط روش ــراری ارتب ــی دارد. برق ــی اساس ــت نقش صمیمی
آگاه بــودن از خــود و از دیگــری و نیــز احتــرام گذاشــتن بــه یک دیگــر 

اســت.
ــراز  ــود. اب ــاد می ش ــت ایج ــر صداق ــاد در اث ــردن: اعتم 4- اعتمادک
صحیــح احساســات، عواطــف، افــکار و امیــال مهم تــر از موافقــت اســت.

5-  تفــرد: در خانواده هــای ســالم، تفاوت هــا تشــویق می شــوند. 
ــواده، از  ــراد خان ــک از اف ــر ی ــدن ه ــودن و تکرارنش ــرد ب منحصربه ف
ــت. ــالم اس ــای س ــر خانواده ه ــم ب ــای حاک ــتین ارزش ه ــه نخس جمل
و  بــاز  نقش هــا  ســالم،  خانواده هــای  در  انعطاف پذیــری:   -6
ــاری  ــت و شرمس ــدون خجال ــد ب ــراد می توانن ــتند. اف ــر اس انعطاف پذی

ــد. ــار می کنن ــود رفت ــت خ ــپ و خواس ــه تی ب
7- برآورده شــدن نیازهــا: خوش بخــت کســانی اســتند کــه 
ــه اعضــای  ــه هم ــواده ی ســالم ب ــرآورده می شــود. خان نیازهای شــان ب

ــد. ــرآورده کنن ــان را ب ــد نیازش ــازه می ده ــود اج خ
8- پاســخگویی:  خانــواده ی ســالم پاســخگو اســت؛ مســائل فــردی 
و خانوادگــی را تأییــد می کنــد و بــه اتفــاق بــرای حــل آن هــا 

می کوشــد.
ــای  ــدی در خانواده ه ــد: قانون من ــاز و انعطاف پذیرن ــن، ب 9- قوانی
ســالم بــه امــکان بــروز اشــتباه توجــه دارد. می تــوان بــر ســر قوانیــن 

و باورهــا مذاکــره کــرد.
البتــه در نقطــه ی مقابــل ایــن مقولــه، خانــواده ی ناســالم وجــود دارد 
ــکار  ــود را ان ــائل خ ــأله دار مس ــای مس ــت خانواده ه ــوان گف ــه می ت ک
ــز حــل نمی شــود.  ــا هرگ ــل مســائل آن ه ــن دلی ــه همی ــد و ب می کنن
ایــن خانواده هــا همچنیــن پنــج نــوع آزادی را کــه بــرای داشــتن یــک 
خانــواده ی ســالم الزم اســت، از خــود دریــغ می کننــد. در خانواده هــای 
مســأله دار خــای صمیمیــت وجــود دارد. در واقــع خــای صمیمیــت، 
ــر ســبب  ــن ام ــود و همی ــواده می ش ــه مســأله دار شــدن خان منجــر ب
می شــود، بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه خانواده هــای مســأله دار 
ــد و در  ــه دارن ــه دل ریخت ــرم ب ــادر، ش ــدر و م ــتند؛ پ ــرم زده اس ش
ــد و  ــش می گذارن ــه نمای ــاری را ب ــان شرم س ــا فرزندان ش ــورد ب برخ
همیــن موضــوع ســبب می شــود بــه فضــای خانــواده لطمــه وارد شــود 
و نقش هــا تحــت  تأثیــر نیازهــای خانــواده به عنــوان یــک نظــام شــکل 
ــام از  ــای نظ ــت نیازه ــرای رعای ــود را ب ــت خ ــا حقیق ــد. بچه ه بگیرن
ــودکان آن  ــاوری در ک ــه ی خودب ــف روحی ــد و تضعی ــت می دهن دس
ــتن  ــرای داش ــختی ب ــه ی س ــواده، ضرب ــی خان ــتم تربیت ــم در سیس ه

ــود. ــواده ی ســالم خواهــد ب خان

 زهرا اکبری )تاملی بر کتاب ده فرمان در باب خانواده ی سالم(
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خبرهای خارجی

خبرهای داخلی

ــی از  ــتان، یک ــوب افغانس ــی در جن ــت غزن والی
ــال  ــد س ــان چن ــه در جری ــت ک ــی اس والیت های
گذشــته همــواره شــاهد حمــات ســنگین گــروه 
طالبــان بــوده اســت. ایــن والیــت ســال گذشــته 
بــرای چهــار روز بــه دســت طالبــان ســقوط کــرد. 
ــر مرکــز  ــن بخــش ب ــب از چندی ــان طال جنگجوی
کردنــد، ســاختمان های  والیــت حملــه  ایــن 
ــهر را  ــن ش ــزرگ در ای ــای ب ــی و مارکیت ه دولت

ــه آتــش کشــیدند.  ب
ــن  امــا نیروهــای امنیتــی پــس از گذشــت چندی
روز توانســتند دوبــاره اوضــاع امنیتــی را بــه 
عــادی  حالــت  بــه  شــهر  و  بگیرنــد  دســت 
برگشــت. رییــس جمهــور غنــی پــس از ســقوط 
غزنــی بــه دســت طالبــان، دوبــار بــه ایــن والیــت 
ســفر کــرد و بــه مــردم ایــن والیــت وعــده ســپرد 

کــه بــه مشکات شــان رســیدگی می شــود. 
ــری  ــه رهب ــان ب ــی، همچن ــور غن ــس جمه ریی
ــات  ــه امکان ــت ک ــتور داده اس ــاع دس وزارت دف
والیــت  ایــن  بــرای  را  امنیتــی  درجه یــک 

بفرســتند. 
اکنــون حــدود ۱۰ مــاه پــس از تعهــدات رییــس 
پیگیــری  جلســه ی  دومیــن  غنــی،  جمهــور 
ــت  ــاون دوم ریاس ــت مع ــه ریاس ــدات ب ــن تعه ای

ــت.  ــده اس ــزار ش ــوری، برگ جمه
ــی  ــر مطبوعات ــوی دفت ــه از س ــه ای ک در خبرنام
معــاون دوم ریاســت جمهــوری بــه نشــر رســیده، 
آمــده اســت کــه دومیــن جلســه ی پیگیــری 
ــه  ــفر ب ــور در س ــس جمه ــدات ریی ــق تعه تطبی
والیــت غزنــی، بــه ریاســت ســرور دانــش، معــاون 

ــت.  ــده اس ــزار ش ــوری برگ ــس جمه دوم ریی
ــکیل و  ــی تش ــه، چگونگ ــن خبرنام ــاد ای ــر بنی ب
ــی،  ــس در غزن ــوا و پولی ــی ل ــزات فرمانده تجهی
رســیدگی و تهیــه ی امکانــات جنگــی، جلوگیــری 
ــه  ــی ک ــر از زنان ــس، تقدی ــری های پولی از خودس

در صفــوف نیروهــای امنیتــی فعالیــت می کننــد، 
گشــت و گــذار موترهــای بی پلیــت، توجــه جــدی 
بــه طــی مراحــل اســناد رفــع مســؤولیت جرمــی، 
بــاز پس گیــری ولســوالی های تحــت کنتــرل 
ــلح  ــراد مس ــع آوری اف ــایی و جم ــان، شناس طالب
غیــر مســؤول، انتقــال ســاختمان فرماندهــی 
فــروش،  و  خریــد  مراکــز  میــان  از  پولیــس 
ــت  ــه وق ــی ب ــای امنیت پرداخــت معاشــات نیروه
و زمــان معیــن و ایجــاد برنامه هــای ارتقــای 
ظرفیــت بــه نیروهــای امنیتــی، از مهم تریــن 

ــت.   ــی اس ــت غزن ــکات در والی مش
ــکل  ــک مش ــوان ی ــوز به عن ــه هن ــه ک ــا آنچ ام
اصلــی و کان در ایــن والیــت باقــی مانــده، 
ادامــه ی تهدیــد طالبــان اســت. بــر بنیــاد گــزارش  
ــان  ــت،  هراس افگن ــن والی ــی ای ــؤوالن محل مس
ــب در بســیاری از ولســوالی های ایــن والیــت  طال
حضــور دارنــد و مانــع زندگــی عــادی مــردم 

می شــوند. 
ریاســت  دوم  معــاون  خبرنامــه ی  بنیــاد  بــر 
جمهــوری، اعضــای جلســه پــس از شــنیدن 
گزارش هــای امنیتــی ایــن والیــت فیصلــه کردنــد 
ــأت از نهادهــای مســؤول در مــدت  ــک هی کــه ی
ــی فرســتاده شــده و  ــه والیــت غزن ــه ب یــک هفت
تــاش صــورت گیــرد تــا بــا مشــارکت مســؤولین 
بــه  را  والیــت  ایــن  مشــکات  ولســوالی ها، 

ــد.  ــی کنن ــدی بررس ــه ی ج گون
در ایــن جلســه همچنــان اعــام شــده کــه 
امنیــت  تأمیــن  بــرای  امنیتــی  نهادهــای 
ــت  ــن ولســوالی های والی ــای بی ــاهراه ها و راه ه ش
غزنــی نیــز اقدامــات جــدی روی دســت بگیرنــد. 
ــون  ــن اکن ــه همی ــت ک ــی اس ــه درحال ــن هم ای
ایــن  ولســوالی های  از  بســیاری  در  طالبــان 
والیــت حضــور گســترده دارنــد و حکومــت تنهــا 
ســاختمان  های ولســوالی ها را بــه دســت دارد.

یک هیأت حکومتی به زودی به منظور بررسی 
اوضاع امنیتی به والیت غزنی می رود

بـر اسـاس گزارش ها، پولیـس جبل الطـارق، هر چهار 
خدمـه ی نفت کـش »گریـس ۱« ایـران را بـا ضمانت 
و بـدون طـرح اتهـام آزاد کرده اسـت. ایـن نفت کش، 
بـه اتهـام نقـض تحریم هـای اتحادیـه ی اروپـا علیـه 
سـوریه، روز پنـج شـنبه )۲۰ سـرطان( توقیف شـده 
بـود. بـه گـزارش رویتـرز، پولیـس جبل الطـارق در 
بیانیـه ای گفـت کـه هـر چهـار خدمـه ی گریـس ۱ 
گـزارش  ایـن  در  آزاده شـده اند.  بـا ضمانـت  ایـران 
آمـده اسـت کـه تحقیقـات همچنـان جریـان دارد و 

نفت کـش فعـا توقیـف خواهـد مانـد.
دولـت بریتانیـا در پـی افزایـش تنش هـا بـا ایـران، 

روز چهـار شـنبه )۱9 سـرطان( گفـت کـه چند قایق 
ایرانـی سـعی داشـتند یـک نفت کـش بریتانیایـی را 

وارد آب هـای ایـران کننـد.
حـال  در  کـه  گفته انـد  بریتانیـا  دریایـی  نیروهایـی 
اعـزام ناوشـکن اچ - ام -اس دانکـن بـه منطقه ی خلیج 

اسـتند. فارس 
ناوشـکن دانکـن، در حـال حاضـر در مدیترانـه قـرار 
دارد و تـا هفتـه ی آینـده بـه ناوچـه ی مونتـروز در 

خلیـج فـارس اعـزام خواهـد شـد.
ناوشـکن دانکن بـه تجهیزات پیش رفتـه ی ضدهوایی 

و ضدموشـکی هم مجهز اسـت.

چهار خدمه ی نفت کش ایرانی
از قید پولیس جبل الطارق آزاد شد

مـورد  در  جنایـی  تحقیقـات  اسـکاتلندیارد، 
افشاسـازی ایمیل هـای دیپلماتیـک سـفیر بریتانیا 
در امریـکا را آغـاز کـرده و گفته اسـت کـه عامان 

شـوند. محاکمـه  بایـد  ایمیل هـا  افشـا کننده ی 
نیـل باسـو، معـاون کمیشـنر اسـکاتلندیارد، گفتـه 
ایـن  ایجـاب می کنـد  اسـت کـه منافـع عمومـی 
افـراد محاکمـه شـوند. آقـای باسـو گفته اسـت که 
ایمیل هـای درز کـرده روابـط بین المللـی بریتانیا را 

خدشـه دار کرده اسـت.
در  امریـکا،  در  بریتانیـا  سـفیر  داروک،  کیـم 
ایمیل هـای درز کـرده گفتـه بود کـه دونالد ترامپ، 
»بی منطـق،  فـرد  یـک  امریـکا  جمهـور  رییـس 

اسـت. ناکارآمـد«  و  متزلـزل 
در پـی ایـن موضـوع، آقـای ترامـپ واکنش نشـان 
داد و گفـت کـه آقـای داروک فـرد بسـیار نـادان 

اسـت و »دیگـر بـا او کار نخواهیـم کـرد.«
سـفیر بریتانیـا، پـس از ایـن رسـوایی از مقامـش 
اسـتعفا داده و گفتـه بـود کـه ادامـه ی کار با توجه 
بـه شـرایط موجـود برایش »غیرممکن« اسـت و به 

همیـن خاطـر از سـمتش کنار مـی رود.
مـاه  در  افشاشـده  ایمیل هـای  آن  از  یکـی  در 
گذشـته، آقای داروک سیاسـت دولـت ترامپ را در 
خصـوص ایـران »غیرمنسـجم و سـردرگم« معرفی 

بود. کـرده 

اسکاتلندیارد:
عامالن افشاکننده ی ایمیل های سفیر بریتانیا محاکمه شوند

جفـری اپسـتین، سـرمایه گذار بـزرگ امریکایـی، که 
چنـدی قبـل بـه قاچاق جنسـی کودکان متهم شـده 
بـود، بـا پرداخـت پـول بـه شـاهدان احتمالـی نیز از 

سـوی دادسـتانی امریکا متهم شـده اسـت.
دادسـتانی کل امریـکا گفته اسـت که آقای اپسـتین، 
مقـدار پـول زیـادی بـه دو نفـر کـه حاضـر شـده اند 
علیـه او شـهادت بدهند، داده اسـت. بـر بنیاد گزارش 
دادسـتانی، او متهـم اسـت کـه بـه این دو نفـر که به 
اتهـام همدسـتی بـا او مظنـون اسـتند، بـرای آن  که 
علیـه او شـهادت ندهنـد 3۵۰ هـزار دالر داده اسـت. 

آقـای اپسـتین تمـام اتهـام را رد کـرده و قـرار اسـت 
روز دوشـنبه )۲۴ سـرطان( بـرای تفهیـم اتهـام در 
دادگاه حضـور یابـد و تقاضـای آزادی مؤقـت بـه قید 
ضمانـت کنـد. تاکنـون چیزی در مـورد پرداخت پول 

از سـوی وکیـان او گفته نشـده اسـت.
جفـری اپسـتین، سـرمایه گذار ثروت منـد نیویـارک، 
 ۶ تاریـخ  بـه  اسـت  نیـز  سیاسـی  نفـوذ  دارای  کـه 
یـک  گردانـدن  اتهـام  بـه  سـرطان(   ۱۵( جـوالی 
»شـبکه ی وسـیع« دختـران نوجـوان بـرای سـکس 

شـد. بازداشـت 

پرداخت پول به شاهدان
از سوی جفری اپستین، سرمایه گذار امریکایی

فیس بوک پنج میلیارد دالر جریمه شد

مسدودبودن حریم هوایی پاکستان
 27 میلیون دالر به افغانستان خساره وارد کرده است

پنتاگون: ایران با استفاده از سپاه قدس به طالبان کمک نظامی می کند

شـبکه ی اجتماعـی فیس بـوک، کـه از یـک سـال به 
این سـو زیـر تحقیقـات کمیسـیون تجـارت فـدرال 
امریـکا قـرار دارد، پنـج میلیارد دالـر جریمه ی نقدی 
ایـن سـازمان  بـا  اسـت. شـرکت فیس بـوک  شـده 
نظارتـی بـه توافق رسـیده اند کـه مبلغ پنـج میلیارد 
دالـر امریکایـی را بپـردازد. بـر اسـاس گـزارش وال 
اسـتریت ژورنـال، روزنامه ی امریکایـی، فیس بوک به 
خاطـر نقـض حریم خصوصی کاربران و سـهل انگاری 
افشـای اطاعات آنان جریمه شـده بود. این شـرکت 

دربـاره ی  خـود  گـزارش  در  امریـکا،  دفـاع  وزارت 
وضعیـت امنیتـی در افغانسـتان بـه کانگـرس گفتـه 
اسـت کـه ایـران طالبـان را از طریـق سـپاس قـدس 
کمـک نظامـی و سیاسـی می کنـد. در ایـن گـزارش 
کـه بـا عنوان »تقویـت امنیت و ثبات در افغانسـتان« 
بـرای مـاه جـون )جـوزا( منتشـر شـده اسـت، آمـده 
اسـت کـه جمهـوری اسـامی ایـران ضمـن تـاش 
برای ثبات در کشـور همسـایه ی خود افغانسـتان، به 
شـبه نظامیان طالبـان کمک هـای سیاسـی و نظامـی 
می کنـد. بـر بنیـاد ایـن گـزارش، ایـران همیشـه در 
کمک رسـانی بـه طالبـان سـنجیده عمـل کـرده تـا 
نفـوذ خـود را نـزد ایـن گـروه حفـظ کنـد و »بـدون 
توان مندسـازی طالبان بـرای تغییـر موازنه ی رهبری 
و بازگشـت بـه قـدرت بـه اهداف خـود دسـت یابد.« 
در گـزارش تصریـح شـده اسـت کـه ایـران اهـداف 
خـود را بـا به کارگیـری »راهبری چنـد کانالی تاش 
بـرای گسـترش روابط با دولت افغانسـتان، توسـعه ی 
تجـارت و سـرمایه گذاری، و فراهـم کـردن حمایـت 
بـه حاشـیه رانـدن  بـرای طالبـان بـدون  سـنجیده 

بـه نقـض حریـم خصوصـی کاربـران در کشـورهای 
مختلـف متهـم شـده بود.

در ایـن گـزارش آمـده اسـت کـه ایـن مبلـغ جریمه  
بـرای حـل و فصل اختـاف با فیس بوک تایید شـده 

است.
طبـق ایـن گـزارش، سـه نماینـده ی جمهوری خـواه 
اداره ی نظارتـی امریکایی رأی بـه پرداخت غرامت از 
سـوی فیس بـوک داده ؛ ولی دو نماینـده ی دموکرات 

بـا آن مخالفـت کرده اند.

افغانسـتان« دنبـال می کنـد.
از جملـه کمک هایـی کـه ایـران بـه طالبـان فراهـم 
شـامل  اسـت،  آمـده  گـزارش  ایـن  در  و  می کنـد 
»تسـلیحات، مـواد منفجـره، آمـوزش، تامیـن مالی و 

می شـود. سیاسـی«  حمایـت 
سـپاه قدس، شـاخه ی بیرون مرزی سـپاه پـاس داران 
در  طالبـان  بـه  کمک رسـانی  کـه  اسـت  ایـران 
افغانسـتان از طریـق آن صورت می گیـرد. در ادامه ی 
ایـن گـزارش آمـده اسـت کـه ایـران پـس از آن  کـه 

دولـت ترامـپ در ماه اپریـل ۲۰۱9 میـادی تصمیم 
افغانسـتان  در  را  امریکایـی  نیروهـای  کـه  گرفـت 
کاهـش بدهـد، دولت ایـران تاش هایـش را با اهداف 
همـکاری برای صلح بیـن طالبان و دولت افغانسـتان 

کرد. آغـاز 
در پایـان ایـن گـزارش به نقـل از نماینـدگان مجلس 
کـه  اسـت  آمـده  افغانسـتان  امنیتـی  مقام هـای  و 
ایـران بـا پرداخـت رشـوه مقام هـای دولتـی و محلی 

افغانسـتان را خریـده اسـت.

اجرایـی شـدن ایـن جریمـه، نیـاز بـه تاییـد وزارت 
امریـکا دارد. عدلیـه ی 

اگـر ایـن وزارت خانـه آن را تایید کند، ایـن باالترین 
خاطـر  بـه  تاکنـون  کـه  اسـت  جریمـه ای  رقـم 
نقـض حریـم خصوصـی کاربـران اعمـال می شـود. 
فیس بـوک امـا تاکنـون در پیونـد بـه ایـن موضـوع 

واکنشـی نشـان نـداده اسـت.
خـود  تعهـد  میـادی   ۲۰۱۱ سـال  در  فیس بـوک 
در رابطـه بـا محافظـت بیشـتر از اطاعات شـخصی 

کاربـران را نقـض کـرده بـود.
شـبکه ی اجتماعـی فیس بـوک، در عرصـه ی تحلیل 
کـه  شـده  متهـم  راهبـردی  ارتباطـات  و  داده هـا 
مخفیانـه از اطاعـات شـخصی حـدود 87 میلیـون 

کاربـر اسـتفاده کـرده اسـت.
کارزار  در  اطاعـات  ایـن  از  کـه  می شـود  گفتـه 
امریـکا  انتخاباتـی دونالـد ترامـپ، رییـس جمهـور 

اسـت. شـده  اسـتفاده 
ایـن شـرکت در سـال ۲۰۱۱ در رابطـه بـا رعایـت 
شـفافیت در مـورد اطاعـات کاربـران، با کمیسـیون 

تجـارت فـدرال امریـکا تعهـد کـرده بود.

اداره ی هوانــوردی ملکــی، می گویــد کــه مســدود 
بــودن حریــم هوایــی پاکســتان بــه روی پروازهــای 
عبــوری افغانســتان، حــدود ۲7 میلیــون دالــر بــه 

ایــن اداره خســاره وارد کــرده اســت.
محمدقاســم وفایــی زاده، رییــس اداره ی هوانــوردی 
ملکــی، روز شــنبه )۲۲ســرطان(، در یــک نشســت 
خبــری گفــت کــه در جریــان چهــار و نیــم 
ــه روی  ــی پاکســتان ب ــم هوای ــته، حری ــاه گذش م
پروازهــای عبــوری مســدود بــود و ایــن موضــوع، 
بــرای  فــراوان  ایجــاد چالش هــای  برعــاوه ی 
شــهروندان افغانســتان، ۲7 میلیــون دالــر بــه ایــن 
اداره خســاره وارد کــرده اســت. او افــزود: »حریــم 
هوایــی شــرقی پاکســتان بــه روی پروازهــای 
ــاز  ــود و هنــوز هــم ب عبــوری افغانســتان بســته ب
نشــده اســت، شــهروندان افغانســتان مجبــور 
بودنــد کــه مســیرهای دو ســاعته را شــش ســاعت 
منتظــر بنشــینند؛ امــا حــاال مشــکل حــل شــده 
و دو مســیر جدیــد بــرای پروازهــای عبــوری 

ایجــاد شــده اســت.« در اوایــل مــاه حــوت ســال 
ــی  ــر بخش های ــدی ب ــای هن ــته، جنگنده ه گذش
ــس از آن،  ــد. پ ــه کردن ــتان حمل ــاک پاکس از خ
شــماری از جنگنده هــای پاکســتانی نیــز وارد 
ــس از  ــدند. پ ــد ش ــیر هن ــو و کمش ــهره جم نوش
ــه  ایــن موضــوع، پاکســتان حریــم هوایــی اش را ب
ــت،  ــد می رف ــه هن ــه ب ــی ک ــام پروازهای روی تم
ــوردی  ــرد. از ســویی هــم، اداره ی هوان مســدود ک
ــود کــه دو  ــل اعــام کــرده ب ــه ی قب ملکــی، هفت
ــاد  ــوری ایج ــای عب ــرای پروازه ــد ب ــیر جدی مس
ــق  ــه تواف ــتان ب ــا تاجیکس ــتان ب ــده و افغانس ش
رســیده اند کــه پروازهــای عبــوری از فضــای 
ــیای  ــن و آس ــد وارد چی ــته و بع ــور گذش دو کش
شــرقی شــود. در همیــن حــال، اداره ی هوانــوردی 
ملکــی، موافقت نامــه ی همــکاری را بــا نماینــدگان 
وزارت هــای داخلــه، دفــاع، صحت، اداره ی مســتقل 
امــور  در  دولــت  وزارت  و  محلــی  ارگان هــای 
رســیدگی بــه حــوادث، بــه امضــا رســانده اســت.

ــکاری  ــا، هم ــن موافقت نامه ه ــدف از امضــای ای ه
ایــن نهادهــا در زمینــه ی ارائــه ی خدمــات تفحص 
و نجــات در بخــش هوانــوردی و مصؤونیــت هوایی 

خوانــده شــده اســت.
ــد  ــاره می گوی ــن ب ــی زاده، در ای ــم وفای محمدقاس
کــه بــرای ایجــاد تغییــر در وضعیــت اداره ی 
اصاحــات  بــه  ضــرورت  ملکــی،  هوانــوردی 
اساســی از جملــه ســپری کردن تفتیــش ســازمان 

بین المللــی هوانــوردی ملکــی اســت.
ــوردی افغانســتان،  ــه ســکتور هوان ــد ک او می افزای
ــا زمانــی کــه ایــن تفتیــش را ســپری نکنــد، از  ت
ــد  ــرون نخواه ــا بی ــه ی اروپ ــیاه اتحادی ــت س لیس

شــد.
ــوردی  ــه اداره ی هوان ــت ک ــی زاده گف ــای وفای آق
الزامــات  و  توصیه هــا  بــه  توجــه  بــا  ملکــی، 
ــاش  ــی، ت ــوردی ملک ــی هوان ــازمان بین الملل س
ــه ی عمــل اصاحــی،  ــر اســاس برنام ــا ب ــرده ت ک
ــون در  ــازد و تاکن ــی س ــا را عمل ــام توصیه ه تم
بیشــتر از 7۰ درصــد آن پیشــرفت داشــته اســت.

ارائــه ی  موافقت نامــه ی  کــه  کــرد  عــاوه  او 
ــاد  ــج نه ــا پن ــه ب ــات ک ــص و نج ــات تفح خدم
ــه  ــدام پیش گیران ــی اق ــد، نوع ــا ش ــی امض دولت
ــرای ایجــاد ســاختار تعریــف شــده و هماهنــگ  ب
ــوانح  ــوادث و س ــروز ح ــورت ب ــه در ص ــت ک اس

ــرد. ــورت بگی ــع ص ــه موق ــات ب ــی، اقدام هوای
آقــای وفایــی زاده همچنــان گفــت کــه قــرار اســت 
و  تاجیکســتان  بــا  مشــابهی  تفاهم نامه هــای 

ــود. ــا ش ــات امض ــص و نج ــور تفح ــران در ام ای
بــه گفتــه ی او، بــه منظــور باالبــردن ســطح 
ــه ی  ــک کمیت ــه زودی ی ــا، ب ــت پروازه مصؤونی
بررســی حــوادث و ســوانح هوایــی ایجــاد خواهــد 
شــد کــه بخش هــای جــاده، خــط آهــن و ســکتور 
ــش  ــدف آن کاه ــرد و ه ــر می گی ــی را در ب هوای

ــکتور اســت. ــه س ــر س ــوادث در ه ســطح ح
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زنان حق ورود به
زیارت گاه را نداشتند

جاوید حمید، یکی از باشـند گان شـهر هرات اسـت و او در زمان حکومت 
طالبـان از معـدود افـرادی بـوده کـه از هـرات مهاجر نشـده و بـه گفته ی 
خـودش تمـام آن دوره ی سـیاه را زیـر حکم رانی طالبان در هرات سـپری 

کرده اسـت.
از جاویـد خواسـتم تـا اتفاقـات و رویدادهایـی کـه در زمـان حکم رانـی 
رویـدادی کـه در  بازگـو کنـد؛  را  اسـت  افتـاده  اتفـاق  برایـش  طالبـان 
سـطرهای بعـد می آیـد، یکـی از هـزاران ظلـم و جفایی اسـت کـه طالبان 

در زمـان حکومت شـان بـه مـردم هـرات داشـتند. 
 عصـر روز پنج شـنبه یکـی از روزهـای فصـل خـزان بـود کـه بـه سـمت 
زیارتـگاه نزدیـک خانه  ی مـان در حرکـت بـودم تـا به زیـارت اهـل قبور و 
بـرای خوانـدن فاتحه ای بروم. هنوز بـه در ورودی زیارت گاه نرسـیده بودم 
کـه دیـدم مردان مسـلح طالـب در کنار دیـوار و نزدیـک دروازه ی وردوی 
زیـارت گاه چندیـن زن را همـراه بـا کودک شـان جمـع کرده انـد و مانـع 

ورود آن هـا بـه داخل زیـارت گاه شـده اند. 
یکـی از مـردان طالـب که خشـن تر از دیگران بـه نظر می آمد بـا تازیانه ای 
کـه در دسـت داشـت هی ضربات پشـت سـرهم بر پاهـای آن زنـان فرود 
مـی آورد و آن زنـان را تنبیـه می کـرد یـا بـه گفتـه ی خـودش آن هـا را 

جزا مـی داد. 
از چنـد ضربـه ای کـه قـرار بـود بـر پای زنـان فـرود آیـد، ضرباتـی نیز بر 
بـدن کـودکان آن زنـان می نشسـت کـه دور مادران شـان چـون پروانـه ای 
کـه گـرد شـمع می چرخـد، دور می زدنـد. صـدای گریـه ی آن کـودکان و 
جیغ هـای بلنـد آن زنـان کـم کـم  جمعیـت مـردان را هـم به آن سـمت 

جمـع می کـرد.
آن مـرد طالـب بـا زدن هـر ضربـه بـر بـدن و پاهـای زنـان صدایـش را 
بلندتـر می کـرد و خشـمش را بیشـتر بـر ایـن زنان بیچـاره فـرود می آورد 
و از زنـان می پرسـید کـه چـرا بـه زیـارت گاه آمدیـد؟ می گفـت: »ای طور 
جاهـا کـه جـای سیاسـر نیسـت و بی اجـازه ی مردتان کـی گفتـه از خانه 

شـوید؟« بیرون 
معلـوم شـد کـه آن مـردان طالب به چه منظـور این زنان را جلـو دروازه ی 

زیـارت گاه نگه داشـته اند و بـه آن ها اجـازه ی ورود نمی دهند. 
کاسـه ی صبـر زنـان کـه زیـر تازیانه هـای آن مـرد طالـب کـم کـم لبریـز 
می شـد و هـر لحظـه بـه خشـم زنـان نیـز افـزوده می شـد و یکـی از زنان 
کـه بـا پوشـش چادری هـم بود، دسـت بلند کـرد و خواسـت تازیانه ی آن 
مـرد طالـب را مهـار کند و بعد از آن کـه با مقاومت آن مـرد طالب روبه رو 
شـد، صـدای خـود را بلنـد بـرد و گفـت: »در کـدام کتـاب خـدا و کجای 
قرآن نوشـته اسـت کـه زن به زیـارت گاه آمـده نمی تانه و کـدام حدیث از 
پیامبـر شـما داریـد؟ شـما اصـا هیچ مسـلمان نیسـتید و هر چـه دل تان 

خواسـت را ده جـان مـردم به نـام اسـام می زنید.«
مرد طالب با عصبانیت بیشـتر بر سـر زن فریاد کشـید که » ُچپ میشـی 

یا ُچپـت کنم او زن«
امـا انـگار زن دیگـر نمی توانسـت خشـمش را قـورت بدهـد و روی بـه 
مردانـی کـرد کـه حـاال دور آن مـردان طالـب و زنـان جمـع شـده بودنـد 
و بـا صـدای بلندتـر گفـت: » اُو مـردم همـه ی شـما از خـود زن و خواهـر 
داریـد. مـا بـدون اجـازه ی مـردان خـود هیـچ از خانه بیـرون نمی شـویم؛ 
امـا ای هـم نمیشـه کـه مـا هـر دفعـه یـک توته کاغـذ بـا خـود بگردانیم 
کـه ای سـند بیـرون آمـدن مـا با اجـازه ی مـردان ما اسـت. ای خـو هیچ 

نیست.« مسـلمانی 
همهمـه ای در میـان جمعیـت بـه راه افتاد و آن مردان طالـب وقتی دیدند 
کـه جمعیـت مـردم هـر لحظـه رو بـه افزونـی اسـت، قنداق هـای تفنـگ 
خـود را به سـمت مـردم باال بردند و خواسـتند تا جمعیت پراکنده شـود و 
همیـن کـه جمعیـت از ترس لَت خـوردن ان مردان طالب پراکنده شـدند، 
آن مـردان طالـب هـم زنان را با خشـم و عصبانیت دور کردنـد و در همان 
حـال کـه زنـان دور می شـدند از زیـارت گاه بـه آنـان هشـدار می دادند که 

دیگـر اطـراف زیـارت گاه دیده نشـوند و به این سـمت نیایند.
پی نوشت ۱: جاوید حمید در هرات،  همکار در این گزارش است

پی نوشـت ۲: مطالـب درج شـده در ایـن سـتون، برگرفتـه از قصه هـای 
مردمـی اسـت کـه قسـمتی از زندگـی خـود را تحـت سـلطه ی طالبان در 
افغانسـتان گذرانده انـد و خاطرات شـان را بـا روزنامه ی صبح کابل شـریک 
فیس بـوک  صفحـه ی  یـا  و  ایمیـل  طریـق  از  را  خاطرات تـان  کرده انـد. 
روزنامـه ی صبـح کابـل بـا مـا شـریک کنیـد. مـا متعهـد به حفـظ هویت 

شـما و نشـر خاطرات تـان اسـتیم.

اشتراک در روزنـامـه
برای دفترها و سازمان ها

شش ماه: ۴۵۰۰ افغانی
یک سال: 8۰۰۰ افغانی

برای دانشجویان و خانواده ها
شش ماه: ۲۵۰۰ افغانی
یک سال: ۴۵۰۰ افغانی

برای دفتر ها و سازمان های بین المللی
شش ماه: ۲۰۰ $
یک سال: 3۵۰ $

 فیروزه سیمین

مـردم خسـته از انتحـار، انفجـار و فسـاد، هوای 
گـرم را حتـا بـا روزه داری گویـا  فرامـوش کرده 
بودنـد کـه بـا ولـع وصف ناپذیـری در گوشـه ی 
شـهر پر آشـوب زیـر آفتـاب سـوزان، در مـورد 
یکـی از وزیـران حکومـت افغانسـتان صحبـت 
و  تعریـف  بـا  آمیختـه  صحبـت  می کردنـد. 

عشـق ورزی بـه وزیـر.
پس از سـقوط طالبان و روی کار شـدن حکومت 
موقـت و بـه تعقیب آن حکومت جدیـد، همواره 
افغانسـتان در نظر سـنجی های جهانی سـازمان 
فاسـد ترین  بیـن  در  بین الملـل«،  »شـفافیت 
کشـورهای جهـان، جـا خـوش کـرده و وجـود 
فسـاد گسـترده در دسـتگاه حکومتـی زبـان زد 

اسـت.  عموم 
فسـاد  از  همیشـه  مـردم  وضعـی،  درچنیـن 
پیشـگی مأمـوران حکومتـی بـه ویـژه از وزیران 

دسـت به دسـت شـدن قـدرت میـان ایـن افراد 
حـزب دموکراتیـک خلـق و دخالـت  کشـورهای 
بیرونـی بـه ویـژه شـوروی سـابق بـا اتفاق هـای 
زیـادی بـرای کشـور بـه همـراه بـود. بـه بـاور 
بسـیاری از تاریخ نویسـان، افـراد حزبـی خـاف 
نبودنـد  دموکراتیـک  هرگـز  حزب شـان،  نـام 
و بـه دلیـل اختافـات درون حزبـی  و دخالـت 
قدرت هـای بیرونـی بـه ویـژه شـوروی سـابق به 
گونـه ی اسـتبدادی عمل کرده و سـبب به میان 

آمـدن خیزش هـای مردمـی شـدند.
هیـأت  سـابق  عضـو  مـزدک،  فریـد  چنانچـه 
افغانسـتان  خلـق  دموکراتیـک  حـزب  رهبـری 
در یـک مصاحبـه ی اختصاصـی بـه بی بی سـی 
گفتـه اسـت کـه ایـن حـزب، یـک حـزب بومی 
نبـوده بـل  کـه حـزب سـاخته شـده بـر اسـاس 
و  اسـتراتیژی های کان منطقـه ای  و  نظریه هـا 
جهانـی بـوده و یـک حـزب غیـر مسـتقل بـوده 
افغانسـتان  بـرای  آن  سیاسـت های  کـه  اسـت 

اثراتـی بـدی بـه جـا گذاشـت.
بـه هر حـال، در بین سـال های ۱3۵7 تا ۱3۵8 

آن می گوینـد و تعریـف مردم در مـورد مأموران 
حکومتـی، چیـزی غیـر معمول به نظر می رسـد 
و مـرا وا مـی دارد کـه دنبـال فرد توصیف شـده 

شم. با
جماعـت آدرس می دهـد کـه وزیـر را در پل باغ 
عمومـی راسـته ی کتاب فروشـی های شـهر پیدا 
می توانـم، آفتاب در محراق آسـمان کابل اسـت 
و گرمایـش هـر زنده  جانـی را می تپانـد؛ اما من 

به دنبـال آدرس می روم.
صحبـت  وزیـر  از  همچنـان  کتاب فروشـان 
»آریـن  محتـوا  ایـن  بـا  جماتـی  و  می کننـد 
مـا  مثـل  در حکومـت  کار  وجـود  بـا  صاحـب 
بـوده  صـادق  فـرد  کـه  اسـت  معلـوم  اسـت. 
وگرنـه میلیونـر می بود و حـاال این گونـه زندگی 
صـدای  بـا  جمـع  از  دیگـر  یکـی  نمی کـرد.« 
بلند تـر از دیگران با اشـاره بـه صفحه ی تلفونش 
مـی گویـد: »این عکـس آرین صاحب، راسـتیم 
کـه همین گونه اسـت، صادق و پـاک.« عکس را 
می بینـم که مـردم بـر روی لباس هایـش قیمت 
گذاشـته و خواسـته تـا این گونـه تفـاوت او را با 

سـایر مامـوران حکومتـی بیـان کنـد. 

صدهـا شـهروند افغـان زیـر نـام حامیـان داوود 
خـان، حامیـان فیودال هـا یـا حامیـان خوانیـن، 
سوسیالسـتی  نظـام  مخالفیـن  و  اسـام گرایان 
محکمـه شـدند؛ محکمـه ی بی بازگشـت صدهـا 

شهروند.
دنیا به امید است

هـر چنـد در سـال ۱393 نـام نزدیـک بـه پنج 
اگسـا  سـازمان  توسـط  کـه  افـراد  ایـن  هـزار 
)اسـتخبارات حـزب( در سـال هـای ۵7 و ۵8 
به اشـکال گوناگون کشـته شـده  بودند، منتشـر 
شـد؛ امـا فهرسـت شـامل تمـام قربانیـان ایـن 
سـال ها نیسـت و هنـوز صدهـا افغـان ناپدیـد 

اسـتند.
عبدالرشـید آرین که خودش را از هیأت رهبری 
ایـن حـزب می خوانـد، از فعالیـت حزبـش بـه 
نیکـی یـاد می کنـد و می گویـد: »اعضـای حزب 
براسـاس نیتـی خوبـی کار می کـرد و بـه منافع 
ملـی می اندیشـید؛ امـا مخالف هم کم نداشـتند 

و تمـام افـراد ناپدیدشـده  بی گنـاه نبود.«
او اضافـه می کنـد که شـاید روزی افـراد بی گناه 
مجـازات   از  و  ناپدیـد شـده  زمـان  آن  در  کـه 

رهایـی یافتـه پیدا شـود.

در هفتم ثور سـال ۱3۵7، ارگ شـاهی با کودتا 
ایـن کودتـا کـه توسـط  بـه محاصـره درآمـد. 
در  می شـد،  رهبـری  کمونیسـتی  نیروهـای 
هشـتم ثـور بـا کشـتن داوود خان بـا هجده تن 
از اعضـای خانـواده اش بعد از یـک روز مقاومت، 

بـه پیروزی رسـید
رییس جمهـور  اولیـن  تره کـی،  نورمحمـد 
بـه  را  کشـور  امـور  افغانسـتان،  کمونیسـتی 
عهـده گرفـت. او یکـی از بنیان گـذاران حـزب 
دمکراتیـک خلـق افغانسـتان بـود؛ امـا در تاریخ 
۱8 میـزان ۱3۵8 رادیـو کابـل خبرمـرگ او را 

اعـام کـرد. 
در  اهلل امیـن  حفیـظ  تره کـی،  کشـتن  از  پـس 
۲۵ سـنبله ی سـال ۱3۵8 عـاوه بـر دبیـر کلی 
شـورای  ریاسـت  و  خلـق  دموکراتیـک  حـزب 
انقابـی، مقـام نخسـت وزیری را نیـز بـه دسـت 
آورد و بـرای حـدود صـد روز رییـس جمهـور 

افغانسـتان شـد.
او نیـز در ۶ جـدی سـال ۱3۵8 کشـته شـد و 
بـه دنبالـش ببـرک کارمـل بـا حمایت شـوروی 
سـابق در ششـم جدی ۱3۵8، به قدرت رسـید 

و تـا سـال ۱3۶۵ بـه ایـن مقـام باقـی ماند. 

عبدالرشید آرین کیست؟
عبدالرشـید آریـن، خـودش را عضـوی از حـزب 
دموکراتیـک خلـق معرفـی می کنـد. او می گوید 
کـه در سـال ۱3۵7 خورشـیدی معین نشـراتی 
آخـر  در  و  بـوده  فرهنـگ  و  اطاعـات  وزارت 
در  افغانسـتان  سـفیر  به عنـوان  سـال  همیـن 

پاکسـتان گماشـته شـده اسـت.
آریـن، در سـال های ۵8 تـا ۶۰ به عنـوان وزیـر 
حـزب  اقتـدار  دوران  در  افغانسـتان،  عدلیـه ی 
خلـق کار کـرد. او بـه روزنامـه ی صبـح کابـل 
می گویـد: »عضـو رهبـری حـزب بـودم. همـه 
اعضـای حـزب به شایسـتگی مـن باور داشـتند. 
از ایـن رو بـه من کارهـای زیادی می سـپردند.« 
او از حزبـش و کارکرد هـای آن بـه نیکـی یـاد 
و  چهـل  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  می کنـد. 
خلـق  دموکراتیـک  حـزب  پیـش  سـال  یـک 
افغانسـتان، قـدرت سیاسـی را در ایـن کشـور با 
کودتـای خونینـی بـه دسـت گرفـت. رویـدادی 
کـه تلخی هـای فراوانـی را بـه مـردم بـه میراث 

گذاشـت. 

منتقد
عبدالرشـید اریـن، زمـان دقیق تولـدش را نمی 
دانـد؛ امـا می گویـد کـه شـاید 78 سـاله باشـد. 
عمـرش را بـه جـز در زمـان اقتـدار حزبـش، به 
نقـد دسـتگاه حکومت هـا و عملکردهـای آن هـا 
گذرانـده اسـت. او اکنـون معـاون حـزب آبادی 
سیاسـت های  منتقدیـن  از  یکـی  و  افغانسـتان 

حکومـت وحـدت ملی اسـت.
اعدام هـای  موافـق  »مـن  می گویـد:  آریـن 
سـال های ۵7 و ۵8 نیسـتم؛ امـا موافق حکومت 
وحـدت ملـی نیز نیسـتم؛ زیـرا  حکومـت فعلی 
منافـع عامـه را فرامـوش کـرده و همـه بـه فکر 

خودشـان اند.«  جیـب 
او، در گذشـته رهبـری حکومـت  بـه گفتـه ی 
آن  در  فسـاد  و  می کـرد  تـاش  مـردم  بـرای 
زمـان کـم بـود؛ امـا حـاال فسادپیشـگی تبدیل 
بـه فرهنگ شده اسـت. عـاوه برایـن، او افزایش 
گرفتـه،  انتقـاد  بـه  نیـز  را  دولتـی  اداره هـای 
بـه  دادن  امتیـاز  بـرای  »حکومـت  می گویـد: 
طـرف داران و مخالفانـش، اداره هـا را زیـاد کرده 
اسـت. اداره هایـی کـه کارکـردی ندارنـد. عاوه 
بـر آن اسـتخدام معـاش بگیـر بـه نـام مشـاور 

حـاال مـد شـده اسـت.« 
او اضافـه  می کنـد کـه بـرای اصاح این هـا بارها 

بـه حکومت طرح داده اسـت.
تحت تعقیب

 بـه هـر حال آرین پدر شـش فرزند )سـه دختر 
و سـه پسـر( اسـت و 78 سـال را در افغانسـتان 
بلندی هـا  پسـتی  عمـرش  در  اسـت.  گذارنـده 
بـدون  را  قدرتـش  اوج  تجربه اسـت.  بسـیاری 
داشـتن مـدرک دانشـگاهی، در دوران جوانـی با 
عضویـت در حـزب دموکراتیـک خلق بـا کار در 
جکومـت تجربـه کـرد؛ اما بـا افول ایـن حزب و 
در جریـان جنگ هـا در داخل شـهر کابل فراری 
بـود. چنانچـه می گویـد: »بعد از سـال ۶۰ وضع 
دگرگـون شـد. در جریـان جنـگ مثـل پشـکی 
دنبـال  گرفتـه  دهـن  بـه  را  کـه چوچه هایـش 
سـر پنـاه سـرگردان اسـت، بـودم. خانـه ی مـا 
در مکروریـان کهنـه مـرز میان دو گـروه درگیر 
جنـگ بـود و بـه سـختی از آن جـا بـا فرزندانـم 

کردیم.« فـرار 
در  واحـدی  جوانـی  در  آریـن  عبدالرشـید 
مکروریـان اول خریـد. بـه گفتـه ی خـودش آن 
اسـت کـه  اندوختـه ی دوران جوانـی اش  تنهـا 
در دروان مجاهدیـن و بـه تعقیـب آن در دوران 
حکومـت طالبـان سـرپناه او فرزندانـش نشـد.

در  آن  تعقیـب  بـه  و  مجاهدیـن  زمـان  در  او 
زمـان طالبـان تحـت تعقیـب بـوده  اسـت و امـا 
بـا اثبـات ایـن کـه در هیـچ خـاف کاری حزب 
دموکراتیـک خلـق افغانسـتان نقش نداشـته، از 

می یابـد. رهایـی  مخالفانـش  دسیسـه چینی 
 این عضو سـابق حـزب دموکراتیـک خلق با آن 
کـه بـه زندگی عـادی اش می بالـد؛ امـا از عملی 
نشـدن آرمان هـای حزبش بـرای آبادانی کشـور 
می گویـد کـه هرگز عملی نشـد و تنها در شـعار 

مانـد؛ چیـزی که مایه ی آزار او اسـت.
رشـید آریـن، فعـا وظیفـه ی رسـمی نـدارد و 
به عنـوان معـاون حـزب آبـادی افغانسـتان اکثر 
اوقاتـش را بـه مطالعـه می گذرانـد تـا از طریـق 
آن بتوانـد حداقـل در پایان عمـرش به مردمش 

مفیـد واقع شـود.

 سکینه امیری

چه چیزی یک عضو
حزب دموکراتیک خلق را دوست داشتنی کرد؟


