نظام تحصیالت عالی؛ نیازمند تغییرات همهجانبه است

3

وزارت تحصیــات چنــد روز پیــش پنــج دانشــگاه دولتــی و خصوصــی را اعتبارنامــه داد و روز گذشــته اعــام کــرد کــه بــرای جلوگیــری از تقلــب و جــذب «دانشــجویان
خیالــی» در دانشــگاههای خصوصــی ،پــس از ایــن آزمــون کانکــور ایــن نهادهــا توســط کمیتــهی ملــی امتحانــات و ایــن وزارت گرفتــه میشــود.
عبدالتــواب بــاال کــرزی ،معیــن علمــی وزارت تحصیــات عالــی کــه عنــوان سرپرســتی ایــن وزارت را نیــز دارد ،میگویــد بــرای اولینبــار اســت کــه وزارت تحصیــات عالــی
بــه پنــج دانشــگاه اعتبارنامـهی ملــی میدهــد .ارتقــای کیفیــت تحصیــات عالــی از ســال  1390شــامل برنامههــای ایــن وزارت شــده اســت.
دانشــگاه طبــی ابوعلــی ســینای کابــل ،دانشــگاه کندهــار ،دانشــگاههای غیردولتــی افغــان ـ امریــکا ،کاردان و کاتــب از میــان دههــا دانشــگاه دولتــی و خصوصیانــد کــه
اعتبارنامــهیملــی گرفتهانــد.
در هجــده ســال گذشــته ،دانشــگاههای دولتــی و خصوصــی زیــادی تاســیس شــده اســت؛ امــا پاییــن بــودن کارکــرد و رعایــت نشــدن معیارهــا در تمامــی دانشــگاههای
دولتــی و خصوصــی از نارســاییهای عمــدهی نظــام تحصیــات عالــی...

مذاکرات صلح
و ریشهی روانشناختی قصاوت جنگجویان طالب
در آخریـن واکنشهـا ،نماینـدهی طالبـان در قطـر در یـک مصاحبـه بـار
دیگـر بـه امـر کشـتن بـه حیـث یـک سیاسـت راهبـردی طالبـان اشـاره
کـرد .در هفتههـای اخیـر افغانسـتان متأثـر از فعالیـت تهاجمـی طالبـان
تلختریـن روزهایـش را گذرانده اسـت .تعـداد زیادی از اطفـال طی حمالت
جداگانـهی طالبـان جانشـان را از دسـت دادنـد .تأکیـد طالبان بـر راهبرد
خشـونت و اهدافشـان در اجـرای ایـن راهبـرد دو بحـث بسـیار جـدی را
ن کـه راهبرد خشـونت بـرای طالبان ابزار رسـیدن
مطـرح میکنـد .اول ایـ 
بـه قـدرت در افغانسـتان و اسـتفاده از زمینههـای سیاسـی بـرای پیگیـری
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سیاستهایشـان نیسـت؛ بلکـه در چنیـن رویکـردی حتـا میتـوان
خشـونت را بـه حیـث هـدف تلقـی کـرد .خشـونت بـه حیـث ابـزار ،ربـط
کاربـردی بـه مسـألهی سیاسـت دارد و خشـونت بـه حیث هـدف ،رابطهی
عمیـق بـا وضعیت روانـی و خوی افراد پیـرو و طرفدار خشـونت دارد .وقتی
خشـونت به عنوان ابزار سیاسـی اسـتفاده میشـود ،با حاصل شـدن هدف،
خشـونت کنـار مـیرود و جایـش را بـه رفتارهـای سیاسـی میدهـد؛ یعنی
خشـونت بالنفـس چیـزی نیسـت کـه روی آن تاکیـد صورت گیـرد؛ با حل
مشـکل سیاسـی کـه خشـونت را به...

بیش از  60دانشآموز دختر
در والیت دایکندی
مسموم شدند

سال اول
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صبح کابل

مســؤوالن معــارف والیــت دایکنــدی ،میگوینــد
کــه بیــش از  60دانــش آمــوز دختــر در ایــن
والیــت ،بــه دالیــل نامعلومــی مســموم شــدهاند.
رحمــتاهلل ســیرت ،رییــس معــارف والیــت
دایکنــدی ،بــه روزنام ـهی صبــح کابــل میگویــد
کــه صبح روز دوشــنبه (24ســرطان) ،بیــش از ۴۰
دانشآمــوز مکتــب نســوان دشــت در مربوطــات
شــهر نیلــی ،مســموم شــده و بــه شــفاخانه انتقــال
یافتهانــد.
او میافزایــد کــه همزمــان بــا ایــن موضــوع۱۷ ،
تــن از دانشآمــوزان مکتــب کالــوی ولســوالی
خدیــر نیــز مســموم شــده و بــه شــفاخانه منتقــل
شــدهاند.
آقــای ســیرت عــاوه کــرد« :گزارشــی از
مســمومیت شــماری از دانشآمــوزان مکتــب
ربــاط هــم بــه مــا رســیده؛ امــا آمــار دقیــق
دخترانــی کــه مســموم شــدهاند تــا حــاال
مشــخص نشــده اســت».
رییــس معــارف والیــت دایکنــدی ،میگویــد کــه
اکثــر ایــن دانشآمــوزان ،دچــار ضعــف شــده
بودنــد؛ امــا تاکنــون دلیــل اصلــی آن مشــخص
نشــده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه چنــد روز قبــل ،بیــش
از  80دانشآمــوز یــک مکتــب دخترانــه در
ولســوالی درایــم والیــت بدخشــان نیــز بــه دالیــل
نامعلومــی مســموم شــده بودنــد.

w w w. s u b h e k a b u l . c o m

عبداهلل عبداهلل:

تکرار فاجعهی انتخابات 2014
غیر قابل تحمل است

صفحه 3

صفحه 5

کالف سردرگم اعتراض نامزدان

گلنار؛ زنی كه سی سال است تاوان

رییـس اجرایـی حکومت وحـدت ملی،
بـا بیـان ایـن کـه نبایـد بـا سرنوشـت
آرای مـردم معاملـه شـود ،تأکیـد
میکنـد کـه تکـرار فاجعـهی انتخابات
ریاسـت جمهـوری سـال  ،2014دیگـر
بـرای مـردم افغانسـتان قابـل تحمـل
نیسـت.
عبـداهلل عبـداهلل ،روز دوشـنبه
(24سـرطان) ،در برنامـهی آگاهیدهی
عامـه در خصـوص افزایـش مشـارکت
زنـان در انتخابـات ،گفـت« :قضـاوت
ایـن را کـه چـه کسـی قربانـی بـرای
انتخابـات فاجعهبـار سـال  ۲۰۱۴داد،
مـردم خواهنـد کـرد؛ امـا اگـر یـک
بـار دیگـر ایـن فاجعـهی انتخاباتـی در
انتخابـات آینـده تکرار شـود ،پذیرفتنی
نخواهـد بـود».
او افـزود کـه خیـر ،صلاح و سلامت
افغانسـتان بـه برگـزاری انتخابـات
ریاسـتجمهوری بسـتگی دارد و حتـا
آنانـی که بـه انتخابات باورمند نیسـتند
نیـز بـه جـز پذیرفتـن انتخابـات راه
دیگـری ندارنـد.
رییـس اجرایـی همچنـان تاکیـد کـرد
کـه هیچ مقام دولتی به شـمول سـران
نهادهـای امنیتـی نبایـد در انتخابـات
ریاسـت جمهـوری دخالت کننـد و این
رونـد را به بحـران ببرند .آقـای عبداهلل،
خطـاب بـه کمیسـیونهای انتخاباتـی
گفـت« :بـا برگـزاری انتخابـات آزاد و
عادالنـه و بـدون اعمـال نفـوذ ،اعتمـاد
مـردم را بـه ایـن رونـد تقویـت و احیـا
کنید » .

چالش اقتصادی هزارهها...
4

انسـان بـه تناسـب پیچیدگـی وجـودیاش ،خواسـتها و نیازهـای فـراوان دارد .ایـن
خواسـتها دارای ردهبنـدی اسـت .برخـی خیلـی ضـرور و بـرای انسـان حیاتی اسـت و
برخـی در ردههـای بعـدی قـرار میگیـرد .تردیـدی نیسـت که در میـان امـور حیاتی و
درجهاولـی کـه حیـات آدمـی بـه آن...

روحانی :اگر امریکا تحریمها را...

انتخابات پارلمانی

سگ پدرش را پس میدهد

7

حسـن روحانـی ،رییـس جمهـور ایران ،در سـخنان اخیـرش گفته اسـت که اگـر امریکا
تحریمهـا را بـردارد ،ایـران حاضـر اسـت در هـر جایـی بـا امریـکا مذاکـره کنـد .آقـای
روحانـی در منازعـه بـر سـر برنامـهی اتمـی بـه مذاکـرات فـوری مشـروط بـا ایـاالت
متحـدهی امریـکا ابـراز آمادگـی کـرده و گفتـه اسـت کـه مـا همـواره به...

«روضه» نمیخوانم؛ «روایت» میکنم!
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روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی

«روضه» نمیخوانم؛ «روایت» میکنم!

انتخابات ،عزم و ارادهی مردم بر
حفظ نظام مردمی است
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات گفته اسـت کـه بودجهی مـورد نیاز
انتخابـات ریاسـتجمهوری بـه تاریـخ  ۱۳۹۸/۴ /۲۰منظـور شـده
اسـت .منظـور شـدن بودجـهی مـورد نیـاز کمیسـیون ،بـه معنـی
قطعـی شـدن برگـزاری انتخابـات اسـت و امیـد ایـن را کـه دوباره
در کار ایـن کمیسـیون و زمـان برگـزاری انتخابات تاخیـر نمیآید،
بیشـتر میکنـد.
انتخابـات ،در افغانسـتان یکـی از مهمتریـن پایههـای نظـام
مردمسـاالرانهای اسـت کـه در سـالهای اخیـر در پـی اسـتحکام
خـودش بـوده اسـت؛ امـا با ایـن همـه باز هـم مشـکالت جدیای
در اجرایـی شـدن ایـن اصـل مهم قانون اساسـی کشـور ،مشـاهده
میشـود.
از ایـن جملـه هزینـهی گزافی اسـت که در هر انتخابـات به مصرف
میرسـد .ایـن هزینـه بـا ایـن که قسـمت مـورد مالحظـهای از آن
از سـوی جامعـهی جهانـی پرداخـت میشـود ،بازهم بار سـنگینی
بـر دوش حکومـت افغانسـتان کـه از لحـاظ اقتصـادی در وضعیـت
نابسـامانی قرار دارد ،محسـوب میشـود.
بـه گفتـهی کمیسـیون انتخابـات ،از مجمـوع  ۱۴۹میلیـون دالـر
بودجـهی انتخابـات ریاسـت جمهوری پیـش رو ،مبلـغ  ۹۰میلیون
دالـر آن از جانـب دولـت افغانسـتان و  ۵۹میلیون دالـر دیگر آن از
جانـب جامعـهی جهانـی تأمین میشـود.
متقبـل شـدن ایـن هزینـهی گـزاف ،توقعـات زیـادی را بـرای
برگـزاری انتخابـات شـفاف و قابـل قبـول بـرای مردم افغانسـتان و
همـکاران حکومت افغانسـتان در جامعهی جهانـی ،در پی دارد .در
حقیقـت ،ایـن هزینـه ،سـرمایهگذاریای اسـت که برای اسـتحکام
بیشـتر قانـون اساسـی و نظـام دموکراسـی در افغانسـتان صـورت
میگیـرد و ایـن موضوع در انتخابات سـال جاری اهمیت بیشـتری
پیـدا کرده اسـت.
افغانسـتان بـا برگزاری ایـن انتخابات ،یـک گام بلند را در راسـتای
حفـظ نظـام دموکراسـی و قانون اساسـی ،بـر خواهد داشـت .دلیل
اهمیـت انتخابـات ریاسـت جمهوری سـال جاری در این اسـت که
در ماههـای اخیـر ،حرفهـای بسـیاری در رابطـه بـه برگـزاری و
عـدم برگـزاری این دور انتخابات از سـوی افراد مشـخصی از جمله
گـروه طالبان زده شـده اسـت .این ابـراز نظرها در پی جدی شـدن
گفتوگوهـای صلـح میـان امریـکا و طالبان و همچنـان تا حدودی
نشسـت بیناالفغانـی مسـکو و دوحه بوده اسـت.
طـوری کـه در گزارشهـای مربـوط بـه ایـن نشسـتها میتـوان
مشـاهده کـرد ،طالبـان بـر ایـن فکر اسـتند کـه حکومـت آیندهی
افغانسـتان ،حکومتـی ادغـام شـده از قوانیـن طالبانـی و یـا هـم
سیسـتم امـارت اسلامی باشـد و ایـن آنـان را وا مـیدارد تـا
تالششـان را بـر ایـن کـه انتخابـات بهعنـوان یکی از اساسـیترین
اصـول جمهـوری اسلامی افغانسـتان و نظـام مقابـل اعتقـاد آنان،
حـذف شـود ،بیشـتر کنند.
بنابـر ایـن یکـی از چالشهـای بـزرگ بـر سـر راه برگـزاری بهتـر
انتخابـات ،ناامنیهایـی اسـت کـه از سـوی ایـن گـروه تروریسـتی
خلـق میشـود .بـرای نیروهـای امنیتـی کشـور الزم اسـت کـه
برنامههـای دقیـق امنیتـی را روی دسـت بگیرنـد تـا آنچـه هویـت
نظـام و پایـهی اصلـی آن را کـه انتخابـات اسـت ،مورد تهدیـد قرار
میدهـد ،در حـد توانـان از میـان برداشـته شـود.
نکتـهی دیگـری کـه انتخابـات سـال جـاری را پراهمیتتـر نشـان
میدهـد ،مخالفتهایـی اسـت کـه حتـا از سـوی نامـزدان ریاسـت
جمهـوری صـورت گرفـت .نامـزدان ریاسـت جمهـوری بـه دلیـل
اختالفاتـی کـه بـا ارگ ریاسـت جمهوری مبنـی بر تمدیـد دورهی
کاری ریـس جمهـور داشـتند ،تـا جایی پیش رفتند کـه حتا مدعی
تحریـم انتخابـات شـدند .مشـکالتی کـه بـر اسـاس مخالفتهـای
سیاسـی میـان سیاسـتمداران کشـور ،بـه وجـود میآیـد نبایـد
خدشـهای بـر چهـرهی انتخابـات بگـذارد؛ زیـرا تنهـا عملـی که در
ایـن زمـان حسـاس میتواند قاطعیـت الزم را در برابـر افراطگرایان
و گروههـای تروریسـتیای کـه خواهـان تغییر نظام اسـتند ،نشـان
بدهـد ،برگـزاری انتخابات اسـت.
انتخابـات ،عـزم و ارادهی مـردم را بـر حفـظ نظـام جـاری نشـان
میدهـد و در واقـع ،جوابیـهای محکـم و قدرتمنـدی اسـت که به
طالبـان و دیگر گروههای تروریسـتی ،داده میشـود؛ زیـرا برگزاری
انتخابـات و نتیجـهی سـالم آن ،نظامـی را کـه مـردم در آن دخالت
دارنـد ،بـرای سـالهای بسـیاری تضمیـن میکند.
نگرانیهایـی کـه از سـوی نامـزدان ریاسـتجمهوری در مـورد
برگـزاری عادالنـه و شـفاف انتخابـات وجـود دارد ،نیـز بایـد از
سـوی دولـت افغانسـتان ،رفع شـود .در واقـع ،گذشـتهی نهچندان
سـالم دورههـای قبلـی انتخابـات ،تـا جایـی بـر نگرانـی نامـزدان
ریاسـتجمهوری مهـر تأییـد میگـذارد؛ امـا هیـچ یـک از ایـن
نگرانیهـا نمیتوانـد دلیلـی بـرای بـه چالش کشـاندن این پروسـه
باشـد .با تکمیل شـدن بودجـهی انتخابـات ،امیدواریها نسـبت به
برگزاری این پروسـه بیشـتر شـده اسـت و باید از سـوی مسـؤولین
ایـن کمیسـیون نیـز تالشهـای بیشـتری در رابطـه بـه حـل
چالشهـای فـراراه انتخابـات ،داشـته باشـد.

(تأملی بر پست اسد بودا و کمنتهای برخی از کاربران فیسبوکی  -قسمت چهارم)

عزیز رویش

اسـد بـودا گفـت کـه روایـت مـن صبغـهی
«روضهخوانـی» دارد و عنـوان «اشـکی بر گونهی
سـخن» نوعی «مختهسـرایی» و «ماتمفروشـی»
اسـت .ایـن تعبیـر او نیـز بنمایـهای شـد بـرای
بازشـدن لبهایـی زیـاد بـرای گفتـن حرفهایی
از همین دسـت؛ امـا ببینیم که کـدام «روضه» و
کـدام «مختـه» و کـدام «ماتم» و کدام «اشـک»
و بـرای چه؟
ً
قبلا گفتـهام که قیام تبسـم و جنبش روشـنایی
را تازهتریـن مـورد از رویدادهایـی در جامعـه
میدانـم کـه هـم در سـطح و هـم در عمـق خود
بـا زخـم و خـون عجین بـود؛ رویـداد اول با زخم
و خـون هفـت گـروگان بیپناه که سـه تنشـان
زن بـود و یکـی از ایـن سـه تـن هـم دختـر
نهسـالهای که اسـمش «شـکریه» بود و تاریخش
بـه نـام «تبسـ ِم خونیـن» او ثبـت شـد .این یک
تراژیـدی بـود؛ درد جانسـوزی کـه زخم افشـار
و  23سـنبله و غـرب کابـل و مـزار و یکاولنـگ و
شـمالی و کندیپشـت و قزلآبـاد را بـر مـن و
نسـل مـن تـازه کـرد و من روایـت ایـن تراژیدی
را «اشـکی بـر گونـهی سـخن» نـام گذاشـتم؛
چـون چیـزی غیـر از اشـک و درد نمیتوانسـت
سـنگینی وزن آن را تمثیـل کنـد.
رویـداد دوم جنبـش روشـنایی بـود؛ حرکتـی
بـا اشـتراک میلیونهـا انسـان کـه باالخـره
در نیمـهی یـک روز در میـدان روشـنایی ،در
دهمزنـگ ،بـا انفجـار و دود و بـاروت و نفرت ،به
هـوا رفـت .سـنگینی ایـن لحظـه بـر دوش مـن،
بـاز هـم سـنگینی یـک تاریـخ بـود که تـا آنجا،
در آن نقطـه در دهمزنـگ ،کـش خـورده بـود.
در شـامگاه آن روز ،مـن بـه خـود میپیچیـدم.
مـن تـن زخمخـوردهی صدهـا پـارهی تاریـخ و
خاطـرهام را بـا خود حمـل میکـردم .روایت این
تراژیـدی نیـز بـا هیـچ چیزی غیـر از «اشـکی بر
گونـهی سـخن» قابل بیان نیسـت .حـد اقل من
نمیتوانـم در الی ایـن زخـم و خـون ،چیزی جز
اشـک و ماتـم و درد جانـکاه یـک نسـل را سـراغ
کنم .
***
مـن یـک معلمـم .کارم در «اشـکی بـر گونـهی
سـخن» روایـت یـک فاجعـه اسـت؛ روایـت یک
زندگـی کـه بـا فاجعه رنـگ گرفتـه اسـت .رنگ
فاجعـه در زندگـی فـردی من تاریخی بـه درازای
چهـار دهـه دارد .اکنـون این فاجعه را برای اسـد
روایـت میکنـم تـا زردادی و میرزایی و احسـانی
بشـنوند و از آن آگاه شـوند.
زندگـی مـن زندگـی تلخـی بـوده اسـت .در
ایـن زندگـی مـن از الی صخرههـای بلنـد بـا
چهـار دسـت و پـای کودکانـه لیـز خـوردهام
تـا جایـی بـرای بنـد مانـدن خـود پیـدا کنـم.
درسـت در همـان زمانـی کـه محسـن زردادی
بـا زرادخانههـای ارتـش سـرخ مـرا تعقیـب
میکـرد تـا از پـاره پاره کـردن تن و خـرد کردن
اسـتخوانم بدمسـتیهای درون هیلیکوپتـر و
میـگ و سـوی خود را اشـباع کند .مـن آن زمان
«ارتجـاع» و «نوکر امپریالیسـت» بودم و زردادی
«انقالبـی» و «پاسـدار انقلاب دورانسـاز ثـور».
در ایـن زندگی من دسـت و پای بسـتهی مزاری
را پیـش رویـم دیـدهام و بـر خـود لرزیـدهام .این
شـهادت و لرزیـدن مـن در زمانی بوده اسـت که
امثال ذکی میرزایی برای شـیخ محسـنی و سـایر
دشنهبهدسـتان روی سـر مـن سـینه میزدنـد و
نقاشـی میکردنـد و پوسـتر میسـاختند و بـر
مـرگ و ماتـم مـن و مـادر و خواهـر و بـرادرم
طعنـه میفروختنـد .مـن روایتگـر همیـن
زندگـیام کـه سـهمش بـرای میرزایـی طعنهای
بـر مـن و قربانیـان همـراه مـن بـود .مـن خـون
روی پـردهی چشـمم را پـاک میکـردم و او بـا
رنـگ سـرخ بـر گونـه و ریـش محسـنی بـرس
میکشـید؛ همچنـان کـه امـروز بـر فـراز تپـهای
در آدالیـد ایسـتاده اسـت و بیباکانـه بـر مـن و
همنسلان مجروحـم طعنـهی خوشبختیهـای
خـود در دامان «لیبرالیسـم» و «شـیطان بزرگ»
را پـاش میدهـد.
مـن از زندگـی خـود و همنسلان خـود روایـت

مـن روایـت میکنـم؛ امـا میدانـم کـه درک ایـن روایـت
کار آسـانی نیسـت .جـان دردآشـنایی میخواهـد کـه آن را
درک کنـد .بـه یـاد دارم کـه خدا هـم در قرآن بـا تلخی یاد
کـرده بـود کـه «ایـن مـردم را چـه شـده اسـت کـه سـخن
نمیفهمنـد؟!» مـن از امثـال میرزایـی و محسـن زردادی
و شـیخ جمعهخـان احسـانی توقـع نـدارم کـه اهـل درک
باشـند؛ امـا وقتـی لـب به طعـن و شـماتت بـاز میکنند ،حق
میدانـم کـه لحظـهای آنهـا را به درنگ و تأمـل دعوت کنم
تـا خیلـی هـم بـه غفلـت گیـر نیفتند.
میکنـم؛ چـون روایـت را دعوتـی بـه تفکـر
میدانـم .مـن روایـت میکنـم؛ چـون معتقـدم
تفکـری کـه ریشـههایش در روایـت باشـد،
آدمـی را بـه خـود بـاز مـیآورد و از جلف شـدن
و کوچـک و حقیـر و ذلیـل شـدن و بدزبـان
شـدن و شـماتتگر شـدن و طعنـهزن شـدن و
هتـاک شـدن بیـرون میکشـد و کمـک میکند
تـا نفسهـای آدمـی را در وجـود و نـگاه خـود
احتـرام کنـد.
مـن روایـت میکنـم؛ امـا میدانم کـه درک این
روایـت کار آسـانی نیسـت .جـان دردآشـنایی
میخواهـد کـه آن را درک کنـد .بـه یـاد دارم
کـه خـدا هـم در قـرآن بـا تلخی یـاد کـرده بود
کـه «ایـن مـردم را چـه شـده اسـت کـه سـخن
نمیفهمنـد؟!» مـن از امثـال میرزایی و محسـن
زردادی و شـیخ جمعهخـان احسـانی توقـع
نـدارم کـه اهـل درک باشـند؛ امـا وقتـی لـب به
طعـن و شـماتت بـاز میکننـد ،حـق میدانـم
کـه لحظـهای آنهـا را بـه درنـگ و تأمـل دعوت
کنـم تـا خیلـی هم بـه غفلـت گیـر نیفتنـد .اگر
حفیـظاهلل امیـن و ترکـی و محسـنی بتواننـد
مایـهی مباهـات و تفاخـر باشـند ،روایـت کـردن
از درد قربانیـان شـیادیهای تاریـخ نیز مخاطبی
مییابـد کـه دسـتی روی سـینهی میرزایـی و
زردادی و احسـانی و امثالشـان بگـذارد تـا از
آدالیـد و بیلاروس و قـم بـر زخـم تـن قربانیان
کابـل و زابـل و افشـار و دهمزنـگ تـف نیندازند
و جـان و خـون و حرمـت آدمـی را آنقـدر هـم
بیپنـاه حسـاب نکننـد.
مـن روایـت میکنم و مخاطبـم در این روایت نیز
کسـی اسـت که اهـل درک روایت باشـد .آن که
بدمسـتی را تفکر عنوان کند و در عالم بدمسـتی
بـر درد و رنـج انسـان نیشـخند زنـد ،اهـل درک
روایـت نیسـت .کسـی کـه روایـت میکنـد ،از
درد و زخـم انسـان قصـه میگویـد .هـر که قصه
میکنـد جـان آدمی را تکـه تکه بـر کلمات خود
بـار میکنـد تـا بگویـد که چگونـه خـود در رگ
رگ تکـه تکـه شـدهی وجـودش پیـش دیگـران
ردیـف میشـود؛ ایـن قصـه روایـت اسـت و ایـن
روایـت قابـل شـنیدن و اعتناکردن اسـت .من در
«بگـذار نفـس بکشـم» از فجایع هولنـاک دوران
حاکمیـت حـزب دموکراتیـک خلـق و آتشباری
ارتـش سـرخ روایت کـردهام .این روایـت بازگوی
همـان چیـزی بـود کـه محسـن زردادی و امثال
او بـا نیـش و زهـر دشـنههای خـود بـر مـن و
همنسلانم میریختنـد .مـن از افشـار روایـت

کـردهام؛ همـان کـه حاشیهنشـینان مداح شـیخ
محسـنی آن را «جنایـت مـزاری» و «باند کثیف
مـزاری» تعبیـر میکردنـد .مـن از  23سـنبله
روایـت کـردهام؛ از آنچـه که اسـمش را «نقطهی
انفجـار در تاریـخ» گذاشـتم و گفتـم کـه ایـن
انفجـار 55 ،روز تمـام ،بـه صـورت بیوقفـه ،در
نیمـهای از یـک شـهر دوام کرد و مسـکن صدها
هـزار انسـان را بـه ماتمکـده تبدیـل کـرد .مـن
روایـت کـردهام کـه در چهـل و هشـت روز اول
ایـن انفجـار نـه فرصـت کـردم حمـام کنـم و نه
لباسـم را تبدیـل کنـم .حاشیهنشـینان بـیدرد
یـا دردآفرینـان حاشیهنشـین شـاید روایـت این
سـخن را نیـز طعنـهای بداننـد که بر همنسلان
خسـته و دردمنـد من بـار کنند؛ اما خوب اسـت
بداننـد کـه بیـان ایـن روایـت روضـه نیسـت؛
مختـه نیسـت؛ ماتمفروشـی نیسـت؛ تراژیـدی
ِ
زمان سـختی
اسـت؛ تراژیـدی نسـل مـن.
روایت ِ
اسـت کـه دشـتهای غـرب کابـل بـه قبرسـتان
آدم تبدیـل شـد و آدمهای بیپنـاه در حصار پتو
و در روشـنایی اریکیـن بـه خاک سـپرده شـدند.
مـن در «روایـت یـک انتخاب» از درد سـنگین و
جانـکاه یـک انتخاب گفتـم .از حسـرت و دریغ و
تلاش و امیـد و نامـردی و نامردمیهایـی که نه
از «شـیر و پلنـگ» ،بلکـه از «روباه مـکار» ،نه از
«جنـگ رودرروی در میدان» ،بلکه «از دوسـتان
آب زیـر کاه» ،نـه از کافـر ملحـد خدانشـناس،
بلکـه از «زاهـد بیعقـل نـاآگاه» کشـیدیم .مـن
اینهـا را در زمانـی روایـت کـردم کـه شـاهدان
و مخاطبـان روایتـم همـه زنـده و صاحب مسـند
بودنـد و بـا صد چشـم و گـوش روایتـم را رصد و
مراقبـت میکردنـد.
اسـد ،میدانـد کـه مـن روضهخـوان و مختهگـر
نیسـتم و معرفت هـم جایی بـرای روضهخوانی و
مختهگـری نبـوده اسـت .آن که روضـه میخواند
بـه دنبـال ثـواب اسـت یا بـه دنبـال معیشـت یا
کسـب ترحـم .اسـد ،میدانـد کـه من در
در پـی
ِ
روایتهـای خـود بـه دنبـال هیـچ کـدام اینهـا
نبـودهام و نیسـتم .مـن بـا روایتهـای خـود ،در
کنـکاش یـک سـوال سـنگین در جامعه بـودهام؛
سـوالی از هسـتی و بقـا و بهـای انسـان .مـن از
روایـت خـود نان نخوردهام ،سـوال خلـق کردهام؛
سـوالی بـر موجودیـت یـک جامعـه و نسـلهای
آن.
اسـد ،میدانـد کـه فـرق اسـت بیـن روضـهی
روضهخوانهـا و روایـت یک شـاهد تاریخ؛ شـاهد
قربانـی شـدن انسـان در تاریخ .اسـد ،میداند که

مـن روایتگـر انفجـار پنـج صـد کیلـو بمـب و
بـاروت بـر روی انسـان بـودهام .محسـن زردادی
ایـن بمـب را میریخـت و بـا نیـش دنـدان خود
بـر قربانـی بیگنـاه و بیپنـاه خـود تمسـخر
مـیزد .او آن زمـان در اردوی سـرخ بـود و
ضـد لیبرالیسـم و امپریالیسـم مبـارزه میکـرد.
ماننـد حـاال نبـود کـه نانـش را بـا چشـمبینی و
دریوزگی از ته کاسـهی لیبرالیسـم و امپریالیسـم
در بیلاروس تکـدی کنـد .اسـد میدانـد که من
از ضجـهی انسـان روایـت میکردم؛ امـا میرزایی
بـا دسـتان معیـوب خـود بـرای شـیخ محسـنی
نقاشـی میکـرد و نوحـه و روضـه میخوانـد و
بـر خـون و جـان مـن و همنسلان مـن طعنـه
میباریـد .او آن زمـان آخونـد بـود و نـان والیـت
فقیـه میخـورد و ضـد لیبرالیسـم بـود نـه مثـل
حـاال کـه برای جلب گوشـهی چشـم لیبرالیسـم
و غنـودن در دامـان آن دینسـتیزی و خراج اهل
و عیالـش را بـه مایـهی فخرفروشـی و مباهـات
تبدیـل کند.
اسـد ،میدانـد کـه روضهخـوان و مختهگـر
و ماتمفـروش نیسـتم؛ بلکـه روایتگـر یـک
تراژیـدیام؛ تراژیـدی مسـتدام و بیانقطـاع
انسـان .از دل ایـن روایـت اسـت کـه در
جسـتوجوی «آگاهـی ناشـاد»م .بـا ایـن روایت
میخواهـم بگویـم که مـن و همنسلانم در تمام
زندگـی با چه دیـو و ددهایی پنجه سـاییدهایم و
در برابـر چـه دجاالنی نابخرد و انسـانخور قامت
افراشـتهایم .اسـد ،میدانـد کـه اینهـا روایتاند؛
روضـه و مختـه نیسـتند کـه روضهخـوان و
مختهگـر را بـه ثـواب و نـان و ترحـم برسـاند.
وانگهـی مـن چـه ثـواب و نـان و ترحمـی را از
ایـن روضـه جسـتوجو میکنم که اهـل طعنه و
شـماتت آن را به رخ من بکشـند؟ مـن این ثواب
و نـان و ترحـم را از کـی جسـتوجو میکنم که
طعنـهاش را اسـد از زبـان میرزایـی و زردادی و
احسـانی و صابـر عرفانـی بـر مـن تحویـل دهد؟
اسـد را میخواهـم بـر تعبیراتـش درنگـی دوباره
داشـته باشـد .هر سـخنی باری از یـک معنا دارد
و بـا هـر سـخن ،هـر معنایـی را نمیشـود حمل
کـرد .زردادی و میرزایـی و احسـانی و صابـر
عرفانـی منتظـر فرصتانـد تـا حسـابی از یـک
بـازی نابرابـر و ناخوشـایند را دوبـاره روی میـز
بکشـند .بارهـا ایـن کار را کردهاند و بارها آسـیب
دیـده و زخمـی برگشـتهاند؛ اما اسـد میداند که
برگشـت دادن جامعـه و نسـل مـا بـه ایـن بازی،
بـر جریان اندیشـه و آگاهی نسـل ما اثـر نیکویی
نـدارد .حـد اقـل خسـارهی آن هـدردادن زمانـی
اسـت کـه بـرای کارهـای بزرگتـر و فوریتـر
بـه دسـت آوردهایـم .مـا بـرای تصفیهحسـاب بـا
هیچ کسـی در گذشـته نیسـتیم؛ آنچه گذشـت،
گذشـت .مـا راهیـان یـک آینـده ایـم .مـا در
میدانـی حضـور داریـم کـه حـرف حسـاب مـا
آنجـا بـا زردادی و میرزایی و احسـانی و عرفانی
و شـیخ محسـنی و محقـق نیسـت .بـا کسـانی
دیگـر اسـت کـه بایـد بـرای دیدنشـان چشـم
بـر واقعیتهایـی کـه در یـک حـوزهی کالنتـر
جریـان دارد ،بـاز کنیـم.

نظام تحصیالت عالی؛
نیازمند تغییرات همهجانبه است

بشیر یاوری

وزارت تحصیلات چنـد روز پیـش پنـج دانشـگاه
دولتـی و خصوصـی را اعتبارنامه داد و روز گذشـته
اعلام کـرد کـه بـرای جلوگیـری از تقلـب و جذب
«دانشـجویان خیالـی» در دانشـگاههای خصوصـی،
پـس از ایـن آزمـون کانکـور ایـن نهادهـا توسـط
کمیتـهی ملـی امتحانـات و ایـن وزارت گرفتـه
میشـود.
عبدالتـواب بـاال کـرزی ،معیـن علمـی وزارت
تحصیلات عالـی کـه عنـوان سرپرسـتی ایـن
وزارت را نیـز دارد ،میگویـد بـرای اولینبـار اسـت
کـه وزارت تحصیلات عالـی بـه پنـج دانشـگاه
اعتبارنامـهی ملـی میدهـد .ارتقـای کیفیـت
تحصیلات عالـی از سـال  1390شـامل برنامههای
ایـن وزارت شـده اسـت.
دانشـگاه طبـی ابوعلـی سـینای کابـل ،دانشـگاه
کندهـار ،دانشـگاههای غیردولتـی افغـان ـ امریـکا،
کاردان و کاتـب از میـان دههـا دانشـگاه دولتـی و
خصوصیانـد کـه اعتبارنامـهی ملـی گرفتهانـد.
در هجـده سـال گذشـته ،دانشـگاههای دولتـی و
خصوصـی زیـادی تاسـیس شـده اسـت؛ امـا پایین
بـودن کارکـرد و رعایت نشـدن معیارهـا در تمامی
دانشـگاههای دولتـی و خصوصـی از نارسـاییهای
عمـدهی نظـام تحصیلات عالی افغانسـتان اسـت.
ایـن نارسـاییها نتیجـهی متالشـی شـدن نظـام
ِ
جنگ چهلسـاله در کشـور
دانشـگاهی در جریـان
اسـت که بیشـترین آسـیب را به نهادهای آموزشی
و دانشـگاهی وارد کـرده اسـت .از زمانـی که جنگ
آغـاز شـد ،مکتبهـای دولتـی بـه غیر از شـهرها و
مراکـز دولتـی در مناطـق روسـتایی تعطیـل شـد.
بـه جـای مکتـب و دانشـگاه ،مـدارس مذهبـی و
مسـجد کانـون آمـوزش و پـرورش شـد .بـه جـز
در شـهرهای بـزرگ و بعضـی از مناطـق تـا زمـان
سـقوط حاکمیـت طالبـان حـد اقـل چهـار نسـل
از کـودکان افغانسـتان از آمـوزش محـروم شـدند.
تنهـا در شـهرهای بـزرگ و بعـض از مناطـق ،پس

سال اول

از آمـدن مجاهدیـن و در دورهی طالبـان بـه طـور
ی مکتبهـا باز شـد .ایـن مکتبها
پراکنـده دروازه 
بـا شـرایطی کـه آن گروههـا میخواسـتند ،فعالیت
میکردنـد .تنهـا مکتبهایـی کـه پیـش از کودتای
هفـت ثـور  1357تاسـیس شـده بـود در دولـت
رسـمیت داشـت .بـه علـت وضعیـت حاکـم جنگی
و تسـلط محـدود دولـت ،مکتبهـای دولتـی معلم
نداشـت و امکانـات آموزشـی و حقـوق معلمـان
توسـط نهادهـای خیریـهی خارجـی و مـردم تهیه
میشـد؛ ایـن وضعیـت تـا پایـان حکومـت طالبان
ادامه داشـت.
هجده سـال پیش که نظام سیاسـی بازسـازی شـد
و دامنـهی جنـگ در آن زمـان کاهـش پیداکـرد؛
کشـورهای جهـان بـه دولـت نوپـای افغانسـتان
بـرای بازسـازی نهادهـای اجتماعی و دولتـی اقدام
کردنـد .شـرایط جدیـد در جامعـه امیـدواریای را
بـه وجـود آورد که ناکامی و شکسـتهایی گذشـته
را جبـران کند.
نهادهـای آموزشـی و دانشـگاهیای کـه بسـته
بـود ،باز شـد .با گذشـت زمـان و افزایـش متقاضی
دانشـگاه در سراسـر کشـور ،دانشـگاههای جدیـد
دولتـی سـاخته شـد .از آغـاز ایـن رونـد تـا حـاال
مراکز آموزشـی و دانشـگاهی فراوان سـاخته شـده
کـه زمینـهی جـذب متقاضیـان تحصیلات عالـی
را بیشـتر کـرده؛ امـا بـا آنهـم هـر سـال هـزاران
دانشـجو بـه علتهـای مختلـف از جملـه پذیـرش
محـدود در دانشـگاههای دولتـی از رفتـن بـه ایـن
دانشـگاهها ،محـروم میشـوند .اگـر شـرایط فردی
ایـن دانشـجویان ایجـاب کنـد ،آنهـا میتوانند در
دانشـگاههای خصوصـی تحصیـل کننـد.
ایجـاد دانشـگاههای خصوصـی هرچنـد بـرای
دانشـجویان زمینـهی آمـوزش عالـی را فراهـم
کـرده؛ امـا بیشـتر آنهـا از نظـر معیـار پایینتـر
از دانشـگاههای دولتـی اسـت؛ بـه جـز تعـداد
محـدود دانشـگاههای خصوصـی کـه پایبنـدی بـه
معیارهـای دانشـگاهی دارنـد و بـه ارتقـای کیفیت
و کارکردشـان ،توجـه دارنـد؛ بیشـتر دانشـگاههای
خصوصـی توسـط سـرمایهداران بـه منظـور گرفتن
پـول ایجـاد شـده کـه کیفیـت و ویژهگی دانشـگاه
را نـدارد.

حـاال کـه وزارت تحصیلات عالـی ،دانشـگاههای
دولتـی و خصوصـی را از نظـر کیفیـت سـنجش
میکنـد و آزمـون کانکـور دانشـگاههای خصوصـی
را میگیـرد ،هرچنـد کـه اولیـن گام بـرای توجـه
بـه کیفیـت نهادهای دانشـگاهی اسـت ،بـه تنهایی
نمیتوانـد متضمـن بلنـد بـردن سـطح کارکـرد
دانشـگاههای دولتـی و خصوصـی شـود.
وزارت تحصیلات عالـی ،در کنـار ایـن کـه با دادن
سـند اعتبـار بـه دانشـگاههای دولتـی و خصوصـی
پایبنـدی ایـن نهادهـا را بـه معیارهای دانشـگاهی
و علمـی الزامـی کنـد ،باید بـاب بسـتهی راهیافتن
کادرهـای علمـی را بـه نهادهـای عملـی ،بگشـاید؛
ایـن یکـی از مشـکالت جـدیای اسـت که سـبب
میشـود دانشـگاههای دولتـی کارکـرد ضعیـف
داشـته باشـند و سـطح معیارهـای علمـی در ایـن
نهادها ،پایین بیاید .بیشـترین اسـتادان دانشـگاهها
در زمـان جنـگ مجاهدیـن ،دورهی طالبـان و آغاز
دورهی جدیـد ،بر اسـاس روابـط و نیازهایی که آن
زمـان وجود داشـته بهعنـوان کادرهای دانشـگاهی
جـذب شـدهاند؛ آنهـا بـرای ایـن کـه امتیـاز و
جایگاهشـان را از دسـت ندهنـد ،بـا تیمسـازی بـه
بهانههـای مختلـف بـا راه یافتن کادرهـای جوانتر
دانشـگاهی مخالفـت میکننـد .تـا زمانـی کـه این

بـاب بسـته بمانـد ،هـر اقـدام دیگـری نمیتوانـد
ضعفهـای نظـام تحصیلات عالـی را جبـران کند.
چندسـال پیـش ،وزارت تحصیلات عالـی ،اعلام
کـردن نصاب دانشـگاهی،
کـرد کـه بـرای باکیفیت
ِ
مـواد درسـی دانشـگاهها را تغییـر و بـروز میکنـد؛
امـا بنـا بـه گفتههـای دانشـجویان ،مـواد تحصیلی
دانشـجویان هنـوز هم کهنـه و غیر معیاری اسـت.
در کنـار ایـن نواقـص ،وزارت تحصیلات عالـی
بایـد کارکـرد اسـتادان را نیـز در نظـر بگیـرد تـا
آنهـا مکلـف شـوند کـه آموختههایشـان را بـا
دریافتهـای تـازهی عملـی و تحقیقاتـی عیـار
کننـد .دانشـگاه بایـد بسـتر پـرورش دانش باشـد؛
بایـد زمینههـا و عواملـی کـه محیـط دانشـگاه را
غیـر علمـی میسـازد شناسـایی شـود .ذهنیـت
دانشـجویان توسـط عناصـر گروههـای افراطـی
مسـموم میشـود ،مصـداق ایـن مسـأله بازداشـت
چندیـن اسـتاد مضمـون ثقافـت اسلامی بـه اتهام
سـربازیگیری بـرای گـروه داعش و ترویـج دیدگاه
افراطـی مذهبـی اسـت .باید بـه صـورت همهجانبه
ش کیفیـت و کارکـرد دانشـگاهها توجـه
بـه پـرور 
شـود تـا بتوانـد توانمنـدی نیروهـای بشـری
افغانسـتان را بلنـد ببـرد و زمینههـای ترقـی و
پیشـرفت کشـور تقویـت شـود.

آنهـا ،حـق بـه حـقدار برسـد .کمیسـیونهای
انتخاباتـی تـا کنـون بـه نوعـی نسـبت بـه ایـن
اعتراضهـا بیتوجهـی نشـان دادهاند .ایـن درحالی
اسـت کـه کمیسـیون انتخابـات بـه آن دسـته از
نامزدانـی کـه متهـم بـه تقلـب اسـتند ،اعتبارنامـه
داده و صالحیتهـای آنها را به رسـمیت شـناخته
اسـت .همقطاران پیشـین ایـن نامـزدان ،همه روزه
در پارلمـان میرونـد و ایـن روزهـا بـر سـر راهیابی
بـه یکـی از کرسـیهای پولسـاز کمیسـیونها بـه
چانهزنـی میپردازنـد؛ امـا در ایـن سـوی ماجـرا،
هنـوز از مشـخص شـدن سرنوشـت دیگـر نامزدان
خبـری نیسـت.
عزیـز ابراهیمـی ،سـنخگوی کمیسـیون مسـتقل
انتخابـات ،در گفتوگـو بـا روزنامـهی صبـح
کابـل ،رسـیدگی بـه شـکایتهای نامـزدان
معتـرض پارلمانـی  1397را از وظایـف اصلـی
کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی دانسـته و میگوید:
«آنچـه مربـوط کمیسـیون انتخابـات و در حـد
صالحیتهـای کاری مـا بـود ،انجـام دادیـم.
رسـیدگی بـه قضایای ایـن معترضان به مسـؤوالن
کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی بـر میگـردد».
مسـؤوالن کمیسـیون شـکایت انتخاباتـی امـا از
ابـراز نظـر در ایـن مـورد خـودداری کـرده و حاضر
بـه گفتوگـو نشـدند .ایـن مسـؤوالن تا کنـون در
ایـن مـورد بـا دیگـر رسـانهها هـم کمتـر گفتوگو
کردهانـد .در پـی ایـن بیتوجهـی کمیسـیونهای

انتخاباتـی ،از چنـدی به این سـو نامـزدان معترض
دامـن مقامهـای ارگ را گرفتنـد و از آنهـا
خواسـتند کـه بـه شکایتهایشـان رسـیدگی
کننـد .آنهـا چادرهـای اعتراضـی را در ورودی
کاخ ریاسـت جمهـوری بر پـا کردند؛ امـا در فرجام
خیمههـای اعتـراض آنهـا برچیـده شـد.
اسـتدالل ارگ ایـن اسـت کـه رسـیدگی بـه
شـکایتهای انتخاباتـی ،از صالحیتهـای
کمیسـوینهای انتخاباتـی اسـت و ارگ در ایـن
مـورد مداخلـه نمیکنـد .اما چندی پیـش حمداهلل
محـب ،مشـاور امنیت ملی و خانولیخان بشـرمل،
معـاون تخنیکـی ادارهی امور ریاسـت جمهوری ،از
نامـزادان معتـرض خواسـته بودنـد که بـه اعتصاب
غذاییشـان خاتمـه دهنـد .بـه گفتـهی نامـزدان
معتـرض ،آقـای محب وعـده داده بود کـه حکومت
بـرای رسـیدگی بـه مشـکالت آنـان یـک کمیتهی
اختصاصـی را ایجـاد میکنـد؛ همچنـان زمینـهی
مالقـات بـا رییـس جمهـور غنـی را نیـز فراهـم
میکنـد تـا آنـان به طـور مسـتقیم مشکالتشـان
را بـا رییـس جمهـور در میـان بگذارند .بـه گفتهی
نامـزدان معتـرض ،اکنـون کـه بیـش از یک مـاه از
زمـان ایـن دیـدار و وعدههـا گذشـته اسـت ،هیـچ
کمیتهی اختاصیای ایجاد نشـده اسـت و همچنان
آنـان نتوانسـتهاند رییـس جمهـور را از نزدیـک
مالقـات کننـد.
ایـن نامـزدان معتـرض کـه شمارشـان بـه ۱۴
تـن میرسـد ،از یـازده حـوزهی انتخاباتـی بـه
شـمول حـوزه کوچیهـا اسـتند .آنهـا خیمههای
اعتراضـی را بـا شـعار «یگانـه خواسـت مـا ایجـاد
محکمـهی اختصاصـی اسـت .تا زمانیکـه حکومت
بـه خواسـتهای برحـق مـا پاسـخ ندهنـد از
اعتصـاب غذایـی دسـت نمیکشـیم» دسـت بـه
اعتـراض زدهانـد .امـا بـا توجـه بـه ایـن وضعیـت،
نهادهـای ناظـر بـر انتخابـات ،از ادامـهی ایـن روند
بـه شـدت ابـراز نگرانـی میکننـد و میگوینـد،
کمیسـیونهای انتخاباتـی نبایـد صـدای اعتـراض
ایـن شـمار از نامـزدان را نادیـده بگیرنـد .ایـن
نهادهـا معتقدنـد کـه عـدم رسـیدگی بـه صـدای
ایـن نامـزدان متعـرض ،درحقیقت نمـاد بیعدالتی
در نظـام دموکراسـی کشـور اسـت .نهادهـای ناظر

بـر انتخابـات ،هشـدار داده و میگوینـد کـه اگـر
ایـن اعتراضهـا بـه همیـن منـوال ادامـه یابـد و
مسـؤوالن جـواب قناعتبخـش بـرای آنهـا ارائـه
نکننـد ،این امـر میتوانـد وجهه و اعتبـار انتخابات
ریاسـتجمهوری را نـزد مـردم آسـیب بزنـد.
محمـد نعیـم ایـوبزاده ،رییـس بنیـاد انتخابـات
شـفاف افغانسـتان ،صداهـای این نامـزدان معترض
را برحـق دانسـته و تاکیـد میکنـد کـه برعلیـه
آنـان بیعدالتـی صـورت گرفتـه اسـت« :اگـر
قـرار باشـد کـه ایـن بیعدالتیهـا بیشـتر شـود و
ارگانـی نباشـد که به آن رسـیدگی کنـد ،انتخابات
ریاسـتجمهوری پیـش رو را بـه بحـران خواهـد
برد».
مـروه امینـی ،سـنخگوی فیفـا «بنیـاد انتخابـات
آزاد و عادالنـهی افغانسـتان» کمیسـیون مسـتقل
شـکایت انتخاباتی را در خصوص عدم رسـیدگی به
صـدای نامـزدان پارلمانـی متعرض به سـهلانگاری
متهـم کـرده و میگویـد« :گـوش نـدادن بـه
اعتـراض کلـی مـردم افغانسـتان بـه خصـوص در
بخـش زنـان تبدیل به یک رسـم نشـود .حـاال ،اگر
ایـن نامـزدان متعرض برحق اسـتند ویا خیـر ،باید
به قضایایشـان رسـیدگی صورت گیرد .متأسـفانه
تـا حـاال ما شـاهد هیـچ کـدام کار بنیـادی نبودیم
کـه بـه صـدای ایـن متعرضان عمـل کرده باشـد».
سـخنگوی فیفـا ،میگویـد« :مـا بارهـا از حکومـت
افغانسـتان و مسـؤوالن کمیسـیونهای انتخابـات،
خواسـتار ایجـاد یـک کمیتـهی اختصاصـی و
بیطـرف کـه اسـتقاللیت کاری داشـته باشـد و
بـه مشـکالت نامـزدان متعـرض جوابگـو باشـد،
شـدیم؛ اما متأسـفانه ما شـاهد هیچ نوعی اجراآتی
نبودهایـم کـه جوابگـوی ایـن متعرضـان باشـد».
نامـزدان معتـرض بـه فیصلههـا و تصمیمهـای
کمیسـیونهای انتخاباتـی اعتـراض دارنـد و از
همیـن رو خواهـان ایجـاد محکمـهی اختصاصـی
بـرای بررسـی آرایشـان اسـتند .براسـاس آنچـه
ایـن نامـزدان مطـرح میکننـد ،کمیسـیونهای
انتخاباتـی بـا دسـتبرد در آرای آنهـا ،حقتلفـی
کردهانـد .بـا ایـن حـال مشـخص نیسـت کـه گـره
کـور این مشـکل نامـزدان معترض چـه زمانی و بر
اسـاس کـدام کارشـیوه بـاز خواهـد شـد.

حـدود سـه مـاه قبـل بـود کـه کمیسـیونهای
انتخاباتـی ،نـام برخـی از نامـزدان را از فهرسـت
برنـدگان حـذف و آنهـا را جـزو افـراد راه نیافتـه
بـه پارلمـان معرفـی کردنـد .از آن زمـان تـا کنون
ایـن نامـزدان کـه بیشـتر آنـان را زنـان تشـکیل
میدهنـد ،صـدای اعتراضشـان را بـا اسـتفاده
از شـیوههای مختلـف بلنـد کردنـد و خواسـتار
رسـیدگی بـه مشـکالت شـان شـدند.
از برگـزاری نشسـتهای متعـدد خبـری تـا
برپایـی چادرهـای اعتراضـی و همچنـان دوختـن
دهانشـان ،شـیوههای اعتراضـی بودنـد کـه ایـن
دسـته از نامـزدان بـه آن متوسـل شـدهاند؛ امـا
ظاهـرا بـه نتیجـهای دسـت نیافتهانـد .نامـزدان
راه نیافتـه بـه مجلـس ،شـاکیاند کـه برخـی
از همکارانشـان در تبانـی بـا کمیسـیونهای
انتخاباتـی دسـت بـه تقلـب زده و بـا اسـتفاده از
زر و زور موفـق بـه راهیابـی بـه مجلـس شـدهاند.
ادعایـی کـه آنهـا دارنـد این اسـت که باید اسـناد
دسـت داشـتهی آنها بررسـی شـود تا بـه گفتهی

قصهی آدمهای زیر پلسوخته
قانون اول پل سوخته«:معتاد از خماری
نمیمیرد؛ اما از نشئگی میمیرد»

کالف سردرگم اعتراض نامزدان انتخابات پارلمانی
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بـودن در پـل سـوخته چنان اعتیادآور اسـت
کـه در هـر شـرایطی در هـر نقطـه از کابـل
حسن ابراهیمی
باشـی ،فقـط کافی اسـت یک بار آمده باشـی
در زیـر پـل سـوخته مواد مصرف کرده باشـی؛ بعـد همان لذتی
کـه در یـک بـار مصرف مـواد در زیر پـل سـوخته تجربه کردی
تـو را در هـر شـرایطی بـه زیـر پل سـوخته فـرا میخواند.
مـن از تنهایـی مصرف کـردن مواد مخدر متنفر بـودم و در ابتدا
همیشـه دوسـت داشـتم هنگامـی که مصـرف میکنـم ،حداقل
چنـد نفـر در کنـارم باشـند تا با هم گپ و گفت داشـته باشـیم
و نشـئه کنیـم .ایـن قانـون مـواد مخدر اسـت کـه آدم معتاد را
وادار میکنـد کـه بـه صـورت گروهـی مصـرف کنـد و همیـن
لـذت مصـرف هم در این اسـت تا بـه صورت چندنفـری مصرف
شـود و شـاید در همـان ابتـدا از دادن مـواد مصرفـی خـود بـه
معتـاد دیگـر ابا نداشـته باشـی و بدون کـدام دلخـوری این کار
را انجـام بدهی.
امـا قانـون مصـرف مـواد طوری اسـت کـه زمانی کـه مجبور به
مصـرف بشـوی و هـر چقـدر مواد مخـدر مصرفـی زیاد داشـته
باشـی و هـر چقـدر کـه آن دوسـت معتـادت را هم که دوسـت
داشـته باشـی و بـا هـم رابطـهی نزدیـک داشـته باشـید؛ امـا
حاضـر نمیشـوی حتـی یـک دود از مـواد خـود را بـه دیگـری
بدهـی و ایـن قانـون اول پل سـوخته بـود که هر معتـادی برای
ادامـهی زندهگـی خـود در پل سـوخته آن را باید یـاد میگرفت
وگرنـه در غیـر ایـن صورت دسـت و دلبازی در پل سـوخته تو
را بـا مشـکل روبـهرو میکند.
زیـر پـل سـوخته ،تنها جهانی اسـت که میتوانی سـراغ داشـته
باشـی کـه یـک معتـاد حتـا بـرای یـک دود اعتیـادش بایـد
سـرپای خـودش بایسـتد وگرنـه خیلـی زود از پـای در میآیـد
و بـه همیـن خاطـر بـود وقتـی کـه مـن اوایـل پایـم را بـه زیر
پـل سـوخته گذاشـته بـودم میدیـدم کـه خیلیهـا از خمـاری
رنـج میبرنـد؛ امـا در دوران زندگـی در زیـر پـل سـوخته مـن
یـک چیـز را تجربـه عینـی داشـتم و آن ایـن بود که مـن کمتر
معتـادی را دیـدم کـه از خمـاری بمیـرد و هـر معتـادی را کـه
دیـدم مـرده اسـت از نشـئگی مـرده بود.
ایـن کـه معتـاد از خمـاری نمیمیـرد بـه خاطـر ایـن اسـت،
بیشـترین معتـادان زیـر پـل سـوخته وقتـی میدیدنـد یـک
معتـادی خمـار اسـت حتـا حاضـر میشـدند از همـان مقـدار
کـم مـواد مصرفـی خـود بـه آن معتـاد خمـار بدهنـد و او را از
خمـاری در بیاورنـد .بـرای ورود بـه زیـر پـل سـوخته و زندگی
در آنجـا بایـد یـاد میگرفتـم بهعنـوان یـک معتـاد سـنگدل
باشـم و زیادهخـواه و بـه هـر چقـدر مـواد مخـدری کـه دارم
بسـنده نکنـم .ایـن قانـون زیر پل سـوخته و قانون اعتیاد اسـت
و بخواهـی نخواهـی وقتـی لب به اولیـن دود مواد مخـدر بزنی؛
تـو را خواسـته یـا ناخواسـته به چنین شـرایطی سـوق میدهد
و بایـد اینگونـه معتـاد بـودن را یـاد بگیـری.
امـا مـن خیلـی از مـواردی را شـاهد بـودم کـه معتـادان پـل
سـوخته ایـن قانونـی که خودشـان گذاشـته بودند و برایشـان
نانوشـته هـم بـود را زیـر پـای خـود میگذاشـتند و تـا این که
معتـادی را میدیدنـد کـه خمـار اسـت و از خمـاری نالـه و آه
میکنـد ،تلاش میکردنـد تـا از آن شـرایط نجاتـش بدهنـد.
مـن گاهـی بـا خـودم فکـر میکـردم شـاید همیـن زیـر پـا
گذاشـتن قانـون تنهـا دلیلـی باشـد بـرای یـک معتـاد کـه پل
سـوخته را بـه هـر جـای دیگـر ترجیـح میدهـد؛ چـون در زیر
پـل سـوخته وقتـی داشـته باشـد میتواند بـه یک معتـاد خمار
کمـک کنـد و وقتـی خمـار باشـد حتما یـک معتاد نیمه نشـئه
پیـدا خواهـد شـد کـه او را از خمـاری نجـات دهـد.
بایـد یادمـان نـرود هـر کسـی کـه در زیـر پـل سـوخته زندگی
میکـرد یـا میکنـد ،قبـل از این که معتاد باشـد او یک انسـان
اسـت و در هر شـرایطی باشـد نمیتواند ببیند یک انسـان دیگر
درد بکشـد و او کاری نکند .اما آن روی این سـکه معتادانی بود
کـه مـواد مخـدر آنهـا را زیادهخـواه و انحصـار طلب کـرده بود
و مـواد مخـدر بـرای آنهـا بیشـتر از هر چیـز دیگـر ارزش پیدا
کـرده بـود و مـن دیـدم معتادانـی را که زیـر پل سـوخته با آن
کـه آنقـدر مـواد داشـتند که شـاید برای یـک هفتهی بعدشـان
هـم کافـی بـود؛ امـا حاضـر نبودنـد یـک دود بـه معتـادی کـه
خمـار اسـت بدهنـد و آن قـدر کشـیدهاند کـه اُوردوز کـرده و
در همانجایـی کـه در حـال کشـیدن بودنـد بدنشـان جـواب
نـداده از آن همـه مورفینـی کـه بـر بـدن خـود وارد کردهانـد،
مردهانـد و بعـد همـان معتـاد خمار بر سـر جنـازهی آنها رفته
و جیبهایشـان را تالشـی کـرده و بقیه موادشـان را برداشـته
و خمـاری خـود را تبدیـل به نشـئگی کرده اسـت.
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چالش اقتصادی هزارهها؛
عوامل و راهحلها

روایت مهاجران افغانستان

نفسگیر بودن مهاجرت
برای زنان

فاطمه صابری

صبحانـــهی مختصـــری آمـــاده کـــرده و در کنـــار برداشـــتن
لقمـــه ،از البـــهالی خطهـــای کتابـــش نـــکات مهـــم را نیـــز
برمـــیدارد تـــا بـــه کـــورس بـــرود .شـــاگرد الیقـــی اســـت و
تم ــام ت ــاش او ب ــرای درس خوان ــدن ب ــه ای ــن خاط ــر اس ــت
ک ــه دوس ــت دارد در دانش ــگاه رش ــتهی م ــورد عالقــهاش ک ــه
پزشـــکی اســـت را بخوانـــد .پـــدرش بـــر اثـــر کهولـــت ســـن و
م ــادرش ب ــر اث ــر بیم ــاری قلب ــی ف ــوت ک ــرده اس ــت و ح ــال
بـــا یـــک خواهـــر و بـــرادرش زندگـــی میکنـــد.
از آنجایـــی کـــه بزرگتـــر از آنهاســـت و مســـؤولیت خواهـــر
و بـــرادر کوچکتـــرش بـــا اوســـت ،بعـــد از ایـــن کـــه هـــر روز
صب ــح ب ــه ک ــورس آمادگ ــی کنک ــور م ـیرود ،نص ــف روز را ه ــم
در کراچـــیای کـــه کرایـــه کـــرده ،دستفروشـــی میکنـــد.
بـــا ایـــن کـــه ســـن و ســـالی نـــدارد ،از برخـــورد اجتماعـــی و
اســـتقالل خوبـــی برخـــوردار اســـت .ایـــن را از گفتوگویـــی
کـــه بـــا او داشـــتم فهمیـــدم.
او نرجس نام دارد و از والیت غور می باشد.
آش ــنایی م ــن ب ــا او ،از طری ــق فض ــای مج ــازی ص ــورت گرف ــت.
پســـتی درصفحـــهاش گذاشـــته بـــود کـــه رشـــتههای دلـــم را
پ ــاره ک ــرد .دخت ــری ب ــا ص ــورت و دس ــتانی خ ــون آل ــوده ک ــه
قلـــم و کتابچـــهای در دســـت داشـــت و بـــه گوشـــهای افتـــاده
ب ــود.
بـــه گمانـــم خـــودش بـــود .مطلبـــی کـــه در کپشـــن آورده
بـــود اینطـــور معنـــی مـــیداد .بـــه دایرکـــت او پیامـــی دادم
و جوابـــش را زود دریافـــت کـــردم .گفتـــم« :حالتـــون االن
خوبـــه؟» بـــا ایـــن جملـــه جوابـــم را داد« .عزیـــزم حـــال مـــا
خوبـــه اگـــه بـــزارن خیانـــتکارای کشـــور».
ب ــا صمیمیت ــی ک ــه در گفت ــارش ب ــود ای ــن مکالم ــه ب ــه درازا
کش ــید .ان ــگار دوس ــت داش ــت ب ــا کس ــی فق ــط ح ــرف بزن ــد؛
بگوی ــد ت ــا خال ــی ش ــود.
آن عکـــس نرجـــس بـــود کـــه توســـط یکـــی از عکاســـان
مجلــهی خب ــری گرفت ــه ش ــده ب ــود و برمیگش ــت ب ــه چن ــد
مـــاه گذشـــته و انفجـــاری کـــه در کابـــل بـــه وقـــوع پیوســـته
بـــود و نرجـــس بـــا گوشـــت و پوســـتش لمســـش کـــرده بـــود.
ش ــرحی ک ــه از آن اتف ــاق ب ــه م ــن داد اینگون ــه ب ــود« :آن روز
ب ــا ذوق و ش ــوق تم ــام مث ــل همیش ــه آم ــاده ش ــدم و حوال ــی
س ــاعت  8ب ــود ک ــه از خان ــه بی ــرون زدم و ب ــه ط ــرف ک ــورس
میرفتـــم.
هـــر روز بـــا دوســـتانم هماهنـــگ میشـــدم؛ ولـــی آن روز
کم ــی دی ــر حاض ــر ش ــدم و آنه ــا ه ــم رفت ــه بودن ــد .کتاب ــم
را در دســـت داشـــتم و در مســـیر گـــه گـــدار نگاهـــی بـــه آن
مینداختـــم کـــه بـــرای امتحـــان آن روز مـــروری دوبـــاره
داشـــته باشـــم .ده دقیقـــهای بـــه آموزشـــگاه نمانـــده بـــود.
بـــه یـــک بـــاره صـــدای مهیبـــی بلنـــد شـــد و موتـــری کـــه
کن ــار ج ــاده ب ــود در گرف ــت و ناگه ــان ب ــا موج ــی از دود ب ــه
آن طـــرف ،روی زمیـــن پرتـــاب شـــدم و بعـــد از آن چیـــزی
نفهمیـــدم بـــه جـــز درد شـــدیدی کـــه در صورتـــم احســـاس
میکـــردم و همـــه جـــا را تیـــره و تـــار میدیـــدم.
صحنــهی دلخراش ــی ب ــود؛ ت ــا هرج ــا ک ــه چش ــم کار میک ــرد
س ــرخ ب ــود و س ــرخ ب ــود و س ــرخ .هرک ــس ه ــرکاری از دس ــتش
برمیآمـــد انجـــام مـــیداد .صـــدای نالـــه و بـــوی ســـوختگی
همـــه جـــا را گرفتـــه بـــود .در حالـــت نیمـــه هوشـــیاری کنـــار
جـــوی آب افتـــاده بـــودم .از میـــان جمعیـــت یـــک نفـــر آمـــد
و مـــرا بلنـــد کـــرد و بـــا ماشـــین خـــود بـــه شـــفاخانه رســـاند.
در بیـــن راه بیهـــوش شـــدم و وقتـــی بـــه هـــوش آمـــدم کـــه
پاهای ــم بان ــد پیچ ــی ب ــود و یک ــی از چش ــمانم نی ــز پانس ــمان
ش ــده ب ــود و درد ش ــدیدی داش ــت.
آنجـــا اتـــاق عمـــل بـــود و دســـتگاههای زیـــادی را بـــه مـــن
وص ــل ک ــرده بودن ــد .وقت ــی تکان ــی ب ــه خ ــودم دادم پرس ــتار
متوجـــه شـــد و کنـــارم آمـــد و دســـتگاههایی کـــه بـــه مـــن
وصـــل بـــود را کنتـــرل کـــرد .از او پرســـیدم بـــرای مـــن چـــه
اتفاق ــی افت ــاده؟ او س ــرش را پایی ــن انداخ ــت و گف ــت خ ــدا را
شـــکر زنـــده مانـــدی بـــا یـــک چشـــم هـــم میشـــود دنیـــا را
ببینـــی.
ایـــن جملـــه کـــه بـــرای او ظاهـــرا خیلـــی ســـاده بـــه زبـــان
آمـــده بـــود ،انـــگار شـــفاخانه را روی ســـرم خـــراب کـــرد.

محمد عارف محب

مقدمه-بخش نخست
انسـان بـه تناسـب پیچیدگـی وجـودیاش،
خواسـتها و نیازهـای فـراوان دارد .ایـن
خواسـتها دارای ردهبنـدی اسـت .برخـی خیلـی
ضـرور و بـرای انسـان حیاتـی اسـت و برخـی در
ردههـای بعـدی قـرار میگیـرد .تردیـدی نیسـت
کـه در میـان امور حیاتـی و درجهاولـی که حیات
آدمـی بـه آن وابسـته اسـت ،خـوراک ،پوشـاک و
کاال« ،اقتصـاد» جایگاه برجسـته دارد .بـاور ندارم
کـه اقتصـاد را  -ماننـد برخـی از مکاتـب فکری -
اسـاس همـه نظـام عالـم بنامـم ولـی شـک نباید
کـرد که نیاز عمـدهی جامعهی انسـانی «اقتصاد»
اسـت و بسـیاری از چانهزنیهـا ،دوسـتیها و
دشـمنیهای کشـورهای جهـان ،بـر مبنـای نیـاز
اقتصـادی یـا تضـاد منافـع اقتصـادی اسـت .از
ایـن رو ،بایسـته دیـدم از سـهمگیری هزارههـا در
پروسـهی اقتصـاد ،سـیاههای بنگارم .این نوشـته،
بـه صـورت ترتیب زمانـی و ناظر بـر دوران زندگی
خـودم اسـت .قطعـا نـکات و مسـائل فراوانـی در
ایـن مجـال نمیگنجـد .از گفتوگوهـای دوبـهدو
بـا بـزرگان نتیجه نگرفتـه و خواسـتم ازین طریق
یکـی از دههـا درد مـردم را بـه رخشـان بکشـم.
امیـدوارم در فرصتهـای دیگـر ،ناگفتههـای
دیگـرم را نیـز بنـگارم .پیشـاپیش ،قابـل تذکـر
میدانـم ازایـن کـه از واقعیتهـا بسـیار
پوسـتکنده سـخن گفتـهام ،از دوسـتان قدیـم و
جدیـدم انتظـار دارم از مـن نرنجنـد.
اول؛ اقتصاد عمومی  -روستایی
مـن شـخصیت تاریخـی نیسـتم؛ از ایـن رو
نمیتوانـم پیشـینهی روشـنی از اقتصـاد هزارههـا
در دورههـای قدیمتر و دورتر ترسـیم کنـم؛ اما به
انـدازهای کـه سـابقهی ذهنی من یـاری میدهد و
حکایاتی از نسـل پیشـینم به گوشـم رسیده است
و تحقیـق چندیـن سـالهای کـه داشـتم ،اقتصـاد
هزارههـا متکـی بـر بـازو و فاقـد تفکـر مسـلکی
بـوده و طبعـا بـدون پشـتوانهی برنامـه و پالیسـی
بـوده اسـت .اقتصـاد وابسـته بـه تکـهای از زمیـن
ارثـی و  -کمتـر خریـداری شـده -و روش معیـن
بهرهبـرداری تقلیـدی کـه هیـچ فکـر نو و سـوالی
تـازه و تردیـد در مدل درآمد و بهـرهوری از زمین
وجـود نـدارد .نـگاه به بیـرون از جغرافیای کشـور
صرفـا بـه کارهـای سـخت و پسـت ماننـد کان
کولـه یـا امور مشـابه آن اسـت؛ کاری کـه دیگران
ایجـاد کردهانـد و انسـان هـزاره فقـط رایـگان
یـا نیمهرایـگان فصلـی از سـال را بـه کارگـری
میپـردازد .نـگاه تـازه و مبتنـی بر فکر و اندیشـه
بـه حـوزهی اقتصـاد وجـود نداشـته اسـت .از این
رو ،اقتصـاد تجارتـی کـه اقتصـاد مبتنـی بـر تفکر
و اقتصـاد جهانـی اسـت و اقتصـاد مـورد عالقـهی
پیامبـر اسلام بـوده و لـذا خیلـی مـورد سـفارش
فـراوان دین اسـت ،هیچ مـورد توجه قـرار نگرفته
اسـت .ایـن نـگاه تکبُعدی و تکسـاحتی ،انسـان
هـزاره را خجـول سـاخته اسـت؛ چـرا کـه تمرین
روابـط با دنیـا نداشـته و هرگز چانهزنـی را تجربه
نکرده اسـت .انسـان هزاره در این شـرایط ،انسـان
گوشـهگیر سـاخته شـده اسـت؛ چـرا که وابسـته
و پایبنـد بـه تکهزمیـن ارثـی بـوده و آخـرت را
نیـز از همـان دریچـه جسـتوجو کـرده اسـت.
انسـان هـزاره ،فاقـد تفکـر فرامنطقـهای و ملـی
پـرورش یافته اسـت؛ چرا که منافـع کالن برای او
مفهومی نداشـته اسـت .وسـعت دنیـای او «خان»
منطقـه و فراخنـای آخـرت نیـز در زبـان «ملای

در گذشـتههای دورتـر شـاید حضـور هزارههـا در
تمـدن و شـهر عالـی بـوده؛ ولـی در دورهی معاصـر،
انسـان هـزاره بهـرهی کمی از «شهرنشـینی» داشـت؛
از ایـن رو ،از دولتهـای جدید کابل نیز سـود چندان
نمیبـرد .یـا بهتـر بگویـم ،حضـور بـه معنـی واقعـی
در دولـت نداشـت .آنچـه ایـن شـرایط را سـختتر
میکنـد ،نبـود تفکـر خـروج از ایـن وضعیـت بـود .لذا
کسـی بـه فکـر فـردا و بازیابی گمشـدههای خـود نبود
یـا خیلـی کـم بـه آن میاندیشـید.
منطقـه» ترسـیم میشـده اسـت .انسـان هـزاره
بسـیار و بیـش از حـد قانـع تربیـت شـده بـود؛
چـرا کـه رزق خداونـد را مقـدر شـده و در حـد
قـوارهی خرمـن به دسـت آمده تصـور میکرد .در
نتیجـه ،ایـن انسـان ،از ارتباط با جهان میترسـید
یـا اصلا بـه آن نمیاندیشـید .رزق و روزی را در
دسـتان انسـانهای دیگـر کـرهی خاکـی نمیدید
و فقـر همهجانبـه ،پهنتریـن سـفرهی زندگیاش
بـود .بایـد اشـاره کـرد کـه عامـل ایـن نکتـه تنها
خـود مـردم نیسـت؛ رهبـران فراتـر از کوهسـتان
متولـد نشـده بـود تـا راهبریشـان کننـد .نظـام
سـتم نیـز بـر مصایـب یادشـدهی هزارههـا تأثیـر
فـراوان و بلکـه اصلـی را داشـته اسـت.
دوم؛ اقتصاد-شهری و هزارهها
در گذشـتههای دورتـر شـاید حضـور هزارههـا در
تمدن و شـهر عالـی بوده؛ ولـی در دورهی معاصر،
انسـان هـزاره بهـرهی کمـی از «شهرنشـینی»
داشـت؛ از ایـن رو ،از دولتهـای جدیـد کابـل نیز
سـود چنـدان نمیبـرد .یا بهتـر بگویـم ،حضور به
معنـی واقعی در دولت نداشـت .آنچه این شـرایط
را سـختتر میکنـد ،نبـود تفکـر خـروج از ایـن
وضعیـت بـود .لـذا کسـی بـه فکـر فـردا و بازیابی
گمشـدههای خـود نبـود یـا خیلـی کـم بـه آن
میاندیشـید .عبـور از تفکـر کوچـک کوهسـتانی
و روسـتایی ،فقـط بـا بیـرون رفتـن از آن ممکـن
اسـت .حضـور در کوهسـتان ،فقط فرصـت اقتصاد
همـان محیـط را میدهـد نـه بیشـتر .در نتیجـه،
اقتصـاد مـدرن و شـهری هزارههـا در دورهی
معاصـر بـا ورودشـان به کابل شـروع شـده اسـت.
از مـردم مـا اقـوام ترکمـن و قـول خویـش و
جاهـای دیگـر بهسـود زودتـر از بقیـه وارد شـهر
کابـل شـدند .مرحـوم نـادر اهللداد کـه وکیـل
مـردم درهی ترکمـن بـوده ،خـودش سرپرسـتی
جوالیهـا را داشـته و اقوامـش را بـه مـرور وارد
شـهر و کار شـهری کردهاسـت .بهسـود نیـز بـه
کارهـای ابتدایـی و روزمرهگـی شـهری دسـت

زد؛ چـون تـوان بیـش از آن بـود و نـه تفکـر فراتر
از آن .لـذا نخسـتین اقتصـاد هزارههـا در شـهر،
نانوایـی ،کار در سـماوات و هوتلهـا ،جوالیگری،
دکانـداری ،نانوایـی کارگـری در کمپنی یا گمرک
و غیـره بـود؛ امـا تلاش مـردم ،انـدک انـدک
آنـان را بـه شـکوفایی اقتصـادی بـرد .اوج آن در
دورهی نجیـب اهلل بـود کـه بـدان اشـاره خواهیـم
کـرد .بهعنـوان جمعبنـدی ایـن بخـش ،گفتنـی
اسـت ،ورود هزارههـا بـه شـهر بـه دلیـل قرابـت
جغرافیایـی بـه شـهر یـا ناچاری بـوده اسـت نه از
روی تفکـر .عمـوم مـردم از هرجا به شـهر نیامدند
یـا کـم آمدند و لذا اقتصاد شـهری هزارهها بسـیار
محدود اسـت و به دلیل این محدودیت ،شـکننده
اسـت .این نکتـه دلیل اصلی محرومیـت اقتصادی
هزارههـا در دورهی پـس از کنفرانـس بُـن اسـت؛
چـرا کـه اقتصاد هنوز به خواسـت عمومـی تبدیل
نشـده و رهبـران بـا پـس زدن اقتصـاد ،دچـار
مشـکل چندانـی نشـدهاند.
جایگاه-اقتصادی هزارهها از  ۱۹۷۹تا ۲۰۰۱
بـا وجـود شـرایط عمومـی کـه بـرای هزارههـا
ترسـیم کردیـم ،انسـان هـزاره را بـا هـوش امـا
جزئینگـر و محدودبیـن بایـد تعریـف کـرد.
«صداقـت» و درسـتکاری و «تلاش» از صفـات
ذاتـی اوسـت .ایـن صداقـت ،نـگاه او بـه «علم» را
صادقانـه و صرفـا بـرای خـود علم سـاخته اسـت؛
از ایـن رو ،از روزگار صـدارت داکتـر یوسـف کـه
اجـازه یافتنـد پاسـپورت بگیرنـد ،شـروع بـه
تکاپـوی دنیـای تـازه کردند؛ امـا بسـیار محدود و
صرفـا حـوزهی دینـی را شـامل میشـد و عمدهی
مسـافرت مـردم ،سـفرهای گروهـی و پرهزینـهی
زیارتـی بـود کـه فاقـد پشـتوانهی علمـی و دینی
و ناسـازگار بـا نیازهای زندگیشـان بود .سـفرهای
گروهـی و کاروانهای گسـترده ،هیـچ تغییری در
زندگـی آنهـا ایجـاد نمیکـرد .انقلاب  ۱۹۷۹اما
نقطـهی عطـف بـود و دیـوار «دولـت» شکسـت.
سـیل کارگـر سـاده بـه کشـورهای همسـایه رو
آوردنـد؛ امـا باز هم نـان را در قدرت بـازو و مقدار
ریختـن عـرق ،جسـتوجو میکردنـد و کمتـر به
اقتصـاد مبتنـی بـه تفکر و اندیشـه توجه میشـد.
بـه مـرور در داخـل کشـور ،بـه خصـوص در عصر
داکتـر نجیـب اهلل ،کسـانی مانند اقاى کشـتمند
بـه ردههـای بـاالی حکومتـی رسـیدند ،طرحهای
کالن بـرای مردمشـان خـواب دیدنـد و بـه اجـرا
گذاشـتند .بـا ایـن وجود ،کارکـرد کمی داشـتند؛
چـرا کـه عمـوم مـردم آنـان را درک نمیکردنـد
و بسـا کـه بـا کافـر خواندنشـان مانـع موفقیـت
هرچنـد اندکشـان میشـدند .بـا ایـن وجـود
هـزارهی انـدک کابـل ،در آن روزگار موفقیتهای
خوبـی داشـت؛ نـگاه تبعیضآمیـز رو بـه کاهـش
رفتـه بـود یـا چنـدان وجـود نداشـت .در کابینـه
رجـال برجسـته و خوبـی داشـتیم .هزارههـا نیـز

بـا خصلـت سختکوشیشـان رو بـه رشـد رفتند.
هزارههـای ترکمـن بـه قطـب صنایـع قطعـات
ماشـین تبدیـل شـدند .نـگاه اقـوام دیگـر بـه
هزارههـا رو بـه بهبـود رفـت؛ لـذا ازدواج هزارههـا
بـا غیـر هزارههـا به امـر عـادی تبدیل شـد؛ چون
آن نـگاه تحقیرآمیـز از بیـن رفتـه بـود .علـت این
اقبـال بـه هزارههـا ،قطعـا رشـد اقتصـاد هزارههـا
بـود کـه در ایـن دورهی كوتـاه اتفـاق افتـاد؛ چـرا
کـه در اواخـر حكومـت داكتر نجيب ،شـاید نصف
جـواز شـركتهاى تجارتى برا ی مـردم محروم ما
صـادر شـده بـود .آقـاى كشـتمند و همكارانـش
شـركت سهامى كوهسـاران را راهاندازی و حمایت
کردنـد؛ شـرکتی کـه در آن ،هفتصـد و پنجـاه
تاجـر هـزاره زیر یک سـقف جمـع شـدند و آن را
بـه وجـود آوردنـد .ایـن مجموعـه ،تولید عسـل و
خیلـی از تولیـدات دیگـر داشـتند و عملا به یک
شـرکت بسـیار کالن و مؤثر در کشـور تبدیل شده
بـود .گرچنـد سـوگمندانه عاقبت خوبی نداشـت
و سـرمایههای مـردم توسـط بعضـی از دولتیهای
مردم ما حیف ومیل شـد .شـركت سـهامى درهی
تركمـن ،شـرکت مهـم دیگـری بـود کـه کفـش
سـپورتی تولیـد میکـرد .شـرکت ملی پالسـتیک
از حاجعـوض و کسـان دیگـر بود .شـرکت معروف
بـوت آهو کـه زیر لیسـنس آلمـان؛ امـا در اختیار
سـیداقبال و ییالقیهـا از مـردم مـا بـود .شـرکت
مارشـال را داشـتیم کـه از مـردم قزلبـاش بـود
و دههـا مـورد دیگـر را در ایـن دوران مـردم مـا
تهدابگـزارى كردنـد .در هرصـورت ،سـهم مردم
مـا در اقتصـاد تجارتـی و کالن کشـور ،قابل توجه
و تأثیرگـذار بـود .بـرای توضیـح بیشـتر گفتنـی
اسـت ،در آن روزگار ،اقتصـاد مافیایـی امـروزه
نبـود؛ لـذا تاجر مجبور نبود یک شـخص سیاسـی
را بهعنـوان حامـی خـود داشـته باشـد .اقتصاد آن
عصـر بیشـتر اقتصـاد مختلـط بـود؛ به ایـن معنی
کـه نـگاه کمونیسـتی بـه عنـوان یـک دیـدگاه
کاملا مسـلط نبـود بلکـه کلیـات و مـواد عمومی
مایحتـاج مـردم را دولـت تأمین میکـرد؛ اما بقیه
امـور اقتصـاد ،آزاد بـود و نقـش مـردم و مالکیـت
خصوصـی بـه خوبی و شـاید بتوان گفـت تا حدی
عادالنـه در جریـان بـود .نکتـهای که حایـز اهمیت
اسـت ،نـوع درک زمانه توسـط رهبران مردم اسـت؛
در آن زمـان ،رهبـران راه یافتـه بـه کابینـه ،تنها در
انبـار کاه سیاسـت گـم نشـدند؛ بلکـه اقتصـاد را هم
دیدنـد و دسـتیابی بـه آن را تـا سـطوح عالـی برای
مـردم خـود به اجرا گذاشـتند .به گونـهی کمرنگتر
البتـه ایـن رویـه بعدهـا نیز بـه صورتی ادامـه یافت،
چنـان کـه در زمـان اسـتاد مـزارى ،در شـرايطیكه
غـرب كابـل محاصره بود و مشـكالت زيـاد اقتصادى
دامنگیـر ایشـان و حـزب بود ،بـه تاجران مـردم ما
مثـل حاجانـور رضایـی ،حاجمحـراب و کسـان زیـاد
دیگـر کمـک مالـی میکـرد تـا مایحتاج مـردم ما را
از جـای دیگـر وارد کننـد .شـهید مـزاری یـک نگاه
بـاز داشـت و در حـوزهی اقتصـاد نیـز در حـد توان
خـود و آن شـرایط ،توجـه داشـت .از دیگـر رهبران
هـزاره ،صادقی نیلی اسـت ،کاری بـه تفکر و حزبش
نداریـم؛ امـا بـه زور یـا بـا رضایـت ،کاشـتن نهـال
بـادام تحـول و کشـیدن جـوی تغییـر را بـر مـردم
دایکنـدی مـا اجرا کـرد و زندگی مـردم را ارتقا داد.
در هـر صـورت ،نگاه سـران هزاره نسـبت به حوزهی
اقتصـاد ،موفقیتهـای فـراوان برای مردم بـه ارمغان
آورد؛ امـا بـاز گفتنـی اسـت ،دسـتیابی بـه اقتصـاد
مـدرن و مبتنـی بـر تفکـر هنـوز بـه یـک خواسـت
عمومـی کل هزارههـا تبدیـل نشـده بـود.
ادامه دارد...
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محراب الدین ابراهیمی

«کاش مــادرم مثــل روزهــای دیگــر گــردن
بنــد ســگ رمــه را محکــم میبســت».
حــدود  30ســال قبــل ،در یــک بعــد از
ظهــر ابــری بهــار ،زندگــی یــک دختــر
پانــزده ســاله در والیــت شــمالی بغــان
بــه قمــار گذاشــته شــد .ایــن قمــار،
قمــار فرهنــگ حاکــم آن دیــار بــود .یــک
دختــری کــه هیــچ نمیدانســت چــرا و بــه
چــه جرمــی ،بایــد زن پســر  20ســالهای در
روســتایش میشــد کــه شــاید از او متنفــر
هــم بــود .بدتــر ایــن کــه او بــا نامــی بــه
خانــهی شــوهر رفــت کــه ننــگ بــود.
بــزرگان روســتا فیصلــه کــرده بودنــد کــه
او بــه بــد داده شــوند.
گلنــار (نــام مســتعار) ،در آن زمــان پانــزده
ســال عمــر داشــت .او برخــاف دیگــر
دختــران هــم روســتاییاش کــه بــا ســاز و
ســرود بــه خانــهی شــوهر میرفتنــد ،بــا
جبــر و تــرس بــه خانــهی شــوهر رفــت.
او را بــه بــد داده بودنــد تــا از خونریــزی
میــان دو خانــواده جلوگیــری شــود .بــر
اســاس ایــن فرهنــگ رایــج ،هــرگاه در
میــان دو خانــواده و یــا قومــی ،قتلــی
صــورت بگیــرد ،بــرای جلوگیــری از
خونریزیهــای بیشــتر ،دختــری از
خانــوادهی قاتــل بایــد بــه خانــوادهی
مقتــول بــه بــد داده شــود .آن دختــر در
کنــار ایــن کــه ماننــد یــک بــردهی جنســی
بایــد ســالها زندگــی جدیــدش را تحمــل
کنــد ،هیچگونــه حــق و صالحیتــی نــدارد.
امــا گلنــار هیــچ جرمــی نداشــت .هیــچ
یــک از اعضــای خانــوادهاش نیــز جرمــی
را مرتکــب نشــده بودنــد .هیــچ قتلــی
هــم صــورت نگرفتــه بــود .او بــه دلیــل
یــک اشــتباه بــه بــد داده شــد .اشــتباه
و بیتوجهــی مــادر گلنــار ســبب شــد
کــه دختــرش ســی ســال را در ســختی،
بدبختــی و بــه قــول خــودش در شــرمندگی
بــه ســر ببــرد .او بــه خاطــر یــک اشــتباه،
آرزوی پوشــیدن لبــاس عروســی ،جشــن و
حنــا گذاشــتن بــه دســتانش را ســی ســال
اســت بــا خــود حمــل میکنــد و احتمــاال
چندیــن ســال دیگــر نیــز ایــن کار ادامــه
پیــدا کنــد.
دختــران هنــوز هــم در برخــی از نقــاط
افغانســتان بــه بــد داده میشــوند .ایــن
فرهنــگ هرچنــد بــه شــدت مــورد تنفــر
قــرار دارد و کمپاینهــای مختلفــی نیــز
بــرای خاتمــه یافتــن آن در ســالهای
گذشــته راه انــدازی شــده اســت؛ امــا
هنــوز هــم در والیتهــای شــرقی و برخــی
از والیتهــای شــمال ایــن وضعیــت
ادامــه دارد .ســاالنه دختــران زیــادی
بــه بــد داده میشــوند .آنهــا قربانــی
جنایتــی میشــوند کــه اعضــای مــرد
خانوادههایشــان مرتکــب میشــوند.
فتــوای علمــای افغانســتان در مــورد
بــد دادن دختــران
در بیســت و پنجــم مــاه اســد ســال ،1395
شــورای سراســری علمــای افغانســتان بــا
صــدور فتوایــی ،بــد دادن دختــران را حــرام
اعــام کــرد .ایــن اقــدام شــورای علمــای
افغانســتان در پــی اعتــراض یــک جــوان
افغــان کــه باشــندهی والیــت پکتیــا بــود
و چندیــن مــاه در کابــل خیم ـهی تحصــن
بــر ضــد ایــن فرهنــگ بــر پــا کــرده بــود،
اتفــاق افتــاد.
شــورای سراســری علمــای افغانســتان در آن
زمــان گفتــه بودنــد کــه «بــد دادن دختــران
بــه طــور قطعــی و شــرعی نــاروا و حــرام
اســت».
خانولــی عــادل کــه خــود و خواهــرش
یکــی از قربانیــان ایــن فرهنــگ بودنــد ،در
مقابــل خواســت خانــواده ،پــدر و اقوامــش
ایســتادگی کــرده و پــس از آن کــه اعتــراض
او در والیــت خــودش نتیجــه نــداد ،بــه
کابــل آمــد و در جــادهی داراالمــان در
مقابــل دفاتــر اعضــای مجلــس چندیــن مــاه

ض خــود ادامــه داد.
بــه اعتــرا 
امــا در قص ـهی گلنــار ،او بــر خــاف دیگــر
قضایــای بــد دادن دختــران ،قربانــی
حملــهی ســگ بــر یــک دختــر شــش
ســالهی همســایهی شــان شــده اســت.
خانــوادهی گلنــار گلــهدار و مالــدار بودنــد.
یکــی از روزهــا ،ســگی کــه پاســبان گلـهی
گوســفندهای پــدرش بــود ،خــود را از بنــد
رهــا میکنــد و بــه یــک دختــر شــش
ســاله حملــه میکنــد .دختــرک از تــرس
ســکته کــرده و جــان میدهــد .بــزرگان
روســتا فیصلــه میکننــد کــه گلنــار بایــد
همســر بــرادر آن دختــر شــش ســاله شــود.
ایــن بانــوی روســتایی کــه اکنــون حــدود
 45ســال عمــر دارد ،مــادر پنــج فرزنــد
اســت .او بــا یــک اشــتباه مــادرش کــه
آن روز مواظــب نبــود و گردنبنــد ســگ
گلهیشــان را محکــم ببنــدد ،ســی ســال
اســت کــه زجــر میکشــد .البتــه او زجــر
فرهنــگ حاکــم در روســتاهای افغانســتان
را میکشــد تــا زجــر اشــتباه مــادرش را.
کاهــش ســنت بــد دادن دختــران در
ایــن اواخر
بــا ایــن همــه؛ امــا مقامهــای محلــی در
والیــت بغــان مدعیانــد کــه ایــن دســت
رویدادهــا اکنــون بســیار کاهــش یافتــه
و امیدوارنــد کــه در چنــد ســال محــدود
دیگــر ،بــه کلــی از بیــن بــرود .یکــی از
مناطــق بغــان کــه بیشــتر درگیــری و

آن قربانــی نشــدهاند.
بــه گفتــهی محمــد امــان ،نتایــج تلــخ
بــد دادن دختــران کــه برعــاوهی پایــان
نیافتــن دشــمنی بــه دشــمنیهای تــازه
منجــر شــده بــود ،ســبب شــد کــه بــزرگان
قومــی و عالمــان دینــی چنیــن تصمیمــی را
بگیرنــد کــه اکنــون همــه از آن راضیانــد.
بــه ویــژه بــه گفت ـهی او ،بــه زنــان حرمــت
گذاشــته میشــود.
ریاســت امــور زنــان والیــت بغــان نیــز
میگویــد کــه مــوارد بــد دادن دختــران
در ایــن والیــت کاهــش چش ـمگیری پیــدا
کــرده اســت .خدیجــه یقیــن ،رییــس امــور
زنــان بغــان بــه صبــح کابــل میگویــد« :در
ده مــاه گذشــتهی امســال ،هیــچ مــوردی از
بــد دادن دختــران در ایــن ریاســت ثبــت
نشــده اســت؛ در ســالهای گذشــته نیــز
آمــار بــد دادن دختــران وجــود داشــت؛ امــا
بســیار پاییــن بــود».
امــا زنانــی کــه ســی یــا بیســت ســال قبــل
قربانــی ایــن فرهنــگ شــدهاند ،بــه ســختی
بــاور میکننــد کــه مــردان افغانســتان
دســت از ایــن کار برداشــته باشــند .گلنــار،
یکــی از ایــن زنــان اســت کــه وقتــی
میشــنود ،بــد دادن دختــران از بیــن
رفتــه و یــا بســیار کــم شــده اســت ،اشــک
میریــزد .شــاید ایــن اشــک شــوق باشــد و
یــا هــم حســرت درد سیســاله کــه بــه مــا
نمیگویــد.

دختـران هنـوز هـم در برخـی از نقـاط افغانسـتان بـه بـد
داده میشـوند .ایـن فرهنـگ هرچنـد بـه شـدت مـورد
تنفـر قـرار دارد و کمپاینهـای مختلفـی نیـز بـرای خاتمـه
یافتـن آن در سـالهای گذشـته راه انـدازی شـده اسـت؛
امـا هنـوز هم در والیتهای شـرقی و برخـی از والیتهای
شـمال ایـن وضعیـت ادامـه دارد .سـاالنه دختـران زیادی
بـه بـد داده میشـوند .آنها قربانـی جنایتی میشـوند که
اعضـای مـرد خانوادههایشـان مرتکـب میشـوند.
جنگهــای درونقومــی در آن وجــود
دارد و زمانــی فقــط دختــران تــاوان ایــن
دشــمنیهای مــردان را میپرداختنــد،
ولســوالیهای انــدراب بغــان اســت کــه
اکنــون مــردم بــر علیــه ایــن فرهنــگ
ایســتاده اســت.
باشــندگان ولســوالیهای انــدراب
میگوینــد کــه حــدود  17ســال اســت کــه
فرهنــگ بــد دادن دختــران در مقابــل جــرم
و خونبهــای قتــل مــردان خانــواده ،از
ســوی عالمــان دینــی و بــزرگان قومــی ایــن
ولســوالیها ممنــوع اعــام شــده اســت.
محمــد امــان ،رییــس شــورای انکشــافی
ولســوالی بنــو بــه صبــح کابــل میگویــد ،بــا
وجــودی کــه در ســالهای اخیــر قتلهــای
زیــادی بــه دلیــل دشــمنیهای درونقومــی
در ایــن ولســوالیها اتفــاق افتــاده اســت؛
امــا در هیــچ مــوردی زنــان و دختــران در

احمــد (نــام مســتعار) یکــی از بــزرگان
قومــی در بغــان کــه حــدود  70ســال ســن
دارد ،چشــم دیــدش را کــه از رویدادهــای
مختلــف بــد دادن و ازدواجهــای زیــر ســن
چنیــن میگویــد« :بســیار زیــاد ای گپــا
بــود اوال .کســی از دختــر پرســان نمیکــد
کــه همــی نفــره قبــول داره یــا نــی .پــدرش
یــا کاکایــش و یــا بــرادرش کــه قــول
مــیداد هــر رقــم کــه میشــد دختــر را
بــه همــو نفــر بــه شــوهر میــدادن .چنــد
روز دختــر گریــان میکــد بــاز آرام میشــد.
حالــی ای گپــا گــم شــده .تــا کــه دختــر
قبــول نکنــه بــه شــوهر نمیتــن .حتــا حالــی
م ـیرون خان ـهی دامــاد را میبینــن و حتــا
خــود دختــر دامــاد را میبینــه.
احمــد کــه حــاال ســن و ســالی از او گذشــته
اســت ،میگویــد کــه در بســیاری از ایــن
بــد دادنهــای دختــران یــا مجبــور کــردن

آنــان بــه ازدواجهــای نخواســت و پیــش
از وقــت ،باعــث میشــد جنجالهــا
بیــن خانوادههــا بیشــتر شــود و بــه
دشــمنیهای بیشــتری بینجامــد« .بــه
نظــرم همــی گــپ خوبســت .چــرا کــه
در او وقتهــای مــا کــه دختــر را بــدون
رضایتــش بــه شــوهر م ـیدادن بــاز پســان
بســیار جنجــال میشــد .یــگان دختــر
پــس از عروســی هــم در خانـهی خســر روز
بــدی میکــد و هــر روز جنــگ و جنجــال
در خانههــا پیــدا میشــد».
احمــد نــه تنهــا شــاهد ازدواجهــای اجبــاری
دختــران نوجــوان و بــد دادن دختــران بــوده
اســت؛ او از ازدواجهایــی میگویــد کــه
دختــران را در گهــوره بــرای مــردان جــوان
لفــظ میدادنــد و ایــن مــردان تــا جــوان
شــدن دختــر ،تــاش میکردنــد کــه
مهریــهی او را بپردازنــد« .بســیاری دختــرا
حتــا در گهــواره میبــود بــرای جوانــای 20
ســاله و  25ســاله «ل َـ َوظ» (لفــظ) مـیدادن.
بــاز او نفــر میرفــت ایــران و پاکســتان و یــا
مــزدوری مــردم را میکــد تــا کالن شــدن
دختــر پیســه پیــدا میکــد بــاز کــه دختــر
کالن میشــد نــکاح میکــدن».
بــد دادن ،اجبــار بــه ازدواج دختــران از
طــرف خانــواده ،بــه شــوهر دادن اطفــال
زیــر ســن ،از فرهنگهــای جــا افتــاده
در جامعــهی اطرافــی افغانســتان بــوده
اســت کــه در مــواردی ایــن اتفاقهــا بــا

پادرمیانــی مجریــان قانــون و عالمانــی
دینــی انجــام شــده اســت.
عوامــل کاهــش ســنت بــد دادن
دختــران در میــان مــردم
رییــس امــور زنــان بغــان ،باالرفتــن ســطح
آگاهــی مــردم در مــورد حقــوق زنــان،
جــدی گرفتــه شــدن ایــن مســأله از ســوی
شــورای علمــا و بــزرگان قومــی و حــرام
اعــام شــدن بــد دادن دختــران را ،از عوامل
کاهــش ایــن فرهنــگ عنــوان میکنــد؛ امــا
در والیــت بغــان هنــوز هــم ولســوالیهایی
هســتند کــه بــه دلیــل موجودیــت
تفن ـگداران غیــر مســؤول و اتفــاق افتــادن
قتلهایــی کــه بــه دور از دســترس دولــت
مرکــزی اســتند ،هنــوز دختــران بهــای ایــن
جرمهــا را میپردازنــد.
ایــن اقــدام هرچنــد در کوتــاه مــدت مانــع
قتــل دیگــری میشــود؛ امــا انســانهای
دیگــری را دســت و پــا بســته بــه جهنــم
ســاختهی دســت مــردان میفرســتند کــه
یــک عمــر بایــد شــکنجه و درد را تحمــل
کننــد.
بــا ایــن همــه ،هنــوز هــم آمــار خشــونت
در والیــت بغــان بــاال اســت .رییــس
امــور زنــان بغــان میگویــد ،بــا وجــود
تالشهــای زیــادی کــه بــرای جلوگیــری از
خشــونت بــا زنــان جریــان دارد؛ امــا هنــوز
هــم خشــونتهای خانوادگــی و قتلهــای
ناموســی در ایــن والیــت تکاندهنــده
اســت.

پنجرهای به حاشیههای دو مجلس

نمایندگان مجلس ،تمثیلگر
خواستههای مردم نیستند
نیما کاوه

از هفـده کمیسـیون در پارلمـان کشـور ،صرفـا ده کمیسـیون آن از
لحـاظ هیـأت کاری تکمیل شـده اسـت .این در حالی اسـت که این
کمیسـیونها بایـد زودتـر از ایـن زمـان تکمیل شـده و بـه کار آغاز
میکردنـد .دالیـل متعـددی در به تعویـق افتادن کار کمیسـیونها
وجـود داشـته اسـت کـه ممکـن اسـت بسـیاری از آنان مشـکالتی
باشـد کـه به دلیـل بینظمـی در امور روزانـهی مجلـس نمایندگان
به وجـود آمده باشـد.
گفتنـی اسـت کـه از میـان ایـن ده کمیسـیون نیـز ،تعـدادی باقی
مانـده کـه تشـکیالت آنهـا هنـوز کامل نشـده اسـت؛ از ایـن میان
کمیسـیون امـور داخلـی و کمیسـیون تفتیـش مرکـزی اسـت کـه
اولـی هنـوز هم بدون نایب کمیسـیون از سـوی مجلـس نمایندگان
در جمـع ده کمیسـیون تکمیـل شـده آمـده اسـت و در عیـن حال
کمیسـیون تفتیـش مرکـز کـه صرفـا رییس آن مشـخص شـده؛ اما
نایـب و منشـی آن هنـوز هم نامشـخص باقی مانده اسـت ،در جمع
این ده کمیسـیون قـرار دارد.
هیـأت اداری مجلـس نماینـدگان گفتـه اسـت کـه کمیسـیونهای
باقیمانـده بـه زودی تکمیـل و اعلام میشـود؛ امـا ایـن رویکرد در
مجلـس میتواند سـبب بروز مشـکالت زیادی شـود؛ زیـرا تا به حال
کـه مـدت زمان زیادی از آغاز کار مجلس گذشـته اسـت ،متأسـفانه
مـا شـاهد تکمیل شـدن مسـایل اداری درون پارلمان اسـتیم و این
یعنـی هنـوز هـم مـوردی پیش نیامده اسـت کـه مجلـس را به حل
مشـکالت مـردم و بیـرون از آن بکشـاند .این بیخبـری از مردم ،آن
هـم مردمـی کـه در ایـن روزهـا بـا مشـکالت زیـادی دسـتوپنجه
نـرم میکننـد و ممکـن اسـت در صـورت ادامـهی ُکندکاریهایـی
کـه پارلمـان در مدت زمان گذشـته از خـود نشـان داده ،اعتراضات
زیـادی را از میـان مـردم در پـی داشـته باشـد .شـاید بسـیاری از
نماینـدگان مـردم ادعـا بکننـد کـه آنهـا در جریـان تکمیل شـدن
بخشهـای اداری پارلمـان ،بـه امـور زیـادی کـه مربـوط بـه مـردم
میشـود رسـیدگی کردهانـد؛ امـا ایـن فعالیتهـا کـه در درون
مجلـس ،وجـه اجرایـی نداشـته باشـد کاری را به جایی نمیرسـاند.
در پارلمـان ،بخشهـای اداری زیـادی وجـود دارد کـه بایـد قبل از
هـر مـوردی آنهـا به فعالیـت آغـاز کنند تا بـه مدد آن ،مشـکالت
مـردم و همچنـان مـوارد مـورد نظـارت ماننـد فعالیتهـای دولتی،
رسـیدگی شـود؛ امـا در مـدت زمـان طوالنـیای کـه پارلمـان
افغانسـتان ایجـاد شـده اسـت ،بیشـترین بحـث را در زمینههـای
موقفگیریهـای سیاسـی بـر علیـه اعضـای ایـن مجلـس از سـوی
همقطارانشـان شـاهد بودهایـم .در حقیقـت آنچـه تـا به حـال ،این
مجلـس انجـام داده اسـت ،تصمیمگیـری بـر سـر مشـکالت درونی
پارلمـان بـوده اسـت و نـه مشـکالتی مـؤکالن و شـهروندان.
مـردم افغانسـتان در انتخابـات پارلمانـی ،ضربههـای زیـادی دیدند
و قربانیهـای زیـادی بـه دلیـل عدم امنیت مناسـب بـرای برگزاری
انتخابـات متقبـل شـدند؛ امـا آنچه فعال عایدشـان شـده اسـت ،جز
دوبـاره قربانیشـدن چیـز دیگـری نیسـت .بـا روی کار آمـدن ایـن
تعـداد از نماینـدگان در دور هفدهـم مجلس نمایندگان ،دسـتآورد
بزرگـی چـون داشـتن نماینـدهای کـه بـه انتخاب مـردم باشـد ،در
حقیقـت از مـردم گرفتـه شـده اسـت؛ زیـرا تقلبهـا در انتخابـات
و بیپرواییهایـی کـه از سـوی وکال نسـبت بـه مـردم صـورت
میگیـرد ،مشـروعیت الزم را از نماینـدگان میگیـرد.
کمیسـیونهای هفدهگانـهی مجلـس در واقـع ،کمیسـیونهایی
اسـت کـه بـر اسـاس وظایـف تعریـف شـدهی آنـان ،شـکایات و
مشـکالت داخلـی مجلـس و همچنـان به مشـکالت و خواسـتههای
مردم رسـیدگی میشـود .بـا تکمیل شـدن این کمیسـیونها ،دیگر
چالشهـای درون پارلمـان بایـد بـه انجـام برسـد و سـعی شـود تـا
بهعنـوان یـک مجلـس کـه از حضـور نماینـدگان مـردم پـر اسـت،
وظایـف درسـت و کاملـی کـه بـه نماینـدهی مجلس مربوط اسـت،
صـورت بگیرد.
طـوری کـه دیـده میشـود عـدم حضـور نماینـدگان یکـی دیگر از
دالیلـی اسـت کـه اکثـرا کار کمیسـیونها بـه عقـب میمانـد ویـا
انتخاباتـش دیرتـر برگـزار میشـود .دیـروز جلسـهی کمیسـیون
اقتصـاد ملـی ،زراعت و مالداری ،انکشـاف دهات و سـازمانهای غیر
حکومتـی بـه ریاسـت محمد هاشـم خـان  ،رییـس موقـت برگزار
شـد کـه در آن صرفـا چهارده تـن از اعضای بیسـتوپنج نفرهی این
کمیسـیون اشـتراک کـرده بودند.
غیرحاضـری ایـن تعـداد از نماینـدگان باعـث شـد کـه جلسـهی
انتخـاب رییـس ،نایـب و منشـی این کمیسـیون به سـه دور برسـد.
هرچنـد انتخـاب الزم بـا همیـن تعـداد نیـز انجـام شـد امـا؛ دیـده
میشـود کـه اکثـرا کمیسـیونها ،بـا عـدم حضـور وکال برخوردهاند
کـه ایـن مـورد ،میتوانـد درسـتی انتخـاب را زیر سـوال ببـرد؛ چرا
کـه نتیجـهای کـه از انتخابـات حاصل میشـود ،نظر همـه را با خود
نـدارد و صرفـا تعداد کمـی از نماینـدگان تصمیم گروه بیسـتوپنج
نفـره را میگیرنـد.
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رابطه بین فکر و جامعه
چه کسی مسؤولیت زندگی ما را
بر عهده دارد؟

سید محمد تقی حسینی

جامعهشناســی معرفــت شــاخه ای از
جامعهشناســی اســت کــه رابطــهی فکــر
و جامعــه را مــورد بررســی قــرار میدهــد.
ایــن کــه چــرا گروههــای گوناگــون در
دورههــای خــاص و تحــت شــرایط ویــژه،
بیشــتر احتمــال دارد کــه بــا مســائل و
معضــات معینــی درگیــر باشــند و ایــن
کــه چــرا آنــان احتمــاال بــا نقطــه نظــرات
خاصــی دســت و پنجــه نــرم میکننــد .در
مراحــل مختلــف تاریخــی و در نظــام هــای
مختلــف فرهنگــی ،عوامــل واقعــی متفاوتــی
ظاهــر میشــود کــه ایــن عوامــل واقعــی بــه
طریقهــای معیــن و بــا نظمــی تعییــن شــده،
دریچههــای متناســب را از فضــای ایــدهای
بــاز میکنــد و میبنــدد و بدیــن طریــق
اســت کــه جنبههــا و وجــوه معرفــت یــا
فکــر تحــت ایــن شــرایط در دســترس قــرار
میگیــرد و یــا قابــل حصــول اســت .بــاز یــا
بســته شــدن همیــن دریچههــا توســط فکــر
و تفکــر انجــام میگیــرد؛ امــا ایــن عوامــل
واقعــی یــا همیــن معرفتــی کــه در طــول
تاریــخ ایجــاد مــی شــود ،از کجــا سرچشــمه
میگیــرد .زمانــی کــه از فکــر و رابطــهی
آن بــا اجتمــاع ســخن بــه میــان میآیــد،
دقیقــا مــا بــه دنبــال چــه چیــزی اســتیم.
بایــد گفــت تصــور افــراد از زندگــی و نــوع
اندیشــیدن آنهــا در خلــق نظــام آگاهــی در
هــر جامعــه تاثیــر مســتقیم دارد .ایــن نــوع
تصــورات بیشــتر برگرفتــه شــده از فرهنــگ
و روان مردمــان در دورانهــای خــاص اســت
و گاهــی ایــن دورانهــا بــه صــورت مکمــل

زهرا اکبری

یکدیگــر عمــل کــرده و در رســوبکردن
بســیاری از اعتقــادات بــه یــاری مردمــان
میشــتابند .بــه طــور مثــال میتــوان
دولــت فعلــی در افغانســتان را نمــود رفتــار
اجتماعــی مــردم دانســت .دولتــی کــه امــروز
همــگان انگشــت انتقــاد و اتهــام بــه ســوی آن
دراز میکننــد؛ وضعیتــی اســت کــه مــردم
همیــن جامعــه بهوجــود آوردهانــد .وضعیــت
فعلــی جامعــهی افغانســتانی بدتریــن و نــا
انســانیترین وضعیتــی اســت کــه بشــر در
آن زیســت کــرده اســت .خالفهــا ،تخلفــات
و ســرقتهای علمــی ،سســت شــدن اخــاق
حرفــهای ،دســتکاری دادههــا ،رقابتهــای
ناســالم ،فســاد ســازمانیافتهی حرفــهای،
َخلــط مالکهــای علمــی بــا غیــر علمــی،
تســری و شــیوع بیتفاوتــی ،نقصــان علــم
بــه نفــع ثــروت و قــدرت ،عــدم حساســیت
در ردههــای مختلــف اجتماعــی؛ همــهی
اینهــا تفکــری اســت کــه در حــال حاضــر در
جامعـهی افغانســتانی جریــان دارد .در چنیــن
جامع ـهای کــه نابرابــری و اســتثمار برتابیــده
میشــود ،عدالــت هرگــز نمیتوانــد وجــود

داشــته باشــد؛ پــس نمیتــوان عدالــت را از
دولــت یــا هــر نهــاد دیگــر انتظــار داشــت.
هنگامــی کــه مــردم بــه انصــاف باهــم
رفتــار نمیکننــد و گذشــت و مــدارا در
تفکــر آنــان جــای نــدارد ،چگونــه تقاضــای
بــه انصــاف رفتــار شــدن از ســوی نهادهــا
و ســازمانهایی را دارنــد کــه قالبــی اســت
تهــی و اگــر هــم پــر شــده ،انباشــتهی
همیــن مردمــی اســت کــه بــا ایــن نــوع
طــرز فکــر زندگــی میکننــد .زمانــی کــه
برداشــت از دموکراســی؛ یعنــی ایــن کــه
دختــر همســایه کــه بــا آرایــش و لبــاس
بدننمــا بیــرون شــود و در کافههــا بــه
مــردان و پســران دســت بدهــد و زمانــی کــه
نوبــت بــه خــود فــرد و اقــوام درجهیــک
آن رســید ،دموکراســی برداشــت دیگــری
خواهــد داشــت و اینگونــه نیســت .چــه
نــوع رفتــاری از ایــن نــوع فکــر در جامعــه
ترویــج پیــدا خواهــد کــرد .افــرادی کــه
ســرانهی مطالعهیشــان در روز بــه  1دقیقــه
هــم نمیرســد و در بیشــتر گفتوگوهــای
روزمــره اگــر بتوانیــم بــه طــور ثابــت بیشــتر

گفتوگوهــای آنــان را ثبــت کنیــم ،شــاید
در طــول روز یــک کلمــهی معنــادار هــم
نگفتــه باشــند و مشــخص نیســت واقعــا در
فکــر چــه چیــزی اســتند و در بــارهی چــه
موضوعــی فکــر میکننــد .اینهــا همــه در
ســاختن تفکــر جمعــی کــه باســاختن جامعــه
و اجتمــاع ارتبــاط مســتقیم دارد ،نقــش
دارنــد .رفتارهــای اجتماعـیای کــه اکنــون در
جامعــه رواج دارد و بــه شــدت ناامنــی ذهنــی
و جســمی و بــی اعتمــادی را در جامعــه
برجســته کــرده ،نتیجــهی همیــن طــرز
تفکــر اســت کــه آنچــه خــوب اســت بــرای
مــن و آنچــه مــردود و خــراب اســت بــرای
همســایهی مــن اســت .غافــل از ایــن کــه
ســالها پیــش کســی گفتــه بــود؛ بــودن یــا
نبــودن مســأله ایــن اســت .بــودن بــرای چــی
و بــه چــه قیمتــی ،چــه بســیار بودنهــا کــه
بــه نبودنهــا م ـیارزد .نــوع تفکــر افــراد هــر
جامعــهای ســازندهی همــان جامعــه اســت؛
اگــر امــروز مــا شــاهد جامعههــای پیشــرفته
و مــدرن اســتیم ایــن امــر اتفاقــی نیســت؛
فکــر افــراد جامعــه آن را ســاخته اســت.

نگهداری رابطهها شبیه نگهداری از پوقانه است
خیلـی از وسـائل بـازی را
کـه در کودکـی بـا آن بـازی
صبور بیات
میکنیـم در بزرگـی برایمـان
پیـا ِم خـاص میتواننـد داشـته باشـند .یـا ایـن
کـه حکمتـی در کارهـای کودکـی مـان نهفتـه
اسـت ،وقتـی کالن میشـویم بـه خاطـرات
کودکـی بـر میگردیـم بـه پیـام بازیهـا و موارد
فـراوان دوران کودکـی دسـت پیـدا میکنیـم.
در کودکـی پوقانـه میگفتیـم حـال او پوقانـه
را بادبـادک میگوینـد .مـن امـا دوسـت دارم
بـه نـام کودکـی صدایـش کنـم .پوقانـه بـه مـا
دوستداشـتن را یـاد میدهـد؛ امـا نگهداشـتن و
حفـظ رابطههـا را دیرتـر یـاد میگیریم یا شـاید
هیـچ یـاد نگیریـم .مـن در کودکی عاشـق پوقانه
بـودم؛ تـازه فهمیـدم دوسـت داشـتن پوفانـه
شـبیه رابطههـا اسـت .اصطلاح سیاسـتمداران
پوقانـهای هرچنـد گاهی در مجالس سیاسـی هم
یـاد میشـود .حـال بگذریـم از کنایـهی رهبران
پوقانـهای و سیاسـت و پوقانـه .یـادم نـرود گفتم
در کودکـی عاشـق پوقانـه بـودم .امکان نداشـت
بـا پـدر و مـادرم بـه بـازار بـروم و بـرای پوقانـه
پـا زمیـن نکوبـم .اولیـن پوقانـهای که داشـتم را
همـان روز اول در دسـتهایم گرفتـم و محکـم
بغلـش کـردم؛ ولـی ترکیـد .فهمیدم همـان اول
نبایـد خیلـی دوسـت داشـتنم را نشـان بدهـم.
نبایـد خیلـی محکـم بغلـش کنـم؛ طاقتـش را
نـدارد میترکـد! پوقانـهی بعـدی را بیـش از حد
بزرگـش کـردم .ظرفیتـش را نداشـت؛ آن هـم
ترکیـد .فهمیـدم نباید چیزی را که دوسـت دارم
بیـش از حـد بزرگـش کنم .رفتـم پوقانهی بعدی
را که خریدم حواسـم بود؛ نه دوسـت داشـتنم را
زیـاد نشـان دادم نـه بیـش از حد بزرگـش کردم

ولـی آن هـم بـرای مـن نمانـد بردمـش پیـش
دوسـتانم و در یـک چشـم بر هـم زدن صاحبش
شـدند؛ پوقانـهی دیگـر را خیلی اتفاقی از دسـت
دادم .وسـط روزهـای خوبمـان وقتـی همـه
چیـز خـوب پیـش میرفـت ،افتـاد روی بخـاری
و تمـام شـد .سـوخت در گرفـت و نگاهش کردم
و افسـوس خـوردم .چنـد مـاه بعـد بـازار قریهی
همـان محلـهی خودمـان؛ یـک پوقانـه دیگـر
خریـدم .همانجـا بـه آن نـگاه کـردم و گفتـم
تـو آخریـن پوقانـهای اسـتی کـه دوسـت دارم.
رفتـم خانـه و آن را در کنـاراب دور از روی تـان
«دسـت شـویهای کـه کمـد نـدارد» گذاشـتم.
نـه بغلـش کـردم ،نه زیـاد بزرگش کـردم و نه به
کسـی نشـانش دادم .اینطور دیگـر هیچ خطری
مثـل
تهدیـدش نمیکـرد .خیلـی از مـا جوانـان
ِ

همیـن پوقانـهی مانـده در کنارابیـم؛ بـه خاطـر
ایـن کـه مدرنتـر بیایـد پوقانههـای افتـاده در
کمدیـم .دوستداشـتن آهسـتگی و پنهانـی،
دوستداشـتن از راه دور ،یـک دوستداشـتن
بـدون روزهـای خـوب و شـاد .هرچنـد وقـت
یکبـار میرفتـم سـراغش تا مطمئن شـوم هنوز
هسـت .یـک روز وقتـی رفتـم سـراغش دیدم که
خیلـی کوچک شدهاسـت خیلی پیر شـدهاسـت.
همانجـا بـود که فهمیـدم دوستداشـتن را باید
یـاد گرفـت .فهمیـدم به دسـت آوردن کسـی که
دوسـت داری تازه اول ماجراسـت .دوستداشتن
نگـهداری میخواهـد .مـن پوقانههـای زیـادی
داشـتم؛ ولـی دوستداشـتن را هیچوقـت یـاد
مثـل قصـهی پوقانـه و
نگرفتـم .رابطههـای مـان
ِ
شـبیه داسـتانهای مشـابه اسـت.

یکــی از مهمتریــن جنبههــای بلــوغ افــراد ،مســؤولیتپذیر
بــودن آنهاســت .افــراد بــرای مســؤول بــودن بایــد
بــه وعدههــای خــود عمــل کننــد و بــه تعهداتشــان
پایبنــد باشــند .شــاید در مرحلــهی اول تــاش بــرای
مســؤولیتپذیری ســخت باشــد؛ امــا بــا کمــی تــاش،
ـؤول
میتوانــد بــه عــادت شــما تبدیــل شــود .هــر فــرد مسـ ِ
رفتــار و اعمــال خــود اســت؛ پــس چــه بهتــر ،طــوری رفتــار
کنیــم کــه پذیرفتــن مســؤولیت آن بــرای مــا مشکلســاز
نباشــد .مســؤولیتپذیری از کودکــی قابــل پــرورش اســت.
خانوادههــا بــا اســتفاده از روشهــای تربیتــی میتواننــد
مســؤولیتپذیری کــودک خــود را پــروش دهنــد .در ایــن
مطلــب برخــی از تمرینهــا و راهکارهــای علمــی بــرای
افزایــش روحیــهی مســؤولیتپذیری ارائــه شــده اســت.
شــخص مســؤولیتپذیر در جنبههــای مختلــف زندگــیاش
بهتــر از دیگــران عمــل میکنــد .او انتخابهــای زندگــی
خــود را گــردن دیگــران نمیانــدازد .از پیامدهــای انتخابــش
تجربــه کســب میکنــد و بــرای رســیدن بــه اهدافــش از
آنهــا اســتفاده میکنــد .فــرد مســؤولیتپذیر بــا چنیــن
روحیــهای کمتــر عالئــم افســردگی ،و عالئــم اســترس را از
خــود نشــان میدهــد .پرخاشگــری ،ناامیــدی ،حســادت،
کینــه و انتقامجویــی در ایــن افــراد بســیار کمرنگتــر بــه
چشــم میخــورد.
مســؤولیت پذیــری امــری نیســت کــه طــی یــک شــب اتفــاق
بیفتــد ،بلکــه فراینــدی اســت تدریجــی کــه بــه مــرور حاصــل
مــی شــود.
گام اول :پذیرش
هنگامــی کــه در موقعیــت ناراحتکننــدهای قــرار داریــد و
بــا واقعیتــی مواجــه میشــوید ،ابتــدا بپذیریــد کــه چنیــن
اتفاقــی افتــاده اســت؛ صــرف نظــر از ایــن کــه مقصــر چــه
کســی اســت .بخشــی از فراینــد پذیــرش ایــن اســت کــه
ســعی کنیــد دســت از ســرزنش عوامــل بیرونــی و افــراد
دیگــر برداریــد و بــه دنبــال مقصریابــی نباشــید؛ چــرا کــه
هیــچ کمکــی بــه بهبــود شــرایط نمیکنــد.
ایــن بدیــن معنــا نیســت کــه در موقعیــت فعلــی راضــی و
خوشــحال باشــید .فقــط نیــاز اســت کــه خودتــان و واقعیــت
بیرونــی را مــورد پذیــرش قــرار بدهیــد .هیــچ رویــداد یــا
فــردی نمیتوانــد در شــما رفتــار ایجــاد بکنــد .تفکــر و
عمــل شــما همــواره تحــت کنتــرل مســتقیم شماســت؛
در نتیجــه مســؤولیت رفتــار و واکنشتــان را بپذیریــد و
آمــادهی گامهــای بعــدی باشــید.
گام دوم :گزینههایتان را بررسی کنید
هــرگاه بــا مســألهای درگیــر اســتید ،از خودتــان نپرســید کــه
چــه کســی مقصــر اســت .بــه جــای آن ،از خــود بپرســید:
«چگونــه میتوانــم متفــاوت عمــل کنــم؟»
ایــن پرســش کانــون توجــه شــما را از «مســأله» و قربانــی
بــودن بــه ســمت «راه حــل» هدایــت میکنــد.
در هــر زمانــی و در هــر موقعیتــی ،شــما میتوانیــد انتخــاب
کنیــد کــه چگونــه پاســخ بدهیــد .اهمیتــی نــدارد که شــرایط
و رویدادهــا تــا چــه حــد ناگوارنــد ،شــما هنــوز میتوانیــد
وضعیــت ذهنــی خــود را کنتــرل کنیــد.
اکنــون بــه جــای آن کــه احســاس اجبــار کنیــد ،بــه
گزینههایــی کــه در دســترس داریــد فکــر کنیــد .چــه
سیســتم
اقدامــات دیگــری میتوانیــد انجــام دهیــد؟ کار
ِ
خــاق شــما ،ارائــهی پیشــنهاد اســت .نســبت بــه ایدههــا
ِ
و پیشــنهادهای ذهنتــان بــاز باشــید و تمــام گزینههــا را
بررســی کنیــد.
گام سوم :اقدام عملی
پــس از بررســی گزینههــای متعــدد ،بهتریــن گزین ـهای کــه
در راســتای ارزشهــا و خواســتهایتان اســت را انتخــاب
کنیــد .گزین ـهای را انتخــاب کنیــد کــه کمتریــن هزینــه را
برایتــان دارد؛ بیشــتر در دســترستان اســت ،و ســریعتر
میتوانــد شــما را از ایــن مشــکل بیــرون آورد؛ ســپس دســت
بــه اقــدام عملــی بزنیــد.
گام چهارم :همواره ارزیابی اقدام
پــس از ایــن کــه دســت بــه اقــدام عملــی زدیــد در اســرع
وقــت خــود ارزیابــی کنیــد .بررســی کنیــد کــه اقدامتــان
توانســت شــما را بــه خواســتتان نزدیکتــر کنــد؟
اقدامتــان مؤثــر بــوده اســت یــا نــه؟
بســیاری از اوقــات گزین ـهای کــه بــرای حــل مســأله پیــش
میگیریــم ممکــن اســت جــواب ندهــد .اگــر مؤثــر نبــود،
گزینــهی دیگــری را میتوانیــد جایگزیــن کنیــد.

سال اول
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نیروهای ارتش 22 ،فرمانده و  65عضو طالبان را
در والیت بلخ کشتند
نیروهـای ارتـش بـا راهانـدازی عملیاتـی در شـماری
از ولسـوالیهای والیـت بلـخ ،تلفـات سـنگینی بـه
هراسافگنـان طالـب وارد کردهانـد .قـول اردوی
 209شـاهین ،بـا نشـر خبرنامـهای گفتـه اسـت
کـه نیروهـای ارتـش ،عملیـات زمینـی و هوایـی
را بـه منظـور پاکسـازی ولسـوالیهای چمتـال،
چهاربولـک ،بلـخ و دولـت آبـاد والیـت بلـخ ،از وجود
هراسافگنـان طالب راهانـدازی کردهانـد .در خبرنامه
آمـده اسـت« :در جریـان ایـن عملیـات ،بـه شـمول
 22نفـر از فرماندهـان کلیـدی هراسافگنـان طالـب،
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 87هراسافگـن کشـته شـدهاند و  77تروریسـت
دیگـر بـ ه شـمول  17سـرگروپ زخمـی و  7تـن
دیگـر بـا تجهیزاتشـان بازداشـت شـدهاند ».قـول
اردوی  209شـاهین گفتـه اسـت کـه ایـن عملیـات،
بیشـتر از یـک هفتـه اسـت کـه در مربوطـات والیت
بلـخ راهاندازی شـده و در جریان آن ،سـاحات وسـیع
و روسـتاهای زیـادی از وجـود هراسافگنـان طالـب
پاکسـازی شـده اسـت .در خبرنامـه آمده اسـت که
ایـن عملیـات ،تا سـرکوب کامل هراسافگنـان طالب
ادامـه خواهـد یافـت.

سفیر اتحادیهی اروپا خواستار حضور پر رنگ زنان در
گفتوگوهای صلح شد
رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی ،بــا بیــان
ایــن کــه نبایــد بــا سرنوشــت آرای مــردم معاملــه
شــود ،تأکیــد میکنــد کــه تکــرار فاجعــهی
انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال  ،2014دیگــر
بــرای مــردم افغانســتان قابــل تحمــل نیســت.
عبــداهلل عبــداهلل ،روز دوشــنبه (24ســرطان) ،در
برنامـهی آگاهیدهــی عامــه در خصــوص افزایــش
مشــارکت زنــان در انتخابــات ،گفــت« :قضــاوت
ایــن را کــه چــه کســی قربانــی بــرای انتخابــات
فاجعهبــار ســال  ۲۰۱۴داد ،مــردم خواهنــد کــرد؛
امــا اگــر یــک بــار دیگــر ایــن فاجعـهی انتخاباتــی
در انتخابــات آینــده تکــرار شــود ،پذیرفتنــی
نخواهــد بــود».
او افــزود کــه خیــر ،صــاح و ســامت افغانســتان
بــه برگــزاری انتخابــات ریاسـتجمهوری بســتگی
ی کــه بــه انتخابــات باورمنــد
دارد و حتــا آنانــ 
نیســتند نیــز بــه جــز پذیرفتــن انتخابــات راه
دیگــری ندارنــد.
رییــس اجرایــی همچنــان تاکیــد کــرد کــه هیــچ
مقــام دولتــی بــه شــمول ســران نهادهــای امنیتــی
نبایــد در انتخابــات ریاســت جمهــوری دخالــت

کننــد و ایــن رونــد را بــه بحــران ببرنــد .آقــای
عبــداهلل ،خطــاب بــه کمیســیونهای انتخاباتــی
گفــت« :بــا برگــزاری انتخابــات آزاد و عادالنــه و
بــدون اعمــال نفــوذ ،اعتمــاد مــردم را بــه ایــن
رونــد تقویــت و احیــا کنیــد».
عبــداهلل عبــداهلل ،بــا بیــان ایــن کــه ســهم زنــان
در انتخابــات مهــم و ارزنــده اســت ،میگویــد
کــه زنــان بــا فــداکاری ایــن حــق را بــه دســت
آوردهانــد و در انتخاباتهــای گذشــته ،نقششــان
را بــه درســتی بــازی کردهانــد؛ بــه همیــن دلیــل
بایــد در ایــن رونــد ملــی در محــراق توجــه قــرار
داشــته باشــند.
او تاکیــد کــرد کــه حضــور زنــان در انتخابــات
بســیار مهــم و حیاتــی اســت؛ هرچنــد انتخابــات
چالشهایــی خواهــد داشــت؛ امــا همــه بایــد
وظیفــهی خــود را در برگــزاری یــک انتخابــات
شــفاف و ســالم ادا کننــد.
از ســویی هــم ،پیــری مایــدون ،ســفیر اتحادیـهی
اروپــا ،در ایــن برنامــه ،ابــراز امیــدواری کــرد کــه
مــردم افغانســتان شــاهد برگــزاری یــک انتخابــات
خــوب باشــند.

او گفــت« :حضــور زنــان در انتخابــات پارلمانــی
کمرنــگ بــود؛ امــا اکنــون حضــور زنــان
درانتخابــات پیــش رو بهعنــوان نامــزد و
شرکتشــان بهعنــوان رأیدهنــدگان امیــدوار
کنندهاســت و حضــور و فعالیتشــان در
ایــن رونــد بــه معنــای تقویــت دموکراســی،
مردمســاالری و ارج گذاشــتن بــه مســایل حقــوق
بشــری اســت».
در همیــن حــال ،حــوا علــم نورســتانی ،رییــس
کمیســیون مســتقل انتخابــات ،تاکیــد میکنــد
کــه اکنــون زنــان در کمیســیون انتخابــات و در
ســطوح بلنــد ایــن کمیســیون نقــش اساســی و
تصمیمگیرنــده دارنــد کــه میتوانــد در برگــزاری
یــک انتخابــات شــفاف و ســالم کمــک کنــد.
او افــزود کــه برگــزاری یــک انتخابــات شــفاف و
ســالم ،وابســته بــه همــکاری احــزاب سیاســی،
نهادهــای مدنــی ،نامــزدان انتخابــات و حضــور
پررنــگ مــردم اســت.
گفتنــی اســت کــه قــرار اســت انتخابــات ریاســت
جمهــوری افغانســتان ،بــه تاریــخ شــش میــزان
ســال جــاری برگــزار شــود.

خبرهای خارجی

روحانی:
اگر امریکا تحریمها را بردارد ،حاضریم گفتوگو کنیم

حسـن روحانـی ،رییـس جمهور ایـران ،در سـخنان
اخیـرش گفتـه اسـت کـه اگـر امریـکا تحریمهـا
را بـردارد ،ایـران حاضـر اسـت در هـر جایـی بـا
امریـکا مذاکـره کنـد .آقـای روحانـی در منازعـه بـر
سـر برنامـهی اتمـی بـه مذاکـرات فـوری مشـروط
بـا ایـاالت متحـدهی امریـکا ابـراز آمادگـی کـرده و
گفتـه اسـت کـه مـا همـواره بـه مذاکـرات باورمنـد
بودهایـم .او همچنـان افـزوده اسـت در صورتـی کـه
حکومـت ایاالت متحـدهی امریکا بـه تحریمها پایان

دهـد ،از فشـارهای اقتصـادی صـرف نظـر کنـد و به
توافقنامـهی بینالمللـی اتمـی برگردد ،مـا آمادهایم
فـورا ً و در هـر جایـی بـا امریـکا مذاکـره کنیـم.
بر اسـاس گـزارش دویچـه وله ،رییس جمهـور ایران
ایـن سـخنانش را در حالـی ابـراز کـرده اسـت کـه
محمـد جـواد ظریـف ،وزیـر خارجـهی ایـران ،روز
یکشـنبه ( 22سـرطان) عـازم نیویورک شـد؛ جایی
کـه بـر اسـاس اظهـارات رسـمی ،او میخواهـد روز
چهارشـنبه (25سـرطان) در شـورای اقتصـادی و

اجتماعـی سـازمان ملـل متحـد سـخنرانی کنـد.
در همیـن حـال ،شـایعههایی در ایـران پخش شـده
اسـت کـه آقـای ظریـف میخواهـد در نیویـورک
احتمـاال یـک دیدار با همتـای امریکایـی را برای ماه
سـپتمبر نیـز آمـاده کنـد .اظهـارات اخیـر روحانـی
ایـن شـایعهها را تقویـت کـرده اسـت.
در همیـن حـال ،دونالـد ترامـپ ،رییـس جمهـور
امریـکا ،در هفتـهی پیـش ،ایـران را بـه وضـع
تعزیـرات بیشـتر تهدیـد کرد .آقـای ترامـپ رهبری
ایـران را متهـم کـرد کـه از مدتهـا بـه اینسـو بـه
صـورت مخفیانـه غنیسـازی یورانیوم خـود را ادامه
میدهـد .وی همچنـان گفتـه بـود کـه بـه همیـن
دلیـل امریـکا از توافقنامـهی اتمـی تخطـی کـرده
ا ست .
ایـاالت متحـدهی امریـکا ،سـال گذشـته ،از
توافقنامـهی اتمـی سـال  2015بـه صـورت
یکجانبـه خـارج شـد و تحریمهـای اقتصـادی علیه
ایـران را از سـر اجرایـی کـرد .آقـای ترامـپ ،به این
وسـیله میخواهـد ایـران را بـه یـک توافقنامـهی
جدیـد بـا شـرایط سـختتری مجبـور کنـد.

مایک پومپیو :ویزهی ظریف برای سفر به نیویورک با موافقت من صادر شد
مایـک پومپیـو ،وزیـر خارجـهی امریکا ،گفته اسـت
کـه ویـزهی محمـد جـواد ظریـف ،وزیـر خارجـهی
ایـران ،بـرای سـفر بـه نیویـورک بـا موافقـت او
صـادر شـده اسـت .آقـای پومپیـو در مصاحبـهای با
روزنامـهی واشـنگتن پُسـت ،سـخنان اخیـر حسـن
روحانـی ،رییـس جمهـور ایـران را پیشنهـادی
خوانـد کـه «او پیشـتر بـه جـان کـری ،وزیـر
خارجـهی پیشـین امریـکا ،و بـارک اوبامـا ،رییـس
جمهور پیشـین امریـکا ،داده اسـت ».وزیر خارجهی
امریـکا تاکیـد کـرده اسـت کـه تصمیـم نهایـی را
دونالـد ترامـپ ،رییـس جمهـور امریـکا ،در رابطه با
مذاکـره بـا ایـران و لغـو تحریمهـا بـر عهـده دارد .او
همچنـان اضافـه کـرد« :امـا این مسـیری کـه دولت
قبلـی امریـکا طـی کـرد و منجر بـه توافق هسـتهای
بـا ایـران شـد کـه بـه اعتقـاد دولـت فعلـی ،رییـس
جمهـور ترامـپ و من یک فاجعه اسـت ».پومپیو ،در
مصاحبهی تلفنی خود با روزنامهی واشـنگتن پُسـت
گفتـه اسـت که ویـزهی آقـای ظریف ،برای سـفر به
نیویـورک و شـرکت در اجلاس سـازمان ملل متحد

سـفیر اتحادیـهی اروپـا ،تاکیـد میکنـد کـه حضـور
زنـان سـبب شـفافیت بیشـتر در گفتوگوهـای صلـح
بیناالفغانـی خواهد شـد .پیـری مایدون ،روز دوشـنبه
(24سـرطان) ،در حاشـیهی نشسـتی دربـارهی نقـش
زنـان در انتخابـات ریاسـت جمهـوری ،گفـت« :در
گفتوگوهـای صلحـی کـه زنـان نقـش داشـتند80 ،
درصـد شـفافیت در موافقتنامههـا دیـده میشـود.
درحالـیکـه ایـن شـفافیت در گفتوگوهایـی که زنان
نقـش چندانـی ندارند ،دیـده نمیشـود ».او تاکید کرد
کـه اتحادیـهی اروپـا ،خواسـتار حضـور پررنـگ زنـان
در گفتوگوهـای صلـح اسـت .آقـای مایـدون گفـت

کـه پیشـرفتهای خوبـی را در رونـد گفتوگوهـای
صلـح شـاهد اسـتیم و همینطـور شـاهد حضـور
خـوب زنـان در نشسـت قطـر بودیـم .ایـن در حالـی
اسـت کـه نشسـت بیناالفغانـی قطـر ،دوشـنبه شـب
(۱۷سـرطان) بـا صـدور قطعنامـهی مشـترک هشـت
مـادهای پایـان یافـت .در ایـن قطعنامـه ،بـر کاهـش
خشـونتها ،کاهـش تلفـات غیرنظامیـان ،حفظ حقوق
زنـان و احتـرام بـه حقوق اساسـی اقلیتهـای مذهبی،
تاکیـد شـده اسـت .در نشسـت بیناالفغانـی قطـر،
 11نماینـدهی زن نیـز حضـور داشـتند و بـه گونـهی
مسـتقیم ،بـا نماینـدگان طالبـان گفتوگـو کردنـد.

بودجهی برگزاری
انتخابات ریاستجمهوری منظور شد
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات ،اعلام کـرده کـه
مجمـوع  ۱۴۹میلیـون دالـر بودجـه بـرای برگـزاری
انتخابـات ریاسـت جمهـوری ،از سـوی حکومـت و
جامعهی جهانی منظور شـده اسـت .این کمیسـیون،
بـا نشـر اعالمیـهای گفتـه اسـت کـه بودجـهی مورد
نیـاز بـرای برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهـوری،
بـه تاریـخ  ۲۰مـاه سـرطان منظـور شـده اسـت .در
اعالمیه آمده اسـت کـه از مجمـوع  ۱۴۹میلیون دالر

بودجـهی انتخابات ریاسـت جمهوری پیـشرو ،مبلغ
 ۹۰میلیـون دالـر آن از سـوی دولت افغانسـتان و ۵۹
میلیـون دالـر دیگر از سـوی جامعهی جهانـی تأمین
میشـود .کمیسـیون مسـتقل انتخابـات ،از نهادهـای
ملـی و بینالمللی خواسـته تـا در برگـزاری انتخابات
شـفاف و سـالم ،بـا ایـن کمیسـیون همـکاری کنند.
قرار اسـت انتخابات ریاسـت جمهوری افغانسـتان ،به
تاریخ شـش میزان سـال جاری برگزار شـود.

نتانیاهو:
ارتش اسراییل قادر به جنگ با ایران است
بنیامیـن نتانیاهو ،نخسـتوزیر اسـراییل ،گفته اسـت
کـه ارتـش اسـراییل قـادر بـه جنگ بـا ارتـش ایران
است.
آقـای نتانیاهو ،در ادامهی پاسـخ بـه تهدیدهای ایران
و گروههـای مـورد حمایـت او ،در یـک سـخنرانی در
جمـع نظامیـان این کشـور گفـت که ارتش اسـراییل
تنها ارتشـی اسـت کـه قادر بـه جنگ با ارتـش ایران
است.
براسـاس گـزارش رویتـرز ،بنیامیـن نتانیاهـو ،در

سـخنرانی اخیـرش در دانشـکدهی امنیـت اسـراییل
بـا اشـاره بـه توافقنامـهی اتمـی سـال  94ایـران بـا
کشـورهای پنـج بـه علاوهی یـک ،گفـت زمانـی او
تنهـا مخالـف ایـن توافقنامـهی جهانـی بـوده اسـت.
او در ادامـه بـه تهدیدهـای حسـن نصـراهلل ،دبیرکال
هلل و برخـی مقامهـای نظامی ایران پاسـخ داد.
حـزبا 
دولـت ترامـپ و برخـی از متحـدان آن ،حـزباهلل
لبنـان را یـک گروه تروریسـتی مـورد حمایـت ایران
میداننـد.

ترامپ به نمایندگان دموکرات:
دوباره به کشورهای تان بروید
دونالـد ترامـپ ،رییـس جمهـور ایـاالت متحـده ،بـه
شـماری از مخالفـان دموکـرات خـود در گانگـرس
گفتـه اسـت که دوبـاره به کشـورهایتان بروید .سـه
نفـر از ایـن نمایندگانـی کـه مخاطـب ایـن اظهارات
ترامـپ اسـتند ،در ایـاالت متحـده بـه دنیـا آمـده و
بـزرگ شـدهاند .آقـای ترامپ ،در سـخنان اخیرش به
گروهـی از نمایندگان زن پیـشرو در کانگرس امریکا
گفتـه اسـت کـه «دوباره به کشـورهای مملـو از جرم
و جنایـت» شـان برگردند.
در واکنـش بـه ایـن بیانات آقـای ترامـپ ،نمایندگان
دموکـرات بـه صـورت متحدانه ایـن اظهـارات ترامپ
را محکـوم کـرده و آن را «نژادگرایانـه» خواندهانـد.
بـا آنکـه تاکنـون مشـخص نشـده اسـت کـه منظور

آقـای ترامـپ کـدام نماینـدگان کانگرس بوده اسـت؛
امـا چنیـن برداشـت شـده اسـت کـه هـدف ایـن
اظهـارات او الکسـاندرییا اوکازیـو کورتـس ،الهـان
عمـر ،ایانـا پرسـلی و رشـیده طلیـب بـوده اسـت.
ایـن نماینـدگان دموکـرات در کانگـرس همـواره از
سیاسـتهای رییـس جمهـور امریـکا بـا وضاحـت
انتقـاد کردهانـد.
در همیـن حال ،خانم نانسـی پلوسـی ،رییس مجلس
نماینـدگان از حـزب دموکراتهـا در پیامـی در تویتر
بـا اشـاره بـه ایـن شـعار «عالـی سـاختن دوبـارهی
امریـکا» گفتـه اسـت کـه ایـن اظهـارات او «مجـددا
تاییـد میکنـد کـه ترامـپ همـواره در تالش سـفید
کـردن دوبـارهی امریـکا بوده اسـت».

بلومبِرگ :امریکا میخواهد ترکیه را بهخاطر دریافت پدافند
موشکی از روسیه تحریم کند
بـا موافقـت او صـادر شـده اسـت؛ امـا آقـای ظریـف
اجـازهی تـردد آزادانـه در نیویورک را نـدارد .پومپیو
در مـورد گفتههـای اخیـر رییـس جمهـور ایـران در
مـورد مذاکـره بـا امریـکا در صـورت رفـع تحریمهـا
ابـراز تردیـد کـرده اسـت .بـه نوشـتهی روزنامـهی
واشـنگتن پُسـت و به نقـل از وزیر خارجـهی امریکا،
محمـد جـواد ظریـف و هیأت همـراه او اجـاز ه دارند
در مسـیر میـان مقـر اصلـی سـازمان ملـل متحـد و
نمایندگـی دایمـی ایـران که شـش چهـار راه دورتر
واقـع شـده و اقامتگاه سـفیر ایران در سـازمان ملل

کـه در نزدیکـی ایـن دو سـاختمان قـرار دارد ،رفت
و آمـد داشـته باشـند .تنشها میـان امریـکا و ایران،
بـا خـروج امریـکا از توافق هسـتهای با ایـران در یک
سـال اخیـر افزایـش یافتـه اسـت .حسـن روحانـی،
رییـس جمهـور ایـران ،در آخریـن سـخنان خـود
گفته اسـت کـه ایران اسـتراتیژی «صبـر راهبردی»
خـود را بـه «اقـدام متقابالنـه» تغییـر داده و اگـر
امریـکا بـه تعهـدات خـود به طـور کامل عمـل کند،
تهـران نیـز متقابال بـه تعهـدات برجامی خـود عمل
خواهـد کرد.

بلومبِـرگ ،خبرگـزاری امریکایـی ،بـه نقـل از منابـع
مطلـع نوشـت کـه ایـاالت متحـده میخواهـد بعـد
از دریافـت اولیـن سـامانهی پدافنـد موشـکی اس-
 400روسـیه توسـط ترکیـه ،این کشـور را بـا تحریم
مجـازات کند .این خبرگزاری نوشـته اسـت که اواخر
هفتـهی آینـده احتماال ایـن تحریمها اعالم شـود .بر
بنیـاد گزارش صـدای امریـکا ،وزارت خارجهی امریکا
از پاسـخ بـه سـوال بلومبرگ دربـارهی اظهـارات این
منابـع امتنـاع ورزیده اسـت .مارک اسـپر ،سرپرسـت
وزارت دفـاع امریکا ،در آخرین دیدار خود از سـازمان
ناتـو گفتـه بـود کـه اگـر ترکیـه همچنـان بـه خرید
اس 400-از روسـیه ادامـه دهـد ،امریـکا بـه آنهـا

جتهـای جنگنـدهی اف 35-نخواهـد داد .آقـای
اسـپر ،در واکنـش بـه سـخنان وزارت دفـاع ترکیه به
تاریـخ  21سـرطان کـه گفته بـود ،اولیـن محمولهی
سیسـتم دفـاع موشـکی سـاخت روسـیه وارد ترکیـه
شـده اسـت ،گفـت« :از شـروع تحویـل پدافنـد اس-
 400روسـیه بـه ترکیـه مطلـع اسـتیم .موضـع ما در
خصـوص جنگندههـای اف 35-تغییـر نکـرده و بـا
وزیـر دفـاع ترکیـه گفتوگـو خواهـم کـرد ».امریـکا
از منتقـدان جـدی خرید سیسـتم اس 400-روسـیه
از سـوی ترکیـه اسـت و میگویـد تجهیـزات نظامـی
روسـیه قابلیـت انطباقپذیـری با دیگر تجهیـزات ناتو
را ندارد.
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مذاکرات صلح
و ریشهی روانشناختی قصاوت جنگجویان طالب
ریحان تمنا

در آخریــن واکنشهــا ،نماینــدهی طالبــان
در قطــر در یــک مصاحبــه بــار دیگــر بــه امــر
کشــتن بــه حیــث یــک سیاســت راهبــردی
طالبــان اشــاره کــرد .در هفتههــای اخیــر
افغانســتان متأثــر از فعالیــت تهاجمــی طالبــان
تلختریــن روزهایــش را گذرانــده اســت .تعــداد
زیــادی از اطفــال طــی حمــات جداگانــهی
طالبــان جانشــان را از دســت دادنــد .تأکیــد
طالبــان بــر راهبــرد خشــونت و اهدافشــان در
اجــرای ایــن راهبــرد دو بحــث بســیار جــدی
ن کــه راهبــرد
را مطــرح میکنــد .اول ایــ 
خشــونت بــرای طالبــان ابــزار رســیدن بــه
قــدرت در افغانســتان و اســتفاده از زمینههــای
سیاســی بــرای پیگیــری سیاستهایشــان
نیســت؛ بلکــه در چنیــن رویکــردی حتــا
میتــوان خشــونت را بــه حیــث هــدف تلقــی
کــرد .خشــونت بــه حیــث ابــزار ،ربــط کاربــردی
بــه مســألهی سیاســت دارد و خشــونت بــه
حیــث هــدف ،رابطــهی عمیــق بــا وضعیــت
روانــی و خــوی افــراد پیــرو و طرفــدار خشــونت
دارد .وقتــی خشــونت بــه عنــوان ابــزار سیاســی
اســتفاده میشــود ،بــا حاصــل شــدن هــدف،
خشــونت کنــار مــیرود و جایــش را بــه
رفتارهــای سیاســی میدهــد؛ یعنــی خشــونت
بالنفــس چیــزی نیســت کــه روی آن تاکیــد
صــورت گیــرد؛ بــا حــل مشــکل سیاســی کــه
خشــونت را بــه حیــث ابــزار مــورد اســتفاده
قــرار داده ،کارآیــی آن نیــز از بیــن مـیرود؛ امــا
وقتــی تأکیــد بــر خشــونت از مــرز اســتفادهی
ابــزاری میگــذرد ،نشــان از کاربــرد ایــن رفتــار
بــه حیــث پاســخ بــه یــک وضعیــت روانــی
اســت .وقتــی بــه دورهی حکومــت طالبــان ســر
میزنیــم و رفتــار جنگجویــان طالــب را بــا
مــردم بررســی میکنیــم ،ایــن نظریــه بســیار
جــدی میشــود کــه اســتانکزی بهعنــوان
ســخنگوی طالبــان عــاوه بــر ترســیم کــردن
خــط سیاســی و پــروژهی طالبانــی ،بــه حیــث
ســخنگوی انباشــتهای خطرنــاک روانــی
و ذهنــی طالبــان نیــز ظاهــر شــده اســت.
انباشــتهای روانــیای کــه دورهی حکومــت
امــارت اســامی را بــه وحشــت مبــدل کــرده
بــود .هیــچ کــس در هیــچ گوشـهای از جامعــه و
جغرافیــای زیــر کنتــرل طالبان امنیــت و آرامش
جانــی و روانــی نداشــت .یــک عضــو طالبــان هــر
جایــی کــه میلــش میکشــید ،میتوانســت
هــر کســی را بزنــد و آبــروی فــرد را در اجتمــاع
بریــزد .نظــام طالبانــی از هیــچ یــک از اعضــای
گــروه طالبــان بابــت بدرفتــاری و خشــونتی
کــه در برابــر دیگــر مــردم انجــام میدادنــد،
بازخواســت نمیکــرد .شــاید دلیــل اصلــی
ایــن رویکــرد طالبــان در زمــان حکومتشــان
آگاهــی بــر ایــن امــر بــود کــه جنگجویــان
طالــب بالطبــع میــل بــه خشــونت دارنــد و
نبایــد جلــو تبــارز ایــن میلشــان گرفتــه شــود.
برخــورد طالبــان در جبهههــای جنــگ چــه در
گذشــته و چــه حــال ،خبــر از قصــاوت افــراد
طالبــان میدهــد؛ قصاوتــی کــه هیــچ حــد
و مــرزی بــرای آن نمیتــوان متصــور شــد و

آخریـن حملـهی طالبان چنـد روز پیش در والیـت بادغیس
انجام شـد .دو نوجوانی مهاجمی که در این حمله دسـتگیر
شـدند ،در یـک کلیـپ ویدیـوی کـه نشـر شـد ،میگوینـد
فرماندههانشـان بـه آنهـا گفتـه هـر کسـی را کـه دیدید
بکشـید؛ یعنـی همزمـان کـه مذاکـرات در جریـان اسـت،
بـدون توجـه بـه سـوژههای مشـخص ،کشـتار نیـز ادامـه
دارد .همیـن عـدم تـندادن بـه آتشبـس نوعـی قصـاوت
را میرسـاند.
از ســربریدن تــا دریــدن افــراد گــروه مقابــل
جلــو مــیرود .سیاســت کنونیشــان تاکیــد
بــر حمــات خشــونت بــار اســت .حمالتــی
کــه بیشــتر غیــر نظامیــان و افــراد ملکــی در
آن قربانــی میشــوند .قســمت تکاندهنــدهی
ایــن رفتــار ایــن اســت کــه آنهــا غالبــا بــه
کــودکان حملــه میکننــد .حملــه بــه کــودکان
هیــچ توجیــه سیاســی نمیتوانــد داشــته باشــد،
مگــر ایــن کــه آن را بــر اســاس یــک نــوع
ارضــای میــل درونــی خشــونت بدانیــم .صلــح بــا
طالبــان از ایــن منظــر نیــز بایــد مــورد توجــه
قــرار گیــرد .اســتانکزی در آخریــن صحبــت خود
بــا رســانهها ،نــه حاضــر بــه پذیــرش آتشبــس
اســت و نــه حاضــر اســت حملــه بــه غیــر
نظامیــان را متوقــف کنــد .ایــن موضعگیــری
در واقــع نشــان میدهــد کــه گــروه طالبــان
حتــا بعــد از رســیدن بــه یــک تفاهــم سیاســی،
روش خشونتبارشــان را نمیتواننــد مــورد
بازنگــری قــرار دهنــد؛ چــرا کــه رفتارهــای
خشونتبارشــان عــاوه بــر تعریــف سیاســی،
دارای ابعــاد روانــی نیــز میباشــد .مســألهی
حضــور چنــد فــرد بــا ایــن خــوی و ویژگــی
در صفــوف طالبــان نیســت ،بلکــه مســأله ایــن
اســت کــه رفتــار خشــونتبار ،یــک رویکــرد
عــام و درونــی بــرای جنگجویــان طالبــان
اســت .هرگونــه تفاهــم صلــح بایــد بــه گون ـهی

چهارچوببنــدی شــود کــه امــکان مهــار خــوی
خشــونت جنگجویــان طالــب ،بعــد از ورودشــان
بــه ســاختارهای اجتماعــی ممکــن باشــد.
در غیــر آن افــراد مریــض طالبــان بــه تمــام
بافــت اجتماعــی بــا همیــن ویژگیشــان رخنــه
کــرده و نــزاع حــاال شــاید بــا شــکل و ویژگــی
متفــاوت؛ امــا مــداوم و همهگیــر جریــان یابــد.
هراسانگیزتریــن چیــزی کــه بحــث ورود
طالبــان را جــدی میکنــد ،همیــن زمینــه
اســت .مباحــث سیاســی روی میــز مذاکــرات
قابــل حــل اســت؛ امــا مباحــث عمیقتــر و
جدیتــر مثــل گرایشهــای روانــی جنگجویــان
طالــب بــه خشــونت ،موضوعــی نیســت کــه در
گفتوگوهــا و مذاکــرات قابــل حــل باشــد.
آنچــه میتوانــد ایــن نگرانــی را کاهــش دهــد،
ســاختار اجرایــی ســاختن تفاهمهــا و توجــه
بــه احتمــاالت بعــدی رفتــار جنگجویــان
طالــب اســت .متأســفانه چنــد امــر ،نگرانــی در
ایــن زمینــه را جــدی میکنــد .اول ایــن کــه
تــا هنــوز چنیــن بحثــی بــه صــورت جــدی
در محافــل سیاســی و کارشناســی افغانســتان
مطــرح نشــده اســت .آنهــا فقــط توجهشــان
بــه زمینههــای سیاســی بحــث اســت و ایــن
میتوانــد نوعــی غفلــت از ریشــههای روانــی و
مبانــی جــدی خشــونت در رابطــه بــا طالبــان
را نشــان دهــد .دیگــر ایــن کــه طالبــان طــی
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چنــد دور مذاکــرات ،نشــان دادهانــد کــه بیشــتر
گفتوگــو بــا طرفهــای خارجــی برایشــان
اهمیــت دارد ،نــه نمایندههایــی کــه از مــردم
افغانســتان در مذاکــرات نمایندگــی میکننــد.
وقتــی طالبــان از چنیــن موضعــی برخــورد
میکننــد ،بــه نوعــی رفتارهایشــان را
حقانــی دانســته و در شــرایط بعــدی نیــز چنیــن
رفتارهایــی را مؤثــر و حقانــی خواهنــد دانســت.
جالــب اســت کــه آنهــا حتــا آتشبــس را بــرای
مــدت کوتاهــی کــه مذاکــرات جریــان دارد،
قبــول نکردنــد.
آخریــن حملــهی طالبــان چنــد روز پیــش
در والیــت بادغیــس انجــام شــد .دو نوجوانــی
مهاجمــی کــه در ایــن حملــه دســتگیر شــدند،
در یــک کلیــپ ویدیــوی کــه نشــر شــد،
میگوینــد فرماندههانشــان بــه آنهــا گفتــه
هــر کســی را کــه دیدید بکشــید؛ یعنــی همزمان
کــه مذاکــرات در جریــان اســت ،بــدون توجــه به
ســوژههای مشــخص ،کشــتار نیــز ادامــه دارد.
همیــن عــدم تــندادن بــه آتشبــس نوعــی
قصــاوت را میرســاند .اگــر بــه لحــن و وضعیــت
اســتانکزی وقتــی بــه کشــتار تأکیــد میکنــد
توجــه دقیــق صــورت گیــرد ،او لحظــهای کــه
در بــارهی کشــتار حــرف میزنــد ،تــا حــدی
مشــعوف بــه نظــر میرســد .او حتــا از یــادآوری
کشــتار لــذت میبــرد .کوتــاه ســخن ایــن کــه
مســألهی صلــح را نبایــد تنهــا در قالــب منازعــات
سیاســی و گــرد هــم آمــدن گروههــای درگیــر
پشــت میــز مذاکــره یــا گــره خــوردن منافــع
گروههــای درگیــر خالصــه کــرد ،بلکــه صلــح در
کشــوری مثــل افغانســتان کــه طــرف جنگــش
گروهــی بــا مشــخصات طالبــان اســت ،بحــث
عمیقتــر و جدیتــر اســت .مــا بــا کســانی
روبــهرو اســتیم کــه از کشــتن لــذت میبرنــد.
کشــتن بــرای صفــوف طالبــان عــاوه بــر هــدف
سیاســی ،پاســخ بــه خالهــا و عقدههــای
درونیشــان نیــز میباشــد .هــر گونــه خطــا در
بــرآورد و چارچــوب بنــدی تفاهمهــای صلــح
و قواعــد اجرایــی آن ،جنــگ را از شــکلی بــه
شــکلی دیگــر ســوق خواهــد داد و هیــچ صلحــی
پدیــد نخواهــد آمــد .مذاکــرات فقــط قســمتی از
قضیـهی صلــح را در بــر میگیــرد؛ قســمتی کــه
بــه منافــع سیاســی منابــع تاثیرگــذار و برنامهریز
جنگهــا مربــوط میشــود؛ امــا جنگجویــان
طالــب نیــز بایــد تحــت قواعــد خاصــی تــا حــد
ممکــن آفتزدایــی شــوند؛ یعنــی اگــر فــردا
یــک عضــو طالبــان وارد جامعــه میشــود ،در
برابــر برخوردهــای خشــونتبار احتمالــیای
کــه در برابــر بقیــه انجــام میدهــد ،بایــد
دارای مصؤونیــت نباشــد؛ یعنــی بــا قاعــدهی
کنونــیای کــه گــروه طالبــان بــا افــرادش
برخــورد میکنــد و آنهــا را در انجــام هــر
عملــی ضــد انســانی و جنایتبــار ،مــورد پرســش
قــرار نمیدهــد ،برخــورد نشــود .شــاید قســمتی
از ایــن تضمینهــا و احتمــاالت بــه چگونگــی
تفاهمهــای برآمــده از دل مذاکــرات جــاری
بســتگی داشــته باشــد و ترتیــب بندی قــدرت در
چارچــوب تفاهــم هــای احتمالــی ،امــکان بــروز و
یــا کنتــرل چنیــن رفتارهایــی را مشــخص کنــد؛
امــا بــا آنهــم افــرادی کــه از مــردم نمایندگــی
میکننــد ،بهتــر اســت بــه صــورت جــدی ایــن
قضیــه را در نظــر داشــته باشــند.
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شهادتین
گفتنی بود نه انداختنی
فیروزه سیمین

«شـهادتین را هـر افغانـی بلـد اسـت و مـا در بیـن خـود بـه نـام
«کلمـه» از شـهادتین یـاد میکنیـم و ای کلمـه را از ای خاطـر از
هـم پرسـان میکنیـم کـه بدانیـم بـه کـی و به چـی ایمـان داریم.
واهلل تعجـب اسـت کـه نفامی که کلمه گفتنی اسـت یـا انداختنی».
ایـن برشـی از صحبتهـای زر گل ( نـام مسـتعار) اسـت .زر گل
مـردی کـه حاال سـنی در حـدود  45سـال دارد و از اهالی اودخیل
کابـل اسـت و فعلا در سـطح شـهر کابـل رانندگی میکنـد .زرگل
میگویـد کـه حـاال بـا دورهی طالبـان خیلی فـرق کرده اسـت و از
خیلـی جهتهـا کابـل برایش قابل تحملتر شـده اسـت نسـبت به
زمـان طالبـان و حاال مردم باسـوادتر اسـتند.
زرگل میگویـد« :آن زمـان کـه طالبـان بـه کابل آمده بودنـد تو به
راحتی نمیتوانسـتی در سـطح کابـل بگردی چون مـردان طالب از
هـر نقطـهای از افغانسـتان آمده بودند و بیشترشـان بیسـواد بودند
و خیلـی از گپهـا را نمیفهمیدنـد و همین آدم را میترسـاند».
از زرگل خواسـتم کـه یـک خاطـره از آن روزهایـی کـه طالبـان به
کابـل و مخصوصـا بـه منطقـهی اودخیـل کابـل آمـده بـود را برایم
قصـه کنـد .زرگل میگویـد کـه حـاال هفـت تـا فرزنـد دارد و چون
آن زمـان دیـده بـود کـه بیسـوادی طالبـان چطـور مـردم را اذیت
میکـرد و هیـچ کس نمیتوانسـت گـپ طالبان را بفهمـد و طالبان
نمیتانسـتند گـپ مـردم را بفهمند ،بـه همین خاطر دوسـت ندارد
حـاال فرزندانـش بیسـواد باشـند و اوالدهایـش را دوسـت دارد تـا
آنجـا کـه میتوانـد بـه مکتب بفرسـتد تا باسـواد شـوند.
زرگل ادامـه میدهـد« :آن روزا ده کابـل کـه تـازه طالبـان به کابل
آمـده بـودن ،بیـن مـردان طالـب افـرادی مالـوم بـود کـه بیخی از
جاهـای دور آمـده بـودن و هیـچ کسـی نمیتانسـت گپشـان را
بفهمد »
طالبانـی کـه در منطقـه اودخیـل کابل آمـده بودند بیشـتر افرادی
بـود کـه از اهالی نورسـتان بودند و بیشترشـان از قومیـت اهل قوم
پشـهای افغانسـتان بودنـد و چـون خیلـی رفـت و آمـد بـه مناطق
شـهری کابـل نداشـتند کمتـر میتوانسـتند بـه زبـان پشـتون
شهرنشـینان کابـل حـرف بزنند.
ایـن توضیحـات زرگل در مـورد آن مردان طالبی بود کـه آن روزها
بـه منطقـهی اودخیل کابل آمـده بودند.
زرگل بـا خنـدهای کـه معلـوم بـود از به یـاد افتادن خاطـرهاش در
روی لبانـش نقـس بسـته ادامـه میدهد« :یک روز صبـح که کاالی
ن َـو کـده از خانـه بیـرون شـدم تا خانـهی کـدام قوممان بـروم ،یک
مـرد طالـب پیـش راهم را گرفـت و بـا عصبانیت با نـول تفنگ خو
ده جـان مـه زد و بـه مه گفـت :کلمـهات را بینداز؟»
زرگل ،حیـران میمانـد کـه چـهکار کنـد؟ زرگل ،هـر چـه بـه آن
مـرد طالـب توضیـح میدهـد کـه کلمـه همـان شـهادتین اسـت و
شـهادتین را چنـد بـار بـرای آن مـرد میخوانـد اما آن مـرد طالب
قبـول نمیکنـد و بـا عصبانیـت بیشـتر بـه زرگل هشـدار میدهـد
کـه کلمـهات را بینـداز روی زمیـن و گرنـه او را خواهـد کشـت.
ایـن اصـرار از آن مـرد طالـب و انـکار از زرگل تا جایـی ادامه میابد
تـا ایـن که باالخـره فرمانـدهی طالـب پیـدا میشـود و زرگل برای
او شـرح میدهـد کـه ایـن مـرد طالـب از او خواسـته اسـت کـه
شـهادتین را بینـداز و در همـان زمـان زرگل تمـام وسـایلی که در
جیبـش هسـت را بیـرون میانـدازد و بـه آنهـا مـی فهمانـد کـه
شـهادتین را بایـد بـر روی لـب گفت و گفتنی اسـت نـه انداختنی.
بعـد آن فرمانـدهی طالـب از زرگل معـذرت میخواهـد و بـه زرگل
میگویـد کـه ایـن مـرد طالـب از نورسـتان تـازه آمده اسـت و زیاد
در مـورد کلمـه نمیفهمـد و به همین خاطر اشـتباه جلـو راهش را
گرفتـه اسـت و بعـد آن مـردان طالب به راهشـان ادامـه میدهند و
زرگل هـم به راهـش میرود.
پینوشـت : 1مطالـب درج شـده در ایـن سـتون ،برگرفتـه از
قصههـای مردمـی اسـت کـه قسـمتی از زندگـی خـود را تحـت
سـلطهی طالبـان در افغانسـتان گذراندهانـد و خاطراتشـان را بـا
روزنامـهی صبـح کابـل شـریک کردهانـد .خاطراتتـان را از طریـق
ایمیـل و یـا صفحـهی فیسبـوک روزنامـهی صبـح کابـل بـا مـا
شـریک کنیـد .مـا متعهد بـه حفظ هویت شـما و نشـر خاطراتتان
ا ستیم .

