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گزارش روز

چرا امریکاییها در جنگ افغانستان
محکوم به شکست اند؟

رییس مجلس سنا:

«حلیم تنویر» بازداشت و محاکمه شود
7

چهــل ســال میشــود کــه
افغانســتان درگــرداب جنــگ
خونبــار و ویرانگــر دســت و
پــا میزنــد .آغازگــر ایــن جنــگ
سیدمهدی حسینی شــوروی ســابق بــود کــه در
ســال  1979بــرای گســرش
نظــام کمونیســتی بــه افغانســتان لشکرکشــی کــرد.
در جریــان ایــن حملــه ،بــرای جلوگیــری از نفــوذ
کمونیســتی شــوروی ،واشــنگنت و اســامآباد بــه
شــمول عربســتان ســعودی ،هــر آنچــه کــه در تــوان
داشــتند تــا از نفــوذ شــوروی بــه ایــن کشــور جلوگیــری
کننــد ،بــه کار بســتند .قبــل از دهــهی دو هــزار ،بــا
توجــه بــه معــادالت حاکــم بــر دوران جنــگ رسد ،ایــن
ســه کشــور در یــک رقابــت شــدید ،تــاش ورزیدنــد که
حلقــه را بــرای مســکو تنــگ ســازند ...

رسوردانش:

صلح بدون حقوق برش و عدالت
پایدار نخواهد بود
معــاون دوم ریاســتجمهوری ،تأکیــد میکنــد
کــه در پروس ـهی صلــح ،بایــد فعــاالن حقــوق بــر،
زنــان و نهادهــای مدنــی ،حضــور فعــال و معنــادار
داشــته باشــند.
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یوناما:

هنوز هم از کودکان در
افغانستان رسبازگیری میشود

دفــر منایندگــی ســازمان ملــل متحــد در
افغانســتان یــا یونامــا ،تأکیــد میکنــد کــه کــودکان
در افغانســتان ،هنــوز هــم در جنــگ اســتخدام
میشــو ند .
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اتحادیهی اروپا:

گفتوگو

گفتوگوهای صلح
«حقوق برش محور» شود

گفتوگو با محبوبه ابراهیمی
( شاعر )

شعرهایم تاریخ من استند

ســفیر اتحادیــهی اروپــا در افغانســتان ،تأکیــد
میکنــد کــه گفتوگوهــای صلــح ،بایــد «حقــوق
بــر محــور» شــود.
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جهــان فکــری انســان ســویدنی بــا جهــان فکــری
افغانســتانی زمیــن تــا آســان فــرق دارد؛ دغدغههــا
کامــا متفــاوت انــد .اینهــا از مســائلی کــه مــا هنــوز
درگیــرش اســتیم ،گذشــته انــد و پــا بــه وادیهــای
دیگــری از درد آدمــی گذاشــته انــد؛ طبعــا ایــن در
شــعر شــان انعــکاس دارد .

طالبان ارزشهای حقوق برشی
را به رسمیت بشناسند
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«هاراگیری» هشتمین سامورایی
«تتســو ناکامــورا» (کاکا مــراد) ،نخســتین بــار در دههی
 70پــا بــه افغانســتان گذاشــت و مــا او را بــا وجــودی کــه
هموطــن مــان بــود ،درســت نشــناختیم .بــا وجــودی کــه
تروریســتان یــازده ســال پیــش« ،کازویــا ایتــو» ،یکــی از
همکارانــش را کشــتند؛ امــا او خــم بــه ابــرو نیــاورد .مــردی
کــه بــا همــه دوســت بــود و مــردم احــرام زیــادی بــه او
داشــتند .بــا وجــودی کــه بــه مهاجــران افغــان کمــک
پزشــکی میرســاند؛ وقتــی فهمیــد کــه خشکســالی
و آبهــای آلــوده ،خطــری بزرگتــر از کلــورا اســت،
مســیر خدمتــش را تغییــر داد .چــاه کنــد و بــا روشهــای
ســنتیای رسزمیــن آفتــاب تابــان ،بــه مــردم یــاد داد کــه
چطــور میتواننــد ،محصــول و درآمــد بهــر داشــته و بــه

گفتامن فرهنگی؛ خوانشی از میراث کتبی

زندگــی فکــر کننــد ،هامنگونــه کــه در ســخنرانیاش
گفتــه بــود :بهــر اســت بــه زندگــی فکــر کنیــم ،نــه مــرگ
و جنــگ.
ناکامــورا کــه روزی گفتــه بــود ،خوشحــال میشــود
اگــر در افغانســتان مبیــرد؛ اهــل «فوکــوکا» بــود .نزدیــک
بــه نیــم عمــرش را بــه مــردم افغانســتان خدمــت کــرد،
درمــانگاه و شــبکهی آبرســانی «مرواریــد» را ســاخت؛
چــون معتقــد بــود کــه ایــن کار از عملکــرد 100
داکــر بهــر اســت؛ او بــا شــعار «بــرای درخشــش نــور بــه
گوشــههای تاریــک» ،مشــکل خوراکــی مــردم را حــل و
بــا خــودش ســبز شــدن را بــه همــه جــا بــرد ،فارمهــای
گاوداری ایجــاد کــرد ...

برای وصول به بهجت فکری و سعادت عقلی ،آنگونه
که از خامهی ابن سینای بلخی در قامط «فیالبهجة و
السعادة» یعنی در «منط هشتم» چکیده است ،خواستم
خوانشی را از دیباچهی «علی امیری» بر کتاب «اشارات
و تنبیهات» شیخالرئیس و «حجتالحق» در بازار معرفت
عرضه کنم تا از یک سو مقبول درگاه ارباب فضل واقع
شود و از دیگر سو« ،آیه»هایی را که امیری از «سوره»های
متاع منطقی ـ فلسفی ،آنهم از متاع گرانسنگ و
پربهایی در حد «االشارات و التنبیهات» به دست داده
است ،از دریچهی فرایند مکتوبسازی و در امتداد
خوانش و قرائت میراثهای کتبی که بیهیچ دخل
و لغوی در ایجاد گفتامن فرهنگی و دیالوگ فلسفی ـ
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زندگی به رنگ زن

منطقی با گذشتگان مؤثر است ،تاحد توانایی فکری و
امداد دادههای علمی ،بررسی کنم.
دیباچهی استاد علی امیری ،خوانشی از گذشته
است .مواجهه و برخورد با یک امر کتبی ،که به رغم ِغش
و خشهایی که بر آن در راه سفر از «گذشته» به «آینده»
یا دستکم «اکنون» وارد شده است ـ مطابق با گزارشی
که جناب امیری ارائه دادهاند ـ روی همرفته به ما رسیده
است و بر ما سخن میکند .این امر مکتوب ،میراثی که
سالهای آزگار از دست روزگار پیجوتاب خورده و به ما
رسیده است ،جزوی از حیات فرهنگی ما است که سخن
از آن ،عالوه بر این که برخورد با گذشته است ،هجرت به
آینده نیز میباشد.

اخراج از خانه به جرم اعرتاض به رابطهی نامرشوع شوهر

یکــی از خشــونتهایی کــه زنــان افغانســتان در کنــار
ســایر خشــونتها آن را متحمــل میشــوند ،روابــط
نامــروع شــوهران شــان بــا زنــان دیگــر اســت .اکــر
مــردان ایــن روابــط شــان بــا زنــان دیگــر را از بیعرضگــی و

ناتوانــی زنــان شــان در ارضــا کــردن خواســتههای جنســی
و عاطفــی شــان میداننــد .روابطــی کــه حــد و مــرزی
نــدارد و حتــا بســیاری از ایــن روابــط بــه گون ـهی آشــکارا و
در حضــور زنــان شــان برقــرار میشــود؛ امــا بدتــر از همــه

ایــن کــه ایــن رابطههــا گاهــی بــا نزدیکتریــن افــراد
خانــوادهی خــود و یــا همــران شــان برقــرار میشــود
کــه تحمــل ایــن گونــه رابطــه بــرای زنــان از لحــاظ روانــی،
طاقتفرســا اســت.
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منیــژه یکــی از زنــان قربانــی ایــن نــوع خشــونتها
اســت .رابطــهی نامــروع شــوهرش ســبب شــده کــه او و
دخــرش در بیرسنوشــتی مطلــق قــرار گیرنــد.
منیژه ده ســال قبل با مردی ...
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افشای اسناد محرمانهی امریکا از جنگ افغانستان؛
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گزارش واشنگنتپست
زنگ خطر جدی
هــر روز کــه میگــذرد ،بحــران افغانســتان در ابعــاد
داخلــی و خارجــی رنــگ تــازهای بــه خــود میگیــرد و بــه
هــان میــزان کــه فســاد افسارگســیخته ،کشــمکشها،
فقــر ،بــیکاری ،قدرتگرفــن تروریــزم و شکنندهشــدن
امنیــت در داخــل ،مــردم را نگــران میکنــد و قربانــی
میگیــرد؛ در امریــکا نیــز بــه عنــوان بزرگتریــن حامــی
افغانســتان ،بحرانهــای تــازهای در ایــن ارتبــاط بــه وجــود
میآیــد.
بینتیجــه مانــدن گفتوگوهــای صلــح ،برگــزاری
انتخابــات بینتیجــه و زمزمههــای خــروج نیروهــای
امریکایــی از افغانســتان ،بــه انــدازهی کافــی مسألهســاز و
موجــب نگرانــی بــود کــه حــاال روزنام ـهی واشنگنتپســت،
اســناد محرمانــهی دوهــزار صفحــهای را در بــارهی جنــگ
افغانســتان نــر کــرده کــه همــه را بــه شــوک بــرده
اســت؛ افشــاگریای کــه رســانههای ایــن کشــور آن را
بــا افشــاگری اســناد جنــگ امریــکا بــا ویتنــام مقایســه
میکننــد؛ امــا آنچــه کــه در ایــن گــزارش اهمیــت دارد،
بخــش داخلــی و تأثیــر حکومتهــای افغانســتان در ایــن
نابســامانیها اســت.
یکــی از اساســیترین مشــکالتی کــه امریکاییهــا
بــه آن اشــاره کــرده انــد ،عــدم شــناخت و درک کافــی از
افغانســتان اســت کــه میتــوان گفــت ،در بیشــر ایــن
ســالها معیــار شــناخت آنهــا از افغانســتان ،کســانی
بودنــد کــه خــود آنهــا نیــز شــناخت کافــی و درســت از
اوضــاع افغانســتان نداشــتند و نتوانســتند ،تصویــر کامــل
و شــفاف از افغانســتان ارائــه کننــد .مشــکالت ســاختاری
و قوممحــور سیاســت افغانســتان بــه دلیــل منفعتطلبــی
دولتمــردان مــا ،موجــب شــد کــه تعریــف درســت و واضــح
از دوســت و دشــمن ،در ایــن رسزمیــن موجــود نباشــد تــا بــه
نیروهــای خارجــی کمککننــده نیــز ارائــه شــود .مشــکلی
کــه هــم بــه نیروهــای نظامــی افغــان صدمــه زد و هــم
نیروهــای بیناملللــی را رسدرگــم کــرد تــا نداننــد ،دوســت
کیســت و دشــمن کــدام اســت.
بحــث مــواد مخــدر و ســودی کــه حتــا برخــی مقامهــا از
کارتلهــای مــواد مخــدر داشــتند ،باعــث شــد کــه بــا وجــود
رسمایهگــذاری  8.94میلیــون دالــر بــرای ریش ـهکن کــردن
ایــن پدیــدهی شــوم ،نــه تنهــا مــواد مخــدر از افغانســتان
کــم نشــود کــه بــا گســرش ســاحهی زیــر تســلط گروههــای
مســلح غیــر مســؤول ،کشــت ،پروســس ،فــروش و قاچــاق آن
نیــز بیشــر شــود.
یکــی از مســائلی کــه همیشــه ســد راه پیشرفــت و
ســازندگی در افغانســتان بــوده و موجــب دلرسدی مجامــع
بیناملللــی شــده ،فســاد بــوده اســت .فســاد گســرده
در ابعــاد گوناگــون کــه ســالها از آن حــرف زده شــده و
حکومتهــا نیــز هــر کــدام قــول مبــارزه بــا آنرا داده؛ امــا
در عمــل ،کاری انجــام نــداده انــد .دولتهــای گذشــتهی
افغانســتان فرصتهــای بزرگــی را بــه همیــن دلیــل از
دســت داده و بــه جــای پرداخــت بــه منافــع ملــی و مــردم
افغانســتان ،مشــغول تجارتهــای خانوادگــی و زرانــدوزی
شــدند؛ فســادی کــه همــه چیــز ایــن رسزمیــن را بــر بــاد
داد و کار را بــه جایــی رســاند کــه بگوینــد ،کمــک کــردن بــه
ایــن رسزمیــن و ملــت بیفایــده اســت.
ایــن خیلــی بــد اســت کــه روزنامـهی یــک کشــور خارجی
بنویســد ،تنهــا از مــواد ســوخت و تیــل مــورد نیــاز ارتــش
امریــکا و افغانســتان بیــش از  154میلیــون دالــر دزدی
شــده اســت .بارهــا رســانههای خارجــی و داخلــی گــزارش
دادنــد و نوشــتند کــه حکومــت افغانســتان در مبــارزه بــا
فســاد بیتفــاوت اســت و برنامههــای بازســازی ،بــه دلیــل
فســاد گســرده ،نــه تنهــا پیرشفتــی نداشــته کــه نتیج ـهی
بــر عکــس داده اســت .ادارهی بازرســی عمومــی امریــکا یــا
«ســیگار» پیشتــر گفتــه بــود کــه اگــر اختــاس ،رشــوت و
فســاد در افغانســتان از بیــن نــرود ،پــول مالیاتدهنــدگان
ایــن کشــور در افغانســتان هــدر م ـیرود.
فســاد در بدن ـهی حکومــت آنقــدر گســرده و پیچیــده
بــود کــه حکومتهــای گذشــته ،رســا از کنــرل آن عاجــز
ماندنــد و گفتنــد کــه حــد اقــل پولهــای تــان را از کشــور
خــارج نکنیــد .ســیگار ،روزی نوشــته بــود کــه هیــچ تغیی ـ ِر
عمــدهای در کارآمــدی و تأثیرگــذاری دادســتانی کل
افغانســتان نیامــده و ایــن دفــر پیشــنهاد امریکاییهــا را
بــرای آمــوزش شــیوههای جدیــد تحقیــق رد کــرده اســت.
واشنگنتپســت بــه رصاحــت گفتــه ،فســاد آنقــدر زیــاد
بــود کــه بیشــر صاحبمنصبــان بــوی پطــرول میدادنــد.
آنچــه مشــخص اســت ،ایــن کــه زمــامداران ایــن رسزمیــن
در متــام ابعــاد نــاکام ماندنــد و یــک فرصــت اســتثنایی
بــرای نجــات افغانســتان را از دســت دادنــد تــا بــه گفت ـهی
واشنگنتپســت ،افغانســتان پــس از ایــن همــه ســال،
هنــوز هــم وضعیتــی شــبیه آملــان نــازی پــس از جنــگ در
ســال  1951داشــته باشــد .نــر چنیــن گزارشهایــی و
بــه میــان آمــدن شــائبههای جــدی شکســت امریــکا در
افغانســتان ،موجــب میشــود کــه گفتوگوهــای صلــح
احتاملــی و آینــدهی ایــن کشــور ،بیــش از گذشــته زیــر
تأثیــر ایــن فضــا قــرار گرفتــه و دشــمنان ایــن رسزمیــن
بــرای تعییــن تکلیــف ،دســت بــاال داشــته باشــند .ایــن
کــه دولــت امریــکا ،حقیقتهــا را وارونــه بــه مــردم خــود
گــزارش داده اســت ،یــا نــه ،یــک بخــش ماجــرا اســت؛ اصــل
ســخن آن اســت کــه زمــامداران بیبرنامــه و نظــام سیاســی
مریــض افغانســتان نیــز در بــه وجــود آمــدن چنیــن فضایــی
بیتقصیــر نبودنــد.

چرا امریکاییها در جنگ افغانستان محکوم به شکست اند؟

سیدمهدی حسینی
چهــل ســال میشــود کــه افغانســتان درگــرداب جنــگ
خونبــار و ویرانگــر دســت و پــا میزنــد .آغازگــر ایــن
جنــگ شــوروی ســابق بــود کــه در ســال  1979بــرای
گســرش نظــام کمونیســتی بــه افغانســتان لشکرکشــی کــرد.
در جریــان ایــن حملــه ،بــرای جلوگیــری از نفــوذ کمونیســتی
شــوروی ،واشــنگنت و اســامآباد بــه شــمول عربســتان
ســعودی ،هــر آنچــه کــه در تــوان داشــتند تــا از نفــوذ
شــوروی بــه ایــن کشــور جلوگیــری کننــد ،بــه کار بســتند.
قبــل از ده ـهی دو هــزار ،بــا توجــه بــه معــادالت حاکــم بــر
دوران جنــگ رسد ،ایــن ســه کشــور در یــک رقابــت شــدید،
تــاش ورزیدنــد کــه حلقــه را بــرای مســکو تنــگ ســازند تــا
رویکــرد شــوروی نســبت بــه افغانســتان محکــوم بــه شکســت
شــود .حملــهی شــوروی یــک جنــگ متــام عیــار بــود؛
امــا در فرجــام بــا شکســت تلــخ روبــهرو شــد و بعــد از آن،
افغانســتان بــه میــدان جنگهــای اســتخباراتی قدرتهــای
بــزرگ مواجــه شــد و ایــن جنــگ حداقــل در بیســت ســال
اخیــر قربانیهــای بیشــاری را بــه جــای گذاشــت .بــه
عبــارت دیگــر ،جنــگ نیابتــی در نظــم نویــن افغانســتان در
الیههــای مختلــف جریــان پیــدا کــرد و اجــازه ندادنــد کــه
افغانســتان از دایــرهی جنــگ و خشــونت بیــرون شــود.
پــس از حادثــهی یازدهــم ســپتامرب ،جــورج بــوش،
رییسجمهــور پیشــین امریــکا ،از ســال  2001تــا 2008
«راهــرد ضــد تروریــزم» و توســل بــه جنــگ را در نــرد بــا
القاعــده در پیــش گرفــت و ســازماندهی کــرد .دولــت
وقــت امریــکا بــر ایــن عقیــده بــود کــه نیروهــای وابســته بــه
القاعــده بزرگتریــن خطــر بــرای منافــع امریــکا اســت و
تصمیمگیرنــدگان واشــنگنت ترجیــح دادنــد کــه طالبــان در
افغانســتان خطــری بــه حســاب منیآینــد و قابــل مدیریــت
اســتند؛ بــه همیــن خاطــر ،مقامهــای امریکایــی در طــول
هــژده ســال گذشــته ،طالبــان را در حاشــیهی تصمیمگیــری
قــرار داد و بــا هــدف نابــودی تروریــزم (القاعــده) وارد
افغانســتان شــد .عــدم مبــارزهی امریــکا بــا طالبــان یکــی
از اشــتباهاتی بــود کــه ایــن فرصــت را بــه طالبــان داد تــا
بــا ســازماندهی دوبــاره بــه همــکاری القاعــده قدرتمنــد
شــود .انســجام مجــدد طالبــان از یکســو منافــع امریــکا را
بــا تهدیــد بالقــوه مواجــه کــرد و از ســوی دیگــر ،افغانســتان
را بــه عنــوان پناهــگاه و مرکــز تعلیامتــی بــرای حمــات
تروریســتی مبــدل کــرد.
اکنــون 18ســال از ایــن جنــگ نفسگیــر میگــذرد؛ نــه
امریکاییهــا بــه نتیج ـهی ملموســی دســت یافتــهانــد و نــه
هــم افغانهــا بــه رفــاه و آرامــش رســید ه انــد .در طــول ایــن
مــدت ،تــا کنــون هیــچ مقــام امریکایــیای رســا اعــراف
نکــردهانــد کــه آنهــا در افغانســتان پیــروز منیشــوند بلکــه
بــا اعالمیههــا و بیانیههــای مقبــول ،جنگیــدن و حضــور خــود
را در افغانســتان توجیــه کردنــد .روزنامـهی واشنگنتپســت بــه
دو هــزار صفحــه اســناد محرمان ـهی دولــت امریــکا در بــارهی

جنــگ افغانســتان دســت پیــدا کــرده و ایــن اســناد نشــان
میدهــد چطــور طــی  ۱۸ســال گذشــته دولتهــای مختلــف
خ ســفید بــرای «موفــق نشــان دادن» طوالنیتریــن جنگ
در کا 
در تاریــخ امریــکا ،حقایــق را از مــردم ایــن کشــور پنهــان کــرده
انــد .واشنگنتپســت بــرای تهی ـهی ایــن اســناد کــه چندیــن
ســال تــاش کــرده ،در مجمــوع جنــگ افغانســتان را «غیرقابل
فتــح» عنــوان کــرده اســت.
در ایــن اســناد کــه چهــار صــد مقــام نظامــی و ملکــی
بلندپای ـهی امریــکا مصاحبــه کــرده ،گفتــهانــد کــه ایــاالت
متحــدهی امریــکا در جنــگ افغانســتان چــه اشــتباهاتی
را مرتکــب شــده و چگونــه در منجــاب جنــگ بیستســاله
افتــاده اســت .جیمــز دابینــز ،مناینــدهی پیشــین امریــکا
بــرای افغانســتان و پاکســتان ،یکــی از مصاحبهشــوندگان
ایــن اســناد اســت .او در ایــن مصاحبــه گفتــه اســت:
«مــا کشــورهای فقیــر را اشــغال منیکنیــم کــه آنهــا را
ثروتمنــد کنیــم؛ مــا بــه دیکتاتوریهــا حملــه منیکنیــم
کــه آنجــا دموکراســی جــاری کنیــم؛ بلکــه مــا بــه کشــورهای
پرخاشجــو و خشــن حملــه میکنیــم تــا آنجــا صلــح برقــرار
کنیــم و آنچــه آشــکار اســت در انجــام ایــن مأموریــت در
افغانســتان نــاکام ماندیــم».
داگالس لــوت ،مقــام ارشــد ســابق واشــنگنت پیرامــون
جنــگ افغانســتان بــود کــه در دو دورهی حکومــت «بــوش و
اوبامــا» در افغانســتان حضــور داشــت .او در ایــن مصاحبـهی
گفتــه اســت کــه امریــکا بــه طــور بنیــادی از شــناخت
افغانســتان بازمانــده ،هــر آنچــه کــه میکــرد ،رس در
منــیآورد».
بــر اســاس نوشــتهی روزنامــهی واشنگنتپســت ،دههــا
مقــام امریکایــی و افغــان در خــال ایــن مصاحبههــا گفتــه
انــد کــه بســیاری از سیاســتها و برنامههــای امریــکا
از آمــوزش پولیــس و نظامیــان افغــان گرفتــه تــا جنــگ بــا
کشــت و تجــارت تریــاک ،از نخســت محکــوم بــه شکســت
بــود؛ چــرا کــه بــر اســاس مفروضــات خــام و بــدون درک و
شــناخت از ایــن کشــور طــرح شــده بــود.
یافتههــای ایــن روزنامــه در تهیــهی اســناد جنــگ
افغانســتان نشــان میدهــد کــه دولــت بــوش ،اوبامــا و ترامــپ
تــاش کردنــد کــه حضــور نظامــی امریــکا در افغانســتان را
ی کــه بنــا بــر اظهارات
«موجــه و مؤفــق» جلــوه دهنــد ،در حالـ 
مقامهــای پیشــین امریــکا ،عــدم پیــروزی امریــکا در
طوالنیتریــن جنــگ افغانســتان از هــان ســالهای قبــل
مشــخص بــود؛ جنگــیکــه یکــی از طوالنیتریــن نربدهــا
در تاریــخ امریــکا محســوب میشــود .طبــق آمــاری کــه
روزنامـهی واشنگنتپســت از وزارت دفــاع امریــکا ،چنــد نهــاد
دولتــی و غیــر دولتــی جمـعآوری کــرده ،از آغــاز ســال 2001
تــا کنــون ،نزدیــک بــه  160هــزار افغــان کشــته شــدهانــد.
عمدهتریــن موضوعــی کــه ،امریــکا را در جنــگ
افغانســتان زمینگیــر کــرده ،عــدم شــناخت درســت از
وضعیــت فرهنگــی و اجتامعــی افغانســتان اســت .زیســت
اجتامعــی و خصوصیــات اتبــاع افغانســتان از کیفیتــیکــه
برخــوردار اســت ،ایــن امــکان را بــه وجــود منــیآورد کــه
کشــورهای بــزرگ بــا وجــود امکانــات و مزیتهایــی ،در
متامــی زمینههــای مختلــف سیاســی و اقتصــادی بتواننــد
بــر ایــن کشــور اعــال کنــرل کنــد .کنــرل یــک کشــور بــه

تنوع هویتی که به معنای
فقدان اجامع هویتی محسوب
میشود ،از یک طرف منجر
به حیات بحران دایمی در
افغانستان شده که جنگ
دایمی میان بخشهای مختلف
جامعه ماهیت روزمرهگی پیدا
کرده است و از طرف دیگر،
ناممکن میسازد که نیروهای
خارجی بتوانند در نخست
بر کشور مسلط شوند و دوم
بتوانند جامعهی افغانستان را
اداره کنند .در چنین وضعیتی،
جنگ و خشونت استمرار
یافته ،رفته رفته به یک اجامع
ضد بیگانه مبدل میشود؛ بنا
بر این ،عدم شناخت درست
امریکا از افغانستان ،هژمون
بودن این کشور را در جغرافیای
افغانستان زیر سؤال برده
است.
ویــژه افغانســتان کــه بــا بحــران هویتــی روبـهرو اســت ،بــرای
کشــورهای خارجــی امکانناپذیــر اســت .از هــان آغــازی
کــه ایــاالت متحــده بــرای ورود بــه افغانســتان تصمیــم گرفت،
افغانســتان در یــک رقابــت هویتــی مواجــه بــود .هویــت قومی
و هویــت مذهبــی بــا درنظرداشــت ویژگیهــای جغرافیایــی،
جنبههــای مختلــف مبانــی هویتــی را تشــکیل میدادنــد.
از جانــب دیگــر ،تنــوع هویتــی کــه بــه معنــای فقــدان اجــاع
هویتــی محســوب میشــود ،از یــک طــرف منجــر بــه حیــات
بحــران دایمــی در افغانســتان شــده کــه جنــگ دایمــی میــان
بخشهــای مختلــف جامعــه ماهیــت روزمرهگــی پیــدا کــرده
اســت و از طــرف دیگــر ،ناممکــن میســازد کــه نیروهــای
خارجــی بتواننــد در نخســت بــر کشــور مســلط شــوند و
دوم بتواننــد جامع ـهی افغانســتان را اداره کننــد .در چنیــن
وضعیتــی ،جنــگ و خشــونت اســتمرار یافتــه ،رفتــه رفتــه بــه
یــک اجــاع ضــد بیگانــه مبــدل میشــود؛ بنــا بــر ایــن ،عــدم
شــناخت درســت امریــکا از افغانســتان ،هژمــون بــودن ایــن
کشــور را در جغرافیــای افغانســتان زیــر ســؤال بــرده اســت.
کمیســیون امــور دفاعــی و امنیتــی مجلــس مناینــدگان
بــا تأییــد محتــوای اســناد محرمان ـهی روزنام ـهی واشــنگنت
پســت از جنــگ افغانســتان ،میگویــد کــه امریــکا در 18
ســال گذشــته بــا وجــودیکــه حضــور نظامــی گســرده
داشــت و پولهــای هنگفتــی را در افغانســتان هزینــه کــرد،
ولــی مؤثریــت و بازدهــی ایــن حضــور و کمکهــای مالــی در
افغانســتان چشــمگیر نبــوده اســت.
علیاکــر جمشــیدی ،عضــو کمیســیون امــور دفاعــی
و امنیتــی مجلــس مناینــدگان ،بــه روزنامــهی صبــح کابــل
بیــان میکنــد کــه امریکاییهــا بــا هــدف ایجــاد یــک
نظــام سیاســی باثبــات ،محــو تروریــزم و از بیــن بــردن کشــت
و قاچــاق موادمخــدر بــه افغانســتان آمدنــد؛ امــا پــس از
هــژده ســال ،هنــوز هــم نــه یــک نظــام سیاســی باثبــات در
افغانســتان وجــود دارد ،نــه تروریــزم از بیــن رفتــه و نــه هــم
موادمخــدر کاهــش یافتــه اســت .بنــا بــر ایــن ،آنچــه را کــه
روزنام ـهی واشنگنتپســت نــر کــرده ،بــر موضوعــات ذیــل
صــدق میکنــد.
ایــن عضــو مجلــس مناینــدگان در خصــوص رویکــرد
کنونــی امریــکا در جنــگ افغانســتان ،میگوید کــه مذاکرهی
امریــکا بــا گــروه طالبــان ،در یــک مســیر نادرســت پیــش
مــیرود؛ زیــرا امریکاییهــا از یکســو رسمایهگذاریهــای
 18ســال اخیــر خــود را از بیــن میبرنــد و از ســوی دیگــر،
حضــور خــود را در ایــن کشــور غیرمؤثــر میســازد .بــه بــاور
او ،در واقــع ،آغــاز مذاکــره بــا ایــن گــروه ،واشــنگنت بــه
طالبــان مرشوعیــت داد؛ طالبانــیکــه رهــرانشــان در
منطقــهی آزادانــه گشــت و گــذار منیتوانســت؛ امــا امــروز
بــه یــک گــروه نظامی-سیاســی در ســطح جهــان مطــرح
شــده و توقعــات آنهــا را بلنــد بــرده اســت.
بــا ایـن کــه ،مذاکــرهی امریــکا و طالبــان مبنــی بــر قطــع
جنــگ در افغانســتان رسعــت گرفتــه و احتــال امضــای
توافقنامــهی طرفهــا وجــود دارد؛ امــا برخــی از اعضــای
مجلــس مناینــدگان ،ایــن مذاکــره را معاملــهی امریــکا بــا
پاکســتان و گــروه طالبــان میداننــد .علیاکــر جمشــیدی
میگویــد کــه توافــق دو طــرف مبنــی بــر ایــن کــه امریــکا
دیگــر علیــه طالبــان منیجنگــد و طالبــان هــم بــه اهــداف
امریکایــی حملــه منیکننــد ،در واقــع واشــنگنت اجــازه
میدهــد کــه طالبــان از طریــق زور در جغرافیــای افغانســتان
مســلط شــوند کــه در ایــن صــورت ،ایــن کشــور بــار دیگــر بــه
کام گروههــای تروریســتی ســقوط خواهــد کــرد.
هرچنــد ،انتظــار مــیرود کــه در آینــدهی نــه چنــدان
دور ،امریکاییهــا و طالبــان توافقنامــهی صلــح را امضــا
کننــد؛ امــا بــاز هــم ،قطــع جنــگ و خشــونت در افغانســتان،
رؤیــای بیــش نیســت؛ زیــرا طالبــان نــه دولــت موجــود را
بــه رســمیت میشناســند و نــه هــم مســألهی انتخابــات
ریاســتجمهوری را .ایــن احتــال وجــود دارد کــه جنــگ
میــان طالبــان و دولــت افغانســتان تــا مدتهــای طوالنــی
همچنــان ادامــه خواهــد یافــت.

«هاراگیری» هشتمین سامورایی

من یک معتادم

کنرتل و تحمل عواطف
قبل و بعد اعتیاد

نعمت رحیمی

شامره 136
 چهارشنبه

 )1یــک ســامورایی اگــر بیــن مــردن و زندگــی دو دل
باشــد ،بیدرنــگ مــرگ را انتخــاب میکنــد.
 )2در انجــام کارهــای بــزرگ همــت کــن ،چــون ماهــی در
آب زالل زنــده میمانــد.
 )3راه کامل بیپایان است.
 )4آراسته بودن ،شیوهی زندگی یک سامورایی است.
 )5در کار ،جان و دل بگذار و برتریطلب باش.
 )6در هفت نفس ،تصمیمت را بگیر.
 )7زبان را نگه دار ،چون فروتنان محبوب اند.
 )8زیردستان را آفرین کن و انتقادپذیر باش.
 )9مــرد تکفــن بــه کار نیایــد (تکفــن= یــک فــن یــاد
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مردم برای او اشک ریختند،
شمع روشن کردند و تابوت او
در میان اندوه فراوان بدرقهی
شایسته و درخور شد .نهاد
«انسان» و جامعهی مدنی
تصمیم گرفت ،جایزهای را به
نام «جایزهی برش دوستانهی
ناکامورا» در روز جهانی
حقوق برش ،به کسی بدهد که
فعالیتهای ارزندهی حقوق
برشی دارد« .کاکا مراد»
افغانستان که میخواست،
وطن دومش را روزی
گلوگلزار ببیند ،آرزوهایش را
به گور برد.

 11دسامرب 2019

«بوشــیدو» (طریقــت جنگجویــی /رزمنــده) کــه دارای
انضبــاط شــخصی ،مهــارت ،شــجاعت ،اطاعــت ،احــرام و
ایثــار بــود ،پیــروی میکردنــد.
بــه برخــی از خصوصیــات یــا ایدئولــوژی یــک ســامورایی
اشــاره میکنــم کــه دقیقــن هــان اســت کــه دکــر ناکامــورا
در مــدت بیــش از  30ســال خدمــت در افغانســتان ثابــت
کــرد:

داشــته باشــد).
 )10همیشه چون نخستین دیدار ،فروتن باش.
 )11اگر هم میبازی ،جانانه بباز.
 )12هیــچ کاری را کوچــک نبیــن و در کارهــای بــزرگ از
چیزهــای کوچــک بگــذر.
کاکا مــراد هــم ،پــس از نزدیــک بــه  35ســال خدمــت
بیشــائبه و مســتمر ،وقتــی یــازده ســال پیــش ،پــس از تــرور
شــدن همــکارش ،بیــن مــرگ و زندگــی مــردد شــد ،بیدرنــگ
ادامــهی کار و خدمــت بــه مــردم افغانســتان را برگزیــد ،او
میدانســت دشــمنان رسســبز شــدن ایــن رسزمیــن ،روزی
بــه رویــش آتــش میکننــد؛ امــا مانــد و مــرگ را برگزیــد.
درســت مثــل یــک ســامورایی رسبلنــد و وفــادار.
او بــه کارهــای بــزرگ همــت گامشــت ،بیابانهــای
خشــک را بــه جنــگل و مــزارع ســبز بــدل کــرد ،آراســته و
منظــم بــود ،دل و جــان در کار گذاشــت و کارش را بــه خوبــی
پیــش بــرد.
مــردم و زیردســتان برایــش اشــک ریختنــد و نالــه
کردنــد؛ چــون او مــرد «تکفــن» نبــود ،مهاجریــن را مــداوا
کــرد ،کلینــک ســاخت ،چــاه حفــر کــرد ،کانــال آبرســانی
راهانــدازی کــرد و تــا آخــر مثــل روز اول ،فروتــن و صمیمــی
بــود.
هرچنــد دشــمنان افغانســتان بــا کشــن او بردنــد؛ امــا
ناکامــورا نباخــت .مــردم و افغانســتان باختنــد .اگــر مــرگ او
یــک باخــت باشــد ،ناکامــورا درســت مثــل کســی باخــت کــه
ـرد.
حریــف هیــچ لذتــی از بــردش نَـ َ َ
تصویــری کــه ممکــن اســت بیشــر مــا (بــه خصــوص
اهالــی هــر) از جاپــان داشــته باشــیم ،برگرفتــه از آثــار
«کرواســاوا» و فیلــم هفتســامورایی او باشــد؛ فیلــم حامســی
و جــزو ده فیلــم برتــر تاریــخ ســینام .داســتان هفــت دالور
کــه بــرای مــن ،ناکامــورا هشــتمین نفــر ایــن دالوران اســت.
او مثــل یــک ســامورایی دالور ،کــه «هاراگیــری» یــا مــرگ
رس «دار» ترجیــج م ـیداد ،مــرگ رسخ
پــاک را بــه رفــن بــه ِ
را برگزیــد و بــه خواســتهاش کــه مــردن در افغانســتان بــود،
رســید.
در شــیوهی زندگــی یــک ســامورایی ،سختکوشــی
اهمیــت فــراوان دارد ،روحیــهای کــه در تحــول جامعــهی
جاپــان و خدمتهایــی کــه کاکا مــراد در افغانســتان انجــام
داد ،کامــا مشــهود بــوده اســت.
یــک ســامورایی واقعــی بــه دلیــل روبــهرو بــودن بــا
خطرهــای دامئــی ،زندگــی را بیثبــات و ناپایــدار میدانــد.
بــرای همیــن ،وقتــی مــرگ در یــک قدمــی ناکامــورا بــود،
او هیــچ وقــت نرتســید .بــه کارش ادامــه داد و بــه ریــش
دشــمنان افغانســتان خندیــد!
همــواره ســاموراییهایی کــه قــرار بــود محاکمــه و اعــدام
شــوند ،وصیتنامههــای خــود را مینوشــتند و مقــداری
مــوی رس خــود را در آن گذاشــته و رفــن بــه چوبــهی دار
را بــرای خــود ننــگ میدانســتند .آنهــا مــرگ پــاک یــا
«هاراگیــری» را انتخــاب میکردنــد.
در واقعــهی ســاکای کــه چنــد ســامورایی گنــاهکار
شــناخته شــدند ،اعــام کردنــد کــه از اوامــر اطاعــت کــرده
و روا نیســت ،کســی بــه جــرم انجــام وظیفــه اعــدام شــود.
مــردم جاپــان بــا دیــد زیباشــناختی و ارزشــی بــه هاراگیــری
میبیننــد .آنهــا هاراگیریکننــده را مزمــت نکــرده و بــا
دیــدهی احــرام بــه آن نــگاه میکننــد.
هاراگیــری بــا خودکشــی فــرق دارد؛ چــون خودکشــی
بیــزاری از دنیــا اســت و هاراگیــری بــا رشافــت ،شــجاعت و
فــداکاری مرتبــط اســت.
حــاال چنــد روز از رفــن یــک ســامورایی دیگــر گذشــته؛
ســاموراییای کــه از خــود یادگارهــای زیبــا بــه جــا
گذاشــته اســت؛ اگــر کســی بــه یــاد او هــم نباشــد ،باکــی
نیســت؛ چــون ســبزهزارها ،درختــان ،گلهــا و مــزارع رسســبز
ننگرهــار ،تــا قیامــت بــه یــاد او خواهنــد بــود.

دو مؤلفهی «تحمل عواطف قبل از اعتیاد» و
«کنرتل عواطف بعد از اعتیاد» هر دو به اندازهی
هم برای هر یک ما مهم است ولی با یک تفاوت
و آن هم این که «تحمل عواطف قبل از اعتیاد»
تأثیرگذاری منفی دارد و این که کسی اگر عواطف
خود را نشناسد ،بدون شک به محض این که یکی از
شاخصهای عاطفی او را تحریک کنید ،فرد از خود
واکنش نشان میدهد و اگر فرد نتواند عواطف خود
را کنرتل کند با مشکل روبهرو خواهد شد.
منونهی بارز این مصداق خودم میباشم و تا
چندی پیش هم به این رابطه پی نربده بودم .یکی
از دالیلی که فرد را میتواند به سمت مرصف مواد
مخدر بکشاند ،تفکیک یا متامیز ساخنت دو مؤلفه
«تحمل عواطف قبل از اعتیاد» و «کنرتل عواطف
بعد از اعتیاد» از دیگر افرادی را که از شخصیت
عاطفی برخوردار استند ،زودتر به سمت مرصف مواد
مخدر میکشاند.
فرد عاطفی که با کوچکترین اتفاق شاد و
غمگین میشود و یا با اندک حرفی که از اطرافیانش
میشنود عصبی یا تندخوی میشود مطمئنا تا قبل
از اعتیاد این گونه نبوده است .او پیش از اعتیاد هم
شاد و غمگین میشد .او افرسدگی شدید میگرفت،
اسرتس داشت و موارد بسیار اما فرد عاطفی تا قبل
از این که به مواد مخدر روی بیاورد متامی عواطفی
که به آن اشاره داشتم را تنها تحمل میکرد و تحمل
این عواطف به خودی خود در فرد واکنشهایی نیز
به همراه داشت.
این واکنشها بیشرت به صورت پنهان در فرد
تبارز میکرد و فرد که منیخواست در جمع مجبور
شود تا واکنشهای عاطفیاش را بروز دهد ،پناه
میبرد به انزوا و تالش میکرد حداقل در مواقع بروز
واکنشهای عاطفی خود دور از چشم جمع باشد.
به دلیل همین مسأله بود که من هم تا قبل از
این که دچار مرصف اجباری مواد مخدر شوم ،برای
مدتی و قبل از این که به معنای واقعی دچار مرصف
مواد مخدر شوم خودم را از متام جمعها پنهان کرده
بودم و حتا حارض نبودم که در خیابان یا اماکنی که
تعداد نامعلومی از افراد رفتوآمد میکردند ،حضور
پیدا کنم و همین انزواطلبی دیگر کمکم من را به
سمت افرسدگی شدید میبرد.
در واقع من در این مرحله مشغول به این بودم
که به نوعی افکار منفی و عواطفی که در اوج بروز
کردن خود بودن را تحمل کنم .تحمل عواطف به
مراتب سختتر از کنرتل عواطف است .با طوالنی
شدن مدت تحمل عواطف برای من دیگر که به راه
حلی برای رهایی از دست انزواطلبی و افرسدگی
فکر میکردم که هر ذهنی در چنین تنگنایی قرار
میگرفت به رساغ جایگزینی میرفت و در چنین
رشایطی طبیعتا روی خواهیم آورد به مرصف مواد
مخدر؛ اما خیلی باید هوشیار باشیم چون راه حل
مرصف مخدر نیست بلکه مواد مخدر یک آغاز است.
مشکالت اساسی و مهم زندگی یک معتاد زمانی
است که وی رشوع میکند به مرصف اجباری مواد
مخدر و تصور کنید فرد معتاد با آن درجه باالی
عواطفی که دچارش است ،چطور میتواند در
روزهایی که نشئه یا خامر است ،عواطف خود را
کنرتل کند.
تجربهی من نشان داده است ،فردی که مواد
مخدر مرصف میکند هیچ گاه منیتواند در کنرتل
عواطف خود موفق باشد و کنرتل عواطف به صورت
موفقانه در دوران اعتیاد امکانپذیر نیست .کنرتل
عواطف زمانی قابل عمل و اجرایی است که فرد مواد
مخدر را کنار گذاشته باشد و به زندگی پاک روی
بیاورد .این را هم باید بدانیم ،تا هنگامی که مواد
مخدر مرصف میکنیم و به زندگی عادی برنگشتیم،
همیشه در تالش این استیم که عواطف خود را
تحمل کنیم .این کار به معنای آن است که ما خود
را از چشم دیگران پنهان نگه داریم؛ اما زمانی که
فرد معتاد دارای توانایی این باشد که بعد مدتی به
زندگی پاک یا هامن زندگی بدون مواد مخدر برگردد
و در حالت عادی قادر به انجام کارهای روزمرهاش
شود آن وقت است که آن معتاد پاک توانایی کنرتل
عواطف خود را هم به دست میآورد.
مطمئنا در زمان مرصف مواد مخدر فرد معتاد اگر
دچار واکنشهای عاطفی میشد باید مهارتهای
بسیاری را میداشت تا عواطف خود را تحمل کند؛
اما زمانی که فرد معتاد عاری از مواد مخدر میشود،
دیگر برای کنرتل عواطف خود به مهارتهای سخت
نیاز ندارد.

سال اول

حسن ابراهیمی

www.subhekabul.com

«تتســو ناکامــورا» (کاکا مــراد) ،نخســتین بــار در ده ـهی
 70پــا بــه افغانســتان گذاشــت و مــا او را بــا وجــودی کــه
هموطــن مــان بــود ،درســت نشــناختیم .بــا وجــودی کــه
تروریســتان یــازده ســال پیــش« ،کازویــا ایتــو» ،یکــی از
همکارانــش را کشــتند؛ امــا او خــم بــه ابــرو نیــاورد .مــردی
کــه بــا همــه دوســت بــود و مــردم احــرام زیــادی بــه او
داشــتند .بــا وجــودی کــه بــه مهاجــران افغــان کمــک پزشــکی
میرســاند؛ وقتــی فهمیــد کــه خشکســالی و آبهــای
آلــوده ،خطــری بزرگتــر از کلــورا اســت ،مســیر خدمتــش
را تغییــر داد .چــاه کنــد و بــا روشهــای ســنتیای رسزمیــن
آفتــاب تابــان ،بــه مــردم یــاد داد کــه چطــور میتواننــد،
محصــول و درآمــد بهــر داشــته و بــه زندگــی فکــر کننــد،
هامنگونــه کــه در ســخنرانیاش گفتــه بــود :بهــر اســت
بــه زندگــی فکــر کنیــم ،نــه مــرگ و جنــگ.
ناکامــورا کــه روزی گفتــه بــود ،خوشحــال میشــود اگــر
در افغانســتان مبیــرد؛ اهــل «فوکــوکا» بــود .نزدیــک بــه نیــم
عمــرش را بــه مــردم افغانســتان خدمــت کــرد ،درمــانگاه و
شــبکهی آبرســانی «مرواریــد» را ســاخت؛ چــون معتقــد بــود
کــه ایــن کار از عملکــرد  100داکــر بهــر اســت؛ او بــا
شــعار «بــرای درخشــش نــور بــه گوشـههای تاریــک» ،مشــکل
خوراکــی مــردم را حــل و بــا خــودش ســبز شــدن را بــه همــه
جــا بــرد ،فارمهــای گاوداری ایجــاد کــرد ،محصولهــای
کشــاورزی را افزایــش داد و بــازار میــوه را رونــق بخشــید.
او بــرای کارهــای انســان دوســتانه و ارزشمنــدش،
جایزههــای زیــادی بــرد و تذکــرهی افغانــی گرفــت .زندگــی
پربــار و خدمتهــای ارزنــدهاش از هــر کســی بیشــر بــود؛
چــون  24300هکتــار زمیــن خشــک و بیابانــی را بــه بهشــت
ســبز ،پــرگل و حاصلخیــز بــدل کــرد.
او روح بزرگــی داشــت کــه رفتنــش فقــط دشــمنان
افغانســتان را خوشحــال؛ امــا مــردم و دوســتداران
ایــن رسزمیــن را غــمزده کــرد؛ از نخســتوزیر جاپــان تــا
ســخنگوی دبیــرکل ســازمانملل و رییسجمهــور غنــی،
همــه تســلیت گفتنــد!
مــردم بــرای او اشــک ریختنــد ،شــمع روشــن کردنــد و
تابــوت او در میــان انــدوه فــراوان بدرقـهی شایســته و درخــور
شــد .نهــاد «انســان» و جامعــهی مدنــی تصمیــم گرفــت،
جایــزهای را بــه نــام «جایــزهی بــر دوســتانهی ناکامــورا» در
روز جهانــی حقــوق بــر ،بــه کســی بدهــد کــه فعالیتهــای
ارزنــدهی حقــوق بــری دارد« .کاکا مــراد» افغانســتان کــه
میخواســت ،وطــن دومــش را روزی گلوگلزار ببینــد،
آرزوهایــش را بــه گــور بــرد.
چرا «هاراگیری» هشتمین سامورایی؟
منیدانــم چــرا هــر وقــت بــه ناکامــورا میاندیشــم یــاد
گفتــهی دکــر علیرشیعتــی میافتــم کــه خدایــا ،بــه مــن
زیســتنی عطــا کــن کــه در لحظــهی مــرگ ،بــر بیمثــری
لحظ ـهای کــه بــرای زیســن گذشــته اســت ،حــرت نخــورم
و مردنــی عطــا کــن کــه بــر بیهودگــیاش ســوگوار نباشــم،
بگــذار تــا آن را مــن خــود انتخــاب کنــم ،خدایــا چگونــه
زیســن را تــو بــه مــن بیامــوز؛ چگونــه مــردن را خــود خواهــم
آموخــت.
«کاکا مــراد» ســنگ محــک خوبــی در ایــن وانفســای
زندگــی در مقایســه بــا زمــامداران مــا و گفتــهی دیگــری
اســت کــه« :بــرای کســی کــه میفهمــد ،هیــچ توضیحــی
الزم نیســت و بــرای کســی کــه منیفهمــد ،هــر توضیحــی
اضافــه اســت ،آنــان کــه میفهمنــد ،عــذاب میکشــند،
آنانکــه منیفهمنــد ،عــذاب میدهنــد؛ مهــم نیســت کــه
چــه مدرکــی داریــد ،مهــم ایــن اســت کــه چــه درکــی داریــد».
ذهــن مــن ایــن روزهــا پــر اســت از ســنگ محکهــای
گوناگــون کــه تصویــر ناکامــورا را بــه مــرگ رشافتمنــد
یــک «ســامورایی» و حتــا فیلــم «هفــت ســامورایی» وصــل
میکنــد .حــس میکنــم از شــعرهای حامســی قــرون
وســطا تــا ا ُپراهــای «آکیــرا کروســاوا» و «جــرج لــوکاس»
کــه پــر از داســتانها ،شمشــیر و مهارتهایــی انــد کــه
عصــارهاش «کاکا مــراد» اســت .شــبیه یــک ســامورایی
شــجاع و شکســتناپذیر کــه مثــل «میاموتــو موساشــی» بــا
یــک شمشــیر تیــز و بــا دســت خالــی نینجاهــای جهــل و
خشکســالی را در ننگرهــار تــار و مــار میکنــد.
ســاموراییها بــه دوســتان خــود وفــادار بودنــد و از نظــام
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چهارشنبه

مجیب ارژنگ
در شــهری کــه ســیر ،کنــار هــان قاچاقبــر بــه زندگــی
رشوع میکنــد ،کار در زمســتان بــرای همــه نیســت.
امــا بــا ایــن همــه ســیر کــه آن زمــان  15ســال دارد و تــازه
از ســفر بیســت و چنــد روزهی مهاجــرت رهایــی یافتــه اســت؛
بــدون در کــردن خســتگی در یکــی از گلخانههــای هــان
شــهر بــه کار رشوع میکنــد؛ امــا کار او کاش درون گلخانــه
باشــد تــا از رسمــای بیــرون در امــان مبانــد .او بایــد در کار
نصــب پایههــای فلــزی گلخانــه و محکـمکاری آنهــا و گرفــن
پالســتیک روی ســقف گلخانــه ســهم بگیــرد.
ســیر میگویــد« :هــوا خیلــی رسد بــود و مــا ســقف
گلخانههــا را پالســتیک میگرفتیــم ،بــا ایــن کــه دس ـتکش
هــم داشــتم؛ امــا دســتمه یــخ مــیزد».
ســیر در هــان زمســتان رسد در کار ساختوســاز گلخانــه
مشــغول اســت و شــبها را نیــز بــه ناچــار در محــل کارش
میخوابــد .او بــه همــراه چنــد پــر دیگــر افغانســتانی کــه
بــا هــم کار میکننــد ،شــبها را درون کانتیــر فلــزیای
کــه در محــل کار شــان اســت میگذارننــد ،ســیر حــاال کــه
میبینــد راهــی جــز ادام ـهی وضعیــت ایــن جــا نــدارد ،بــدون
ایــن کــه اخمــی بــه ابــرو بیــاورد بــه کارش در هــان جــا ادامــه
میدهــد.
بهــار از راه میرســد و ســیر نیــز بــرای ایــن کــه ســختی کار
را کمــر بچشــد تغیــر شــغل داده و بــه یکــی از کارخانههــای
کوچــک نجــاری مـیرود تــا از گرمــای گلخانــه در تابســتان در
امــان مانــده باشــد.
ســیر میگویــد کــه صبــح ســاعت هفــت از خــواب بلنــد
میشــدم و میرفتــم بــه ســمت کار و پــس از پنــج یــا شــش
شــام بــه خانــه میآمــدم.
ماههــا میگــذرد امــا ســیر بــاز هــم در هــان کارگاه نجــاری
کار میکنــد و تــازه تــازه کمــی از نجــاری رس در مـیآورد .او بــه
ایــن زندگــی کارگــری خــو گرفتــه اســت .هــر چنــد خوگرفــن
بــا ایــن نــوع زندگــی بــرای مهاجــر افغانســتانی آن هــم بــرای
پــری 15ســالهای کــه بــه خاطــر رهایــی از ســختیهای
دوردســتترین و محرومتریــن والیــت افغانســتان بــه ترکیــه
آمــده اســت .او از افغانســتان فــرار میکنــد کــه پــدرش او را
بــه درس خوانــدن منیگذاشــت و از او میخواســت در کار
کشــاورزی بــا پــدرش شــانه دهــد و مثــل دیگــر مــردان روســتا،
دنبــال زن و زندگــی در همیــن روســتا باشــد.
امــا بــا ایــن همــه ســیر 15ســاله در ترکیــه در شــهری کــه
هیــچ شناس ـهی قبلــی از مــردم ،فرهنــگ ،اقتصــاد و باورهــای
آنــان نــدارد ،زندگــیاش را بــا کار شــاقهمیگذرانــد.
ســیر بــرای ایــن کــه بتوانــد پــول کرایــهی خانــه و نانــش
را در آورد ،بایــد همــهروزه گــرد اره بخــورد و رویــای رفــن بــه
مکتــب و ادامــهی آمــوزش را زیــر چــرخ اره فرامــوش کنــد.
شــش ماهــی بیشــر از کار ســیر در کارخانــهی نجــاری
منیگــذرد کــه او دیگــر خســته از کار و از بــودن در ترکیــه
شــده و شــامها کوشــش میکنــد بــا نوشــیدن یــک بوتــل
آبجــو غــم خــود را فرامــوش کنــد.
امــا ایــن راه حــل نهایــی نیســت .پــس از هــر بــار نوشــیدن
ناچــار اســت دســت آخــر زودتــر بخوابــد تــا بتوانــد فــردا رس
وقــت بــه کار خــود برســد.
ایــن زندگــی یکنواخــت ســیر را بــه ســتوه آورده اســت؛
امــا چــارهای جــز دوام ایــن وضعیــت نیــز منیبینــد ،راهــی کــه
خــود انتخــاب کــرده اســت؛ انتخابــی از رس ناگزیــری امــا حــاال
بایــد پــای لــرزش نیــز بنشــیند.
ســیر میگویــد« :دگــه راه منانــده بــود بــرم ،بایــد میامــدم
ترکیــه ،اینجــه هــم ای رقمــی شــب و روز کار میکنــی ،آخرشــم
مــاه کــه پــوره میشــه از کــرای خانــه باقــی اســتی».
ســیر میگویــد کــه برایــش هیــچ روشــنیای وجــود نــدارد
و او منیدانــد تــا کــی در ترکیــه کارگــری کنــد تــا بتوانــد بــه
زندگــی بخــور و منیــر خــود ادامــه دهــد .منیشــود فهمیــد
ایــن کــه ســیر روزانــه هــر بــاری کــه از نزدیکــی مکتــب رد
میشــود چــه از ذهنــش میگــذرد و چــه حســی از زندگــی
کنونــیاش دارد.
ســیری کــه بــه دلیــل مامنعــت پــدرش از رفــن وی بــه
مکتــب ،از افغانســتان بــه ترکیــه پنــاه م ـیآورد؛ امــا ایــن جــا
در ترکیــه ،زندگــی کارگــری و جــر مهاجــرت او را منیگــذارد
بــه مکتــب بــرود.
ســیر ایــن مــدت را کــه در کارخانــهی نجــاری مــروف
کارگــری اســت ،هــر از گاهــی بــرای خانــوادهاش در افغانســتان
نیــز پــول میفرســتد.
ســیر در ایــن کارخانــه بیشــر کمکدســت اســتادی اســت
کــه کار نصــب را میکنــد ،او بــرای ایــن کار ناچــار اســت همــه
وقــت بــا همیــن اســتاد مبانــد.
بارهــا پیــش آمــده اســت کــه ســیر بــه دلیــل دور بــودن
محــل نصــب و یــا بیشــر بــودن کار تــا ده شــب را در کارخانــه
و یــا در کار مبانــد.
دوام ایــن وضعیــت و مــزد کمــی کــه او بــرای ایــن کار
دریافــت میکنــد ،دوام زندگــی در مهاجــرت را بــرای وی
دشــوارتر کــرده اســت.

حسین مرادی
بــرای وصــول بــه بهجــت فکــری و ســعادت عقلــی ،آنگونــه
کــه از خام ـهی ابــن ســینای بلخــی در قــاط «فیالبهجــة و
الســعادة» یعنــی در «منــط هشــتم» چکیــده اســت ،خواســتم
خوانشــی را از دیباچـهی «علــی امیــری» بــر کتــاب «اشــارات
و تنبیهــات» شــیخالرئیس و «حجتالحــق» در بــازار
معرفــت عرضــه کنــم تــا از یــکســو مقبــول درگاه اربــاب
فضــل واقــع شــود و از دیگــر ســو« ،آیه»هایــی را کــه امیــری
از «ســوره»های متــاع منطقــی ـ فلســفی ،آنهــم از متــاع
گرانســنگ و پربهایــی در حــد «االشــارات و التنبیهــات» بــه
دســت داده اســت ،از دریچــهی فراینــد مکتوبســازی و در
امتــداد خوانــش و قرائــت میراثهــای کتبــی کــه بیهیــچ
دخــل و لغــوی در ایجــاد گفتــان فرهنگــی و دیالــوگ
فلســفی ـ منطقــی بــا گذشــتگان مؤثــر اســت ،تاحــد توانایــی
فکــری و امــداد دادههــای علمــی ،بررســی کنــم.
دیباچــهی اســتاد علــی امیــری ،خوانشــی از گذشــته
اســت .مواجهــه و برخــورد بــا یــک امــر کتبــی ،کــه بــه رغــم
ِغــش و خشهایــی کــه بــر آن در راه ســفر از «گذشــته» بــه
«آینــده» یــا دس ـتکم «اکنــون» وارد شــده اســت ـ مطابــق بــا
گزارشــی کــه جنــاب امیــری ارائــه دادهانــد ـ روی همرفتــه بــه
مــا رســیده اســت و بــر مــا ســخن میکنــد .ایــن امــر مکتــوب،
میراثــی کــه ســالهای آزگار از دســت روزگار پیجوتــاب
خــورده و بــه مــا رســیده اســت ،جــزوی از حیــات فرهنگــی
مــا اســت کــه ســخن از آن ،عــاوه بــر ایــن کــه برخــورد بــا
گذشــته اســت ،هجــرت بــه آینــده نیــز میباشــد .برخــورد
اســتاد علــی امیــری ،چنــان کــه از البـهالی دیباچـهی ایشــان
فهــم میشــود ،شــاید نتوانــد احتــوای کامــل محتــوای اثــر
ابنســینای بلخــی باشــد و بــهگون ـهی اتَــم و احســن بســر
شــکلگیری و تجرب ـهی تاریخ ـیای کــه طــی قــرون متوالــی
و اعصــار متــادی ایــن «میــراث کتبــی» کســب کــرده اســت
ِ
طاقــت ســفر ایــن مســافر همیشــگی را از
و رویهــم رفتــه
گذشــت ه تــا امــروز بررســی و تبییــن کنــد؛ ولــی در نــوع خــود،
از اتفاقهــای تکینــی اســت کــه نظیــر آن کمــر در وادی
«ادب فارســی» اتفــاق افتــاده اســت .نویســنده ،ذریعــهی
چاقــوی دیباچــهی خویــش ،رخــت حایــل میــان «اکنــون»
و «گذشــته» را حکیامنــه قیچــی میزنــد و بــا اکــراه از
«مبتذلنویســی» ،امتنــاع از بهکارگیــری «رویــهی جعــل» و
عبــور از «حالاندیشــی» ،پــا در عرص ـهی ســخن میگــذارد و
بــرای نســل امــروز و آینــده ســخن تحفــه میکنــد .لــذا ایــن
«طــرحوارهی فلســفی» و «شَ ــای کلــی از یــک نظــام دانایــی»
بــر خــاف گفت ـهی جنــاب امیــری ،هــم حکایتــی از گذشــته
میشــود و هــم طرحــی بــرای آینــده .از ایــن رو ،کســی کــه
ایــن حکایتــی از گذشــته را بــه خوانــش میگیــرد و ایــن
طرحــی بــرای آینــده را بازرســی و بازگــو میکنــد ،ذریع ـهی
همیــن بــراق ،خــود نیــز بــه آینــده م ـیرود و بــا پســینیان بــه
گفتوگــو میپــردازد.
مــا بــا دادههــا و ودایــع فرهنگــی خویــش دچــار گسســت
شــدهایــم؛ ایــن گسســت بیهیــچ تردیــد و ابهامــی ناشــی
شــده از عــدم توجــه مــا بــه «میراثهــای فرهنگــی» خصوصــا
میراثهایــی کــه لبــاس کتبــی بــر تــن کشــیدهانــد و بــه
نحــوی مکتــوب انــد ،ناشــی میشــود .هیچگونــه متــاس

قابــل توجهــی بــا میراثهــای کتبــی از ســوی هیــچ کســی تــا
حــال صــورت نگرفتــه اســت تــا بتوانــد تکان ـهای باشــد بــرای
نســل امــروز مــا .گسســت مــا بــا میراثهــای فرهنگـیای کــه
از حوزههــای معرفتــی گوناگــون قصــه میکننــد ،انشــایی از
فقــدان خوانــش و عــدم توجــه بــه میراثهــای کتب ـیای کــه
در ســایهی فرهنــگ بــه رشــد رســیدهانــد میباشــد .خوانــش
میراثهــای کتبــی ،میتوانــد گسســت فرهنگــی را نابــود
کنــد ،تهاجــم فرهنگــی را پاســخ بدهــد ،بدن ـهی فرهنــگ را
فربــه کنــد و بــه آنانــی کــه در گســرهی آن فرهنــگ نقــش
بــازی میکننــد و نفــس میکشــند «شــأن فرهنگــی»
هدیــه دهــد .در حــال حــارض ،مــا دچــار گسســت فرهنگــی
میباشــیم ،کــه همیــن گسســت و عــدم ارتبــاط بــا گذشــته،
هــر روز قیچــی تهاجــم فرهنگــی را تیــز میکنــد تــا مخمــل
«شــأن فرهنگــی» مــا را بــدرد و مرتــب بدن ـهی فرهنــگ مــا را
ویــران کنــد و بــا خش ـتهای بدقــواره و بیدســت و پــا؛ کــه
نــه دســت ســنت آن در «حــوزهی فرهنگــی» مــا کار میدهــد
و نــه پــای اصــاح آن رخصــت گــذر و خیــز مییابــد ،بــرای
مــا بنــای کاشــانهی خاکخــورده و رنگپریــدهی فرهنگــی
جدیــد و اصالحشــده بگذارنــد؛ لــذا وضعیــت را هــر چــه
بیشــر بــه بحــران میکشــند و نظــم را دچــار چالــش
میکننــد ،کــه آخــر «هــان کاســه و هــان آش» کــه
منیشــود هیــچ! حتــا مــا را بــیآش و بیکاســه میکننــد.
از ایــنرو ،اهمیــت و ارزش کار امیــری و پــروژهای کــه ایشــان
در دســت دارنــد ،معلــوم میشــود.
اســتاد علــی امیــری ،چنــان کــه از «خــردآواره» و «خــواب
خــرد» و «اســام» و «فلســفهی ابنســینا» و مقدمــه و تصحیــح
و تعلیــق «االشــارات و التنبیهــات» و یــکرسی فعالیتهــای
دیگــر ،بــر میآیــد در راســتای «خوانــش گذشــته» و
میراثهــای کتبــیای کــه الجــرم بــه «گفتــان فرهنگــی»
منجــر میشــود ،بــا دقــت منطقــی خــاص ،عمــل کــرده انــد
کــه اگــر بگوییــم از یــک طــرف ســخن و تکانـهای بــرای نســل
امــروز مــا میباشــد ،از طــرف دیگــر بایــد قبــول کنیــم کــه
هدیـهای بــرای فــردا و میراثــی بــرای آینــده اســت .اگــر نســل
مــا و نســل بعــد از مــا ،بتواننــد بــا درک و فهــم موضــع امیــری،
بــا ودایــع فرهنگــی و میراثهــای کتبــی روبــهرو شــوند
و عاملانــه و متواضعانــه بــا آن برخــورد کننــد ،بیتردیــد،
هــم گسســت فرهنگــیای کــه دچــار آن شــده ایــم از بیــن
مــیرود ،هــم ناصیــهی تهاجــم فرهنگــی ســیاه و لکــهدار
میشــود ،هــم شــأن فرهنگــی خویــش را بــاز مییابیــم و هــم
بدنــهی فرهنــگ خویــش را فربــه میســازیم؛ زیــرا ارزش و
تأثیــر متــاس بــا میراثهــای کتب ـیای کــه از گذشــتگان بــه
مــا رســیده اســت ،بیشتــر از چیــزی اســت کــه اغلــب تصــور
میکنیــم .دیباچــهی امیــری گذشــته از ایــن کــه حــاوی
ی اســت و از نــر محکمــی برخــوردار
معلومــات بلنــد تاریخ ـ 
میباشــد ،خوانشــی از گذشــته؛ و قرائتــی از یــک میــراث
کتبــی اســت کــه مربــوط بــه ودایــع فرهنگــی مــا شــده و
رسگذشــت داغ و ســوزانی دیــده اســت .اگــر نســل فرهنگــی
مــا ،بتواننــد از موضــع و مســألهی امیــری بــه مثاب ـهی یــک
طــرح و الگــوارهی فرهنگــی ،کــه دردهــای بســیاری را دوا و
کاکلهــای پریشــانی را شــانه میزنــد و حتــا خالیگاههــای
جــدیای را پــر میکنــد تــا توقــف مــا رفــع شــود ،اســتفاده
کننــد ،تعــداد بســیار زیــادی بــه اضاف ـهی ایــنکــه بــه فهــم
«ســنت» نایــل میشــوند بــه درک میراثهــای کتب ـیای کــه
بــی هیــچ شــک ،تافتــهی جدابافتــه از فرهنــگ و حــوزهی
متدنــی مــا نیســت همچنــان میرســند؛ لــذا مــا از مــن

ســنت بــه تجــدد میرســیم و حــوزهی مدرنیتــهی خویــش
را جــدا از فرهنــگ اروپایــی و آســیایی بنــا مینهیــم و نیــز
پــس از آن هیــچ نیــازی منیبینیــم تــا کورکورانــه دادههــای
فرهنــگ بیگانــه را در ســاختار فرهنگــی خویــش تطبیــق
دهیــم و پایههــای آن را در حیــات فرهنگــی ـ تاریخــی
خویــش تحکیــم کنیــم.
مــن در دریافتهایــی کــه از فراینــد مکتوبســازی دارم،
گذشــته از عواملــی پنهانــیای کــه میتوانــد آن را مختــل
کنــد ،حالاندیشــی ،مبتذلنویســی و رویــهی جعــل؛
از عواملــی اســت کــه ظهــور و بــروز آن در هــر متنــی کــه
باشــد ،ســبب اختــال در دوام آن مــن میشــود و آن را
مجــال منیدهــد تــا از ســیمهای خــاردار کاغــذ و ورق در
وادی ذهــن خواننــده عبــور کنــد و مهمتــر از آن در میــدان
«آینــده» قــدم بگــذارد .در ذیــل بــه توضیــح مختــری ایــن
ســه عامــل ،میپردازیــم:
 -1مبتذلنویســی :مبتذلنویســی ســبب میشــود
تــا فراینــد مکتوبســازی مختــل شــود و از راه خویشــن
آنچنانکــه بایــد عبــور نتوانــد .بیاحرتامیهــا و پیــروی
از منطــق فحــش و دشــنام ،آنهــم تــا حــدی کــه موقعیــت
انســانی را بهانــدازهی «امــکان دشــنام» فروکاســت کنــد،
امــر مکتــوب را مبتــذل میکنــد .زمانــی کــه امــر مکتــوب
بــه ابتــذال کشــانیده شــود ،هیــچ پیآینــدی منیتوانــد
داشــته باشــد ،تنهــا پیآینــدی کــه دارد ،ایــن اســت کــه
نســل فــردا قضــاوت میکننــد کــه «بــا خفــن خــرد هیــوال
زاده میشــود!» مــن اطمینــان میدهــم کــه هیــچ فــرد
خردمنــدی بــه مبتذلنویســی دســت منییــازد و رویــهی
فکــریِ او هرگــز بــه ابتــذال کشــانیده شــدن فراینــد
مکتوبســازی را بــر منیتابــد.
 -2روی ـهی جعــل :روی ـهی جعــل بهویــژه در مقــام تبییــن
واقعیتهــای تاریخــی ،فراینــد مکتوبســازی را بــا بنبســت
مواجــه میکنــد و گزارههــای تاریخــی را گنــگ و مبهــم
میرســاند .جاعــان« ،واقعیــت» را «تحریــف» میکننــد،
کــه پیآمــد آن نقــل قولهــای متعــدد در مــورد «موضــوع
واحــد» خواهــد بــود .جعــلکاری و تحویــل بــردن «امــر
مکتــوب» بــه «امــر مجعــول» از لحــاظ ایــنکــه ارزشگــذاری
بــه مکتوبســازی را زیــر پــا میکنــد و فراینــد مکتوبســازی
را نیــز مختــل میکنــد ،آنگونــه کــه مخاطــب و بهویــژه نســل
آینــده را در دوراه ـهیصــدق و کــذب قــرار میدهــد و آنهــا
منیفهمنــد کــه آیــا «خــر» کار «صحرایــی» میکــرده یــا
«مدنــی»؟! لــذا عــدهای راه صحــرا را در پیــش میگیرنــد
و برخــی دیگــر قفــل دروازهی مدینــه را میشــکنند کــه
بیتردیــد ســبب جداییهــا و شــکافها بیــن باورهــای آنهــا
خواهــد شــد؛ لــذا عاملانــه نیســت .پــس نبایــد کینهتوزیهــا
و دشــمنیهای خویــش را در نوشــتهها و مکتوبــات خویــش
راه بدهیــم؛ کاری کــه متأســفانه خیلیهــا انجــام میدهنــد.
-3حالاندیشــی :حالاندیشــی در عرصـهی «مکتوبســازی»،
بــه معنــای فروکاســت کــردن میــزان تأثیرگــذاریِ مــن در
«حــال» اســت کــه بــه هرگونــه تأثیــر آن در «آینــده» احتــال
منیدهــد .متأســفانه در جامعــهی افغانســتانی از ایــن
دســت افــراد چنــان زیــاد اســت ،کــه «اال ماشــاء اللــه»! ایــن
افــراد ،نــه تنهــا کــه در «زوال عقالنیــت افغانســتانی» بســیار
مؤثــر انــد ،کــه در مختلســازی امــر مکتــوب ،ذریعــهی
هیاهــوی فیسبوکــی و بلــوای عامیانــه نیــز نقــش غیــر
قابــل انــکار دارنــد .بــه پنــدار مــن خطرناکتریــن بنبســت
فراینــد مکتوبســازی «حالاندیشــی» اســت کــه بایــد در
راســتای رفــع آن قــدم برداشــت .چــون مــا فقــط بــرای امــروز
منینویســیم .مخاطــب مــا تنهــا نســل امــروز نیســت ،مــا
بــرای فــردا نیــز مینویســم ،پــس بایــد در حــد تــوان ،وضعیــت
آنهــا را در نظــر داشــته باشــیم .ابــنســینا هــم بــرای زمــان
خویــش نوشــت و هــم بــرای بعــد از خــودش .فارابــی بــاری از
دغدغههــای بزرگــی را بــر دوش خویــش حمــل میکــرد ،کــه
اکنــون مــا میــراثدار آن اســتیم.
بــر اســاس خوانشــی کــه از آثــار علــی امیــری داشــتهام،
ایشــان ایــن ســه مســأله را در فراینــد مکتوبســازی بــه خوبی
رعایــت کــرده انــد .بــرای «حــال» مینویســد ولــی دغدغ ـهی
«آینــده» را نیــز دارد .از «گذشــته» میگویــد ،ولــی خــودش
بــه «آینــده» مــیرود و بــرای دیگــران «گذشــته» میشــود.
خوانــش ابــن ســینا و امثــال او ،کــه مربــوط بــه گذشــتهی
فرهنگــی – تاریخــی میشــود ،از رضوریــات امــروز مــا اســت؛
امــری کــه جنــاب امیــری بــه خوبــی از آن واقــف اســت« .ده
نهــج منطقــی» و «ده منــط فلســفی» تنهــا تشــکیلدهندهی
کتــاب نامــی بــه نــام اشــارات نیســت کــه نهایتــا بــه طــرح و
بازمنــودن یــک سلســله مســائل منطقــی و فلســفی انجامیــده
باشــد؛ بلکــه جــزوی از حیــات فرهنگــی مــا ،بخشــی از
وجــود و نفــس مــا اســت .خوانــش کتــاب اشــارات ،خوانــش
خویشــن اســت .برخــورد بــا اشــارات رســیدن بــه خــود اســت.
از ایــن رو ،کار امیــری را میشــود تکویــن بیســابقهی
گفتــان فرهنگــی در مــن جامع ـهی افغانســتانی (خراســان
رشقــی) و در لحظههــای «خــواب خــرد» دانســت .هــر کســی
تــا کنــون متوجــه نیســت کــه از «اصــل خویــش» دور مانــده و
بایــد «روزگار وصــل» خویــش را بازجویــد .مــن فکــر میکنــم
کــه کار اســتاد علــی امیــری ،بــا ایــن کــه در لحظههــای
تکویــن گفتــان فرهنگــی قــرار دارد ،روزگار وصــل را در مــن
«گفتــان فرهنگــی» رقــم خواهــد زد و خوابرفتــگان دهــر
و غافلمانــدگان دیــار را ،رو بــه ســوی اصــل و فهــم و درک
آن خواهــد کــرد .دیباچــه و تصحیــح علــی امیــری بــر کتــاب
اشــارات بــه رغــم ایــنکــه «خدمــت» اســت« ،وصیــت» اســت؛
وصیتــی کــه میتوانــد تکانــه باشــد و تحــرک ببخشــد .خــواب
و رؤیــا ،غفــت و اغفــال ،گسســت و تهاجــم را بــه بیــداری و
مبــارزه ،خودشناســی و خردگرایــی تحویــل بــرد .از ایــنرو
تأکیــد مــیرود کــه کار جنــاب امیــری بایــد جــدی گرفتــه
شــود؛ زیــرا جــدی نگرفــن آن رس افکندگــی و پشــیامنی را
ســبب خواهــد شــد.

از تمجید تا نقد و اصالح

محبوبه ابراهیمی :شعرهایم تاریخ من استند
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صبح کابل :چطور شد که دنبال شعر رفتید؟
محبوبــه ابراهیمــی :مــن دنبــال شــعر نرفتــم ،شــعر
چیــزی بــود کــه در یــک نیــمروز تابســتانی زمزمهکنــان روی
کتابچــهی رســامی دهســالگیام نقــش بســت .
صبــح کابــل :از مهاجــرت ایــران بگــو؛ از دخــر نوجــوان
مهاجــری کــه دنبــال ادبیــات راه افتــاده بــود؟
محبوبــه ابراهیمــی :مــن زمانــی خــودم را شــناختم کــه
در خانــه و مدرســه بــا لهجههــای متفاوتــی گــپ مــیزدم.
دیــد از بــاال بــه پاییــن بیشــر صنفیهــا و حتــا معلمهــا
همیشــه وجــود داشــت و صفــت «افغانــی» حکــم دشــنام را
داشــت برایــم .بــه جربانــش کوشــش میکــردم متفــاوت
باشــم ،بهرتیــن منرههــا را میگرفتــم ،تئاتــر بــازی میکــردم
و بهرتیــن دکلمــه را در شــعر داشــتم .
ادبیــات مرهــم بــود؛ راه فــرار بــود از همــهی آن چــه کــه
مــن خــوش نداشــتم؛ امــا روی زندگـیام ســایه انداختــه بــود .
صبــح کابــل :در شــعر بیشــر دنبــال چــه چیــزی بــودی؛
یــا مخاطبانــت دنبــال چــه چیــزی در شــعرهایت باشــند؟
محبوبــه ابراهیمــی :دنبــال خــودم؛ خــودی کــه خــودم
هــم کمــر میشــناختمش! مــی توانــم بــه جــرأت بگویــم مــن
در شــعرهایم ،بیشــر از هــر زمــان دیگــری خــودم اســتم؛
بــا همــه تجربههــا ،ترسهــا ،حرستهــا ،عشــقها،
کامیابیهــا و ناکامیهایــم .شــعرهایم تاریــخ مــن اســتند.
صبــح کابــل :بســیاری از منتقــدان ،وقتــی از شــعر زنــان
میگوینــد ،تأکیــد بــر زنانگــی دارنــد؛ زنانگــی در شــعرهای
خــودت بــا چــه روکــردی خــودش را نشــان داده؟ مــا بــا زن
دلربایــی طرفیــم یــا زنــی کــه دلــش ربــوده میشــود؟
محبوبــه ابراهیمــی :بســتگی بــه تعریفــی دارد کــه هــر
کســی میتوانــد از زنانگــی داشــته باشــد؛ اگــر بخواهیــم از
زنانگــی ،رسودن را بــه رسودن شــعر اروتیــک منحــر کنیــم،
شــعرهای مــن چنــدان تنانــه و زنانــه نیســتند؛ کمــر پیــش
آمــده کــه حتــا در عاشــقانهرسایی بــه رصاحــت از تــن و بــدن
رسوده باشــم و ایــن دلیــل بــر خودسانســوری نیســت؛ یعنــی
ایــن طــور نیســت کــه مثــا شــعر آمــده باشــد و مــن فکــر کــرده
باشــم کــه اگــر ایــن طــور برسایــم ،مــردم چــی خواهنــد گفــت!
میتوانــم بگویــم کــه مــن شــعر اروتیــک رسوده منیتوانــم؛
شــعر میتوانــد محمــل مســائل بزرگتــر زنانــه باشــد؛
مــن ایــن طــور فکــر مــی کنــم؛ امــا شــعر مــن زنانــه اســت؛
وقتــی از عشــق مینویســم و ناکامیهایــش ،وقتــی از جنــگ
مینویســم  ،از بــزرگ کــردن کودکانــم در مهاجــرت ،از تنهایی
یــک زن در تاریکــی زمســتان ســویدن؛ مــن هم ـهی اینهــا را
در نقــش یــک زن تجربــه کــردهام ،غیــر از ایــن طــور نوشــن،
منیتوانــم طــور دیگــری شــعر برسای ـم .پشــت شــعرهای مــن
زن ســاده؛ امــا پــر دل و جــرأت و عمیقــی نشســته کــه جهــان
را از زاوی ـهی دیگــری میبینــد و میرسایــد .دلــری؛ بســتگی

 چهارشنبه

اشــاره :محبوبــه ابراهیمــی ،زادهی  1997والیــت کندهــار
اســت .او در ایــران بــزرگ شــده و تحصیــل کــرده اســت .از
محبوبــه ابراهیمــی ،دو مجموعــه شــعر بــه نامهــای «بادهــا
خواهــران مــن انــد» و «مجنــون ،لیلــی و بچههــا» بــه چــاپ
رســیده اســت .بخشــی از زندگــی هــری او بــه مســتند
پرداختــه اســت کــه تــا کنــون پنــج مســتند کوتــاه بیــرون داده.
محبوبــه ابراهیمــی فعــا مقیــم ســویدن و معلــم مکتــب اســت.
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بــه دل مخاطــب و خواننــدهام دارد ،مســلم کــه خواننــدهی
لطیــف دلــش ربــوده خواهــد شــد.
صبــح کابــل :منظــورم ایــن بــود کــه زن شــعرهایت بــه
دنبــال توصیــف مــرد اســت یــا زن؟ بــه ایــن بیــت بــه عنــوان
منونــه توجــه کنیــد« :ای کاش گریبــان مــن و عطــر ملیحــش/
ســینی پــر از ســیب ســمرقند تــو باشــد ».بــه ســادگی میشــه
بــا تغییــر ضمیــر «مــن» بــه «تــو» ایــن شــعر را مردانــه دانســت؛
چــون همیشــه مردهــا نــگاه اینچنینــی بــه زنــان دارنــد؛ در
شــعرهای خــودت بــا چــه رویکــردی از زنانگــی طرفیــم؟
محبوبــه ابراهیمــی :شــعر و هــر محصــول اتفاقاتــی
اســت کــه در ضمیــر ناخــودآگاه هرنمنــد افتــاده و بــدون شــک
بازگوکننــدهی تجربیــات شــاعر چــه زن و چــه مــرد اســت و
چــه بســا بازتابدهنــدهی تجربیــات نســلهای گذشــته
شــاعر اســت؛ چیــزی کــه در حافظــهی ژنتیکــی آدمهــا
ذخیــره میشــود و در هنــگام آفرینــش بــه نوعــی خــودش را
نشــان مــی دهــد .ایــن کــه خواننــده بعــد از خوانــدن شــعر
و اثــر نتیجــه میگیــرد کــه شــاعر تــا چــی انــدازه عالقهمنــد
بــه مســائل زنانــه اســت و مثــا تفکــر فمینیســتیای پشــتش
پنهــان اســت یــا نیســت و یــا ایــن کــه خــودش (شــاعر زن)
خــودش را چطــور تعریــف میکنــد ،همــه و همــه برمیگــردد
بــه ناخــودآگاه شــاعر .مــنِ شــاعر شــاید اصــا متوجــه نباشــم
کــه خــودم را چطــور در شــعرهایم تعریــف کــردهام؛ ایــن جــا
اســت کــه هــر کســی از ظــن خــود یــار شــاعر میشــود و
مطمــن نیســتم کــه از درون شــاعر بتوانــد رازی را بجویــد و
بــه حــل مســألهای برســد .در مــورد مــن ،مــن کامــا خــودم
اســتم در شــعرهایم؛ خــودی کــه بیتأثیــر از بــزرگ شــدن و
رشــد در جغرافیــا ،جامعــه و خانــوادهی افغانســتانی نیســت.
ایــن مخاطــب اســت کــه تکــهای را پیــدا میکنــد و بــا آن
همذاتپنــداری میکنــد .شــاید رســالت هــر همیــن باشــد.
«کار مــا نیســت شناســایی راز گل رسخ
کار ما شاید این است
که در افسون گل رسخ شناور باشیم».
صبــح کابــل :از شــعر زنــان افغانســتان بگــو؛ از کیهــا
دنبــال میکنــی و کیهــا را قبــول داری؟
محبوبــه ابراهیمــی :ادبیــات زنــان افغانســتان ،مثــل
فعالیتهــای دیگــر در حــوزهی زنــان ،دورههــای پرفــراز و
نشــیبی داشــته و مســلام محتــاج تأییــد و تکریــم بــوده اســت.
زمانهایــی کــه ایــن تأییدهــا و تکریمهــا وجــود داشــته ،رشــد
کــرده و زمانــی کــه مــورد بیاعتنایــی واقــع شــده ،خــب بــه
جایــی نرســیده .همیشــه بیشــر جفــا بــه حــوزهی ادبیــات
زنــان شــده و میشــود .مســلام در دورهی دهشــتبار گــذار
از جنــگ و بیســامانی ،شــعر ،آن هــم شــعر زنــان آخریــن
دغدغــهی یــک جامعــه خواهــد بــود .مــن منیخواهــم از
کســی نــام بــرم؛ چــون همــهی مــا تــا رســیدن بــه رسودن
شــعر معیــاری ،راه طوالنــیای را بایــد طــی کنیــم.
مــن شــعر زنــان شــاعر امریکایــی و عــرب و شــعر آملــان
وســویدن را زیــاد میخوانــم ،و شــعر زنــان شــاعر ایرانــی بــه
دلیــل اشــراکات فرهنگــی .
صبــح کابــل :از زنانگــی در شــعر زنــان افغانســتان بگــو؛ آیــا
آن چــه زنانگــی در ایــن شــعرها میبینــی ،زنانگــیای اســت
کــه مــردان تعریــف کــرده انــد یــا زنانگـیای کــه فمینیسـتها
مدعــی انــد؟
محبوبــه ابراهیمــی :بــه درجــات متفــاوت در بیــن شــاعران
متفــاوت فــرق میکنــد؛ بعضیهــا ،چــون مــردان شــاعر از
آنهــا خــوش شــان میآیــد و بــه بــه و چــه چــه میکننــد،
کوشــش میکننــد مطابــق ســلیقهی مــردان شــعر بگوینــد
و بــه دنبــال کســب رضایــت و تأییــد از مــردان اســتند؛ امــا
زنانــی هــم هســتند کــه از ایــن قصههــا بیــرون نشســته انــد و

جهــان شــان را خودشــان میرساینــد.
صبــح کابــل :چیــزی کــه شــعر امــروز افغانســتان و ســویدن
را تشــخیص میدهــد چیســت؟ وقتــی یــک شــعر معــارص
ســویدینی میخوانــی چــه چیــزی در آن اســت کــه در فارســی
منیتــوان یافــت؟
محبوبه ابراهیمی :این سوال عجیبی است و قابل تأمل!
جهــان فکــری انســان ســویدنی بــا جهــان فکــری
افغانســتانی زمیــن تــا آســان فــرق دارد؛ دغدغههــا کامــا
متفــاوت انــد .اینهــا از مســائلی کــه مــا هنــوز درگیــرش
اســتیم ،گذشــته انــد و پــا بــه وادیهــای دیگــری از درد آدمــی
گذاشــته انــد؛ طبعــا ایــن در شــعر شــان انعــکاس دارد .برخورد
عمیــق فلســفی بــا واقعیــت ،شــاخصهی اصلــی شــعر ســویدن
اســت و نــه رسودن ضخیــم و زبــر واقعیــت و یــا در توهــم و
خیــاالت محــض فــرو رفــن .اینهــا برخــورد قابــل تعریــف،
ســاده و منطقــی بــا واقعیتهــا دارنــد؛ حتــا در زندگــی عــادی
و در شــعر هــم کــه جــای خــود دارد .
صبــح کابــل :چطــور شــد کــه پــای شــعر و خیــال دنبــال
ســینام رفــت؛ آن هــم ســینامی مســتند؟
محبوبــه ابراهیمــی :ســینام زبــان مســتقیم بازگوکــردن
واقعیــات اســت؛ در مســتند ترجمــه الزم نیســت! تصویرهــا
گــپ میزننــد؛ حتــا گپهایــی را کــه مــا نخواســته یــا
نااگاهانــه زده ایــم .آدمــی بــه تجربــه زنــده اســت و بــرای روح
نــاآرام مــن تجربــهی ســاخت مســتند الزم بــود.
صبــح کابــل :آن چــه در شــعر تجربــه داشــتید ،بــه درد
ســینامی مســتند تــان هــم خــورد؟
محبوبــه ابراهیمــی :بلــه ،دقیقــا! مــا دیــد مــان را بــا خــود
مــان داریــم؛ حتــا در زندگــی و کار روزان ـهی مــان ،چــه برســد
بــه خلــق اثــر هــری؛ امــا ســاخت مســتند شــاعرانه ،آرزوی
مــن اســت کــه هنــوز بــه آن نرســیدهام.
صبــح کابــل :از مســتندهایت بگــو؛ ایــن مســتندها از چــه
میگوینــد؟
محبوبه ابراهیمی :مردم ،مبارزه و حق!
مــردم و حقیقــت زندگــی بعــد از جنــگ و واقعیتهایــی کــه
هســت ،زیباییهایــی کــه هنــوز زنــده اســت و فرهنــگ غنــی
و ســاملی کــه هنــوز در زندگــی انســان افغانســتانی ســاری و
جــاری اســت .مســتندهایم بــه شــدت انســانگرایانه اســتند.
اولیــن مســتندم ،تحقیــق کوچــک؛ امــا عمیقــی اســت راجــع
بــه بررســی وضعیــت بــاغ وحــش کابــل در زمــان جنگهــای
داخلــی بیــن گروههــای مجاهدیــن؛ جایــی کــه جنــگ از
انســانها حیوانــات درندهخویــی میســازد کــه همنــوع
خــود را بیرحامنــه میدرنــد؛ ایــن فیلــم برنــدهی جشــنوارهی
فیلمهــای دانشــجویی «تــل آیــو» در ســال  2010شــد.
فیلــم بعــدی مســتندی راجــع بــه وضعیــت و جایــگاه کارهــا
و مشــاغلِ بــه ظاهــر مردانــه بــرای زنــان در جامعـهی در حــال
گــذار از ســنت بــه مدرنیتــه اســت .ماجــرای دخــری جوانــی
کــه رانندگــی یــاد میگیــرد و در یــک آژانــس تاکســی کار
پیــدا میکنــد.
فیلمــی کــه در ســویدن ســاختم ،چالشهــای کار بــرای
هرنمنــدان مهاجــر در جامعــهی جدیــد را بررســی میکنــد.
طــرح یــک ســؤال و ایــن کــه آیــا ســینامگران و بازیگرانــی
مهاجــر افغانســتانی میتواننــد بــا اســتانداردهای جامعــهی
جدیــد خــود را تطبیــق دهنــد یــا نــه !
دو مســتند بــرای دل خــودم هــم در کابــل ســاختم کــه
تهیهکننــدهاش خــودم اســتم.
صبــح کابــل :برداشــتت بــه عنــوان فــردی کــه از بیــرون بــه
افغانســتان و ادبیاتــش نــگاه میکنــد چیســت؟ تــو از درون
فرهنــگ غنیتــری بــه ایــن جــا میبینــی .ایــن زاوی ـهی دیــد
چــه چیــزی را نشــان میدهــد؟
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گفتوگو با محبوبه ابراهیمی ( شاعر )

ذرهبین
ذرهبین خریده پرسم
میگذارد روی ریزترین چیزها
و جهانش را ده برابر بزرگتر میکند
واقعیت
منیتواند
اینقدر سهمگین و بزرگ باشد
پرسکم
پرز روی پوست هلو
هامنقدر ناچیز است
که تنهایی ما
در این رسزمین بزرگ
پاهای این مگس
فقط
زیر ذرهبین
حال ما را بد میکند
وغمها
وقتی
در بارهی شان حرف می زنیم
ذرهبینت را
از روی خطهای کف دستم بردار
وگرنه
در این جادههای پر پیچ و خم
گم میشویم
نه به گلربگها دقیق شو
نه به دانهی درخشان برف
زندگی
اغلب
لبههای تیزش را نشان میدهد
کمی دورتر ایستاد شو !
افغانستان
چشمى ،خون
آهى ،حرست
لبى ،رسخوىش
پنجهاي ،خشم
سينهاى  ،دلتنگى
گلويى ،گريه
دستى ،نوازش
تو
 افغانستان منى !
كه خون مرا هر روز بر خاك مىريزى
 كه مرا هر روز از خودت مىراىن!
كه از داشتنت هر روز نااميدترم
كه هر روز به تو عاشقتر!
من ديوانه نيستم
كه اينگونه دوستت دارم
چيزى در تو هست
كه رگهاى همه زنان را
به روى مرگ
 مىگشايد
افيوىن ناشناخته
كه منىدانيم
چند نسل از ما را
در رسكها
در رسدابهها كشته است
من منىدانستم تو چيستى
 دوست داشنت تو
منى دانم از كجا
 در خاطرات مادرم حك شد
و چون ژىن ناهنجار به من رسيد
به من باز نگرد !
مرد ،درد است
كه تسكينش را هنوز نيافته ام !
به تو باز منىگردم
هر چند
هيج رسزمينى آغوش تو منىشود
دریاچه
درياچهاى! در تور ماهيگري مىمريى
ديوانهاى! هر روز در زنجري مىمريى
ديوانهاى كه با دهاىن پر ز مرواريد
در آبگريى كوچك و دلگري مىمريى
در سينهات مىپوسد آخر ماه و ماهىها
آن وقت در الى و لجن درگري مىمريى
اما تصور كن پرى شاد دریايى !
وقتى كه دردت را نفهمى دير مىمريى
مىبافت مادر روزها را با شب مويم
مىگفت روزى در همني زنجري مىمريى
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محبوبــه ابراهیمــی :مــن هنــوز در ایــن فرهنــگ غنیتــری
کــه شــا میگوییــد کامــا ادغــام نشــدهام و طبیعــی اســت
کــه خیلــی چیزهــا را ندانــم و از طرفــی بــه نوعــی ارتباطــم
بــا جریــان ادبیــات افغانســتان مثــل ســابق پررنــگ نیســت.
انســان افغانســتانی درگیــر درد و تــاش بــرای زندهمانــدن
اســت؛ مســلام تــا نیازهــای اولیــهی یــک انســان برطــرف
نشــود ،راه بــر نیازهــای بعــدی بســته خواهــد مانــد؛ امــا بــاز
همیــن انــدازه تــاش در بســر جنــگ و خشــونت قابــل قــدر
اســت .مــا نیازمنــد دانســن اســتیم در شــعر؛ بیشــر خوانــدن
و بیشــر یــاد گرفــن در ســطح آکادمیــک .در ســطح تجربــی
تالشهایــی میشــود ولــی از حــدی باالتــر منــی رود؛ چــون
افــق بســته اســت !
صبح کابل :از پیش رو بگو که چه برنامههایی داری؟
محبوبــه ابراهیمــی :ترجمــه و تکمیــل مجموعــهی
جدیــدم بــا تأمــل و فکــر بیشــر.
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چهارشنبه

(روایتهای مستند از وضعیت زندگی زنان)

اخراج از خانه به جرم اعرتاض به رابطهی نامرشوع شوهر
اهداف تان را در زندگی
اولویتبندی کنید
زهرا سیاس
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زندگی به رنگ زن

در زندگــی ،داشــن هــدف مســألهی بســیار مهمــی
اســت کــه افــراد بــه اشــکال مختلــف آن را بــرای خــود
تعییــن میکننــد؛ حتــا اگــر بســیار کوچــک و ســطحی
باشــد و یــا ممکــن اســت هیــچ تالشــی بــرای رســیدن
بــه اهــداف خــود نکننــد ولــی از برنامههایــی کــه بــرای
زندگــی خــود دارنــد صحبــت میکننــد .اگــر هــدف
واقعــی باشــد دغدغ ـهی رســیدن بــه آن در افــراد وجــود
دارد و مهــم اســت کــه بــه وقــوع بپیونــدد .هدفــی کــه
بدانیــد توانایــی رســیدن بــه آن را داریــد ،هــدف واقعــی
اســت .اگــر چیــزی کــه در ذهــن تــان میگــذرد خیلــی
بــزرگ و غیرقابــل دســرس باشــد ،بــه آن نخواهیــد
رســید و در حــد یــک رؤیــا باقــی میمانــد .دســتیابی
بــه هــدف در صــورت تــاش شــا بــه دســت میآیــد و
اگــر متــام تــاش تــان را بــرای رســیدن بــه چیــزی هزینــه
میکنیــد و بــه نتیجــه منیرســید مطمــن باشــید کــه
فقــط بــه دنبــال یــک رؤیــا اســتید.
اگــر بدانیــد کــه چــه چیــزی میخواهیــد و هــدف
تــان مشــخص باشــد یــا بتوانیــد بــه درســتی بــرای
دیگــران توضیــح دهیــد مطمــن باشــید کــه بــه هــدف
خــود میرســید .اگــر هــدف مبهــم بــود و قابلیــت بازگــو
کــردن نداشــت آن را فرامــوش کنیــد.
بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه چگونــه بــه اهــداف
مــان دســت یابیــم ،تعییــن زمــان بســیار مهــم میباشــد.
بــه ایــن معنــی کــه شــا توانایــی رســیدن بــه هــدف تــان
را در خــود تــان میبینیــد و میدانیــد کــه چــه زمانــی
بــه جایگاهــی کــه انتظــارش را میکشــید ،خواهیــد
رســید .هدفــی کــه میتــوان بــرای آن زمــان تعییــن کــرد
قابلیــت بــه وقــوع پیوســن را دارد.
هــر کــدام از مــا انســانهایی عالقهمنــد بــه رســیدن
موفقیــت اســتیم و بــرای یــک زندگــی خــوب و رســیدن بــه
هــدف خــود تــاش میکنیــم؛ امــا بایــد بدانیــم کــه تالش
بــرای چــه چیــزی اســت؟ ایــن ســؤال بــرای هم ـهی مــا
پیــش آمــده اســت کــه چگونــه بــه اهــداف مــان دســت
ی خاصــی پیــش برویــد فقــط
یابیــم؟ اگــر بــدون برنام ـه 
زندگــی خــود را بــه امتــام میرســانید بــدون ایــن کــه بــه
جایــگاه مناســبی رســیده باشــید .انســانهای زیــادی را
دیــدهایــد کــه ســن شــان بســیار بــاال رفتــه و هنــوز بــه
جایــی نرســیده انــد .اگــر بــه پیشــینهی آنهــا توجــه
کنیــد میبینیــد کــه بــدون هیــچ برنامــه و هدفــی
روزهــای شــان را طیکــردهانــد کــه همــه شــبیه بــه هــم
بــوده اســت؛ پــس بــرای دچــار نشــدن بــه ایــن رشایــط
بایــد بــرای زندگــی خــود هــدف تعییــن کنیــد.
نداشــن هــدف شــا را دچــار روزمرهگــی میکنــد
و هیــچ موفقیتــی را بــرای تــان رقــم منیزنــد .همچنیــن
روزمرهگــی ،شــا را دچــار افرسدگــی میکنــد .پــس اگــر
بــه دنبــال احســاس رضایــت از زندگــی اســتید داشــن
هــدف را فرامــوش نکنیــد.
بایــد تعییــن کنیــد کــه چــه زمانــی میخواهیــد
بــه اهــداف برســید .اگــر مــدام میخواهیــد کاری را
انجــام دهیــد بــدون اینکــه زمانــی را برایــش مشــخص
کــرده باشــید بــه راحتــی میتوانیــد آن را پشــت گــوش
بیندازیــد و تــاش بــرای آن را بــه زمــان دیگــر موکــول
کنیــد .بایــد گفــت اصــا بعیــد نیســت کــه آن را بــه طــور
کامــل کنــار بگذاریــد و فرامــوش کنیــد.
دانســن دلیــل بــرای رســیدن بــه هــدف همیشــه بــه
شــا انگیــزهی زیــادی میدهــد کــه بــه ســمت اهــداف
تــان کشــیده شــوید .اگــر از دلیــل تــان غافــل شــوید
مطمــن باشــید کــه هــدف نیــز بــه زودی از یــاد تــان
م ـیرود و دیگــر بــرای رســیدن بــه آن تــاش منیکنیــد.
اگــر بخواهیــد بــه یکبــاره بــه هــدف تــان برســید و
در بــازهی زمانــی کمــی برایــش تــاش کنیــد ،قطعــا بــه
زودی خســته میشــوید و آن را رهــا میکنیــد .پــس یــاد
بگیریــد کــه هــدف تــان را بــه اهــداف کوچکتــر تقســیم
کنیــد و پــس از رســیدن بــه قســمتی از آن خــود را
تشــویق کنیــد کــه ذهــن تــان انگیــزهی بیشتــری بــرای
ادامــه دادن پیــدا کنــد.
از دیگــران کمــک بگیریــد و اهــداف تــان را بــا آنهــا
بگوییــد .اشــکالی نــدارد کــه اگــر بــه دیگــران نیــاز
داشــتید از آنهــا بخواهیــد بــه شــا کمــک کننــد .حتــا
اگــر نیــاز نداریــد کــه بــه شــا کمــک کننــد در میــان
گذاشــن اهــداف تــان بــا دیگــران روی ناخــودآگاه شــا
تأثیــر بســیار میگــذارد و موظــف تــان میکنــد برایــش
تــاش کنیــد.
مــدام فکــر کــردن بــه خــود هــدف و ایــن کــه چطــور
بــه هدفــم برســم در جایگاهــی قــرار تــان میدهــد کــه
همــه جوانــب را بســیار دشــوار میبینیــد .اگــر بــه جــای
ایــن کــه خــود تــان را درگیــر انتهــای مســیر کنیــد روی
مترینــات و تالشهــای تــان مترکــز کنیــد ،پروســهی
رســیدن بــه هــدف بــرای شــا آســانتر میشــود .بــرای
رســیدن بــه هــدف تــان هــر روز گــزارش بنویســید؛ زیــرا
بــه شــا کمــک میکنــد کــه بدانیــد چقــدر از راه را
رفتــهایــد و چــه کارهــای دیگــری بایــد بــرای رســیدن
بــه آن انجــام دهیــد .خــود را مجبــور بــه انجــام کاری
نکنیــد کــه حتــا اگــر خســته شــدید انجــام دهیــد .بــه
خــود زمــان دهیــد تــا نیــرو و تــوان الزم را بــرای تــاش
بیشــر کســب کنیــد.

افسانه یاس

یکــی از خشــونتهایی کــه زنــان
افغانســتان در کنــار ســایر خشــونتها آن
را متحمــل میشــوند ،روابــط نامــروع
شــوهران شــان بــا زنــان دیگــر اســت.
اکــر مــردان ایــن روابــط شــان بــا زنــان
دیگــر را از بیعرضگــی و ناتوانــی زنــان
شــان در ارضــا کــردن خواســتههای
جنســی و عاطفــی شــان میداننــد.
روابطــی کــه حــد و مــرزی نــدارد و حتــا
بســیاری از ایــن روابــط بــه گونــهی
آشــکارا و در حضــور زنــان شــان برقــرار
میشــود؛ امــا بدتــر از همــه ایــن کــه
ایــن رابطههــا گاهــی بــا نزدیکتریــن
افــراد خانــوادهی خــود و یــا همــران
شــان برقــرار میشــود کــه تحمــل ایــن
گونــه رابطــه بــرای زنــان از لحــاظ روانــی،
طاقتفرســا اســت.
منیــژه یکــی از زنــان قربانــی ایــن نــوع
خشــونتها اســت .رابطــهی نامــروع
شــوهرش ســبب شــده کــه او و دخــرش
در بیرسنوشــتی مطلــق قــرار گیرنــد.
منیــژه ده ســال قبــل بــا مــردی
کمس ـنتر از خــودش ازدواج کــرده و یــک
دخــر دارد .هرچنــد در ابتــدای ازدواج
شــان مشــکلی در زندگــی مشــرک شــان
نداشــته انــد؛ امــا بــا گذشــت چنــد ســال
از ازدواج شــان ،بــا کنایههــای اطرافیــان
شــان مبنــی بــر ایــن کــه شــوهرش بــا
زن بزرگتــر از خــودش ازدواج کــرده،

روی رویــه و رفتــار او اثــر میگــذارد و
گاه نــاگاه منیــژه را مــورد خشــونت قــرار
میدهــد؛ خشــونتهایی کــه در ابتــدا
تنهــا بــا کنایــه گفنتهــا بــر تغییــر انــدام
و زیبایــی منیــژه اســت؛ امــا بــه تدریــج
ایــن خشــونتهای لفظــی جایــش را بــه
لتوکــوب میدهــد و شــوهرش بــه هــر
بهانــهای منیــژه را لتوکــوب میکنــد .از
ســوی دیگــر منیــژه در حویلــی بــا خانــم
بــرادر شــوهرش زندگــی میکنــد کــه دو
ســال از وفــات بــرادر شــوهرش میگــذرد.
زمانــی هــم کــه رابطــهی منیــژه بــا
شــوهرش دچــار مشــکل میشــود ،منیــژه
زن ایــورش را محــرم راز خــود میدانــد و
بــا او درد دل میکنــد؛ از تلخیهــای
زندگــیاش و از توقعــات شــوهرش
شــکایت میکنــد .شــکایتهایی کــه
ســبب میشــود او ســعی در بــه دســت
آوردن دل شــوهر منیــژه کنــد .زمانــی را
کــه شــوهر منیــژه بــا او قهــر اســت و بــا
هــم صحبــت منیکننــد ،خانــم بــرادرش
بــه او غداهــای خوبتــر آمــاده میکنــد و
او را دلداری میدهــد .شــوهر منیــژه هــم
کــه دل خوشــی از زندگــی بــا همــرش
نــدارد ،آهســته آهســته بــه خانــم بــرادرش
توجــه نشــان میدهــد و عشــقی را
کــه ســهم همــر و دخــرش اســت،
بــه او میدهــد .بــه مــرور زمــان منیــژه
متوجــه ایــن رابط ـهی عاشــقانه و پنهانــی

شــوهرش بــا زنــی دیگــری میشــود و
بــه ایــن رابطــه اعــراض میکنــد؛ امــا
ایــن اعــراض نــه تنهــا کــه جایــی را
منیگیــرد ،بلکــه ســبب خشــونتهای
بدتــر و وحشــتناکتر علیــه او میشــود.
منیــژه کــه دیگــر راهــی نــدارد،
خاموشــی اختیــار میکنــد؛ امــا یکــی
از روزهایــی کــه از مهامنــی از خانــهی
مــادرش برمیگــردد ،شــوهرش را بــا
خانــم ایــورش در حــال معاشــقه میبینــد.
دیــدن ایــن صحنــه بــرای او ســنگین
متــام میشــود و بــرای اعــراض بــه ایــن
رابطــه رس و صــدا را ه میانــدازد؛ رس و
صدایــی کــه ســبب میشــود شــوهرش او
را زیــر مشــت و لگــد بگیــرد .منیــژه را بــا
بــدن زخمــی و دخــرش ،از خانــه بیــرون
میرانــد و برایــش میگویــد اگــر حرفــی
از ایــن رابطــه بــا کســی بزنــد ،او را از بیــن
خواهــد بــرد .چندیــن ســال را منیــژه در
بیرسنوشــتی بــه رس میبــرد تــا شــاید
شــوهرش روزی دنبــال او و دخــرش بیاید
و از کردههایــش احســاس پشــیامنی
کنــد؛ امــا ایــن یــک آرزوی محــال اســت
کــه هنــوز بــر دلــش مانــده اســت .بعــد
از گذشــت ایــن همــه ســال و بــا خــر
شــدن از ایــن کــه شــوهرش قــرار اســت
بــا خامنــی کــه رابطــه داشــته ازدواج
کنــد ،پــای منیــژه را بــه نهادهــای عدلــی
کشــانده تــا از شــوهرش جــدا شــود.

(یادداشتهای عزیز رویش از دانشگاه یل  20 -اگست تا  20دسامرب )2010
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عزیز رویش
اشاره:
پرویز ابراهیمی ،یکی از استادان دانشگاه
امریکایی برای افغانستان بود .وی چند ماهی را
در بهار سال  1388به لیسهی عالی معرفت آمد
تا دانشآموزان را در تجربههای مضمون بیولوژی
کمک کند .او از دانشجویان نخبهی افغان در
امریکا بود که به دلیل منرهی عالی خود از سوی
چند دانشگاه بورسیهی ماسرتی دریافت کرده بود
که باید یکی را انتخاب میکرد .وی دانشگاه یل را
برگزیده بود .با فارسی به گونهی شکسته آشنا بود و
هر وقت کلامتش در فارسی ته میکشید بالفاصله به
انگلیسی چنگ میانداخت و همین نکته در سخنان
او ،درسهایش را برای دانشآموزان نیز جذاب
میساخت.
یکی دو هفته بعد از حملهی هواداران شیخ آصف
محسنی بر مکتب معرفت در جادهی پلخشک قدم
میزدیم .یکبار ،مثل این که چیز تازهای را به خاطر
آورده باشد ،از قدم زدن ایستاد و خطاب به من از یک
برنامهی کوتاهمدت آموزشی در دانشگاه یل یاد کرد و
گفت که باید برای اشرتاک در این برنامه درخواست
بدهم .پیشنهاد وی مرا به گونهای غافلگیر کرد که
بیاختیار به خنده افتادم .احساس کردم مرا دست
میاندازد؛ اما او جدی بود و گفت :اگر با اعتامد
به خود در این مسابقه اشرتاک کنی حتام کامیاب
میشوی .پیوند ارتباطی با وبسایت دانشگاه یل را
در اختیارم قرار داد و خودش متعهد شد که به عنوان
یک عضو دانشگاه یل مرا به برنامه معرفی کند.
کار من این بود که برخی از مقالههایی را که
میتوانست پشتوانهی درخواستم برای اشرتاک در
برنامه باشند ،بنویسم و او قول داد که در ویرایش
منت انگلیسی آنها نیز سهم بگیرد .وی همچنین
پیشنهاد کرد که از رونالد نیومن ،سفیر سابق ایاالت
متحده در امریکا ،فرانسیس دوسوزا ،عضو مجلس
اعیان انگلیس ،و روری ستوارت ،دیپلومات سابق
انگلیس و استاد دانشگاه هاروارد که با فعالیتهایم
آشنا بودند ،بخواهم تا برای درخواستم نامههای
حامیتی بنویسند.
تا چند ماه دیگر همهی کارها رو به راه شد .من
از چند مرحله آزمونی که برای گزینش نهایی در
برنامه وجود داشت ،با موفقیت عبور کردم تا رسید به

مصاحبهی تلفونی که باید تصمیم مدیران دانشگاه
یل را نهایی میساخت .برای این مصاحبه نیز وقت
مناسبی که پیش آمد ،برنامهی سفر من در همراهی
دانشآموزان معرفت به فیالدلفیا بود .مدیران
دانشگاه یل از این فرصت استقبال کردند و قرار شد
که در حاشیهی برنامهی فیالدلفیا مصاحبهی تلفونی
را نیز انجام دهیم .جیف سرتن که در طول مصاحبه
در کنارم نشسته بود ،در پایان آن ،اولین تربیکی را
گفت و اطمینان داد که من کامیاب شدهام و هیچ
دلیلی برای ناامیدی وجود ندارد.
پیشبینی جیف راست برآمد .در پانزدهم اپریل
 2010برابر با بیستوششم حمل  ،1389مقارن
با سالروز حملهی هواداران شیخ آصف محسنی بر
معرفت ،نامهی رسمی دانشگاه یل را دریافت کردم
که ضمن تربیکی به من ،جزئیات سفر و آمادگی
حرکت برای اشرتاک در برنامهها را که در هفدهم
اگست هامن سال آغاز میشد ،اعالم کرد .دکتور
مایکل کپیلو ،مدیر برنامهی همراهان جهانی
دانشگاه یل ،در بخشی از نامهی تربیکی خود نوشته
بود که:
«آقای رویش،
انتخاب شام را به عنوان یکی از همراهان جهانی
دانشگاه یل در سال  2010تربیک میگویم .شام از
میان گروهی بیشتر از  600نفر رقابتکنندهای که
با شایستگیهای استثنایی از بیشتر از  100کشور
جهان اشرتاک کرده بودند ،انتخاب شدهاید».
هنوز هم به این موفقیت و شانسی که در برابرم
قرار داده بود ،فکر میکردم .اغلب کسانی که
در رقابت اشرتاک کرده بودند ،مدارک آکادمیک
عالی داشتند .برندگان سالهای قبل برنامه که
بیوگرافیهای آنان در وبسایت دانشگاه درج شده
بود ،تقریبا همه دارای رکورد علمی و تجربههای
کاری برجستهای بودند .من ،رصفا پشتوانهی
کار در معرفت را با خود داشتم که به هیچ صورت
منیشد قابل مقایسه با دیگر همتایان ما از گوشه
و کنار جهان باشد .به همین دلیل ،نامهی قبولیام
در برنامه بار تشویقکنندهی خوبی داشت که از آن
احساس راحتی و آرامش میکردم.
وقتی درخواستی ویزایم را به دفرت کونسلی سفارت
ایاالت متحدهی امریکا تقدیم کردم ،سؤال فردی که
از آن طرف پنجره با من مصاحبه میکرد ،غیرطبیعی
بودن این انتخاب را برایم گوشزد کرد .وی گفت که
از برنامه و اهمیت آن اطالع دارد؛ اما میخواهد
بداند که چه چیزی باعث شده است که من در این

برنامهی بااعتبار انتخاب شوم .پاسخی نداشتم جز
اینکه به قضاوت مدیران برنامهی دانشگاه یل اشاره
کنم و بگویم که حتام چیزی برای شان جالب توجه
بوده است که این انتخاب را انجام داده اند.
***
وقتی با همکاران و دانشآموزانم در معرفت
خداحافظی میکردم ،قول دادم که دریافتهای
خود از این سفر را به صورت روزانه برای شان
بفرستم .بسیاری از همکاران و برخی از دانشآموزان
یادداشتهای سفر اومل به امریکا در سال 2002
را خوانده بودند و وعدهای که این بار میسپردم،
هدیهی خوبی بود که هم برای آنها دلگرمی خلق
میکرد و هم آنها را در برداشتهای سفرم از یک
دانشگاه معترب جهانی رشیک میساخت.
وقتی وارد نیویورک شدم و به اقامتگاهم رسیدم،
اولین کارم رسیدگی به این قول بود .اولین یادداشت
را روز بیستم اگست ،دقیقا لحظاتی پس از یک
اسرتاحت کوتاه که خستگی سفر را از تنم دور کرد،
نوشتم و ارسال کردم .سیر این یادداشتها تا آخرین
روزی که در دانشگاه بودم ،ادامه یافت .برخی از
روزها دو سه یادداشت را یکجایی میفرستادم
و برخی از روزها هیچ یادداشتی را منیتوانستم
بفرستم .شامرهی یادداشتها به  119نرسید .در
یادداشت پنجاهم متام شد با دو سه یادداشت
تکمیلی دیگر .یادداشتهایی که تهیه میکردم به
تناسب موضوع ،کوتاه و بلند میشدند .عنوان این
یادداشتها را به تأسی از  119روزی که برنامه
جریان مییافت 119« ،روز» گذاشته بودم .این
یادداشتها را همزمان با ارسال آنها به کابل ،در
صفحهی وبالگ شخصیام نیز بارگذاری میکردم.
به استثنای برخی از یادداشتها که حاوی مسائل
خصوصی یا نکتههایی بودند که گویندگان آنها از
نرش شان راضی نبودند ،بقیهی یادداشتها هامن
برداشتهای اولیه اند که با همراهانم در معرفت به
اشرتاک میگذاشتم.
با متام شدن یادداشتهای «امریکا؛ رسزمین
واقعیتها و آیدیالها» ،یادداشتهای « 119روز» را
مقتضای ستونی که در «صبح کابل» اختصاص یافته
است ،به صورت پاورقی آماده میکنم و از روز شنبه،
 23قوس نرش آنها از همین صفحه آغاز میشود .در
این یادداشتها عناوین فرعی را برای رضورت نرش
در روزنامه عالوه کردهام و به همین دلیل ،ترتیب
شامرهبندی نیز به هم خورده است .امیدوارم این
یادداشتها نیز برای برخی از عالقهمندان حاوی
نکتههای آموزندهای باشد.

رسوردانش :صلح بدون حقوق برش و عدالت
پایدار نخواهد بود

اشتراک در روزنـامـه

میــان امریــکا و طالبــان نهایــی شــده و بــه امضــا برســد ،گــروه
طالبــان زمینــهی خــروج نیروهــای خارجــی از افغانســتان را
فراهــم میســازد.
او افــزوده اســت کــه گفتوگوهــای صلــح در دوحــه ،بــا
حضــور انــس حقانــی ادامــه دارد.
زملــی خلیــلزاد ،مناینــدهی ویــژهی وزارت خارجــهی
ایــاالت متحــدهی امریــکا ،چنــد روز پیــش وارد کابــل شــد و
پــس از دیــدار و گفتوگــو بــا مقامهــای ارشــد افغانســتان ،بــه
دوحــه ،پایتخــت قطــر رفــت.
پیــش از ایــن ،وزارت خارجـهی امریــکا ،بــا نــر اعالمیـهای
گفتــه بــود کــه آقــای خلیــلزاد ،پــس از کابــل ،بــه دوحــه
م ـیرود و گفتوگوهــای صلــح بــا طالبــان را از رس میگیــرد.
ایــن وزارت ،افــزوده بــود کــه زملــی خلیـلزاد و مناینــدگان
طالبــان در دوحــه ،در مــورد گامهایــی کــه میتوانــد منجــر بــه
مذاکــرات بیناالفغانــی ،حلوفصــل مســاملتآمیز جنــگ
افغانســتان و کاهــش خشــونت کــه منجــر بــه آتشبــس شــود،
گفتوگــو میکننــد.
گفتوگوهــای صلــح میــان امریــکا و طالبــان ،در مــاه
ســپتامرب ســال جــاری میــادی ،بــه دنبــال کشــته شــدن یــک
رسبــاز امریکایــی در حملــهی تروریســتی طالبــان در کابــل،
متوقــف شــده بــود.

رییس مجلس سنا:
حلیم تنویر بازداشت و محاکمه شود
رییــس مجلــس ســنا ،از حکومــت افغانســتان
خواســته اســت تــا حلیــم تنویــر را بــه دلیــل
اظهــارات اخیــرش ،بازداشــت و مــورد پیگــرد قــرار
دهــد.
فضلهــادی مســلمیار ،رییــس مجلــس ،روز
سهشــنبه ( 19قــوس) در نشســت عمومــی ایــن
مجلــس گفــت کــه حلیــم تنویــر ،بــا اظهــارات
تبعیضآمیــز بــر علیــه اقــوام افغانســتان ،بــا
اســتفاده از نــام یــک قــوم ،تفرقهافگنــی و
شــهرتطلبی کــرده اســت.
او افــزود« :از حکومــت میخواهیــم ،وقتــی کــه
تنویــر بــه افغانســتان آمــد ،او را بازداشــت کنــد و
یــا از طریــق پولیــس انرتپــول خواســتار بازداشــت
و انتقــال او بــه افغانســتان شــود تــا بــه دلیــل ایــن
اظهاراتــش مــورد پیگــرد قــرار گیــرد».
آقــای مســلمیار ادامــه داد کــه مجلــس ســنا،
بهگونــهی کتبــی از حکومــت افغانســتان خواهــد
خواســت تــا حلیــم تنویــر را بازداشــت و بــرای
محاکمــه بــه نهادهــای عدلــی و قضایــی بســپارد.
از ســویی هــم ،محمدعلــم ایزدیــار ،معــاون اول

مجلــس ســنا ،گفــت کــه اگــر حکومــت بــا افــرادی
همچــون حلیــم تنویــر کــه در گذشــته نیــز چنیــن
حرفهایــی را مطــرح کــردهانــد ،برخــورد جــدی
میکــرد ،امــروز کســی جــرأت منیکــرد بــار دیگــر
چنیــن اظهاراتــی را مطــرح کننــد.
حلیــم تنویر ،مشــاور پیشــین معــاون اول ریاســت
اجرایــی و وزارت اطالعــات و فرهنــگ ،بــه تازگــی،
در یکــی از نشس ـتهای آکادمــی علــوم در آملــان،
گفتــه اســت کــه بــرای پایــان دادن بــه اختالفــات
قومــی در افغانســتان ،بایــد رهــران قــوی از میــان
برداشــته شــوند« .محقــق و دوســتم بایــد او طــرف
شــوند تــا تســاوی برقــرار شــود».
او گفتــه اســت« :اگــر مــن بــه قــدرت برســم،
اختــاط اقــوام را مــیآورم ،دخــر هــزاره را بــه
بچــهی پشــتون میدهــم ،ختمــش میکنــم بــه
خــدا اگــر بانــم».
اظهــارات او ،بــا واکنــش تنــد کاربــران
شــبکههای اجتامعــی مواجــه شــده اســت .بیشــر
ایــن کاربــران ،ســخنان او را ،تعصبآمیــز و خــاف
روحیــهی وحــدت ملــی دانســته انــد.

برای دفترها و سازمانها

برای دانشجویان و خانوادهها

شش ماه 4500 :افغانی
یک سال 8000 :افغانی

شش ماه 2500 :افغانی
یک سال 4500 :افغانی

برای دفترها و سازمانهای بینالمللی

شش ماه$ 175 :
یک سال$ 300 :

www.subhekabul.com

رییــس کمیســیون مســتقل حقــوق بــر،
تأکیــد میکنــد کــه جنــگ بــه نقــض گســردهی
حقــوق بــر منجــر شــده و در گفتوگوهــای
صلــح ،بایــد موازیــن حقــوق بــری رعایــت شــود.
شــهرزاد اکــر ،روز سهشــنبه ( ۱۹قــوس)
در مراســم گرامیداشــت از روز جهانــی
حقــوق بــر ،گفــت کــه خشــونت و خونریــزی
هرچــه زودتــر در کشــور بایــد خامتــه یابــد
و کمهزینهتریــن راه بــرای پایــان جنــگ،
گفتوگوهــای بیناالفغانــی صلــح اســت.
او تأکیــد کــرد ،بــرای ایــن کــه گفتوگوهــا بــه
صلــح پایــدار بینجامنــد ،بایــد رونــد همهشــمول
بــوده و طرفیــن بــه صــورت جــدی بــه مطالبــات
قربانیــان ،زنــان و جوانــان بپردازنــد.
او افــزود کــه رعایــت موازیــن حقــوق بــری در
متــام مراحــل گفتوگوهــا ،بایــد توســط طرفیــن
بــه عنــوان دغدغ ـهی جــدی مــردم افغانســتان و
همــکاران بیناملللــی مطــرح شــود .بــه گفت ـهی
او ،طالبــان نیــز بایــد بــه عنــوان طــرف گفتوگــو،

بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن مــوارد ،جایــگاه حقــوق
بــر بــرای تأمیــن صلــح پایــدار را بــه رســمیت
بشناســند.
بانــو اکــر عــاوه کــرد« :نیــاز کنونــی مــا ایــن
اســت کــه بــا پاســداری از دسـتآوردها ،دیــدگاه
واقعبینانــه بــه ناکامیهــا و کوتاهیهــا داشــته
باشــیم و در ترســیم آینــدهی افغانســتان ،بــا
توجــه بــه درسهــای آموختهشــده ،مؤثرتــر عمــل
کنیــم».
او گفــت کــه کار کمیســیون و نهادهــای
همســو بــرای منــع شــکنجه ،حقــوق افــراد دارای
معلولیــت ،حقــوق و مطالبــات قربانیــان جنــگ،
مبــارزه بــا خشــونت علیــه زنــان و کــودکان،
گامهــای اساســی بــرای کاهــش زمینـهی جنــگ
و ایجــاد صلــح پایــدار اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه دور تــازهی
گفتوگوهــای صلــح میــان زملــی خلیــلزاد و
مناینــدگان طالبــان ،پــس از توقــف چندماهــه،
دوبــاره در قطــر از رس گرفتــه شــده اســت.
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ســفیر اتحادیـهی اروپــا در افغانســتان ،تأکیــد میکنــد کــه
گفتوگوهــای صلــح ،بایــد «حقــوق بــر محــور» شــود.
پیــری مایــدون ،روز سهشــنبه ( 19قــوس) ،در مراســم
گرامیداشــت از روز جهانــی حقــوق بــر ،گفــت کــه بحثهــا
در بــارهی رونــد مذاکــرات صلــح ،بايــد حقــوق بــر محــور
شــود.
آقــای مایــدون ،بــا تأکیــد بــر حامیــت اتحادی ـهی اروپــا از
کمیســیون مســتقل حقــوق بــر ،افــزود کــه رهــا کــردن اصــول
کليــدی حقــوق بــر ،آثــاری مخــرب نــهتنهــا بــرای افغانســتان
کــه بــرای اروپــا خواهــد داشــت و در بــن افغانهــا ،حــس
تــرس ايجــاد خواهــد کــرد.
ایــن در حالــی اســت کــه پــس از گذشــت چنــد مــاه،
گفتوگوهــای صلــح میــان مناینــدگان ایــاالت متحــدهی
امریــکا و طالبــان ،بهگونـهی رســمی ،در دوحــه پایتخــت قطــر،
از رس گرفتــه شــده اســت.
منابــع امریکایــی ،گفتــه انــد کــه ایــن گفتوگوهــا،
روز شــنبه ( ۱۶قــوس) از رسگرفتــه شــده و بیشــر روی
کاهــش خشــونتها متمرکــز خواهــد بــود تــا بــه مذاکــرات
بیناالفغانــی و آتشبــس منجــر شــود.
از ســویی هــم ،ســهیل شــاهین ،ســخنگوی دفــر سیاســی
طالبــان در قطــر ،گفتــه اســت کــه اگــر توافقنامــهی صلــح
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دفــر منایندگــی ســازمان ملــل متحــد در افغانســتان یــا
یونامــا ،تأکیــد میکنــد کــه کــودکان در افغانســتان ،هنــوز
هــم در جنــگ اســتخدام میشــوند.
یونامــا ،روز سهشــنبه ( 19قــوس) بــا نــر اعالمیــهای
بــه مناســبت روز جهانــی حقــوق بــر ،گفتــه اســت کــه
پیرشفتهــای خوبــی در بخــش دسرتســی بــه خدمــات
صحــی و آموزشــی بــرای دخــران و پــران صــورت گرفتــه؛
امــا هنــوز هــم میلیونهــا کــودک در افغانســتان ،از حقــوق
اساســیشــان بــه شــمول حــق زندگــی ،صحــت ،آمــوزش،
تفریــح و غیــره ،محــروم انــد.
در اعالمیــه آمــده اســت« :کــودکان همچنــان از تأثیــرات
منفــی حمــات بــر مکتبهــا ،شــفاخانهها و انفجــار مــواد
منفجرناشــده ،متأثــر میشــوند و در معــرض اســتخدام و
اســتفاده از ســوی طرفهــای درگیــر جنــگ و خشــونت
جنســی قــرار دارنــد».
یونامــا ،افــزوده اســت کــه بــه کار خــود در مســائل مرتبــط
بــه حفاظــت از غیرنظامیــان ،نظــارت و گزارشدهــی در مــورد
شــش خشــونت جــدی علیــه کــودکان ،ترویــج حقــوق بــر
و نظــارت از زندانهــا بــه شــمول اماکنــی کــه کــودکان بــه
دلیــل ادعــای دخیــل بــودن در گروههــای مســلح در آنجــا
نگــهداری میشــوند ،ادامــه میدهــد.

ایــن نهــاد افــزوده اســت« :اینگونــه کــودکان ،در مقایســه
بــا بزرگســاالن ،بیشــر در خطــر شــکنجه و بدرفتــاری قــرار
دارنــد و بایــد پیــش از فرســتادن بــه مراکــز توانبخشــی و
ادغــام مجــدد ،درمــان شــوند».
یونامــا ،همچنــان تأکیــد کــرده اســت کــه بــه منظــور
حامیــت از تطبیــق مکلفیتهــای بیناملللــی حقــوق بــری،
چارچــوب قانــون اساســی و قوانیــن مرتبــط ملــی چــون قانــون
جــزای جدیــد کــه بچهبــازی را جــرم میدانــد ،بــه کار خــود
بــا نهادهــای افغانســتان بــه شــمول کمیســیون مســتقل
حقــوق بــر ،ادامــه میدهــد.
فیونــا فریــزر ،رییــس بخــش حقــوق بــر یونامــا ،گفتــه
اســت« :گــوش دادن بــه حــرف قربانیــان خشــونتهای
حقــوق بــری ،بایــد در صــدر اولویتهــا بــرای نهادهــای
افغانســتان باشــد؛ بهویــژه زمانــی کــه کــودکان قربانــی انــد؛
زیــرا عــدم موجودیــت پاس ـخگویی ،زمینــه را بــرای معافیــت
از مجــازات و سوءاســتفادهی ناقضــان حقــوق بــر فراهــم
میکنــد».
رییــس بخــش حقــوق بــر یونامــا ،تأکیــد کــرده اســت کــه
حفاظــت از کــودکان ،زنــان و ســایر گروههــای آســیبپذیر،
بایــد در مرکــز هــر اســراتیژی ملــی حفاظــت از حقــوق بــر،
قــرار گیــرد.

اتحادیهی اروپا :گفتوگوهای صلح
«حقوق برش محور» شود
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یوناما :هنوز هم از کودکان در افغانستان
رسبازگیری میشود

روزنامــهی واشنگنتپســت ،بــه حــدود  ۲۰۰۰صفحــه
اســناد محرمانـهی دولــت امریــکا در مــورد جنــگ افغانســتان،
دســت یافتــه اســت.
ایــن اســناد ،نشــان میدهــد کــه چگونــه در  ۱۸ســال
خ ســفید ،بــرای موفــق
گذشــته ،دولتهــای مختلــف در کا 
نشــان دادن طوالنیتریــن جنــگ در تاریــخ امریــکا ،بــا
اظهــارات بیــش از حــد خوشبینانــه ،حقایــق را از مــردم ایــن
کشــور پنهــان کــردهانــد.
واشنگنتپســت ،گفتــه اســت کــه بــرای دســتیابی بــه
ایــن اســناد ،بــه مــدت ســه ســال در دادگاه بــا اســتناد بــه
قانــون جریــان آزاد اطالعــات ،مبــارزهی حقوقــی کــرده اســت.
بیــش از  400نفــر از مقامهــای بلندرتبـهی نظامــی و دولتــی
امریــکا ،در مــورد دیــدگاه خــود در بــارهی دلیــل ناکامــی در
جنــگ افغانســتان ،ســخن گفتــهانــد و ایــن جنــگ را «غیــر
قابــل فتــح» خوانــده انــد.
ایــن اســناد ،نشــان میدهــد کــه چگونــه حقایــق در تضــاد
بــا گفتههــای رؤســای جمهــور امریــکا ،وزرا ،دیپلامتهــا و
جرنالهــا بــوده اســت.
مقامهــای امریکایــی ،بــا ایــن بــاور کــه حرفهــای آنهــا
همگانــی نخواهــد شــد ،پذیرفتــه انــد کــه اســراتیژیهای
جنــگ افغانســتان کاســتیهایی داشــته و ایــاالت متحــده،
در تــاش بــرای مبــدل ســاخنت افغانســتان بــه یــک کشــور
بــا ثبــات و دموکراتیــک ،صدهــا میلیــارد دالــر را هــدر داده
اســت.
مقامهــای امریکایــی ،گفتــه انــد کــه ایــاالت متحــده در
راســتای کاهــش فســاد ،ایجــاد یــک ارتــش خــوب و کاهــش
تجــارت مــواد مخــدر در افغانســتان ،تالشهایــی کــرده؛ امــا
کافــی نبــوده اســت.

جــورج دبلیــو بــوش ،بــارک اوبامــا و دونالــد ترمپ ،رؤســای
جمهــور ایــاالت متحــدهی امریــکا ،همــه تعهــد کردنــد کــه از
افتــادن در منجــاب ملتســازی در افغانســتان جلوگیــری
خواهنــد کــرد؛ امــا ایــن گــزارش ،نشــان میدهــد کــه حتــا
در روزهــای نخســت جنــگ ،مقامهــای بلندرتبــهای کــه
مســؤول سیاس ـتهای ایــاالت متحــده بودنــد ،در مــورد ایــن
کــه اهــداف اساســی واشــنگنت چــه بــوده و اســراتیژی بــرای
کســب آن چگونــه اســت ،اظهــار رسدرگمــی کــرده بودنــد.
وزارت دفــاع ایــاالت متحــدهی امریــکا ،تــا کنــون در مــورد
ایــن گــزارش چیــزی نگفتــه اســت.
بــر اســاس گــزارش پنتاگــون ،از زمــان ورود امریــکا بــه
افغانســتان در ســال  ۲۰۰۱میــادی تــا کنــون  ۷۷۵هــزار
رسبــاز امریکایــی بــه ایــن کشــور اعــزام شــدهانــد .از میــان
آنهــا  ۲۳۰۰رسبــاز کشــته و  ۲۰۵۸۹رسبــاز دیگــر زخــم
برداشــته انــد.
واشنگنتپســت ،بــه نقــل از پنتاگــون و چنــد مؤسســه و
نهــاد دولتــی و غیردولتــی ،گفتــه اســت کــه جنــگ افغانســتان
از آغــاز تــا کنــون ،بیــش از  ۱۵۷هــزار کشــته بــه جــا گذاشــته
اســت.
از ایــن میــان ،در  18ســال گذشــته ۶۲۱۲۴ ،نفــر از
نیروهــای امنیتــی و دفاعــی افغانســتان ،جــان باختــه انــد.
همچنــان ۴۲۱۰۰ ،نفــر از اعضــای طالبــان ،در ایــن جنــگ
کشــته شــده انــد .آمــار قربانیــان غیرنظامــی در ایــن گــزارش،
بــه  ۴۳۰۷۴نفــر میرســد.
همچنــان بــر اســاس ایــن گــزارش ،ایــاالت متحــدهی
امریــکا در  18ســال گذشــته ،رقمــی میــان  ۹۳۴تــا ۹۷۸
میلیــارد دالــر ،یعنــی حــدود یــک تریلیــون دالــر ،در
افغانســتان هزینــه کــرده اســت.
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معــاون دوم ریاســتجمهوری ،تأکیــد میکنــد کــه در
پروسـهی صلــح ،بایــد فعــاالن حقــوق بــر ،زنــان و نهادهــای
مدنــی ،حضــور فعــال و معنــادار داشــته باشــند.
رسور دانــش ،روز سهشــنبه ( 19قــوس) در نشســتی
کــه بــه مناســبت گرامیداشــت از روز جهانــی حقــوق بــر
برگــزار شــده بــود ،گفــت کــه صلــح بــدون حقــوق بــر و
بــدون عدالــت ،پایــدار نخواهــد بــود.
او افــزود« :حقــوق بــر و حقــوق زنــان ،یکــی از اصــول
اساســی مــا بــرای هــر نــوع طــرح صلــح اســت و هیــچ طــرح
صلحــی نبایــد ایــن ارزشهــا و دسـتآوردهای حقــوق بــری
را نادیــده بگیــرد ».آقــای دانــش ،تأکیــد کــرد کــه بایــد همــه
مــردم و بهویــژه ،نهادهــای مربــوط و همــکاران بیناملللــی
در ایــن امــر مهــم در کنــار حکومــت افغانســتان بایســتند و از
ایــن اصــول حامیــت کننــد.
ایــن در حالــی اســت کــه پــس از گذشــت چنــد مــاه،
گفتوگوهــای صلــح میــان مناینــدگان ایــاالت متحــدهی
امریــکا و طالبــان ،بهگونــهی رســمی ،در دوحــه پایتخــت
قطــر ،از رس گرفتــه شــده اســت .گفتــه میشــود کــه ایــن
گفتوگوهــا ،بیشــر روی کاهــش خشــونتها متمرکــز
خواهــد بــود تــا بــه مذاکــرات بیناالفغانــی و آتشبــس
منجــر شــود.
معــاون دوم ریاســتجمهوری ،در بخــش دیگــری از
ســخنان خــود گفــت کــه در تأمیــن نســل اول حقــوق
بــر در افغانســتان ،یعنــی حقــوق سیاســی و مدنــی،
پیرشفتهــای خوبــی صــورت گرفتــه؛ امــا هنــوز هــم فضــا
و بســر مناســبی بــرای تطبیــق همــه ارزشهــای حقــوق
بــری فراهــم نشــده اســت.
او افــزود کــه عامــل اصلــی عــدم موفقیــت در تطبیــق

حقــوق بــر ،فقــر و جنــگ نیســت؛ بلکــه اســاس مشــکل در
ایــن اســت کــه مــا هنــوز حقــوق بــر را نپذیرفتــهایــم ،آن
را بومــی نســاختهایــم و بیشــر یــک نــوع تهاجــم فرهنگــی
میدانیــم.
آقــای دانــش ،تأکیــد کــرد کــه تضادهــای ناشــی از
اندیشــههای دینــی و مذهبــی از یکســو و تضادهــای
ناشــی از برتریطلبیهــای قومــی و نــژادی از ســوی دیگــر،
دو محــور اصلــی و یــا دو چالــش عمــده در برابــر تطبیــق
مفاهیــم و ارزشهــای حقــوق بــری اســت.
او افــزود کــه مــردم افغانســتان ،بایــد حقــوق بــر را
رصفــا یــک پدیــدهی وارداتــی نداننــد و بــرای بومیســازی
ارزشهــای حقــوق بــری بــا باورهــای دینــی و فرهنــگ ملــی
خــود تــاش کننــد.
معــاون دوم ریاسـتجمهوری ،گفــت کــه چگونگــی رابطــه
میــان گروههــای اجتامعــی ،هنــوز هــم در افغانســتان و در
گوشــه و کنــار دنیــا از جهــت برتــری نــژادی و نفرتپراکنــی
قومــی و زبانــی ،بــه عنــوان خطرناکتریــن اندیشــهی ضــد
حقــوق بــری مطــرح اســت.
او عــاوه کــرد کــه هنــوز هــم قومــی ســاخنت سیاســت و
طرحهــای برتریطلبانــه و مبتنــی بــر حــذف و یــا ادغــام،
انتقــال و جابهجاییهــای اجبــاری جغرافیایــی اقــوام و حتــا
رسکــوب بــا دیــد قومــی و نــژادی ،در ســطح بســیار وســیع
و خطرنــاک ،در جوامــع مختلــف و بــه ویــژه در افغانســتان
وجــود دارد.
آقــای دانــش ادامــه داد کــه تئــوری برتــری نــژادی در
تاریــخ برشیــت فاجعههــای زیــادی خلــق کــرده کــه ایــن
خــود چالــش جــدی فــراروی نهادینــه شــدن ارزشهــای
حقــوق بــری اســت.

واشنگنتپست :مقامهای امریکایی حقایق جنگ
افغانستان را پنهان کردهاند
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ما مینویسیم ،شام قضاوت کنید
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شکست و گستاخی امریکا در افغانستان
نویسنده :ایشان تَرور – واشنگنت پُست

مرتجم :مهدی غالمی

روز دوشنبه ،واشنگنت پست تحقیقات بزرگی را نرش کرد که
همکارانم به آن ،لقب «تاریخ مخفی» جنگ امریکا در افغانستان
را دادند و مشخص است که چرا مقامات امریکایی خواستند این
تاریخ را «مخفی» نگه دارند .در یک شهادت خصوصی به عنوان
بخشی از بررسی دولت داخلی ،صدها مقام امریکایی و کارشناس
خودی ،به رسدرگمی در جنگی که  18سال طول کشیده و پایان
آن به چشم منیخورد ،اعرتاف کردند .آنها از شکست راهبرد
امریکا برای پس زدن طالبان ناامید شده و از فساد فراگیری که
با حامیت مالی امریکا از دولت افغانستان به وجود آمد به خشم
آمده اند.
خیلی از آنها مرگ هزاران امریکایی ،ولخرجی کردن میلیاردها
دالر توسط دولتهای جمهوریخواه و دموکرات در برنامههای
ملتسازی در افغانستان و همچنان آمار رو به افزایش مرگ
افغانها که در این جنگ بیپایان گیر کرده اند را زیر سؤال برده
اند .داگالس لوت ،جرنال سهستارهی ارتش که در دولت بوش
و اوباما ،از سوی کاخ سفید یکی از مسؤوالن جنگ افغانستان
بوده ،به مصاحبهکنندگان دولتی در سال  2015گفته بود« :ما
هیچ درک اساسیای از افغانستان نداشتیم ،منیدانستیم چه
میکنیم .حتا ذرهای هم از این که چه کاری را بر عهده میگیریم،
منیفهمیدیم».
هامن گونه که همکارانم گزارش دادند ،مقامات امریکایی
همچنان اعرتاف کردند که به طور منظم «اعالمیههای
امیدوارانهای» از پیشرفت شان در افغانستان نرش کردند؛ در
حالی که حتا میدانستند که آن اعالمیهها «نادرست» بود و آنها
«اسناد خالی از اشتباهی را پنهان کردند که مشخص میکرد که
منیتوان در این جنگ پیروز شد».
یکی از مقامات ارشد شورای امنیت ملی به مصاحبهکنندگان
دولتی در سال  2016گفته بود« :امکان نداشت بتوانیم آمارهای
خوبی داشته باشیم .ما سعی کردیم از شامر رسبازان آموزش
دیده ،سطوح خشونت و کنرتل مناطق استفاده کنیم ولی هیچ
کدام از اینها ،تصویر درستی ارائه منیکرد .آمارها در مدت زمان
جنگ دستکاری میشدند».
باب ک َرولی ،رسهنگ بازنشستهی ارتش که از سال  2013تا
 ،2014مشاور ضد شورش ارتش امریکا در دفرت کابل بود ،در
مصاحبهی مشابهی گفت« :متام اطالعات برای ترسیم بهرتین
تصویر ممکن ،دستکاری میشدند ».پس از یک دعوای
حقوقی سهساله با مقامات فدرال که هنوز هم در جریان است،
واشنگنت پست محتویات  2000صفحه یادداشت منترش نشده و
رونوشت از مصاحبهی مقامات امریکایی و کارشناسانِ دخیل در

جنگ افغانستان را آشکار کرد .دفرت بازرس ویژه برای بازسازی
افغانستان یا «سیگار» که بر پولهای به هدر رفته و تقلبها در
مناطق جنگ زده ،نظارت میکند؛ در سال  2014یک پروژهی
فرعی  11میلیون دالری را آغاز کرد .کارمندان سیگار از بیش
از  600فر ِد نزدیک به سیاستهای امریکا در افغانستان ،به
شمول برخی از مقامات افغان و اروپایی ،به عنوان یک تفتیش
داخلی برای ارزیابی خطاهای صورت گرفته در جنگ و بازسازی
افغانستان ،مصاحبه گرفته است.
همکارانم با استفاده از دو اقامهی دعوا در رابطه به آزادی
اطالعات ،به اسناد و چندین مواد اصلیِ گزارشهای سیگار دست
یافتند .کرِگ ویتالک ،خربنگار واشنگنت پست در گزارشش آورده
است« :بسیاری از آنها با این تصور که صحبتهای شان عمومی
منیشود ،صحبت کرده اند .مقامات امریکایی اعرتاف کردند که
راهبردهای آنان برای جنگ افغانستان به طور فجیعی تعضیف
شده بود و واشنگنت مبالغ هنگفتی را در تالش برای دوبارهسازی
افغانستان به عنوان یک ملت مدرن به هدر داد».
این اسناد شجاعت توخالی مقامات حکومت بوش را برجسته
کرد که به این احتامل که اشغال افغانستان در سال 2001
میتواند منجر به یک باتالق بزرگتر شود ،میخندیدند .این
اسناد نشان میدهند که مقامات امریکایی چه قدر به هدف
ملتسازی حکومت بوش در افغانستان که هنوز هم نزاع داخلی
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در کابل و شورش طالبان که منجر به تسلط این گروه به مناطق
گسرتدهای از کشور شده است ،شک داشتند.
یکی از مقامات ناشناس وزارت خارجهی پیشین در سال
 2015به مصاحبهکنندگان دولتی گفته بود« :سیاست ما این بود
که یک دولت مرکزی قوی بسازیم .احمقانه بود؛ چون افغانستان
سابقهی داشنت یک حکومت مرکزی قوی را در گذشته ندارد».
دیگر مقامات و مشاوران همه از فساد فراگیری یاد کردند که
مبالغ هنگفت پولی امریکا به آن کمک کرد و باعث تعضیف
موثریت عملیات ضد تروریستم ایاالت متحده شد.
تالشهای امریکا برای آموزش دادن به نیروهای امنیتی افغان
هم با شکست روبهرو شد .این اسناد حاوی ناامیدی عمیق
مقامات ارتش امریکا است که مسؤول چنین آموزشهایی بودند.
یکی از رسبازان ناشناس امریکایی گفت که تیمهای نیروهای
ویژه از پولیسهای افغانی که به آنها آموزش داده بودند« ،نفرت»
داشتند .و آنها را «ناخوشایند و کمکیفیتترینها در کشوری که
خود در بدترین حالت به رس میبرد» توصیف کردند .یک افرس
دیگر تخمین زد که یک سوم از پولیسهای استخدام شده «معتاد
یا طالب» استند .یکی دیگر با متسخر ،آنها را «دزدان احمق» ی
خواند که از پایگاههای امریکا ،تیل دزدی کردند.
 18سال پس از اشغال افغانستان توسط امریکا ،نیروهای
محلی هنوز هم در میدانهای جنگ میمیرند .گاهی وقتها ،هر
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تالشهای امریکا برای
آموزش دادن به نیروهای
امنیتی افغان هم با شکست
روبهرو شد .این اسناد حاوی
ناامیدی عمیق مقامات ارتش
امریکا است که مسؤول چنین
آموزشهایی بودند .یکی از
رسبازان ناشناس امریکایی
گفت که تیمهای نیروهای
ویژه از پولیسهای افغانی
که به آنها آموزش داده
بودند« ،نفرت» داشتند.
و آنها را «ناخوشایند و
کمکیفیتترینها در کشوری
که خود در بدترین حالت به
رس میبرد» توصیف کردند.
یک افرس دیگر تخمین زد
که یک سوم از پولیسهای
استخدام شده «معتاد یا
طالب» استند.
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هفته صدها نفر کشته میشوند .پارسال ،خونینترین سال برای
غیرنظامیان افغان از زمانی که آمار این جنگ ثبت میشود ،بوده
است .برای برخی از ناظران ،یافتههای واشنگنت پست به سادگی
آن چه را از پیش میدانستیم ،تأیید کرده است .کِیتی کایزر،
مدیر بخش سیاست «پیروزی بدون جنگ» که یک گروه ترقیخوا ِه
مدافع است ،در یک بیانیهی ایمیلی گفت« :تردید کمی وجود
دارد که میراث بسیار مهم این جنگ ،از دست دادن جانهای
بسیار ،به هدر رفنت پول مالیاتدهندگان و افغانستانی که فساد
بیپایانی آن را فرا گرفته و تجارت مواد مخدر در آن رو به پیشرفت
است ،خواهد بود».
اما در واشنگنت ،هنوز هم کسانی از میان سیاستگذاران
و قانونگذاران در کنگره وجود دارند که طرفدار حضور ابدی
ایاالت متحده در افغانستان استند و پافشاری میکنند که خروج
باعث فجایع بیشرتی خواهد شد .اطالعات این اسناد افشا شده
نشان میدهد که بسیاری از مقامات امریکایی – شاید برخی از
هامن افرادی که طرفدار کشانده شدن جنگ امریکا به دههی
سوم استند – در درون شان تردید دارند که در مأل عام روی چه
چیزی پافشاری میکنند؟
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