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گزارش روز

گفت وگو

ــار  ــتان در کن ــان افغانس ــه زن ــونت هایی ک ــی از خش یک

روابــط  می شــوند،  متحمــل  را  آن  خشــونت ها  ســایر 

نامــروع شــوهران شــان بــا زنــان دیگــر اســت. اکــر 

مــردان ایــن روابــط شــان بــا زنــان دیگــر را از بی عرضگــی و 

ناتوانــی زنــان شــان در ارضــا کــردن خواســته های جنســی 

و عاطفــی شــان می داننــد. روابطــی کــه حــد و مــرزی 

نــدارد و حتــا بســیاری از ایــن روابــط بــه گونــه ی آشــکارا و 

ــر از همــه  ــا بدت ــرار می شــود؛ ام ــان شــان برق در حضــور زن

افــراد  بــا نزدیک تریــن  ایــن رابطه هــا گاهــی  ایــن کــه 

خانــواده ی خــود و یــا همــران شــان برقــرار می شــود 

کــه تحمــل ایــن گونــه رابطــه بــرای زنــان از لحــاظ روانــی، 

اســت. طاقت فرســا 

منیــژه یکــی از زنــان قربانــی ایــن نــوع خشــونت ها 

ــه او و  ــده ک ــبب ش ــوهرش س ــروع ش ــه ی نام ــت. رابط اس

دخــرش در بی رسنوشــتی مطلــق قــرار گیرنــد.

منیژه ده ســال قبل با مردی  ...

4

»تتســو ناکامــورا« )کاکا مــراد(، نخســتین بــار در دهه ی 

70 پــا بــه افغانســتان گذاشــت و مــا او را بــا وجــودی کــه 

ــا وجــودی کــه  هم وطــن مــان بــود، درســت نشــناختیم. ب

ــی از  ــو«، یک ــا ایت ــش، »کازوی ــال پی ــازده س ــتان ی تروریس

همکارانــش را کشــتند؛ امــا او خــم بــه ابــرو نیــاورد. مــردی 

ــه او  ــادی ب ــرام زی ــردم اح ــود و م ــت ب ــه دوس ــا هم ــه ب ک

ــک  ــان کم ــران افغ ــه مهاج ــه ب ــودی ک ــا وج ــتند. ب داش

پزشــکی می رســاند؛ وقتــی فهمیــد کــه خشک ســالی 

اســت،  کلــورا  از  بزرگ تــر  خطــری  آلــوده،  آب هــای  و 

مســیر خدمتــش را تغییــر داد. چــاه کنــد و بــا روش هــای 

ســنتی ای رسزمیــن آفتــاب تابــان، بــه مــردم یــاد داد کــه 

ــه  ــته و ب ــر داش ــد به ــول و درآم ــد، محص ــور می توانن چط

ــخن رانی اش  ــه در س ــه ک ــد، هامن گون ــر کنن ــی فک زندگ

گفتــه بــود: بهــر اســت بــه زندگــی فکــر کنیــم، نــه مــرگ 

ــگ. و جن

ــود  ــال می ش ــود، خوش ح ــه ب ــه روزی گفت ــورا ک ناکام

ــود. نزدیــک  اگــر در افغانســتان مبیــرد؛ اهــل »فوکــوکا« ب

ــرد،  ــت ک ــتان خدم ــردم افغانس ــه م ــرش را ب ــم عم ــه نی ب

درمــان گاه و شــبکه ی آب رســانی »مرواریــد« را ســاخت؛ 

 100 عمل کــرد  از  کار  ایــن  کــه  بــود  معتقــد  چــون 

داکــر بهــر اســت؛ او بــا شــعار »بــرای درخشــش نــور بــه 

ــکل خوراکــی مــردم را حــل و  گوشــه های تاریــک«، مش

ــای  ــرد، فارم ه ــا ب ــه ج ــه هم ــدن را ب ــبز ش ــودش س ــا خ ب

گاوداری ایجــاد کــرد ...

برای وصول به بهجت فکری و سعادت عقلی، آن گونه 

از خامه ی ابن سینای بلخی در قامط »فی البهجة و  که 

السعادة« یعنی در »منط هشتم« چکیده است، خواستم 

خوانشی را از دیباچه ی »علی امیری« بر کتاب »اشارات 

و تنبیهات« شیخ الرئیس و »حجت الحق« در بازار معرفت 

واقع  ارباب فضل  از یک  سو مقبول درگاه  تا  عرضه کنم 

شود و از دیگر سو، »آیه«هایی را که امیری از »سوره «های 

و  گران سنگ  متاع  از  آن هم  فلسفی،  ـ  منطقی  متاع 

داده  دست  به  التنبیهات«  و  »االشارات  حد  در  پربهایی 

امتداد  در  و  مکتوب سازی  فرایند  دریچه ی  از  است، 

دخل  بی هیچ  که  کتبی  میراث های  قرائت  و  خوانش 

ـ  فلسفی  دیالوگ  و  فرهنگی  گفتامن  ایجاد  در  لغوی  و 

و  فکری  توانایی  تاحد  است،  مؤثر  گذشتگان  با  منطقی 

کنم. بررسی  علمی،  داده های  امداد 

گذشته  از  خوانشی  امیری،  علی  استاد  دیباچه ی 

است. مواجهه و برخورد با یک امر کتبی، که به رغم ِغش 

و خش هایی که بر آن در راه سفر از »گذشته« به »آینده« 

یا دست کم »اکنون« وارد شده است ـ مطابق با گزارشی 

که جناب امیری ارائه داده  اند ـ روی هم رفته به ما رسیده 

است و بر ما سخن می کند. این امر مکتوب، میراثی که 

ما  به  و  پیج وتاب خورده  روزگار  از دست  آزگار  سال های 

رسیده است، جزوی از حیات فرهنگی ما است که سخن 

از آن، عالوه  بر این  که برخورد با گذشته است، هجرت به 

نیز می باشد.         آینده 

گفتامن فرهنگی؛ خوانشی از میراث کتبی»هاراگیری« هشتمین سامورایی
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می کنــد  تأکیــد  ریاســت جمهوری،  دوم  معــاون 

ــر،  ــوق ب ــاالن حق ــد فع ــح، بای کــه در پروســه ی صل

ــادار  ــال و معن ــور فع ــی، حض ــای مدن ــان و نهاده زن

ــند. ــته باش داش

ســفیر اتحادیــه ی اروپــا در افغانســتان، تأکیــد 

می کنــد کــه گفت وگوهــای صلــح، بایــد »حقــوق 

ــود. ــور« ش ــر مح ب

جهــان فکــری انســان ســویدنی بــا جهــان فکــری 

افغانســتانی زمیــن تــا آســامن فــرق دارد؛ دغدغه هــا 

کامــال متفــاوت انــد. این هــا از مســائلی کــه مــا هنــوز 

ــای  ــه وادی ه ــا ب ــد و پ ــته ان ــتیم، گذش ــرش اس درگی

ــن در  ــا ای ــد؛ طبع ــته ان ــی گذاش ــری از درد آدم دیگ

شــعر شــان انعــکاس دارد .

در  متحــد  ملــل  ســازمان  منایندگــی  دفــر 
ــا یونامــا، تأکیــد می کنــد کــه کــودکان  افغانســتان ی
اســتخدام  جنــگ  در  هــم  هنــوز  افغانســتان،  در 

. ند می شــو

شعر هایم تاریخ من استند

اتحادیه ی اروپا:
 گفت وگوهای صلح

 »حقوق برش محور« شود

رسوردانش:
 صلح بدون حقوق برش و عدالت 

پایدار نخواهد بود

یوناما:
 هنوز هم از کودکان در 

افغانستان رسبازگیری می شود

طالبان ارزش های حقوق برشی
 را به رسمیت بشناسند

گفت وگو با محبوبه ابراهیمی

 ) شاعر (
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اخراج از خانه به جرم اعرتاض به رابطه ی نامرشوع شوهر زندگی به رنگ زن
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»حلیم تنویر« بازداشت و محاکمه شود
رییس مجلس سنا:
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7
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کــه  می شــود  ســال  چهــل 

جنــگ  درگــرداب  افغانســتان 

و  دســت  ویران گــر  و  خون بــار 

پــا می زنــد. آغازگــر ایــن جنــگ 

در  کــه  بــود  ســابق  شــوروی 

گســرش  بــرای   1979 ســال 

ــرد.  ــی ک ــتان لشکرکش ــه افغانس ــتی ب ــام کمونیس نظ

در جریــان ایــن حملــه، بــرای جلوگیــری از نفــوذ 

بــه  اســال م آباد  و  واشــنگنت  شــوروی،  کمونیســتی 

شــمول عربســتان ســعودی، هــر آن چــه کــه در تــوان 

داشــتند تــا از نفــوذ شــوروی بــه ایــن کشــور جلوگیــری 

ــا  ــزار، ب ــه ی دو ه ــل از ده ــتند. قب ــه کار بس ــد، ب کنن

توجــه بــه معــادالت حاکــم بــر دوران جنــگ رسد، ایــن 

ســه کشــور در یــک رقابــت شــدید، تــالش ورزیدنــد که 

حلقــه را بــرای مســکو تنــگ ســازند ...

چرا امریکایی ها در جنگ افغانستان 
محکوم به شکست اند؟
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سیدمهدی حسینی
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ــگ  ــرداب جن ــتان درگ ــه افغانس ــود ک ــال می ش ــل س چه

ایــن  آغازگــر  می زنــد.  پــا  و  دســت  ویران گــر  و  خون بــار 

بــرای  بــود کــه در ســال 1979  جنــگ شــوروی ســابق 

گســرش نظــام کمونیســتی بــه افغانســتان لشکرکشــی کــرد. 

در جریــان ایــن حملــه، بــرای جلوگیــری از نفــوذ کمونیســتی 

عربســتان  شــمول  بــه  اســال م آباد  و  واشــنگنت  شــوروی، 

ســعودی، هــر آن چــه کــه در تــوان داشــتند تــا از نفــوذ 

ــتند.  ــه کار بس ــد، ب ــری کنن ــور جلوگی ــن کش ــه ای ــوروی ب ش

ــر  ــه معــادالت حاکــم ب ــا توجــه ب قبــل از دهــه ی دو هــزار، ب

دوران جنــگ رسد، ایــن ســه کشــور در یــک رقابــت شــدید، 

ــا  ــرای مســکو تنــگ ســازند ت ــد کــه حلقــه را ب تــالش ورزیدن

رویکــرد شــوروی نســبت بــه افغانســتان محکــوم بــه شکســت 

بــود؛  یــک جنــگ متــام عیــار  شــود. حملــه ی شــوروی 

ــد از آن،  ــد و بع ــه رو ش ــخ روب ــت تل ــا شکس ــام ب ــا در فرج ام

افغانســتان بــه میــدان جنگ هــای اســتخباراتی قدرت هــای 

ــل در بیســت ســال  ــن جنــگ حداق ــزرگ مواجــه شــد و ای ب

اخیــر قربانی هــای بی شــامری را بــه جــای گذاشــت. بــه 

عبــارت دیگــر، جنــگ نیابتــی در نظــم نویــن افغانســتان در 

ــه  ــد ک ــازه ندادن ــرد و اج ــدا ک ــان پی ــف جری ــای مختل الیه ه

ــود. ــرون ش ــونت بی ــگ و خش ــره ی جن ــتان از دای افغانس

بــوش،  جــورج  ســپتامرب،  یازدهــم  حادثــه ی  از  پــس 

رییس جمهــور پیشــین امریــکا، از ســال 2001 تــا 2008 

ــا  ــربد ب ــگ را در ن ــه جن ــل ب ــزم« و توس ــد تروری ــربد ض »راه

دولــت  کــرد.  ســازمان دهی  و  گرفــت  پیــش  در  القاعــده 

وقــت امریــکا بــر ایــن عقیــده بــود کــه نیروهــای وابســته بــه 

القاعــده بزرگ تریــن خطــر بــرای منافــع امریــکا اســت و 

تصمیم گیرنــدگان واشــنگنت ترجیــح دادنــد کــه طالبــان در 

ــت  ــل مدیری ــد و قاب ــه حســاب منی آین افغانســتان خطــری ب

ــول  ــی در ط ــای امریکای ــر، مقام ه ــن خاط ــه همی ــتند؛ ب اس

هــژده ســال گذشــته، طالبــان را در حاشــیه ی تصمیم گیــری 

وارد  )القاعــده(  تروریــزم  نابــودی  هــدف  بــا  و  داد  قــرار 

ــی  ــان یک ــا طالب ــکا ب ــارزه ی امری ــدم مب ــد. ع ــتان ش افغانس

ــا  ــان داد ت ــه طالب ــت را ب ــن فرص ــه ای ــود ک ــتباهاتی ب از اش

ــد  ــده قدرت من ــکاری القاع ــه هم ــاره ب ــازمان دهی دوب ــا س ب

ــکا را  شــود. انســجام مجــدد طالبــان از یک ســو منافــع امری

بــا تهدیــد بالقــوه مواجــه کــرد و از ســوی دیگــر، افغانســتان 

را بــه عنــوان پناهــگاه و مرکــز تعلیامتــی بــرای حمــالت 

ــرد. ــدل ک ــتی مب تروریس

ــه  ــذرد؛ ن ــر می گ ــگ نفس گی ــن جن ــال از ای ــون 18س اکن

ــه  ــد و ن ــه  ان ــه نتیجــه ی ملموســی دســت یافت ــا ب امریکایی ه

ــن  ــد. در طــول ای ــاه و آرامــش رســیده  ان ــه رف هــم افغان هــا ب

ــراف  ــام اع ــی ای رس ــام امریکای ــچ مق ــون هی ــا کن ــدت، ت م

ــد کــه آن هــا در افغانســتان پیــروز منی شــوند بلکــه  نکــرده  ان

بــا اعالمیه هــا و بیانیه هــای مقبــول، جنگیــدن و حضــور خــود 

را در افغانســتان توجیــه کردنــد. روزنامــه ی واشنگنت پســت بــه 

ــاره ی  دو هــزار صفحــه اســناد محرمانــه ی دولــت امریــکا در ب

ــان  ــناد نش ــن اس ــرده و ای ــدا ک ــت پی ــتان دس ــگ افغانس جن

می دهــد چطــور طــی 18 ســال گذشــته دولت هــای مختلــف 

در کاخ  ســفید بــرای »موفــق نشــان دادن« طوالنی تریــن جنگ 

در تاریــخ امریــکا، حقایــق را از مــردم ایــن کشــور پنهــان کــرده 

 انــد. واشنگنت پســت بــرای تهیــه ی ایــن اســناد کــه چندیــن 

ســال تــالش کــرده، در مجمــوع جنــگ افغانســتان را »غیرقابل 

فتــح« عنــوان کــرده اســت.

ــی  ــی و ملک ــام نظام ــد مق ــار ص ــه چه ــناد ک ــن اس در ای

ــاالت  ــه ای ــد ک ــه  ان ــه کــرده، گفت ــکا مصاحب ــه ی امری بلندپای

متحــده ی امریــکا در جنــگ افغانســتان چــه اشــتباهاتی 

ــاله  ــگ بیست س ــالب جن ــه در منج ــده و چگون ــب ش را مرتک

ــکا  ــین امری ــده ی پیش ــز، مناین ــز دابین ــت. جیم ــاده اس افت

ــوندگان  ــی از مصاحبه ش ــتان، یک ــتان و پاکس ــرای افغانس ب

اســت:  گفتــه  مصاحبــه  ایــن  در  او  اســت.  اســناد  ایــن 

»مــا کشــورهای فقیــر را اشــغال منی کنیــم کــه آن هــا را 

ثروت منــد کنیــم؛ مــا بــه دیکتاتوری هــا حملــه منی کنیــم 

کــه آن جــا دموکراســی جــاری کنیــم؛ بلکــه مــا بــه کشــورهای 

پرخاش جــو و خشــن حملــه می کنیــم تــا آن جــا صلــح برقــرار 

ــت در  ــن مأموری ــام ای ــت در انج ــکار اس ــه آش ــم و آن چ کنی

ــم.« ــاکام ماندی ــتان ن افغانس

ــون  ــنگنت پیرام ــابق واش ــد س ــام ارش ــوت، مق داگالس ل

جنــگ افغانســتان بــود کــه در دو دوره ی حکومــت »بــوش و 

اوبامــا« در افغانســتان حضــور داشــت. او در ایــن مصاحبــه ی 

گفتــه اســت کــه امریــکا بــه طــور بنیــادی از شــناخت 

در  رس  می کــرد،  کــه  آن چــه  هــر  بازمانــده،  افغانســتان 

منــی آورد.«

ــا  ــت، ده ه ــه ی واشنگنت پس ــته ی روزنام ــاس نوش ــر اس ب

ــه  ــن مصاحبه هــا گفت ــی و افغــان در خــالل ای مقــام امریکای

امریــکا  برنامه هــای  و  سیاســت ها  از  بســیاری  کــه  انــد 

ــا  ــگ ب ــا جن ــه ت ــان گرفت ــان افغ ــس و نظامی ــوزش پولی از آم

ــت  ــه شکس ــوم ب ــت محک ــاک، از نخس ــارت تری ــت و تج کش

ــدون درک و  ــام و ب ــات خ ــاس مفروض ــر اس ــه ب ــرا ک ــود؛ چ ب

ــود. ــده ب ــرح ش ــور ط ــن کش ــناخت از ای ش

جنــگ  اســناد  تهیــه ی  در  روزنامــه  ایــن  یافته هــای 

افغانســتان نشــان می دهــد کــه دولــت بــوش، اوبامــا و ترامــپ 

ــتان را  ــکا در افغانس ــی امری ــور نظام ــه حض ــد ک ــالش کردن ت

»موجــه و مؤفــق« جلــوه دهنــد، در حالــی  کــه بنــا بــر اظهارات 

در  امریــکا  پیــروزی  عــدم  امریــکا،  پیشــین  مقام هــای 

ــل  ــال های قب ــامن س ــتان از ه ــگ افغانس ــن جن طوالنی تری

مشــخص بــود؛ جنگــی  کــه یکــی از طوالنی تریــن نربدهــا 

در تاریــخ امریــکا محســوب می شــود. طبــق آمــاری کــه 

روزنامــه ی واشنگنت پســت از وزارت دفــاع امریــکا، چنــد نهــاد 

دولتــی و غیــر دولتــی جمــع آوری کــرده، از آغــاز ســال 2001 

ــد. ــه 160 هــزار افغــان کشــته شــده  ان ــا کنــون، نزدیــک ب ت

جنــگ  در  را  امریــکا  کــه،  موضوعــی   عمده تریــن 

از  درســت  شــناخت  عــدم  کــرده،  زمین گیــر  افغانســتان 

ــت  ــت. زیس ــتان اس ــی افغانس ــی و اجتامع ــت فرهنگ وضعی

ــی  کــه  ــاع افغانســتان از کیفیت ــات اتب اجتامعــی و خصوصی

برخــوردار اســت، ایــن امــکان را بــه وجــود منــی آورد کــه 

کشــورهای بــزرگ بــا وجــود امکانــات و مزیت هایــی، در 

ــد  ــادی بتوانن ــی و اقتص ــف سیاس ــای مختل ــی زمینه ه متام

بــر ایــن کشــور اعــامل کنــرل کنــد. کنــرل یــک کشــور بــه 

ویــژه افغانســتان کــه بــا بحــران هویتــی روبــه رو اســت، بــرای 

ــازی  ــامن آغ ــت. از ه ــر اس ــی امکان ناپذی ــورهای خارج کش

کــه ایــاالت متحــده بــرای ورود بــه افغانســتان تصمیــم گرفت، 

افغانســتان در یــک رقابــت هویتــی مواجــه بــود. هویــت قومی 

و هویــت مذهبــی بــا درنظرداشــت ویژگی هــای جغرافیایــی، 

ــد.  ــکیل می دادن ــی را تش ــی هویت ــف مبان ــای مختل جنبه ه

از جانــب دیگــر، تنــوع هویتــی کــه بــه معنــای فقــدان اجــامع 

هویتــی محســوب می شــود، از یــک طــرف منجــر بــه حیــات 

بحــران دایمــی در افغانســتان شــده کــه جنــگ دایمــی میــان 

بخش هــای مختلــف جامعــه ماهیــت روزمره گــی پیــدا کــرده 

ــای  ــه نیروه ــازد ک ــن می س ــر، ناممک ــرف دیگ ــت و از ط اس

خارجــی بتواننــد در نخســت بــر کشــور مســلط شــوند و 

دوم بتواننــد جامعــه ی افغانســتان را اداره کننــد. در چنیــن 

وضعیتــی، جنــگ و خشــونت اســتمرار یافتــه، رفتــه رفتــه بــه 

یــک اجــامع ضــد بیگانــه مبــدل می شــود؛ بنــا بــر ایــن، عــدم 

شــناخت درســت امریــکا از افغانســتان، هژمــون بــودن ایــن 

کشــور را در جغرافیــای افغانســتان زیــر ســؤال بــرده اســت.

ــدگان  ــس مناین ــی مجل ــی و امنیت ــور دفاع ــیون ام کمیس

ــه ی واشــنگنت  ــه ی روزنام ــوای اســناد محرمان ــد محت ــا تأیی ب

ــکا در 18  ــه امری ــد ک ــتان، می گوی ــگ افغانس ــت از جن پس

ســال گذشــته بــا وجــودی  کــه حضــور نظامــی گســرده 

داشــت و پول هــای هنگفتــی را در افغانســتان هزینــه کــرد، 

ولــی مؤثریــت و بازدهــی ایــن حضــور و کمک هــای مالــی در 

ــت. ــوده اس ــم گیر نب ــتان چش افغانس

علی اکــرب جمشــیدی، عضــو کمیســیون امــور دفاعــی 

ــل  ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــدگان، ب ــس مناین ــی مجل و امنیت

یــک  ایجــاد  بــا هــدف  امریکایی هــا  بیــان می کنــد کــه 

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 

ــه هــم  ــزم از بیــن رفتــه و ن ــه تروری افغانســتان وجــود دارد، ن

موادمخــدر کاهــش یافتــه اســت. بنــا بــر ایــن، آن چــه را کــه 

ــر موضوعــات ذیــل  روزنامــه ی واشنگنت پســت نــر کــرده، ب

صــدق می کنــد.

ایــن عضــو مجلــس مناینــدگان در خصــوص رویکــرد 

کنونــی امریــکا در جنــگ افغانســتان، می گوید کــه مذاکره ی 

ــش  ــت پی ــیر نادرس ــک مس ــان، در ی ــروه طالب ــا گ ــکا ب امری

مــی رود؛ زیــرا امریکایی هــا از یک ســو رسمایه گذاری هــای 

ــد و از ســوی دیگــر،  ــن می برن ــر خــود را از بی 18 ســال اخی

ــاور  ــه ب ــر می ســازد. ب ــن کشــور غیرمؤث حضــور خــود را در ای

او، در واقــع، آغــاز مذاکــره بــا ایــن گــروه، واشــنگنت بــه 

طالبــان مروعیــت داد؛ طالبانــی  کــه رهــربان  شــان در 

ــروز  ــا ام ــت؛ ام ــذار منی توانس ــت و گ ــه گش ــه ی آزادان منطق

بــه یــک گــروه نظامی-سیاســی در ســطح جهــان مطــرح 

ــت. ــرده اس ــد ب ــا را بلن ــات آن ه ــده و توقع ش

بــا ایــن  کــه، مذاکــره ی امریــکا و طالبــان مبنــی بــر قطــع 

جنــگ در افغانســتان رسعــت گرفتــه و احتــامل امضــای 

توافق نامــه ی طرف هــا وجــود دارد؛ امــا برخــی از اعضــای 

ــا  ــکا ب ــه ی امری ــره را معامل ــن مذاک ــدگان، ای ــس مناین مجل

پاکســتان و گــروه طالبــان می داننــد. علی اکــرب جمشــیدی 

ــکا  ــه امری ــن  ک ــر ای ــی ب ــرف مبن ــق دو ط ــه تواف ــد ک می گوی

ــه اهــداف  دیگــر علیــه طالبــان منی جنگــد و طالبــان هــم ب

امریکایــی حملــه منی کننــد، در واقــع واشــنگنت اجــازه 

می دهــد کــه طالبــان از طریــق زور در جغرافیــای افغانســتان 

مســلط شــوند کــه در ایــن صــورت، ایــن کشــور بــار دیگــر بــه 

ــرد. ــد ک ــقوط خواه ــتی س ــای تروریس کام گروه ه

هرچنــد، انتظــار مــی رود کــه در آینــده ی نــه چنــدان 

دور، امریکایی هــا و طالبــان توافق نامــه ی صلــح را امضــا 

کننــد؛ امــا بــاز هــم، قطــع جنــگ و خشــونت در افغانســتان، 

ــود را  ــت موج ــه دول ــان ن ــرا طالب ــت؛ زی ــش نیس ــای بی رؤی

بــه رســمیت می شناســند و نــه هــم مســأله ی انتخابــات 

ــگ  ــه جن ــود دارد ک ــامل وج ــن احت ــت جمهوری را. ای ریاس

ــی  ــای طوالن ــا مدت ه ــتان ت ــت افغانس ــان و دول ــان طالب می

ــت. ــد یاف ــه خواه ــان ادام همچن

2

هــر روز کــه می گــذرد، بحــران افغانســتان در ابعــاد 

ــه  ــرد و ب ــه خــود می گی ــازه ای ب ــگ ت ــی و خارجــی رن داخل

هــامن میــزان کــه فســاد افسارگســیخته، کشــمکش ها، 

فقــر، بــی کاری، قدرت گرفــنت تروریــزم و شکننده شــدن 

امنیــت در داخــل، مــردم را نگــران می کنــد و قربانــی 

ــی  ــن حام ــوان بزرگ تری ــه عن ــز ب ــکا نی ــرد؛ در امری می گی

افغانســتان، بحران هــای تــازه ای در ایــن ارتبــاط بــه وجــود 

می آیــد. 

برگــزاری  صلــح،  گفت وگوهــای  مانــدن  بی نتیجــه 

نیروهــای  خــروج  زمزمه هــای  و  بی نتیجــه  انتخابــات 

ــدازه ی کافــی مسأله ســاز و  ــه ان امریکایــی از افغانســتان، ب

ــود کــه حــاال روزنامــه ی واشنگنت پســت،  موجــب نگرانــی ب

ــگ  ــاره ی جن ــه ای را در ب ــزار صفح ــه ی دوه ــناد محرمان اس

بــرده  شــوک  بــه  را  همــه  کــه  کــرده  نــر  افغانســتان 

ایــن کشــور آن را  اســت؛ افشــاگری ای کــه رســانه های 

بــا افشــاگری اســناد جنــگ امریــکا بــا ویتنــام مقایســه 

ــت دارد،  ــزارش اهمی ــن گ ــه در ای ــه ک ــا آن چ ــد؛ ام می کنن

ــن  ــتان در ای ــای افغانس ــر حکومت ه ــی و تأثی ــش داخل بخ

اســت. نابســامانی ها 

امریکایی هــا  کــه  مشــکالتی  اساســی ترین  از  یکــی 

ــی از  ــناخت و درک کاف ــدم ش ــد، ع ــرده  ان ــاره ک ــه آن اش ب

افغانســتان اســت کــه می تــوان گفــت، در بیشــر ایــن 

افغانســتان، کســانی  از  ســال ها معیــار شــناخت آن هــا 

ــت از  ــی و درس ــناخت کاف ــز ش ــا نی ــود آن ه ــه خ ــد ک بودن

ــل  ــر کام ــتند، تصوی ــتند و نتوانس ــتان نداش ــاع افغانس اوض

ــاختاری  ــکالت س ــد. مش ــه کنن ــتان ارائ ــفاف از افغانس و ش

ــی  ــل منفعت طلب ــه دلی ــتان ب ــت افغانس ــور سیاس و قوم مح

دولت مــردان مــا، موجــب شــد کــه تعریــف درســت و واضــح 

از دوســت و دشــمن، در ایــن رسزمیــن موجــود نباشــد تــا بــه 

ــه شــود. مشــکلی  ــز ارائ ــده نی نیروهــای خارجــی کمک کنن

کــه هــم بــه نیروهــای نظامــی افغــان صدمــه زد و هــم 

ــا نداننــد، دوســت  نیروهــای بین املللــی را رسدرگــم کــرد ت

ــت. ــدام اس ــمن ک ــت و دش کیس

بحــث مــواد مخــدر و ســودی کــه حتــا برخــی مقام هــا از 

کارتل هــای مــواد مخــدر داشــتند، باعــث شــد کــه بــا وجــود 

رسمایه گــذاری 8.94 میلیــون دالــر بــرای ریشــه کن کــردن 

ــتان  ــدر از افغانس ــواد مخ ــا م ــه تنه ــوم، ن ــده ی ش ــن پدی ای

کــم نشــود کــه بــا گســرش ســاحه ی زیــر تســلط گروه هــای 

مســلح غیــر مســؤول، کشــت، پروســس، فــروش و قاچــاق آن 

نیــز بیشــر شــود. 

یکــی از مســائلی کــه همیشــه ســد راه پیش رفــت و 

ســازندگی در افغانســتان بــوده و موجــب دل رسدی مجامــع 

بین املللــی شــده، فســاد بــوده اســت. فســاد گســرده 

در ابعــاد گوناگــون کــه ســال ها از آن حــرف زده شــده و 

ــا  ــا آن را داده؛ ام ــارزه ب ــول مب ــز هــر کــدام ق حکومت هــا نی

ــته ی  ــای گذش ــد. دولت ه ــداده ان ــام ن ــل، کاری انج در عم

از  بــه همیــن دلیــل  افغانســتان فرصت هــای بزرگــی را 

ــی و مــردم  ــع مل ــه مناف ــه جــای پرداخــت ب دســت داده و ب

ــدوزی  ــی و زران ــای خانوادگ ــغول تجارت ه ــتان، مش افغانس

ــاد  ــر ب ــن را ب ــن رسزمی ــز ای ــه چی ــه هم ــادی ک ــدند؛ فس ش

داد و کار را بــه جایــی رســاند کــه بگوینــد، کمــک کــردن بــه 

ــت. ــده اس ــت بی فای ــن و مل ــن رسزمی ای

ایــن خیلــی بــد اســت کــه روزنامــه ی یــک کشــور خارجی 

ــش  ــاز ارت ــورد نی ــل م ــوخت و تی ــواد س ــا از م ــد، تنه بنویس

امریــکا و افغانســتان بیــش از 154 میلیــون دالــر دزدی 

شــده اســت. بارهــا رســانه های خارجــی و داخلــی گــزارش 

ــا  ــارزه ب ــتان در مب ــت افغانس ــه حکوم ــتند ک ــد و نوش دادن

ــل  ــه دلی ــاوت اســت و برنامه هــای بازســازی، ب فســاد بی تف

ــه تنهــا پیرفتــی نداشــته کــه نتیجــه ی  فســاد گســرده، ن

بــر عکــس داده اســت. اداره ی بازرســی عمومــی امریــکا یــا 

ــود کــه اگــر اختــالس، رشــوت و  ــه ب ــر گفت »ســیگار« پیش ت

فســاد در افغانســتان از بیــن نــرود، پــول مالیات دهنــدگان 

ایــن کشــور در افغانســتان هــدر مــی رود.

ــده  ــرده و پیچی ــدر گس ــت آن ق ــه ی حکوم فســاد در بدن

بــود کــه حکومت هــای گذشــته، رســام از کنــرل آن عاجــز 

ــان را از کشــور  ــد و گفتنــد کــه حــد اقــل پول هــای ت ماندن

ــِر  ــود کــه هیــچ تغیی خــارج نکنیــد. ســیگار، روزی نوشــته ب

کل  دادســتانی  تأثیرگــذاری  و  کارآمــدی  در  عمــده ای 

ــا را  ــنهاد امریکایی ه ــر پیش ــن دف ــده و ای ــتان نیام افغانس

ــت. ــرده اس ــق رد ک ــد تحقی ــیوه های جدی ــوزش ش ــرای آم ب

واشنگنت پســت بــه رصاحــت گفتــه، فســاد آن قــدر زیــاد 

ــد.  ــوی پطــرول می دادن ــان ب ــود کــه بیشــر صاحب منصب ب

آن چــه مشــخص اســت، ایــن کــه زمــام داران ایــن رسزمیــن 

در متــام ابعــاد نــاکام ماندنــد و یــک فرصــت اســتثنایی 

بــرای نجــات افغانســتان را از دســت دادنــد تــا بــه گفتــه ی 

ســال،  همــه  ایــن  از  پــس  افغانســتان  واشنگنت پســت، 

هنــوز هــم وضعیتــی شــبیه آملــان نــازی پــس از جنــگ در 

ــی و  ــن گزارش های ــر چنی ــد. ن ــته باش ــال 1951 داش س

بــه میــان آمــدن شــائبه های جــدی شکســت امریــکا در 

افغانســتان، موجــب می شــود کــه گفت وگوهــای صلــح 

احتاملــی و آینــده ی ایــن کشــور، بیــش از گذشــته زیــر 

تأثیــر ایــن فضــا قــرار گرفتــه و دشــمنان ایــن رسزمیــن 

بــرای تعییــن تکلیــف، دســت بــاال داشــته باشــند. ایــن 

ــود  ــردم خ ــه م ــه ب ــا را وارون ــکا، حقیقت ه ــت امری ــه دول ک

گــزارش داده اســت، یــا نــه، یــک بخــش ماجــرا اســت؛ اصــل 

ســخن آن اســت کــه زمــام داران بی برنامــه و نظــام سیاســی 

مریــض افغانســتان نیــز در بــه وجــود آمــدن چنیــن فضایــی 

نبودنــد. بی تقصیــر 

گزارش واشنگنت پست
زنگ خطر جدی

افشای اسناد محرمانه ی امریکا از جنگ افغانستان؛ 
چرا امریکایی ها در جنگ افغانستان محکوم به شکست اند؟

سیدمهدی حسینی

تنوع هویتی که به معنای 

فقدان اجامع هویتی محسوب 

می شود، از یک طرف منجر 

به حیات بحران دایمی در 

افغانستان شده که جنگ 

دایمی میان بخش های مختلف 

جامعه ماهیت روزمره گی پیدا 

کرده است و از طرف دیگر، 

ناممکن می سازد که نیروهای 

خارجی بتوانند در نخست 

بر کشور مسلط شوند و دوم 

بتوانند جامعه ی افغانستان را 

اداره کنند. در چنین وضعیتی، 

جنگ و خشونت استمرار 

یافته، رفته رفته به یک اجامع 

ضد بیگانه مبدل می شود؛ بنا 

بر این، عدم شناخت درست 

امریکا از افغانستان، هژمون 

بودن این کشور را در جغرافیای 

افغانستان زیر سؤال برده 

است.
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ــار در دهــه ی  ــراد(، نخســتین ب ــورا« )کاکا م »تتســو ناکام

ــه  ــودی ک ــا وج ــا او را ب ــت و م ــتان گذاش ــه افغانس ــا ب 70 پ

هم وطــن مــان بــود، درســت نشــناختیم. بــا وجــودی کــه 

تروریســتان یــازده ســال پیــش، »کازویــا ایتــو«، یکــی از 

ــردی  ــاورد. م ــرو نی ــه اب ــا او خــم ب ــتند؛ ام ــش را کش همکاران

کــه بــا همــه دوســت بــود و مــردم احــرام زیــادی بــه او 

داشــتند. بــا وجــودی کــه بــه مهاجــران افغــان کمــک پزشــکی 

آب هــای  و  خشک ســالی  کــه  فهمیــد  وقتــی  می رســاند؛ 

ــش  ــیر خدمت ــت، مس ــورا اس ــر از کل ــری بزرگ ت ــوده، خط آل

را تغییــر داد. چــاه کنــد و بــا روش هــای ســنتی ای رسزمیــن 

آفتــاب تابــان، بــه مــردم یــاد داد کــه چطــور می تواننــد، 

ــد،  ــر کنن ــی فک ــه زندگ ــته و ب ــر داش ــد به ــول و درآم محص

ــت  ــر اس ــود: به ــه ب ــخن رانی اش گفت ــه در س ــه ک هامن گون

ــگ. ــرگ و جن ــه م ــم، ن ــر کنی ــی فک ــه زندگ ب

ناکامــورا کــه روزی گفتــه بــود، خوش حــال می شــود اگــر 

در افغانســتان مبیــرد؛ اهــل »فوکــوکا« بــود. نزدیــک بــه نیــم 

ــان گاه و  ــرد، درم ــت ک ــتان خدم ــردم افغانس ــه م ــرش را ب عم

شــبکه ی آب رســانی »مرواریــد« را ســاخت؛ چــون معتقــد بــود 

کــه ایــن کار از عمل کــرد 100 داکــر بهــر اســت؛ او بــا 

شــعار »بــرای درخشــش نــور بــه گوشــه های تاریــک«، مشــکل 

خوراکــی مــردم را حــل و بــا خــودش ســبز شــدن را بــه همــه 

بــرد، فارم هــای گاوداری ایجــاد کــرد، محصول هــای  جــا 

ــق بخشــید. ــوه را رون ــازار می کشــاورزی را افزایــش داد و ب

ارزش منــدش،  و  دوســتانه  انســان  کارهــای  بــرای  او 

ــی  ــت. زندگ ــی گرف ــره ی افغان ــرد و تذک ــادی ب جایزه هــای زی

ــود؛  ــر ب ــی بیش ــر کس ــده اش از ه ــای ارزن ــار و خدمت ه پرب

چــون 24300 هکتــار زمیــن خشــک و بیابانــی را بــه بهشــت 

ــرد. ــدل ک ــز ب ــرگل و حاصل خی ــبز، پ س

دشــمنان  فقــط  رفتنــش  کــه  داشــت  بزرگــی  روح  او 

دوســت داران  و  مــردم  امــا  خوش حــال؛  را  افغانســتان 

ایــن رسزمیــن را غــم زده کــرد؛ از نخســت وزیر جاپــان تــا 

ســخن گوی دبیــرکل ســازمان ملل و رییس جمهــور غنــی، 

همــه تســلیت گفتنــد!

ــد و  ــن کردن ــمع روش ــد، ش ــک ریختن ــرای او اش ــردم ب م

تابــوت او در میــان انــدوه فــراوان بدرقــه ی شایســته و درخــور 

شــد. نهــاد »انســان« و جامعــه ی مدنــی تصمیــم گرفــت، 

جایــزه ای را بــه نــام »جایــزه ی بــر دوســتانه ی ناکامــورا« در 

روز جهانــی حقــوق بــر، بــه کســی بدهــد کــه فعالیت هــای 

ــه  ــتان ک ــراد« افغانس ــری دارد. »کاکا م ــوق ب ــده ی حق ارزن

ببینــد،  گل و گل زار  روزی  را  دومــش  وطــن  می خواســت، 

ــرد. ــه گــور ب ــش را ب آرزوهای

چرا »هاراگیری« هشتمین سامورایی؟

ــاد  ــم ی ــورا می اندیش ــه ناکام ــت ب ــر وق ــرا ه ــم چ منی دان

ــن  ــه م ــا، ب ــه خدای ــم ک ــی می افت ــر علی رشیعت ــه  ی دک گفت

ــری  ــر بی مث ــرگ، ب ــه ی م ــه در لحظ ــن ک ــا ک ــتنی عط زیس

لحظــه ای کــه بــرای زیســنت گذشــته اســت، حــرت نخــورم 

ــم،  ــوگوار نباش ــی اش س ــر بیهودگ ــه ب ــن ک ــا ک ــی عط و مردن

بگــذار تــا آن را مــن خــود انتخــاب کنــم، خدایــا چگونــه 

زیســنت را تــو بــه مــن بیامــوز؛ چگونــه مــردن را خــود خواهــم 

ــت.  آموخ

»کاکا مــراد« ســنگ محــک خوبــی در ایــن وانفســای 

زندگــی در مقایســه بــا زمــام داران مــا و گفتــه ی دیگــری 

ــی  ــچ توضیح ــد، هی ــه می فهم ــی ک ــرای کس ــه: »ب ــت ک اس

ــی  ــر توضیح ــد، ه ــه منی فهم ــی ک ــرای کس ــت و ب الزم نیس

اضافــه اســت، آنــان  کــه می فهمنــد، عــذاب می کشــند، 

آنان کــه منی فهمنــد، عــذاب می دهنــد؛ مهــم نیســت کــه 

چــه مدرکــی داریــد، مهــم ایــن اســت کــه چــه درکــی داریــد.«

ــای  ــنگ محک ه ــت از س ــر اس ــا پ ــن روزه ــن ای ــن م ذه

بــه مــرگ رشافت منــد  را  ناکامــورا  گوناگــون کــه تصویــر 

یــک »ســامورایی« و حتــا فیلــم »هفــت ســامورایی« وصــل 

قــرون  حامســی  شــعرهای  از  می کنــم  حــس  می کنــد. 

اُپراهــای »آکیــرا کروســاوا« و »جــرج لــوکاس«  تــا  وســطا 

کــه پــر از داســتان ها، شمشــیر و مهارت هایــی انــد کــه 

ســامورایی  یــک  شــبیه  اســت.  مــراد«  »کاکا  عصــاره اش 

ــا  ــی« ب ــو موساش ــل »میاموت ــه مث ــت ناپذیر ک ــجاع و شکس ش

ــل و  ــای جه ــی نینجاه ــت خال ــا دس ــز و ب ــیر تی ــک شمش ی

می کنــد. مــار  و  تــار  ننگرهــار  در  را  خشک ســالی 

ســامورایی ها بــه دوســتان خــود وفــادار بودنــد و از نظــام 

دارای  کــه  رزمنــده(  جنگ جویــی/  )طریقــت  »بوشــیدو« 

ــرام و  ــت، اح ــجاعت، اطاع ــارت، ش ــخصی، مه ــاط ش انضب

ایثــار بــود، پیــروی می کردنــد.

ــا ایدئولــوژی یــک ســامورایی  ــه برخــی از خصوصیــات ی ب

اشــاره می کنــم کــه دقیقــن هــامن اســت کــه دکــر ناکامــورا 

ــت  ــتان ثاب ــت در افغانس ــال خدم ــش از 30 س ــدت بی در م

کــرد:

1( یــک ســامورایی اگــر بیــن مــردن و زندگــی دو دل 

می کنــد. انتخــاب  را  مــرگ  بی درنــگ  باشــد، 

2( در انجــام کارهــای بــزرگ همــت کــن، چــون ماهــی در 

ــد. ــده می مان آب زالل زن

3( راه کامل بی پایان است.

4( آراسته بودن، شیوه ی زندگی یک سامورایی است.

5( در کار، جان و دل بگذار و برتری طلب باش.

6( در هفت نفس، تصمیمت را بگیر.

7( زبان را نگه دار، چون فروتنان محبوب اند.

8( زیردستان را آفرین کن و انتقادپذیر باش.

ــاد  ــن ی ــک ف ــن= ی ــد )تک ف ــه کار نیای ــن ب ــرد تک ف 9( م

داشــته باشــد(.

10( همیشه چون نخستین دیدار، فروتن باش.

11( اگر هم می بازی، جانانه بباز.

12( هیــچ کاری را کوچــک نبیــن و در کارهــای بــزرگ از 

چیزهــای کوچــک بگــذر.

ــت  ــال خدم ــه 35 س ــک ب ــس از نزدی ــم، پ ــراد ه کاکا م

بی شــائبه و مســتمر، وقتــی یــازده ســال پیــش، پــس از تــرور 

شــدن همــکارش، بیــن مــرگ و زندگــی مــردد شــد، بی درنــگ 

ــد، او  ــتان را برگزی ــردم افغانس ــه م ــت ب ــه ی کار و خدم ادام

ــن، روزی  ــن رسزمی ــدن ای ــبز ش ــمنان رسس ــت دش می دانس

بــه رویــش آتــش می کننــد؛ امــا مانــد و مــرگ را برگزیــد. 

ــادار.  ــد و وف ــک ســامورایی رسبلن ــل ی درســت مث

بیابان هــای  گامشــت،  همــت  بــزرگ  کارهــای  بــه  او 

ــته و  ــرد، آراس ــدل ک ــبز ب ــزارع س ــگل و م ــه جن ــک را ب خش

منظــم بــود، دل و جــان در کار گذاشــت و کارش را بــه خوبــی 

ــرد.  ــش ب پی

نالــه  و  ریختنــد  اشــک  برایــش  زیردســتان  و  مــردم 

ــداوا  ــن را م ــود، مهاجری ــن« نب ــرد »تک ف ــون او م ــد؛ چ کردن

ــانی  ــال آب رس ــرد، کان ــر ک ــاه حف ــاخت، چ ــک س ــرد، کلین ک

ــن و صمیمــی  ــل روز اول، فروت ــا آخــر مث ــدازی کــرد و ت راه ان

ــود.  ب

ــا  ــد؛ ام ــنت او بردن ــا کش ــتان ب ــمنان افغانس ــد دش هرچن

ناکامــورا نباخــت. مــردم و افغانســتان باختنــد. اگــر مــرگ او 

یــک باخــت باشــد، ناکامــورا درســت مثــل کســی باخــت کــه 

ــرَبَد. حریــف هیــچ لذتــی از بــردش نَ

تصویــری کــه ممکــن اســت بیشــر مــا )بــه خصــوص 

اهالــی هــر( از جاپــان داشــته باشــیم، برگرفتــه از آثــار 

»کرواســاوا« و فیلــم هفت ســامورایی او باشــد؛ فیلــم حامســی 

ــت دالور  ــتان هف ــینام. داس ــخ س ــر تاری ــم برت ــزو ده فیل و ج

کــه بــرای مــن، ناکامــورا هشــتمین نفــر ایــن دالوران اســت.

او مثــل یــک ســامورایی دالور، کــه »هاراگیــری« یــا مــرگ 

ــه رِس »دار« ترجیــج مــی داد، مــرگ رسخ  ــه رفــنت ب ــاک را ب پ

ــود،  ــه خواســته اش کــه مــردن در افغانســتان ب ــد و ب را برگزی

رســید.

سخت کوشــی  ســامورایی،  یــک  زندگــی  شــیوه ی  در 

اهمیــت فــراوان دارد، روحیــه ای کــه در تحــول جامعــه ی 

ــی کــه کاکا مــراد در افغانســتان انجــام  ــان و خدمت های جاپ

ــت.  ــوده اس ــهود ب داد، کامــال مش

بــا  بــودن  روبــه رو  دلیــل  بــه  واقعــی  یــک ســامورایی 

ــد.  ــدار می دان ــات و ناپای خطرهــای دامئــی، زندگــی را بی ثب

ــود،  ــورا ب ــی ناکام ــک قدم ــرگ در ی ــی م ــن، وقت ــرای همی ب

او هیــچ وقــت نرســید. بــه کارش ادامــه داد و بــه ریــش 

دشــمنان افغانســتان خندیــد!

همــواره ســامورایی هایی کــه قــرار بــود محاکمــه و اعــدام 

مقــداری  و  می نوشــتند  را  خــود  وصیت نامه هــای  شــوند، 

مــوی رس خــود را در آن گذاشــته و رفــنت بــه چوبــه ی دار 

را بــرای خــود ننــگ می دانســتند. آن هــا مــرگ پــاک یــا 

انتخــاب می کردنــد. را  »هاراگیــری« 

گنــاه کار  ســامورایی  چنــد  کــه  ســاکای  واقعــه ی  در 

ــرده  ــت ک ــر اطاع ــه از اوام ــد ک ــالم کردن ــدند، اع ــناخته ش ش

ــود.  ــدام ش ــه اع ــام وظیف ــرم انج ــه ج ــی ب ــت، کس و روا نیس

مــردم جاپــان بــا دیــد زیباشــناختی و ارزشــی بــه هاراگیــری 

می بیننــد. آن هــا هاراگیری کننــده را مزمــت نکــرده و بــا 

دیــده ی احــرام بــه آن نــگاه می کننــد.

هاراگیــری بــا خودکشــی فــرق دارد؛ چــون خودکشــی 

ــجاعت و  ــت، ش ــا رشاف ــری ب ــت و هاراگی ــا اس ــزاری از دنی بی

ــت. ــط اس ــداکاری مرتب ف

ــته؛  ــر گذش ــامورایی دیگ ــک س ــنت ی ــد روز از رف ــاال چن ح

ــه جــا  ــا ب ســامورایی ای کــه از خــود یادگارهــای زیب

گذاشــته اســت؛ اگــر کســی بــه یــاد او هــم نباشــد، باکــی 

نیســت؛ چــون ســبزه زارها، درختــان، گل هــا و مــزارع رسســبز 

ننگرهــار، تــا قیامــت بــه یــاد او خواهنــد بــود.

مردم برای او اشک ریختند، 

شمع روشن کردند و تابوت او 

در میان اندوه فراوان بدرقه ی 

شایسته و درخور شد. نهاد 

»انسان« و جامعه ی مدنی 

تصمیم گرفت، جایزه ای را به 

نام »جایزه ی برش دوستانه ی 

ناکامورا« در روز جهانی 

حقوق برش، به کسی بدهد که 

فعالیت های ارزنده ی حقوق 

برشی دارد. »کاکا مراد« 

افغانستان که می خواست، 

وطن دومش را روزی 

گل و گل زار ببیند، آرزوهایش را 

به گور برد.
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نعمت رحیمی

زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

و  اعتیاد«  از  قبل  عواطف  »تحمل  مؤلفه ی  دو 

اندازه ی  به  دو  هر  اعتیاد«  از  بعد  عواطف  »کنرل 

تفاوت  یک  با  ولی  است  مهم  ما  یک  هر  برای  هم 

اعتیاد«  از  قبل  عواطف  »تحمل  که  این  هم  آن  و 

اگر عواطف  این که کسی  و  تأثیرگذاری منفی دارد 

خود را نشناسد، بدون شک به محض این که یکی از 

شاخص های عاطفی او را تحریک کنید، فرد از خود 

واکنش نشان می دهد و اگر فرد نتواند عواطف خود 

شد.  خواهد  روبه رو  مشکل  با  کند  کنرل  را 

تا  و  می باشم  خودم  مصداق  این  بارز  منونه  ی 

چندی پیش هم به این رابطه پی نربده بودم. یکی 

از دالیلی که فرد را می تواند به سمت مرصف مواد 

مؤلفه  یا متامیز ساخنت دو  تفکیک  بکشاند،  مخدر 

عواطف  »کنرل  و  اعتیاد«  از  قبل  عواطف  »تحمل 

شخصیت  از  که  را  افرادی  دیگر  از  اعتیاد«  از  بعد 

عاطفی برخوردار استند، زودتر به سمت مرصف مواد 

می کشاند.  مخدر 

و  شاد  اتفاق  کوچک ترین  با  که  عاطفی  فرد 

غم گین می شود و یا با اندک حرفی که از اطرافیانش 

می شنود عصبی یا تندخوی می شود مطمئنا تا قبل 

از اعتیاد این گونه نبوده است. او پیش از اعتیاد هم 

شاد و غم گین می شد. او افردگی شدید می گرفت، 

اسرس 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 می کرد و تحمل 

این عواطف به خودی خود در فرد واکنش هایی نیز 

به همراه داشت. 

فرد  در  پنهان  صورت  به  بیشر  واکنش ها  این 

تبارز می کرد و فرد که منی خواست در جمع مجبور 

پناه  دهد،  بروز  را  عاطفی اش  واکنش های  تا  شود 

می برد به انزوا و تالش می کرد حداقل در مواقع بروز 

باشد.  از چشم جمع  دور  عاطفی خود  واکنش های 

از  قبل  تا  هم  من  که  بود  مسأله  دلیل همین  به 

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 جمع ها پنهان کرده 

بودم و حتا حارض نبودم که در خیابان یا اماکنی که 

افراد رفت وآمد می کردند، حضور  از  نامعلومی  تعداد 

به  را  من  کم کم  دیگر  انزواطلبی  همین  و  کنم  پیدا 

سمت افردگی شدید می برد. 

بودم  این  به  مشغول  مرحله  این  در  من  واقع  در 

بروز  اوج  افکار منفی و عواطفی که در  به نوعی  که 

به  عواطف  تحمل  کنم.  تحمل  را  بودن  خود  کردن 

طوالنی  با  است.  عواطف  کنرل  از  سخت تر  مراتب 

شدن مدت تحمل عواطف برای من دیگر که به راه 

افردگی  و  انزواطلبی  دست  از  رهایی  برای  حلی 

قرار  تنگنایی  در چنین  هر ذهنی  که  فکر می کردم 

چنین  در  و  می رفت  جایگزینی  رساغ  به  می گرفت 

مواد  مرصف  به  آورد  خواهیم  روی  طبیعتا  رشایطی 

راه حل  باشیم چون  هوشیار  باید  خیلی  اما  مخدر؛ 

مرصف مخدر نیست بلکه مواد مخدر یک آغاز است. 

مشکالت اساسی و مهم زندگی یک معتاد زمانی 

است که وی رشوع می کند به مرصف اجباری مواد 

باالی  درجه  آن  با  معتاد  فرد  کنید  تصور  و  مخدر 

در  می تواند  چطور  است،  دچارش  که  عواطفی 

را  خود  عواطف  است،  خامر  یا  نشئه  که  روزهایی 

کند.  کنرل 

مواد  که  فردی  است،  داده  نشان  من  تجربه ی 

مخدر مرصف می کند هیچ گاه منی تواند در کنرل 

عواطف خود موفق باشد و کنرل عواطف به صورت 

کنرل  نیست.  امکان پذیر  اعتیاد  دوران  در  موفقانه 

عواطف زمانی قابل عمل و اجرایی است که فرد مواد 

روی  پاک  زندگی  به  و  باشد  گذاشته  کنار  را  مخدر 

مواد  که  هنگامی  تا  بدانیم،  باید  هم  را  این  بیاورد. 

مخدر مرصف می کنیم و به زندگی عادی برنگشتیم، 

را  خود  عواطف  که  استیم  این  تالش  در  همیشه 

تحمل کنیم. این کار به معنای آن است که ما خود 

که  زمانی  اما  داریم؛  نگه  پنهان  دیگران  از چشم  را 

فرد معتاد دارای توانایی این باشد که بعد مدتی به 

زندگی پاک یا هامن زندگی بدون مواد مخدر برگردد 

روزمره اش  انجام کارهای  به  قادر  و در حالت عادی 

شود آن وقت است که آن معتاد پاک توانایی کنرل 

عواطف خود را هم به دست می آورد. 

مطمئنا در زمان مرصف مواد مخدر فرد معتاد اگر 

مهارت های  باید  می شد  عاطفی  واکنش های  دچار 

بسیاری را می داشت تا عواطف خود را تحمل کند؛ 

اما زمانی که فرد معتاد عاری از مواد مخدر می شود، 

دیگر برای کنرل عواطف خود به مهارت های سخت 

نیاز ندارد.

کنرتل و تحمل عواطف 
قبل و بعد اعتیاد

من یک معتادم

حسن ابراهیمی

»هاراگیری« هشتمین سامورایی
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بــرای وصــول بــه بهجــت فکــری و ســعادت عقلــی، آن گونــه 

کــه از خامــه ی ابــن ســینای بلخــی در قــامط »فی البهجــة و 

الســعادة« یعنــی در »منــط هشــتم« چکیــده اســت، خواســتم 

خوانشــی را از دیباچــه ی »علــی امیــری« بــر کتــاب »اشــارات 

بــازار  در  »حجت الحــق«  و  شــیخ الرئیس  تنبیهــات«  و 

معرفــت عرضــه کنــم تــا از یــک  ســو مقبــول درگاه اربــاب 

فضــل واقــع شــود و از دیگــر ســو، »آیه«هایــی را کــه امیــری 

از »ســوره «های متــاع منطقــی ـ فلســفی، آن هــم از متــاع 

ــه  گران ســنگ و پربهایــی در حــد »االشــارات و التنبیهــات« ب

ــازی و در  ــد مکتوب س ــه ی فراین ــت، از دریچ ــت داده اس دس

ــچ  ــه بی هی ــی ک ــای کتب ــت میراث ه ــش و قرائ ــداد خوان امت

دیالــوگ  و  فرهنگــی  گفتــامن  ایجــاد  در  لغــوی  و  دخــل 

فلســفی ـ منطقــی بــا گذشــتگان مؤثــر اســت، تاحــد توانایــی 

ــم. ــی کن ــی، بررس ــای علم ــداد داده ه ــری و ام فک

دیباچــه ی اســتاد علــی امیــری، خوانشــی از گذشــته 

ــه رغــم  ــا یــک امــر کتبــی، کــه ب اســت. مواجهــه و برخــورد ب

ــه  ــته« ب ــفر از »گذش ــر آن در راه س ــه ب ــی ک ــش و خش های ِغ

»آینــده« یــا دســت کم »اکنــون« وارد شــده اســت ـ مطابــق بــا 

گزارشــی کــه جنــاب امیــری ارائــه داده  انــد ـ روی هم رفتــه بــه 

مــا رســیده اســت و بــر مــا ســخن می کنــد. ایــن امــر مکتــوب، 

پیج وتــاب  روزگار  دســت  از  آزگار  ســال های  کــه  میراثــی 

ــی  ــات فرهنگ ــزوی از حی ــت، ج ــیده اس ــا رس ــه م ــورده و ب خ

ــا  ــورد ب ــه برخ ــن  ک ــر ای ــالوه  ب ــخن از آن، ع ــه س ــت ک ــا اس م

ــورد  ــد. برخ ــز می باش ــده نی ــه آین ــرت ب ــت، هج ــته اس گذش

اســتاد علــی امیــری، چنــان  کــه از البــه الی دیباچــه ی ایشــان 

ــر  ــوای اث ــل محت ــوای کام ــد احت ــاید نتوان ــود، ش ــم می ش فه

ــم و احســن بســر  ــه ی اتَ ــه  گون ابن ســینای بلخــی باشــد و ب

شــکل گیری و تجربــه ی تاریخــی ای کــه طــی قــرون متوالــی 

و اعصــار متــامدی ایــن »میــراث کتبــی« کســب کــرده اســت 

ــگی را از  ــافر همیش ــن مس ــفر ای ــِت س ــه طاق ــم رفت و روی ه

گذشــته  تــا امــروز بررســی و تبییــن کنــد؛ ولــی در نــوع خــود، 

از اتفاق هــای تکینــی ا ســت کــه نظیــر آن کمــر در وادی 

»ادب فارســی« اتفــاق افتــاده اســت. نویســنده، ذریعــه ی 

ــون«  ــان »اکن ــل می ــت حای ــش، رخ ــه ی خوی ــوی دیباچ چاق

از  اکــراه  بــا  و  می زنــد  قیچــی  حکیامنــه  را  »گذشــته«  و 

»مبتذل نویســی«، امتنــاع از به کارگیــری »رویــه ی جعــل« و 

عبــور از »حال اندیشــی«، پــا در عرصــه ی ســخن می گــذارد و 

بــرای نســل امــروز و آینــده ســخن تحفــه می کنــد. لــذا ایــن 

»طــرح واره ی فلســفی« و »َشــامی کلــی از یــک نظــام دانایــی« 

بــر خــالف گفتــه ی جنــاب امیــری، هــم حکایتــی از گذشــته 

ــن رو، کســی کــه  ــده. از ای ــرای آین می شــود و هــم طرحــی ب

ایــن حکایتــی از گذشــته را بــه خوانــش می گیــرد و ایــن 

ــه ی  ــد، ذریع ــده را بازرســی و بازگــو می کن ــرای آین طرحــی ب

همیــن بــراق، خــود نیــز بــه آینــده مــی رود و بــا پســینیان بــه 

می پــردازد.  گفت وگــو 

مــا بــا داده هــا و ودایــع فرهنگــی خویــش دچــار گسســت 

ــی  ــی ناش ــد و ابهام ــچ تردی ــت بی هی ــن گسس ــم؛ ای ــده  ای ش

شــده از عــدم توجــه مــا بــه »میراث هــای فرهنگــی« خصوصــا 

ــه  ــد و ب ــیده  ان ــن کش ــر ت ــی ب ــاس کتب ــه لب ــی ک میراث های

نحــوی مکتــوب  انــد، ناشــی می شــود. هیچ گونــه متــاس 

قابــل توجهــی بــا میراث هــای کتبــی از ســوی هیــچ کســی تــا 

حــال صــورت نگرفتــه اســت تــا بتوانــد تکانــه ای باشــد بــرای 

نســل امــروز مــا. گسســت مــا بــا میراث هــای فرهنگــی ای کــه 

از حوزه هــای معرفتــی گوناگــون قصــه می کننــد، انشــایی از 

فقــدان خوانــش و عــدم توجــه بــه میراث هــای کتبــی ای کــه 

در ســایه ی فرهنــگ بــه رشــد رســیده  انــد می باشــد. خوانــش 

میراث هــای کتبــی، می توانــد گسســت فرهنگــی را نابــود 

ــه ی فرهنــگ را  ــد، تهاجــم فرهنگــی را پاســخ بدهــد، بدن کن

ــش  ــگ نق ــره ی آن فرهن ــه در گس ــی ک ــه آنان ــد و ب ــه کن فرب

فرهنگــی«  »شــأن  می کشــند  نفــس  و  می کننــد  بــازی 

ــه دهــد. در حــال حــارض، مــا دچــار گسســت فرهنگــی  هدی

می باشــیم، کــه همیــن گسســت و عــدم ارتبــاط بــا گذشــته، 

ــا مخمــل  ــد ت ــز می کن هــر روز قیچــی تهاجــم فرهنگــی را تی

»شــأن فرهنگــی« مــا را بــدرد و مرتــب بدنــه ی فرهنــگ مــا را 

ــا؛ کــه  ــواره و بی دســت و پ ــا خشــت های بدق ــد و ب ــران کن وی

نــه دســت ســنت آن در »حــوزه ی فرهنگــی« مــا کار می دهــد 

ــرای  ــد، ب ــز می یاب ــذر و خی ــت گ ــالح آن رخص ــای اص ــه پ و ن

ــی  ــده ی فرهنگ ــورده و رنگ پری ــانه ی خاک خ ــای کاش ــا بن م

جدیــد و اصالح شــده بگذارنــد؛ لــذا وضعیــت را هــر چــه 

چالــش  دچــار  را  نظــم  و  می کشــند  بحــران  بــه  بیشــر 

کــه  آش«  هــامن  و  کاســه  »هــامن  آخــر  کــه  می کننــد، 

ــد.  ــه می کنن ــی  آش و بی کاس ــا را ب ــا م ــچ! حت ــود هی منی ش

از ایــن  رو، اهمیــت و ارزش کار امیــری و پــروژه ای کــه ایشــان 

ــود.  ــوم می ش ــد، معل ــت دارن در دس

اســتاد علــی امیــری، چنــان  کــه از »خــردآواره« و »خــواب 

خــرد« و »اســالم« و »فلســفه ی ابن ســینا« و مقدمــه و تصحیــح 

ــای  ــک رسی فعالیت ه ــات« و ی ــارات و التنبیه ــق »االش و تعلی

و  گذشــته«  »خوانــش  راســتای  در  می آیــد  بــر  دیگــر، 

ــی«  ــامن فرهنگ ــه »گفت ــرم ب ــه الج ــی ای ک ــای کتب میراث ه

منجــر می شــود، بــا دقــت منطقــی خــاص، عمــل کــرده  انــد 

کــه اگــر بگوییــم از یــک طــرف ســخن و تکانــه ای بــرای نســل 

ــه  ــم ک ــول کنی ــد قب ــر بای ــرف دیگ ــد، از ط ــا می باش ــروز م ام

هدیــه ا ی بــرای فــردا و میراثــی بــرای آینــده اســت. اگــر نســل 

مــا و نســل بعــد از مــا، بتواننــد بــا درک و فهــم موضــع امیــری، 

روبــه رو شــوند  و میراث هــای کتبــی  بــا ودایــع فرهنگــی 

و عاملانــه و متواضعانــه بــا آن برخــورد کننــد، بی تردیــد، 

ــن  ــم از بی ــده  ای ــار آن ش ــه دچ ــی ای ک ــت فرهنگ ــم گسس ه

مــی رود، هــم ناصیــه ی تهاجــم فرهنگــی ســیاه و لکــه دار 

می شــود، هــم شــأن فرهنگــی خویــش را بــاز می یابیــم و هــم 

بدنــه ی فرهنــگ خویــش را فربــه می ســازیم؛ زیــرا ارزش و 

تأثیــر متــاس بــا میراث هــای کتبــی ای کــه از گذشــتگان بــه 

مــا رســیده اســت، بیش تــر از چیــزی ا ســت کــه اغلــب تصــور 

می کنیــم. دیباچــه ی امیــری گذشــته از ایــن کــه حــاوی 

ــر محکمــی برخــوردار  ــد تاریخــی  اســت و از ن ــات بلن معلوم

می باشــد، خوانشــی از گذشــته؛ و قرائتــی از یــک میــراث 

ــده و  ــا ش ــی م ــع فرهنگ ــه ودای ــوط ب ــه مرب ــت ک ــی ا س کتب

رسگذشــت داغ و ســوزانی دیــده اســت. اگــر نســل فرهنگــی 

ــک  ــه ی ی ــه مثاب ــری ب ــأله ی امی ــع و مس ــد از موض ــا، بتوانن م

ــیاری را دوا و  ــای بس ــه درده ــی، ک ــواره ی فرهنگ ــرح و الگ ط

ــا خالی گاه هــای  ــد و حت کاکل هــای پریشــانی را شــانه می زن

ــع شــود، اســتفاده  ــا رف ــا توقــف م ــد ت ــر می کن جــدی ای را پ

کننــد، تعــداد بســیار زیــادی بــه اضافــه ی ایــن  کــه بــه فهــم 

»ســنت« نایــل می شــوند بــه درک میراث هــای کتبــی ای کــه 

ــوزه ی  ــگ و ح ــه از فرهن ــه ی جدابافت ــک، تافت ــچ ش ــی هی ب

متدنــی مــا نیســت همچنــان می رســند؛ لــذا مــا از مــنت 

ســنت بــه تجــدد می رســیم و حــوزه ی مدرنیتــه ی خویــش 

ــز  ــم و نی ــا می نهی ــیایی بن ــی و آس ــگ اروپای ــدا از فرهن را ج

ــه داده هــای  ــا کورکوران ــم ت ــازی منی بینی پــس از آن هیــچ نی

فرهنــگ بیگانــه را در ســاختار فرهنگــی خویــش تطبیــق 

تاریخــی  ـ  فرهنگــی  حیــات  در  را  آن  پایه هــای  و  دهیــم 

ــم. ــم کنی ــش تحکی خوی

ــازی دارم،  ــد مکتوب س ــه از فراین ــی ک ــن در دریافت های م

گذشــته از عواملــی پنهانــی ای کــه می توانــد آن را مختــل 

جعــل؛  رویــه ی  و  مبتذل نویســی  حال اندیشــی،  کنــد، 

از عواملــی ا ســت کــه ظهــور و بــروز آن در هــر متنــی کــه 

باشــد، ســبب اختــالل در دوام آن مــنت می شــود و آن را 

مجــال منی دهــد تــا از ســیم های خــاردار کاغــذ و ورق در 

ــدان  ــر از آن در می ــد و مهم ت ــور کن ــده عب ــن خوانن وادی ذه

ــن  ــه توضیــح مختــرصی ای ــل ب ــده« قــدم بگــذارد. در ذی »آین

ســه عامــل، می پردازیــم:

می شــود  ســبب  مبتذل نویســی  مبتذل نویســی:   -1

تــا فراینــد مکتوب ســازی مختــل شــود و از راه خویشــنت 

آن چنان کــه بایــد عبــور نتوانــد. بی احرامی هــا و پیــروی 

ــت  ــه موقعی ــدی ک ــا ح ــم ت ــنام، آن ه ــش و دش ــق فح از منط

انســانی را به انــدازه ی »امــکان دشــنام« فروکاســت کنــد، 

ــوب  ــر مکت ــه ام ــی ک ــد. زمان ــذل می کن ــوب را مبت ــر مکت ام

بــه ابتــذال کشــانیده شــود، هیــچ پی آینــدی منی توانــد 

داشــته باشــد، تنهــا پی آینــدی کــه دارد، ایــن اســت کــه 

ــوال  ــرد هی ــنت خ ــا خف ــه »ب ــد ک ــاوت می کنن ــردا قض ــل ف نس

فــرد  کــه هیــچ  اطمینــان می دهــم  مــن  زاده می شــود!« 

خردمنــدی بــه مبتذل نویســی دســت منی یــازد و رویــه ی 

فراینــد  شــدن  کشــانیده  ابتــذال  بــه  هرگــز  او  فکــرِی 

منی تابــد. بــر  را  مکتوب ســازی 

2- رویــه ی جعــل: رویــه ی جعــل به ویــژه در مقــام تبییــن 

ــا بن بســت  ــد مکتوب ســازی را ب واقعیت هــای تاریخــی، فراین

و مبهــم  را گنــگ  تاریخــی  و گزاره هــای  مواجــه می کنــد 

می کننــد،  »تحریــف«  را  »واقعیــت«  جاعــالن،  می رســاند. 

کــه پی آمــد آن نقــل قول هــای متعــدد در مــورد »موضــوع 

»امــر  بــردن  تحویــل  و  بــود. جعــل کاری  واحــد« خواهــد 

مکتــوب« بــه »امــر مجعــول« از لحــاظ ایــن  کــه ارزش گــذاری 

بــه مکتوب ســازی را زیــر پــا می کنــد و فراینــد مکتوب ســازی 

را نیــز مختــل می کنــد، آن گونــه کــه مخاطــب و به ویــژه نســل 

آینــده را در دوراهــه ی  صــدق و کــذب قــرار می دهــد و آن هــا 

ــا  ــرده ی ــا »خــر« کار »صحرایــی« می ک ــه آی ــد ک منی فهمن

»مدنــی«؟! لــذا عــده ای راه صحــرا را در پیــش می گیرنــد 

کــه  را می شــکنند  قفــل دروازه ی مدینــه  دیگــر  برخــی  و 

بی تردیــد ســبب جدایی هــا و شــکاف ها بیــن باورهــای آن هــا 

خواهــد شــد؛ لــذا عاملانــه نیســت. پــس نبایــد کینه توزی هــا 

ــش  ــات خوی ــته ها و مکتوب ــش را در نوش ــمنی های خوی و دش

راه بدهیــم؛ کاری کــه متأســفانه خیلی هــا انجــام می دهنــد.  

3-حال اندیشــی: حال اندیشــی در عرصــه ی »مکتوب ســازی«، 

ــنت در  ــذارِی م ــزان تأثیرگ ــردن می ــت ک ــای فروکاس ــه معن ب

»حــال« اســت کــه بــه هرگونــه تأثیــر آن در »آینــده« احتــامل 

ایــن  از  افغانســتانی  جامعــه ی  در  متأســفانه  منی دهــد. 

دســت افــراد چنــان زیــاد اســت، کــه »اال ماشــاء اللــه«! ایــن 

ــه تنهــا کــه در »زوال عقالنیــت افغانســتانی« بســیار  افــراد، ن

امــر مکتــوب، ذریعــه ی  انــد، کــه در مختل ســازی  مؤثــر 

غیــر  نقــش  نیــز  عامیانــه  بلــوای  و  هیاهــوی فیس بوکــی 

ــت  ــن بن بس ــن خطرناک تری ــدار م ــه پن ــد. ب ــکار دارن ــل ان قاب

فراینــد مکتوب ســازی »حال اندیشــی« اســت کــه بایــد در 

راســتای رفــع آن قــدم برداشــت. چــون مــا فقــط بــرای امــروز 

ــا  ــت، م ــروز نیس ــل ام ــا نس ــا تنه ــب م ــیم. مخاط منی نویس

بــرای فــردا نیــز می نویســم، پــس بایــد در حــد تــوان، وضعیــت 

آن هــا را در نظــر داشــته باشــیم. ابــن  ســینا هــم بــرای زمــان 

خویــش نوشــت و هــم بــرای بعــد از خــودش. فارابــی بــاری از 

دغدغه هــای بزرگــی را بــر دوش خویــش حمــل می کــرد، کــه 

ــراث دار آن اســتیم. ــا می ــون م اکن

ــی امیــری داشــته ام،  ــار عل ــر اســاس خوانشــی کــه از آث ب

ایشــان ایــن ســه مســأله  را در فراینــد مکتوب ســازی بــه خوبی 

رعایــت کــرده انــد. بــرای »حــال« می نویســد ولــی دغدغــه ی 

ــودش  ــی خ ــد، ول ــته« می گوی ــز دارد. از »گذش ــده« را نی »آین

بــه »آینــده« مــی رود و بــرای دیگــران »گذشــته« می شــود. 

ــته ی  ــه گذش ــوط ب ــه مرب ــال او، ک ــینا و امث ــن  س ــش اب خوان

فرهنگــی – تاریخــی می شــود، از رضوریــات امــروز مــا اســت؛ 

امــری کــه جنــاب امیــری بــه خوبــی از آن واقــف اســت. »ده 

نهــج منطقــی« و »ده منــط فلســفی« تنهــا تشــکیل دهنده ی 

کتــاب نامــی بــه نــام اشــارات نیســت کــه نهایتــا بــه طــرح و 

بازمنــودن یــک سلســله مســائل منطقــی و فلســفی انجامیــده 

باشــد؛ بل کــه جــزوی از حیــات فرهنگــی مــا، بخشــی از 

وجــود و نفــس مــا اســت. خوانــش کتــاب اشــارات، خوانــش 

خویشــنت اســت. برخــورد بــا اشــارات رســیدن بــه خــود اســت. 

بی ســابقه ی  تکویــن  می شــود  را  امیــری  کار  رو،  ایــن  از 

گفتــامن فرهنگــی در مــنت جامعــه ی افغانســتانی )خراســان 

رشقــی( و در لحظه هــای »خــواب خــرد« دانســت. هــر کســی 

تــا کنــون متوجــه نیســت کــه از »اصــل خویــش« دور مانــده و 

بایــد »روزگار وصــل« خویــش را بازجویــد. مــن فکــر می کنــم 

کــه کار اســتاد علــی امیــری، بــا ایــن  کــه در لحظه هــای 

تکویــن گفتــامن فرهنگــی قــرار دارد، روزگار وصــل را در مــنت 

ــر  ــگان ده ــد زد و خواب رفت ــم خواه ــی« رق ــامن فرهنگ »گفت

ــم و درک  ــل و فه ــوی اص ــه  س ــار را، رو ب ــدگان دی و غافل مان

آن خواهــد کــرد. دیباچــه و تصحیــح علــی امیــری بــر کتــاب 

اشــارات بــه رغــم ایــن  کــه »خدمــت« اســت، »وصیــت« اســت؛ 

وصیتــی کــه می توانــد تکانــه باشــد و تحــرک ببخشــد. خــواب 

ــداری و  ــه بی ــم را ب ــت و تهاج ــال، گسس ــت و اغف ــا، غف و رؤی

ــن  رو  ــربد. از ای ــل ب ــی تحوی ــارزه، خودشناســی و خردگرای مب

ــه  ــدی گرفت ــد ج ــری بای ــاب امی ــه کار جن ــی رود ک ــد م تأکی

ــیامنی را  ــی و پش ــنت آن رس افکندگ ــدی نگرف ــرا ج ــود؛ زی ش

ســبب خواهــد شــد.

افغانستان4 مهاجران  روایت 

ــی  ــه زندگ ــر ب ــامن قاچاق ب ــار ه ــیر، کن ــه س ــهری ک در ش

رشوع می کنــد، کار در زمســتان بــرای همــه نیســت. 

امــا بــا ایــن همــه ســیر کــه آن زمــان 15 ســال دارد و تــازه 

از ســفر بیســت و چنــد روزه ی مهاجــرت رهایــی یافتــه اســت؛ 

ــامن  ــای ه ــی از گل خانه ه ــتگی در یک ــردن خس ــدون در ک ب

ــه  ــا کار او کاش درون گل خان ــد؛ ام ــه کار رشوع می کن ــهر ب ش

ــد در کار  ــد. او بای ــان مبان ــرون در ام ــای بی ــا از رسم ــد ت باش

نصــب پایه هــای فلــزی گل خانــه و محکــم کاری آن هــا و گرفــنت 

ــرد. ــه ســهم بگی پالســتیک روی ســقف گل خان

ســقف  مــا  و  بــود  رسد  خیلــی  »هــوا  می گویــد:  ســیر 

ــا ایــن کــه دســت کش  گل خانه هــا را پالســتیک می گرفتیــم، ب

ــی زد.« ــخ م ــتمه ی ــا دس ــتم؛ ام ــم داش ه

ســیر در هــامن زمســتان رسد در کار ساخت وســاز گل خانــه 

مشــغول اســت و شــب ها را نیــز بــه ناچــار در محــل کارش 

ــه  ــتانی ک ــر افغانس ــر دیگ ــد پ ــراه چن ــه هم ــد. او ب  می خواب

فلــزی ای  کانتیــر  را درون  کار می کننــد، شــب ها  بــا هــم 

ــه  ــاال ک ــیر ح ــد، س ــت می گذارنن ــان اس ــل کار ش ــه در مح ک

می بینــد راهــی جــز ادامــه ی وضعیــت ایــن جــا نــدارد، بــدون 

ایــن کــه اخمــی بــه ابــرو بیــاورد بــه کارش در هــامن جــا ادامــه 

می دهــد.

بهــار از راه می رســد و ســیر نیــز بــرای ایــن کــه ســختی کار 

ــه یکــی از کارخانه هــای  ــر شــغل داده و ب را کمــر بچشــد تغی

کوچــک نجــاری مــی رود تــا از گرمــای گل خانــه در تابســتان در 

امــان مانــده باشــد.

ــد  ــواب بلن ــت از خ ــاعت هف ــح س ــه صب ــد ک ــیر می گوی س

ــش  ــا ش ــج ی ــس از پن ــمت کار و پ ــه س ــم ب ــدم و می رفت می ش

ــدم. ــه می آم ــه خان ــام ب ش

ماه هــا می گــذرد امــا ســیر بــاز هــم در هــامن کارگاه نجــاری 

کار می کنــد و تــازه تــازه کمــی از نجــاری رس در مــی آورد. او بــه 

ایــن زندگــی کارگــری خــو گرفتــه اســت. هــر چنــد خوگرفــنت 

ــا ایــن نــوع زندگــی بــرای مهاجــر افغانســتانی آن هــم بــرای  ب

پــری 15 ســاله ای کــه بــه خاطــر رهایــی از ســختی های 

دور دســت ترین و محروم تریــن والیــت افغانســتان بــه ترکیــه 

ــدرش او را  ــه پ ــد ک ــرار می کن ــتان ف ــت. او از افغانس ــده اس آم

بــه درس خوانــدن منی گذاشــت و از او می خواســت در کار 

کشــاورزی بــا پــدرش شــانه دهــد و مثــل دیگــر مــردان روســتا، 

دنبــال زن و زندگــی در همیــن روســتا باشــد.

ــا ایــن همــه ســیر 15 ســاله در ترکیــه در شــهری کــه  امــا ب

هیــچ شناســه ی قبلــی از مــردم، فرهنــگ، اقتصــاد و باورهــای 

ــد. ــاقه  می گذران ــا کار ش ــی اش را ب ــدارد، زندگ ــان ن آن

ــش  ــه و نان ــه ی خان ــول کرای ــد پ ــه بتوان ــن ک ــرای ای ــیر ب س

ــه  ــنت ب ــای رف ــورد و روی ــرد اره بخ ــه روزه گ ــد هم را در آورد، بای

ــد. ــوش کن ــرخ اره فرام ــر چ ــوزش را زی ــه ی آم ــب و ادام مکت

شــش ماهــی بیشــر از کار ســیر در کارخانــه ی نجــاری 

منی گــذرد کــه او دیگــر خســته از کار و از بــودن در ترکیــه 

شــده و شــام ها کوشــش می کنــد بــا نوشــیدن یــک بوتــل 

ــد. ــوش کن ــود را فرام ــم خ ــو غ آبج

امــا ایــن راه حــل نهایــی نیســت. پــس از هــر بــار نوشــیدن 

ــردا رس  ــد ف ــا بتوان ــد ت ــر بخواب ــر زودت ــت آخ ــت دس ــار اس ناچ

ــه کار خــود برســد. وقــت ب

ایــن زندگــی یک نواخــت ســیر را بــه ســتوه آورده اســت؛ 

امــا چــاره ای جــز دوام ایــن وضعیــت نیــز منی بینــد، راهــی کــه 

خــود انتخــاب کــرده اســت؛ انتخابــی از رس ناگزیــری امــا حــاال 

بایــد پــای لــرزش نیــز بنشــیند.

ــد میامــدم  ــرم، بای ــود ب ــده ب ــد: »دگــه راه منان ســیر می گوی

ترکیــه، اینجــه هــم ای رقمــی شــب و روز کار می کنــی، آخرشــم 

مــاه کــه پــوره میشــه از کــرای خانــه باقــی اســتی.« 

ــدارد  ــد کــه برایــش هیــچ روشــنی ای وجــود ن ســیر می گوی

ــه  ــد ب ــا بتوان ــد ت ــه کارگــری کن ــا کــی در ترکی ــد ت و او منی دان

ــد  ــود فهمی ــد. منی ش ــه ده ــود ادام ــر خ ــور و منی ــی بخ زندگ

ــب رد  ــی مکت ــه از نزدیک ــاری ک ــر ب ــه ه ــیر روزان ــه س ــن ک ای

می شــود چــه از ذهنــش می گــذرد و چــه حســی از زندگــی 

کنونــی اش دارد.

ســیری کــه بــه دلیــل مامنعــت پــدرش از رفــنت وی بــه 

ــن جــا  ــا ای ــاه مــی آورد؛ ام ــه پن ــه ترکی مکتــب، از افغانســتان ب

ــه، زندگــی کارگــری و جــرب مهاجــرت او را منی گــذارد  در ترکی

ــرود. ــه مکتــب ب ب

ســیر ایــن مــدت را کــه در کارخانــه ی نجــاری مــرصوف 

کارگــری اســت، هــر از گاهــی بــرای خانــواده اش در افغانســتان 

ــتد.  ــول می فرس ــز پ نی

ســیر در ایــن کارخانــه بیشــر کمک دســت اســتادی اســت 

کــه کار نصــب را می کنــد، او بــرای ایــن کار ناچــار اســت همــه 

وقــت بــا همیــن اســتاد مبانــد.

ــودن  ــل دور ب ــه دلی ــیر ب ــه س ــت ک ــده اس ــش آم ــا پی باره

محــل نصــب و یــا بیشــر بــودن کار تــا ده شــب را در کارخانــه 

ــد. ــا در کار مبان و ی

دوام ایــن وضعیــت و مــزد کمــی کــه او بــرای ایــن کار 

وی  بــرای  را  مهاجــرت  در  زندگــی  دوام  می کنــد،  دریافــت 

دشــوارتر کــرده اســت.
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اشــاره: محبوبــه ابراهیمــی، زاده ی 1997 والیــت کندهــار 

ــت. از  ــرده اس ــل ک ــده و تحصی ــزرگ ش ــران ب ــت. او در ای اس

ــا  ــای »باده ــه نام ه ــعر ب ــه ش ــی، دو مجموع ــه ابراهیم محبوب

ــاپ  ــه چ ــا« ب ــی و بچه ه ــون، لیل ــد« و »مجن ــن ان ــران م خواه

مســتند  بــه  او  هــری  زندگــی  از  بخشــی  اســت.  رســیده 

پرداختــه اســت کــه تــا کنــون پنــج مســتند کوتــاه بیــرون داده. 

محبوبــه ابراهیمــی فعــال مقیــم ســویدن و معلــم مکتــب اســت.

صبح کابل: چطور شد که دنبال شعر رفتید؟

شــعر  نرفتــم،  شــعر  دنبــال  مــن  ابراهیمــی:  محبوبــه 

ــان روی  ــتانی زمزمه کن ــم روز تابس ــک نی ــه در ی ــود ک ــزی ب چی

کتابچــه ی رســامی ده ســالگی ام نقــش بســت .

ــوان  ــر نوج ــو؛ از دخ ــران بگ ــرت ای ــل: از مهاج ــح کاب صب

ــود؟ ــاده ب ــات راه افت ــال ادبی ــه دنب ــری ک مهاج

ــه  ــناختم ک ــودم را ش ــی خ ــن زمان ــی: م ــه ابراهیم محبوب

در خانــه و مدرســه بــا لهجه هــای متفاوتــی گــپ مــی زدم. 

دیــد از بــاال بــه پاییــن بیشــر صنفی هــا و حتــا معلم هــا 

ــنام را  ــم دش ــی« حک ــت »افغان ــت و صف ــود داش ــه وج همیش

متفــاوت  بــه جربانــش کوشــش می کــردم  برایــم.  داشــت 

ــردم  ــازی می ک ــر ب ــم، تئات ــا را می گرفت ــن منره ه ــم، بهری باش

و بهریــن دکلمــه را در شــعر داشــتم . 

ــه  ــه ک ــه ی آن چ ــود از هم ــرار ب ــود؛ راه ف ــم ب ــات مره ادبی

مــن خــوش نداشــتم؛ امــا روی زندگــی ام ســایه انداختــه بــود . 

صبــح کابــل: در شــعر بیشــر دنبــال چــه چیــزی بــودی؛ 

ــا مخاطبانــت دنبــال چــه چیــزی در شــعرهایت باشــند؟ ی

ــودم  ــه خ ــودی ک ــودم ؛ خ ــال خ ــی: دنب ــه ابراهیم محبوب

هــم کمــر می شــناختمش! مــی توانــم بــه جــرأت بگویــم مــن 

در شــعرهایم، بیشــر از هــر زمــان دیگــری خــودم اســتم؛ 

عشــق ها،  حرت هــا ،  ترس هــا،  تجربه هــا،  همــه  بــا 

کامیابی هــا و ناکامی هایــم. شــعر هایم تاریــخ مــن اســتند. 

ــان  ــی از شــعر زن ــل: بســیاری از منتقــدان، وقت صبــح کاب

ــعرهای  ــی در ش ــد؛ زنانگ ــی دارن ــر زنانگ ــد ب ــد، تأکی می گوین

ــا زن  ــا ب ــان داده؟ م ــودش را نش ــردی خ ــه روک ــا چ ــودت ب خ

ــود؟ ــوده می ش ــش رب ــه دل ــی ک ــا زن ــم ی ــی طرفی دل ربای

ــر  ــه ه ــی دارد ک ــه تعریف ــتگی ب ــی: بس ــه ابراهیم محبوب

ــم از  ــر بخواهی ــد؛ اگ ــته باش ــی داش ــد از زنانگ ــی می توان کس

زنانگــی، رسودن را بــه رسودن شــعر اروتیــک منحــرص کنیــم، 

ــش  ــر پی ــتند؛ کم ــه نیس ــه و زنان ــدان تنان ــن چن ــعرهای م ش

آمــده کــه حتــا در عاشــقانه رسایی بــه رصاحــت از تــن و بــدن 

ــر خودسانســوری نیســت؛ یعنــی  رسوده باشــم و ایــن دلیــل ب

ایــن طــور نیســت کــه مثــال شــعر آمــده باشــد و مــن فکــر کــرده 

باشــم کــه اگــر ایــن طــور برایــم، مــردم چــی خواهنــد گفــت! 

ــم؛  ــک رسوده منی توان ــعر اروتی ــن ش ــه م ــم ک ــم بگوی می توان

باشــد؛  زنانــه  بزرگ تــر  مســائل  محمــل  می توانــد  شــعر 

ــت؛  ــه اس ــن زنان ــعر م ــا ش ــم؛ ام ــی کن ــر م ــور فک ــن ط ــن ای م

وقتــی از عشــق می نویســم و ناکامی هایــش، وقتــی از جنــگ 

می نویســم ، از بــزرگ کــردن کودکانــم در  مهاجــرت، از تنهایی 

یــک زن در تاریکــی زمســتان ســویدن؛ مــن همــه ی این هــا را 

در نقــش یــک زن تجربــه کــرده ام، غیــر از ایــن طــور نوشــنت، 

ــم . پشــت شــعرهای مــن  ــم طــور دیگــری شــعر برای منی توان

زن ســاده؛ امــا پــر دل و جــرأت و عمیقــی نشســته کــه جهــان 

را از زاویــه ی دیگــری می بینــد و می رسایــد. دلــربی؛ بســتگی 

بــه دل مخاطــب و خواننــده ام دارد، مســلم کــه خواننــده ی 

لطیــف دلــش ربــوده خواهــد شــد.

صبــح کابــل: منظــورم ایــن بــود کــه زن شــعرهایت بــه 

ــه عنــوان  ــه ایــن بیــت ب ــا زن؟ ب دنبــال توصیــف مــرد اســت ی

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؛ 

ــد؛ در  ــان دارن ــه زن ــی ب ــگاه این چنین ــا ن ــه مرد ه ــون همیش چ

ــا چــه رویکــردی از زنانگــی طرفیــم؟ شــعرهای خــودت ب

اتفاقاتــی  ابراهیمــی: شــعر و هــر محصــول  محبوبــه 

اســت کــه در ضمیــر ناخــودآگاه هرمنــد افتــاده و بــدون شــک 

ــت و  ــرد اس ــه م ــه زن و چ ــاعر چ ــات ش ــده ی تجربی بازگوکنن

گذشــته  نســل های  تجربیــات  بازتاب دهنــده ی  بســا  چــه 

آدم هــا  ژنتیکــی  حافظــه ی  در  کــه  چیــزی  اســت؛  شــاعر 

ــودش را  ــی خ ــه نوع ــش ب ــگام آفرین ــود و در هن ــره می ش ذخی

ــعر  ــدن ش ــد از خوان ــده بع ــه خوانن ــن ک ــد. ای ــی ده ــان م نش

ــد  ــدازه عالقه من ــی ان ــا چ ــاعر ت ــه ش ــرد ک ــه می گی ــر نتیج و اث

بــه مســائل زنانــه اســت و مثــال تفکــر فمینیســتی ای پشــتش 

ــاعر زن(  ــودش )ش ــه خ ــن ک ــا ای ــت و ی ــا نیس ــت ی ــان اس پنه

خــودش را چطــور تعریــف می کنــد، همــه و همــه برمی گــردد 

بــه ناخــودآگاه شــاعر. مــِن شــاعر شــاید اصــال متوجــه نباشــم 

ــن جــا  ــف کــرده ام؛ ای کــه خــودم را چطــور در شــعرهایم تعری

اســت کــه هــر کســی از ظــن خــود یــار شــاعر می شــود و 

ــد و  ــد رازی را بجوی ــاعر بتوان ــه از درون ش ــتم ک ــن نیس مطم

ــال خــودم  ــن کام ــن، م ــورد م ــه حــل مســأله ای برســد. در م ب

ــدن و   ــزرگ ش ــر از ب ــه بی تأثی ــودی ک ــعرهایم؛ خ ــتم در ش اس

ــواده ی افغانســتانی نیســت.  ــه و خان ــا، جامع رشــد در جغرافی

ایــن مخاطــب اســت کــه تکــه ای را پیــدا می کنــد و بــا آن 

هم ذات پنــداری می کنــد. شــاید رســالت هــر همیــن باشــد. 

»کار مــا نیســت شناســایی راز گل رسخ 

کار ما شاید این است 

که در افسون گل رسخ شناور باشیم.«

ــتان بگــو؛ از کی هــا  ــان افغانس ــل: از شــعر زن صبــح کاب

دنبــال می کنــی و کی هــا را قبــول داری؟

افغانســتان، مثــل  زنــان  ادبیــات  ابراهیمــی:  محبوبــه 

فعالیت هــای دیگــر در حــوزه ی زنــان، دوره هــای پرفــراز و 

 نشــیبی داشــته و مســلام محتــاج تأییــد و تکریــم بــوده اســت. 

زمان هایــی کــه ایــن تأییدهــا و تکریم هــا وجــود داشــته، رشــد 

ــه  ــب ب ــده، خ ــع ش ــی واق ــورد بی اعتنای ــه م ــی ک ــرده و زمان ک

ــات  ــوزه ی ادبی ــه ح ــا ب ــر جف ــه بیش ــیده. همیش ــی نرس جای

ــذار  ــت بار گ ــلام در دوره ی دهش ــود. مس ــده و می ش ــان ش زن

از جنــگ و بی ســامانی، شــعر، آن هــم شــعر زنــان آخریــن 

دغدغــه ی یــک جامعــه خواهــد بــود. مــن منی خواهــم از 

ــه رسودن  ــیدن ب ــا رس ــا ت ــه ی م ــون هم ــربم؛ چ ــام ب ــی ن کس

ــم . ــی کنی ــد ط ــی ای را بای ــاری، راه طوالن ــعر معی ش

ــان  ــعر آمل ــرب و ش ــی و  ع ــاعر امریکای ــان ش ــعر زن ــن ش م

ــه  ــی ب ــاعر ایران ــان ش ــعر زن ــم، و ش ــاد می خوان و ســویدن را زی

ــی . ــراکات فرهنگ ــل اش دلی

صبــح کابــل: از زنانگــی در شــعر زنــان افغانســتان بگــو؛ آیــا 

ــت  ــی ای اس ــی، زنانگ ــعرها می بین ــن ش ــی در ای ــه زنانگ آن چ

کــه مــردان تعریــف کــرده انــد یــا زنانگــی ای کــه فمینیســت ها 

مدعــی انــد؟

محبوبــه ابراهیمــی: بــه درجــات متفــاوت در بیــن شــاعران 

متفــاوت فــرق می کنــد؛ بعضی هــا، چــون مــردان شــاعر از 

ــد،  ــه می کنن ــه چ ــه و چ ــه ب ــد و ب ــان می آی ــوش ش ــا خ آن ه

کوشــش می کننــد مطابــق ســلیقه ی مــردان شــعر بگوینــد 

ــا  ــتند؛ ام ــردان اس ــد از م ــت و   تأیی ــب رضای ــال کس ــه دنب و ب

زنانــی هــم هســتند کــه از ایــن قصه هــا بیــرون نشســته انــد و 

ــد.  ــان می رساین ــان را  خودش ــان ش جه

صبــح کابــل: چیــزی کــه شــعر امــروز افغانســتان و ســویدن 

را تشــخیص می دهــد چیســت؟ وقتــی یــک شــعر معــارص 

ســویدینی می خوانــی چــه چیــزی در آن اســت کــه در فارســی 

ــت؟ ــوان یاف منی ت

 محبوبه ابراهیمی: این سوال عجیبی است و قابل تأمل! 

فکــری  جهــان  بــا  ســویدنی  انســان  فکــری  جهــان 

ــال  ــا کام ــرق دارد؛ دغدغه ه ــامن ف ــا آس ــن ت ــتانی زمی افغانس

متفــاوت انــد. این هــا از مســائلی کــه مــا هنــوز درگیــرش 

اســتیم، گذشــته انــد و پــا بــه وادی هــای دیگــری از درد آدمــی 

گذاشــته انــد؛ طبعــا ایــن در شــعر شــان انعــکاس دارد .برخورد 

عمیــق فلســفی بــا واقعیــت، شــاخصه ی اصلــی شــعر ســویدن 

ــم و  ــا در توه ــت و ی ــر واقعی ــم و زب ــه رسودن ضخی ــت  و ن اس

ــف،  ــل تعری ــورد قاب ــا برخ ــنت. این ه ــرو رف ــض ف ــاالت مح خی

ســاده و منطقــی بــا واقعیت هــا دارنــد؛ حتــا در زندگــی  عــادی 

ــود دارد .  ــای خ ــه ج ــم ک ــعر ه و در ش

صبــح کابــل: چطــور شــد کــه پــای شــعر و خیــال دنبــال 

ســینام رفــت؛ آن  هــم ســینامی مســتند؟

ــردن  ــتقیم بازگو ک ــان مس ــینام زب ــی: س ــه ابراهیم محبوب

واقعیــات اســت؛ در مســتند ترجمــه الزم نیســت! تصویرهــا 

یــا  نخواســته  مــا  کــه  را  گپ هایــی  حتــا  می زننــد؛  گــپ 

نااگاهانــه زده ایــم. آدمــی بــه تجربــه زنــده اســت و بــرای روح 

ــود. ــتند الزم ب ــاخت مس ــه ی س ــن تجرب ــاآرام م ن

ــه درد  ــتید، ب ــه داش ــعر تجرب ــه در ش ــل: آن چ ــح کاب صب

ــورد؟ ــم خ ــان ه ــتند ت ــینامی مس س

محبوبــه ابراهیمــی: بلــه، دقیقــا! مــا دیــد مــان را بــا خــود 

مــان داریــم؛ حتــا در زندگــی و کار روزانــه ی مــان، چــه برســد 

ــاعرانه، آرزوی  ــتند ش ــاخت مس ــا س ــری؛ ام ــر ه ــق اث ــه خل ب

مــن اســت کــه هنــوز بــه آن نرســیده ام.

صبــح کابــل: از مســتندهایت بگــو؛ ایــن مســتندها از چــه 

می گوینــد؟

 محبوبه ابراهیمی: مردم، مبارزه و حق!

مــردم و حقیقــت زندگــی بعــد از جنــگ و  واقعیت هایــی کــه 

هســت، زیبایی هایــی کــه هنــوز زنــده اســت و فرهنــگ غنــی 

و ســاملی کــه هنــوز در زندگــی انســان افغانســتانی ســاری و 

جــاری اســت. مســتندهایم بــه شــدت انســان گرایانه اســتند. 

اولیــن مســتندم، تحقیــق کوچــک؛ امــا عمیقــی اســت راجــع 

ــای  ــان جنگ ه ــل در زم ــش کاب ــاغ وح ــت ب ــی وضعی ــه بررس ب

داخلــی بیــن گروه هــای مجاهدیــن؛ جایــی کــه جنــگ از 

هم نــوع  کــه  می ســازد  درنده خویــی  حیوانــات  انســان ها 

ــده ی جشــنواره ی  ــم برن ــن فیل ــد؛ ای ــه می درن خــود را بی رحامن

ــد. ــال 2010 ش ــو« در  س ــل آی ــجویی »ت ــای دانش فیلم ه

فیلــم بعــدی مســتندی راجــع بــه وضعیــت و جایــگاه کارهــا 

و مشــاغِل بــه ظاهــر مردانــه بــرای زنــان در جامعــه ی در حــال 

گــذار از ســنت بــه مدرنیتــه اســت. ماجــرای دخــری جوانــی 

کــه رانندگــی یــاد می گیــرد و در یــک آژانــس تاکســی کار 

ــد. ــدا می کن پی

ــرای   ــای کار ب ــاختم، چالش ه ــویدن س ــه در س ــی ک فیلم

ــد.  ــی می کن ــد را بررس ــه ی جدی ــر در جامع ــدان  مهاج هرمن

ــی  ــینامگران و بازی گران ــا س ــه آی ــن ک ــؤال و ای ــک س ــرح ی ط

ــه ی  ــتانداردهای جامع ــا اس ــد ب ــتانی می توانن ــر افغانس مهاج

ــه ! ــا ن ــد ی ــق دهن ــد خــود را تطبی جدی

ــل ســاختم کــه  ــم در کاب دو مســتند بــرای دل خــودم ه

اســتم. خــودم  تهیه کننــده اش 

صبــح کابــل: برداشــتت بــه عنــوان فــردی کــه از بیــرون بــه 

ــو از درون  ــت؟ ت ــد چیس ــگاه می کن ــش ن ــتان و ادبیات افغانس

ــد  ــه ی دی ــه ایــن جــا می بینــی. ایــن زاوی فرهنــگ غنی تــری ب

ــد؟ ــان می ده ــزی را نش ــه چی چ

محبوبــه ابراهیمــی: مــن هنــوز در ایــن فرهنــگ غنی تــری 

ــام نشــده ام و طبیعــی اســت  ــال ادغ ــد کام کــه شــام می گویی

ــم  ــی ارتباط ــه نوع ــی ب ــم و از طرف ــا را ندان ــی چیزه ــه خیل ک

ــت.  ــگ نیس ــابق پررن ــل س ــتان مث ــات افغانس ــان ادبی ــا جری ب

انســان افغانســتانی درگیــر درد و تــالش بــرای زنده مانــدن 

اســت؛ مســلام تــا نیازهــای اولیــه ی یــک انســان برطــرف 

ــاز  ــا ب ــد؛ ام ــر نیازهــای بعــدی بســته خواهــد مان نشــود، راه ب

ــل قــدر  ــدازه تــالش در بســر جنــگ و  خشــونت قاب همیــن ان

اســت. مــا نیازمنــد دانســنت اســتیم در شــعر؛ بیشــر خوانــدن 

و بیشــر یــاد گرفــنت در ســطح آکادمیــک. در ســطح تجربــی 

ــون  ــی رود؛ چ ــر من ــدی باالت ــی از ح ــود ول ــی می ش تالش های

افــق بســته اســت ! 

صبح کابل: از پیش رو بگو که چه برنامه هایی داری؟

مجموعــه ی  تکمیــل  و  ترجمــه  ابراهیمــی:  محبوبــه 

بیشــر. فکــر  و  تأمــل  بــا  جدیــدم 

ذره بین

ذره بین خریده پرم 

می گذارد روی ریزترین چیزها 

و جهانش را ده برابر بزرگ تر می کند 

واقعیت 

منی تواند 

این قدر سهمگین و بزرگ باشد  

پرکم 

پرز روی پوست هلو 

هامن قدر ناچیز است 

که تنهایی ما 

در این رسزمین بزرگ 

پاهای این مگس 

فقط

زیر ذره بین 

حال ما را بد می کند

و  غم ها

وقتی

در باره ی شان حرف می زنیم 

ذره بینت را 

از روی خط های کف دستم بردار 

وگرنه 

در این جاده های پر پیچ و خم 

گم می شویم 

نه به گلربگ ها دقیق شو 

نه به دانه ی درخشان برف 

زندگی 

اغلب 

لبه های تیزش را نشان می دهد 

کمی دورتر ایستاد شو !

افغانستان 

 چشمى، خون

 آهى، حرت 

 لبى، رسخوىش 

 پنجه اي، خشم

 سينه اى ، دل تنگى 

 گلويى،  گريه 

 دستى، نوازش  

 تو

  افغانستان منى ! 

 كه خون مرا هر روز بر خاك مى ريزى 

  كه مرا هر روز از خودت مى راىن! 

 كه از داشتنت هر روز نااميدترم

 كه هر روز به تو عاشق تر! 

 من ديوانه نيستم  

 كه اين گونه دوستت دارم 

 چيزى در تو هست 

 كه رگ هاى همه زنان را 

 به روى مرگ

  مى گشايد 

 افيوىن ناشناخته 

 كه منى دانيم 

 چند نسل از ما را

 در رسك ها 

 در رسدابه ها كشته است  

 من منى دانستم 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 منى گردم 

 هر چند 

 هيج رسزمينى آغوش تو منى شود

دریاچه 

درياچه اى! در تور ماهي گري مى مريى 

ديوانه اى! هر روز در زنجري مى مريى 

ديوانه اى كه با دهاىن پر ز مرواريد 

در آب گريى كوچك و دل گري مى مريى 

در سينه ات مى پوسد آخر ماه و ماهى ها 

آن وقت در الى و لجن درگري مى مريى 

اما تصور كن پرى شاد دریايى ! 

وقتى كه دردت را نفهمى دير مى مريى 

مى بافت مادر روزها را با شب مويم 

مى گفت روزى در همني زنجري مى مريى

زاهد مصطفا

از تمجید تا نقد و اصالح

محبوبه ابراهیمی: شعر هایم تاریخ من استند

گفت وگو با محبوبه ابراهیمی ) شاعر (
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در زندگــی، داشــنت هــدف مســأله ی بســیار مهمــی 

ــود  ــرای خ ــف آن را ب ــکال مختل ــه اش ــراد ب ــه اف ــت ک اس

ــطحی  ــک و س ــیار کوچ ــر بس ــا اگ ــد؛ حت ــن می کنن تعیی

ــیدن  ــرای رس ــی ب ــچ تالش ــت هی ــن اس ــا ممک ــد و ی باش

ــرای  ــی کــه ب ــی از برنامه های ــه اهــداف خــود نکننــد ول ب

زندگــی خــود دارنــد صحبــت می کننــد. اگــر هــدف 

ــه آن در افــراد وجــود  واقعــی باشــد دغدغــه ی رســیدن ب

ــه  ــی ک ــدد. هدف ــوع بپیون ــه وق ــه ب ــت ک ــم اس دارد و مه

بدانیــد توانایــی رســیدن بــه آن را داریــد، هــدف واقعــی 

اســت. اگــر چیــزی کــه در ذهــن تــان می گــذرد خیلــی 

آن نخواهیــد  بــه  باشــد،  و غیرقابــل دســرس  بــزرگ 

ــت یابی  ــد. دس ــی می مان ــا باق ــک رؤی ــد ی ــید و در ح رس

ــد و  ــت می آی ــه دس ــام ب ــالش ش ــورت ت ــدف در ص ــه ه ب

اگــر متــام تــالش تــان را بــرای رســیدن بــه چیــزی هزینــه 

ــه  ــید ک ــن باش ــید مطم ــه منی رس ــه نتیج ــد و ب می کنی

ــا اســتید. ــال یــک رؤی ــه دنب فقــط ب

ــدف  ــد و ه ــزی می خواهی ــه چی ــه چ ــد ک ــر بدانی اگ

تــان مشــخص باشــد یــا بتوانیــد بــه درســتی بــرای 

ــه هــدف  ــد مطمــن باشــید کــه ب ــح دهی دیگــران توضی

خــود می رســید. 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 می باشــد. 

بــه ایــن معنــی کــه شــام توانایــی رســیدن بــه هــدف تــان 

ــی  ــه زمان ــه چ ــد ک ــد و می دانی ــان می بینی ــود ت را در خ

بــه جایگاهــی کــه انتظــارش را می کشــید، خواهیــد 

رســید. هدفــی کــه می تــوان بــرای آن زمــان تعییــن کــرد 

قابلیــت بــه وقــوع پیوســنت را دارد.

ــه رســیدن  هــر کــدام از مــا انســان هایی عالقه منــد ب

موفقیــت اســتیم و بــرای یــک زندگــی خــوب و رســیدن بــه 

هــدف خــود تــالش می کنیــم؛ امــا بایــد بدانیــم کــه تالش 

بــرای چــه چیــزی اســت؟ ایــن ســؤال بــرای همــه ی مــا 

ــه اهــداف مــان دســت  ــه ب پیــش آمــده اســت کــه چگون

یابیــم؟ اگــر بــدون برنامــه ی  خاصــی پیــش برویــد فقــط 

زندگــی خــود را بــه امتــام می رســانید بــدون ایــن کــه بــه 

جایــگاه مناســبی رســیده باشــید. انســان های زیــادی را 

ــه  ــاال رفتــه و هنــوز ب ــد کــه ســن شــان بســیار ب ــده  ای دی

ــه  ــا توج ــینه ی آن ه ــر بــه پیش ــد. اگ ــیده ان ــی نرس جای

هدفــی  و  برنامــه  هیــچ  بــدون  کــه  می بینیــد  کنیــد 

روزهــای شــان را طی کــرده  انــد کــه همــه شــبیه بــه هــم 

ــه ایــن رشایــط  ــرای دچــار نشــدن ب ــوده اســت؛ پــس ب ب

ــرای زندگــی خــود هــدف تعییــن کنیــد. بایــد ب

ــد  ــی می کن ــار روزمره گ ــام را دچ ــدف ش ــنت ه نداش

و هیــچ موفقیتــی را بــرای تــان رقــم منی زنــد. همچنیــن 

روزمره گــی، شــام را دچــار افردگــی می کنــد. پــس اگــر 

ــال احســاس رضایــت از زندگــی اســتید داشــنت  ــه دنب ب

هــدف را فرامــوش نکنیــد.

تعییــن کنیــد کــه چــه زمانــی می خواهیــد  بایــد 

بــه اهــداف برســید. اگــر مــدام می خواهیــد کاری را 

ــش مشــخص  ــی را برای ــه زمان ــدون این ک ــد ب انجــام دهی

ــوش  ــت گ ــد آن را پش ــی می توانی ــه راحت ــید ب ــرده باش ک

ــول  ــر موک ــان دیگ ــه زم ــرای آن را ب ــالش ب ــد و ت بیندازی

 کنیــد. بایــد گفــت اصــال بعیــد نیســت کــه آن را بــه طــور 

ــد. ــوش کنی ــد و فرام ــار بگذاری ــل کن کام

دانســنت دلیــل بــرای رســیدن بــه هــدف همیشــه بــه 

ــه ســمت اهــداف  شــام انگیــزه  ی زیــادی می دهــد کــه ب

ــوید  ــل ش ــان غاف ــل ت ــر از دلی ــوید. اگ ــیده ش ــان کش ت

ــان  ــاد ت ــه زودی از ی ــز ب ــدف نی ــه ه ــید ک ــن باش مطم

مــی رود و دیگــر بــرای رســیدن بــه آن تــالش منی کنیــد.

ــید و  ــان برس ــدف ت ــه ه ــاره ب ــه یک ب ــد ب ــر بخواهی اگ

در بــازه ی زمانــی کمــی برایــش تــالش کنیــد، قطعــا بــه 

زودی خســته می شــوید و آن را رهــا می کنیــد. پــس یــاد 

بگیریــد کــه هــدف تــان را بــه اهــداف کوچک تــر تقســیم 

از آن خــود را  بــه قســمتی  از رســیدن  کنیــد و پــس 

تشــویق کنیــد کــه ذهــن تــان انگیــزه ی بیش تــری بــرای 

ادامــه دادن پیــدا کنــد.

از دیگــران کمــک بگیریــد و اهــداف تــان را بــا آن هــا 

بگوییــد. اشــکالی نــدارد کــه اگــر بــه دیگــران نیــاز 

داشــتید از آن هــا بخواهیــد بــه شــام کمــک کننــد. حتــا 

ــان  ــد در می ــک کنن ــام کم ــه ش ــه ب ــد ک ــاز نداری ــر نی اگ

گذاشــنت اهــداف تــان بــا دیگــران روی ناخــودآگاه شــام 

ــش  ــد برای ــان می کن ــر بســیار می گــذارد و موظــف ت تأثی

ــد. تــالش کنی

مــدام فکــر کــردن بــه خــود هــدف و ایــن کــه چطــور 

ــان می دهــد کــه  ــرار ت ــه هدفــم برســم در جایگاهــی ق ب

همــه جوانــب را بســیار دشــوار می بینیــد. اگــر بــه جــای 

ایــن کــه خــود تــان را درگیــر انتهــای مســیر کنیــد روی 

مترینــات و تالش هــای تــان مترکــز کنیــد، پروســه ی 

رســیدن بــه هــدف بــرای شــام آســان تر می شــود. بــرای 

رســیدن بــه هــدف تــان هــر روز گــزارش بنویســید؛ زیــرا 

بــه شــام کمــک می کنــد کــه بدانیــد چقــدر از راه را 

ــیدن  ــرای رس ــد ب ــری بای ــای دیگ ــه کاره ــد و چ ــه  ای رفت

ــام کاری  ــه انج ــور ب ــود را مجب ــد. خ ــام دهی ــه آن انج ب

ــه  ــد. ب ــام دهی ــدید انج ــته ش ــر خس ــا اگ ــه حت ــد ک نکنی

ــرای تــالش  ــوان الزم را ب ــرو و ت ــا نی ــد ت خــود زمــان دهی

ــد.  ــب کنی ــر کس بیش

اهداف تان را در زندگی 
اولویت بندی کنید

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

زهرا سیاس

زنــان  کــه  خشــونت هایی  از  یکــی 

افغانســتان در کنــار ســایر خشــونت ها آن 

را متحمــل می شــوند، روابــط نامــروع 

شــوهران شــان بــا زنــان دیگــر اســت. 

ــان  ــا زن ــان ب ــط ش ــن رواب ــردان ای ــر م اک

دیگــر را از بی عرضگــی و ناتوانــی زنــان 

خواســته های  کــردن  ارضــا  در  شــان 

می داننــد.  شــان  عاطفــی  و  جنســی 

ــا  ــدارد و حت ــرزی ن ــد و م ــه ح ــی ک روابط

گونــه ی  بــه  روابــط  ایــن  از  بســیاری 

آشــکارا و در حضــور زنــان شــان برقــرار 

ایــن کــه  از همــه  بدتــر  امــا  می شــود؛ 

نزدیک تریــن  بــا  گاهــی  رابطه هــا  ایــن 

یــا همــران  و  افــراد خانــواده ی خــود 

شــان برقــرار می شــود کــه تحمــل ایــن 

گونــه رابطــه بــرای زنــان از لحــاظ روانــی، 

اســت. طاقت فرســا 

منیــژه یکــی از زنــان قربانــی ایــن نــوع 

نامــروع  رابطــه ی  اســت.  خشــونت ها 

ــرش  ــه او و دخ ــده ک ــبب ش ــوهرش س ش

در بی رسنوشــتی مطلــق قــرار گیرنــد.

مــردی  بــا  قبــل  ســال  ده  منیــژه 

کم ســن تر 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 

ــان  ــای اطرافی ــا کنایه ه ــان، ب از ازدواج ش

شــان مبنــی بــر ایــن کــه شــوهرش بــا 

کــرده،  ازدواج  خــودش  از  بزرگ تــر  زن 

و  می گــذارد  اثــر  او  رفتــار  و  رویــه  روی 

ــرار  ــونت ق ــورد خش ــژه را م ــاگاه منی گاه ن

ابتــدا  در  کــه  خشــونت هایی  می دهــد؛ 

ــدام  ــر ان ــر تغیی ــه گفنت هــا ب ــا کنای تنهــا ب

و زیبایــی منیــژه اســت؛ امــا بــه تدریــج 

ــه  ــش را ب ــی جای ــونت های لفظ ــن خش ای

لت وکــوب می دهــد و شــوهرش بــه هــر 

ــد. از  ــوب می کن ــژه را لت وک ــه ای منی بهان

ــم  ــا خان ــی ب ــژه در حویل ــر منی ــوی دیگ س

ــه دو  ــد ک ــی می کن ــوهرش زندگ ــرادر ش ب

ســال از وفــات بــرادر شــوهرش می گــذرد. 

بــا  منیــژه  رابطــه ی  کــه  هــم  زمانــی 

شــوهرش دچــار مشــکل می شــود، منیــژه 

ــد و  ــود می دان ــرم راز خ ــورش را مح زن ای

تلخی هــای  از  می کنــد؛  دل  درد  او  بــا 

شــوهرش  توقعــات  از  و  زندگــی اش 

کــه  شــکایت هایی  می کنــد.  شــکایت 

ســبب می شــود او ســعی در بــه دســت 

آوردن دل شــوهر منیــژه کنــد. زمانــی را 

ــا  ــت و ب ــر اس ــا او قه ــژه ب ــوهر منی ــه ش ک

ــرادرش  ــم ب ــد، خان ــت منی کنن ــم صحب ه

ــر آمــاده می کنــد و  ــه او غداهــای خوب ت ب

او را دل داری می دهــد. شــوهر منیــژه هــم 

ــرش  ــا هم ــی ب ــی از زندگ ــه دل خوش ک

نــدارد، آهســته آهســته بــه خانــم بــرادرش 

را  عشــقی  و  می دهــد  نشــان  توجــه 

اســت،  دخــرش  و  همــر  ســهم  کــه 

بــه او می دهــد. بــه مــرور زمــان منیــژه 

متوجــه ایــن رابطــه ی عاشــقانه و پنهانــی 

و  می شــود  دیگــری  زنــی  بــا  شــوهرش 

بــه ایــن رابطــه اعــراض می کنــد؛ امــا 

را  جایــی  کــه  تنهــا  نــه  اعــراض  ایــن 

خشــونت های  ســبب  بلکــه  منی گیــرد، 

ــود. ــه او می ش ــت ناک تر علی ــر و وحش بدت

نــدارد،  راهــی  دیگــر  کــه  منیــژه 

یکــی  امــا  می کنــد؛  اختیــار  خاموشــی 

از خانــه ی  از مهامنــی  از روزهایــی کــه 

بــا  را  شــوهرش  برمی گــردد،  مــادرش 

خانــم ایــورش در حــال معاشــقه می بینــد. 

ســنگین  او  بــرای  صحنــه  ایــن  دیــدن 

ــن  ــه ای ــرای اعــراض ب متــام می شــود و ب

رابطــه رس و صــدا را ه می انــدازد؛ رس و 

ــی کــه ســبب می شــود شــوهرش او  صدای

ــا  ــژه را ب ــرد. منی ــر مشــت و لگــد بگی را زی

ــه بیــرون  بــدن زخمــی و دخــرش، از خان

ــی  ــر حرف ــد اگ ــش می گوی ــد و برای می ران

از ایــن رابطــه بــا کســی بزنــد، او را از بیــن 

ــژه در  ــال را منی ــن س ــرد. چندی ــد ب خواه

بی رسنوشــتی بــه رس می بــرد تــا شــاید 

شــوهرش روزی دنبــال او و دخــرش بیاید 

پشــیامنی  احســاس  کرد   ه هایــش  از  و 

ــک آرزوی محــال اســت  ــن ی ــا ای ــد؛ ام کن

ــد  ــت. بع ــده اس ــش مان ــر دل ــوز ب ــه هن ک

از گذشــت ایــن همــه ســال و بــا خــرب 

ــت  ــرار اس ــوهرش ق ــه ش ــن ک ــدن از ای ش

ازدواج  داشــته  رابطــه  کــه  خامنــی  بــا 

کنــد، پــای منیــژه را بــه نهادهــای عدلــی 

ــود. ــدا ش ــوهرش ج ــا از ش ــانده ت کش

اخراج از خانه به جرم اعرتاض به رابطه ی نامرشوع شوهر

افسانه یاس

اشاره:

دانشگاه  استادان  از  یکی  ابراهیمی،  پرویز 

را  ماهی  چند  وی  بود.  افغانستان  برای  امریکایی 

آمد  معرفت  عالی  لیسه ی  به   1388 سال  بهار  در 

بیولوژی  مضمون  تجربه های  در  را  دانش آموزان  تا 

در  افغان  نخبه ی  دانشجویان  از  او  کند.  کمک 

سوی  از  خود  عالی  منره ی  دلیل  به  که  بود  امریکا 

بود  کرده  دریافت  ماسری  بورسیه ی  دانشگاه  چند 

که باید یکی را انتخاب می کرد. وی دانشگاه یل را 

برگزیده بود. با فارسی به گونه ی شکسته آشنا بود و 

هر وقت کلامتش در فارسی ته می کشید بالفاصله به 

انگلیسی چنگ می انداخت و همین نکته در سخنان 

جذاب  نیز  دانش آموزان  برای  را  درس هایش  او، 

می ساخت.

یکی دو هفته بعد از حمله ی هواداران شیخ آصف 

محسنی بر مکتب معرفت در جاده ی پل خشک قدم 

می زدیم. یک بار، مثل این که چیز تازه ای را به خاطر 

آورده باشد، از قدم زدن ایستاد و خطاب به من از یک 

برنامه ی کوتاه مدت آموزشی در دانشگاه یل یاد کرد و 

گفت که باید برای اشراک در این برنامه درخواست 

بدهم. پیشنهاد وی مرا به گونه ای غافل گیر کرد که 

بی اختیار به خنده افتادم. احساس کردم  مرا دست 

اعتامد  با  اگر  گفت:  و  بود  جدی  او  اما  می اندازد؛ 

به خود در این مسابقه اشراک کنی حتام کامیاب 

می شوی. پیوند ارتباطی با وب سایت دانشگاه یل را 

در اختیارم قرار داد و خودش متعهد شد که به عنوان 

یک عضو دانشگاه یل مرا به برنامه معرفی کند.

که  را  مقاله هایی  از  برخی  که  بود  این  من  کار 

در  اشراک  برای  درخواستم  پشتوانه ی  می توانست 

ویرایش  در  که  داد  قول  او  و  بنویسم  باشند،  برنامه 

هم چنین  وی  بگیرد.  سهم  نیز  آن ها  انگلیسی  منت 

پیشنهاد کرد که از رونالد نیومن، سفیر سابق ایاالت 

مجلس  عضو  دوسوزا،  فرانسیس  امریکا،  در  متحده 

سابق  دیپلومات  ستوارت،  روری  و  انگلیس،  اعیان 

انگلیس و استاد دانشگاه هاروارد که با فعالیت هایم 

نامه های  درخواستم  برای  تا  بخواهم  بودند،  آشنا 

بنویسند. حامیتی 

تا چند ماه دیگر همه ی کارها رو به راه شد. من 

در  نهایی  گزینش  برای  که  آزمونی  مرحله  چند  از 

برنامه وجود داشت، با موفقیت عبور کردم تا رسید به 

باید تصمیم مدیران دانشگاه  مصاحبه ی تلفونی که 

یل را نهایی می ساخت. برای این مصاحبه نیز وقت 

مناسبی که پیش آمد، برنامه ی سفر من در همراهی 

مدیران  بود.  فیالدلفیا  به  معرفت  دانش آموزان 

دانشگاه یل از این فرصت استقبال کردند و قرار شد 

که در حاشیه ی برنامه ی فیالدلفیا مصاحبه ی  تلفونی 

را نیز انجام دهیم. جیف  سرن که در طول مصاحبه 

در کنارم نشسته بود، در پایان آن، اولین تربیکی را 

گفت و اطمینان داد که من کامیاب شده ام و هیچ 

ندارد. ناامیدی وجود  برای  دلیلی 

اپریل  پانزدهم  در  برآمد.  راست  جیف  پیش بینی 

مقارن   ،1389 حمل  بیست و ششم  با  برابر   2010

بر  محسنی  آصف  هواداران شیخ  سالروز حمله ی  با 

معرفت، نامه ی رسمی دانشگاه یل را دریافت کردم 

آمادگی  و  سفر  جزئیات  من،  به  تربیکی  ضمن  که 

هفدهم  در  که  را  برنامه ها  در  اشراک  برای  حرکت 

دکتور  کرد.  اعالم  می شد،  آغاز  سال  هامن  اگست 

جهانی  همراهان  برنامه ی  مدیر  کپیلو،  مایکل 

دانشگاه یل، در بخشی از نامه ی تربیکی خود نوشته 

که: بود 

»آقای رویش، 

انتخاب شام را به عنوان یکی از همراهان جهانی 

دانشگاه یل در سال 2010 تربیک می گویم. شام از 

میان گروهی بیش تر از 600 نفر رقابت کننده ای که 

با شایستگی های استثنایی از بیش تر از 100 کشور 

جهان اشراک کرده بودند، انتخاب شده  اید.« 

برابرم  این موفقیت و شانسی که در  به  هنوز هم 

که  کسانی  اغلب  می کردم.  فکر  بود،  داده  قرار 

آکادمیک  مدارک  بودند،  کرده  اشراک  رقابت  در 

که  برنامه  قبل  سال های  برندگان  داشتند.  عالی 

شده  درج  دانشگاه  وبسایت  در  آنان  بیوگرافی های 

تجربه های  و  علمی  رکورد  دارای  همه  تقریبا  بود، 

پشتوانه ی  رصفا  من،  بودند.  برجسته ای  کاری 

هیچ صورت  به  که  داشتم  با خود  را  معرفت  در  کار 

گوشه  از  ما  همتایان  دیگر  با  مقایسه  قابل  منی شد 

و کنار جهان باشد. به همین دلیل، نامه ی قبولی ام 

در برنامه بار تشویق کننده ی خوبی داشت که از آن 

می کردم. آرامش  و  راحتی  احساس 

وقتی درخواستی ویزایم را به دفر کونسلی سفارت 

ایاالت متحده ی امریکا تقدیم کردم، سؤال فردی که 

از آن طرف پنجره با من مصاحبه می کرد، غیرطبیعی 

بودن این انتخاب را برایم گوشزد کرد. وی گفت که 

می خواهد  اما  دارد؛  اطالع  آن  اهمیت  و  برنامه  از 

بداند که چه چیزی باعث شده است که من در این 

نداشتم جز  پاسخی  انتخاب شوم.  بااعتبار  برنامه ی 

این  که به قضاوت مدیران برنامه ی دانشگاه یل اشاره 

کنم و بگویم که حتام چیزی برای شان جالب توجه 

بوده است که این انتخاب را انجام داده اند.

***

معرفت  در  دانش آموزانم  و  همکاران  با  وقتی 

دریافت های  که  دادم  قول  می کردم،  خداحافظی 

شان  برای  روزانه  صورت  به  را  سفر  این  از  خود 

بفرستم. بسیاری از همکاران و برخی از دانش آموزان 

 2002 سال  در  امریکا  به  اومل  سفر  یادداشت های 

می سپردم،  بار  این  که  وعده ای  و  بودند  خوانده  را 

هدیه ی خوبی بود که هم برای آن ها دل گرمی خلق 

از یک  برداشت های سفرم  را در  آن ها  می کرد و هم 

می ساخت. رشیک  جهانی  معترب  دانشگاه 

 وقتی وارد نیویورک شدم و به اقامتگاهم رسیدم، 

اولین کارم رسیدگی به این قول بود. اولین یادداشت 

یک  از  پس  لحظاتی  دقیقا  اگست،  بیستم  روز  را 

اسراحت کوتاه که خستگی سفر را از تنم دور کرد، 

نوشتم و ارسال کردم. سیر این یادداشت ها تا آخرین 

از  برخی  یافت.  ادامه  بودم،  دانشگاه  در  که  روزی 

می فرستادم  یک جایی  را  یادداشت  سه  دو  روزها 

منی توانستم  را  یادداشتی  هیچ  روزها  از  برخی  و 

در  نرسید.   119 به  یادداشت ها  شامره ی  بفرستم. 

یادداشت  سه  دو  با  شد  متام  پنجاهم  یادداشت 

به  می کردم  تهیه  که  یادداشت هایی  دیگر.  تکمیلی 

این  بلند می شدند. عنوان  و  تناسب موضوع، کوتاه 

برنامه  که  روزی   119 از  تأسی  به  را  یادداشت ها 

این  بودم.  گذاشته  روز«   119« می یافت،  جریان 

در  کابل،  به  آن ها  ارسال  با  را همزمان  یادداشت ها 

می کردم.  بارگذاری  نیز  وبالگ شخصی ام  صفحه ی 

یادداشت ها که حاوی مسائل  از  برخی  استثنای  به 

خصوصی یا نکته هایی بودند که گویندگان آن ها از 

هامن  یادداشت ها  بقیه ی  نبودند،  راضی  شان  نر 

برداشت های اولیه اند که با همراهانم در معرفت به 

می گذاشتم.  اشراک 

رسزمین  »امریکا؛  یادداشت های  شدن  متام  با 

واقعیت ها و آیدیال ها«، یادداشت های »119 روز« را 

مقتضای ستونی که در »صبح کابل« اختصاص یافته 

است، به صورت پاورقی آماده می کنم و از روز شنبه، 

23 قوس نر آن ها از همین صفحه آغاز می شود. در 

برای رضورت نر  را  یادداشت ها عناوین فرعی  این 

ترتیب  دلیل،  همین  به  و  کرده ام  عالوه  روزنامه  در 

این  امیدوارم  است.  خورده  هم  به  نیز  شامره بندی 

حاوی  عالقه مندان  از  برخی  برای  نیز  یادداشت ها 

باشد. آموزنده ای  نکته های 

119 روز
عزیز رویش

)یادداشت های عزیز رویش از دانشگاه یل - 20 اگست تا 20 دسامرب 2010(
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اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $

تأکیــد می کنــد کــه در  معــاون دوم ریاســت جمهوری، 

پروســه ی صلــح، بایــد فعــاالن حقــوق بــر، زنــان و نهادهــای 

ــادار داشــته باشــند. مدنــی، حضــور فعــال و معن

نشســتی  در  قــوس(   19( سه شــنبه  روز  دانــش،  رسور 

ــر  ــوق ب ــی حق ــت از روز جهان ــبت گرامی داش ــه مناس ــه ب ک

ــر و  ــوق ب ــدون حق ــح ب ــه صل ــت ک ــود، گف ــده ب ــزار ش برگ

ــود. ــد ب ــدار نخواه ــت، پای ــدون عدال ب

ــول  ــی از اص ــان، یک ــوق زن ــر و حق ــوق ب ــزود: »حق او اف

اساســی مــا بــرای هــر نــوع طــرح صلــح اســت و هیــچ طــرح 

صلحــی نبایــد ایــن ارزش هــا و دســت آوردهای حقــوق بــری 

را نادیــده بگیــرد.« آقــای دانــش، تأکیــد کــرد کــه بایــد همــه 

ــی  ــکاران بین امللل ــوط و هم ــای مرب ــژه، نهاده ــردم و به وی م

در ایــن امــر مهــم در کنــار حکومــت افغانســتان بایســتند و از 

ایــن اصــول حامیــت کننــد.

ــاه،  ــد م ــت چن ــس از گذش ــه پ ــت ک ــی اس ــن در حال ای

گفت وگوهــای صلــح میــان مناینــدگان ایــاالت متحــده ی 

امریــکا و طالبــان، به گونــه ی رســمی، در دوحــه پایتخــت 

ــن  ــه ای ــود ک ــه می ش ــت. گفت ــده اس ــه ش ــر، از رس گرفت قط

متمرکــز  خشــونت ها  کاهــش  روی  بیشــر  گفت وگوهــا، 

آتش بــس  و  بین االفغانــی  بــه مذاکــرات  تــا  بــود  خواهــد 

ــود. ــر ش منج

از  دیگــری  بخــش  در  ریاســت جمهوری،  دوم  معــاون 

حقــوق  اول  نســل  تأمیــن  در  کــه  گفــت  خــود  ســخنان 

مدنــی،  و  سیاســی  حقــوق  یعنــی  افغانســتان،  در  بــر 

ــا  ــم فض ــوز ه ــا هن ــه؛ ام ــورت گرفت ــی ص ــای خوب پیرفت ه

ــوق  ــای حق ــه ارزش ه ــق هم ــرای تطبی ــبی ب ــر مناس و بس

بــری فراهــم نشــده اســت.

ــق  ــت در تطبی ــدم موفقی ــی ع ــل اصل ــه عام ــزود ک او اف

حقــوق بــر، فقــر و جنــگ نیســت؛ بلکــه اســاس مشــکل در 

ــم، آن  ایــن اســت کــه مــا هنــوز حقــوق بــر را نپذیرفتــه  ای

را بومــی نســاخته  ایــم و بیشــر یــک نــوع تهاجــم فرهنگــی 

می دانیــم.

از  ناشــی  تضادهــای  کــه  کــرد  تأکیــد  دانــش،  آقــای 

تضادهــای  و  یک ســو  از  مذهبــی  و  دینــی  اندیشــه های 

ــژادی از ســوی دیگــر،  ناشــی از برتری طلبی هــای قومــی و ن

دو محــور اصلــی و یــا دو چالــش عمــده در برابــر تطبیــق 

مفاهیــم و ارزش هــای حقــوق بــری اســت.

او افــزود کــه مــردم افغانســتان، بایــد حقــوق بــر را 

ــازی  ــرای بومی س ــد و ب ــی ندانن ــده ی واردات ــک پدی ــا ی رصف

ارزش هــای حقــوق بــری بــا باورهــای دینــی و فرهنــگ ملــی 

ــد. ــالش کنن ــود ت خ

معــاون دوم ریاســت جمهوری، گفــت کــه چگونگــی رابطــه 

ــتان و در  ــم در افغانس ــوز ه ــی، هن ــای اجتامع ــان گروه ه می

ــژادی و نفرت پراکنــی  ــری ن ــا از جهــت برت ــار دنی گوشــه و کن

ــد  ــه ی ض ــن اندیش ــوان خطرناک تری ــه عن ــی، ب ــی و زبان قوم

حقــوق بــری مطــرح اســت.

ــوز هــم قومــی ســاخنت سیاســت و  او عــالوه کــرد کــه هن

طرح هــای برتری طلبانــه و مبتنــی بــر حــذف و یــا ادغــام، 

ــا  ــوام و حت ــی اق ــاری جغرافیای انتقــال و جابه جایی هــای اجب

ــیع  ــیار وس ــطح بس ــژادی، در س ــی و ن ــد قوم ــا دی ــوب ب رسک

ــتان  ــژه در افغانس ــه وی ــف و ب ــع مختل ــاک، در جوام و خطرن

ــود دارد. وج

آقــای دانــش ادامــه داد کــه تئــوری برتــری نــژادی در 

تاریــخ بریــت فاجعه هــای زیــادی خلــق کــرده کــه ایــن 

خــود چالــش جــدی فــراروی نهادینــه شــدن ارزش هــای 

حقــوق بــری اســت.

ــا  ــل متحــد در افغانســتان ی دفــر منایندگــی ســازمان مل

ــوز  ــتان، هن ــودکان در افغانس ــه ک ــد ک ــد می کن ــا، تأکی یونام

ــوند. ــتخدام می ش ــگ اس ــم در جن ه

یونامــا، روز سه شــنبه )19 قــوس( بــا نــر اعالمیــه ای 

بــه مناســبت روز جهانــی حقــوق بــر، گفتــه اســت کــه 

خدمــات  بــه  دسرســی  بخــش  در  خوبــی  پیرفت هــای 

ــه؛  ــورت گرفت ــران ص ــران و پ ــرای دخ ــی ب ــی و آموزش صح

ــوق  ــتان، از حق ــودک در افغانس ــا ک ــم میلیون ه ــوز ه ــا هن ام

ــوزش،  ــت، آم ــی، صح ــق زندگ ــمول ح ــه ش ــان ب ــی  ش اساس

ــد. ــروم ان ــره، مح ــح و غی تفری

ــرات  ــان از تأثی ــه آمــده اســت: »کــودکان همچن در اعالمی

ــواد  ــار م ــفاخانه ها و انفج ــا، ش ــر مکتب ه ــالت ب ــی حم منف

و  اســتخدام  و در معــرض  متأثــر می شــوند  منفجرناشــده، 

و خشــونت  از ســوی طرف هــای درگیــر جنــگ  اســتفاده 

ــد.« ــرار دارن ــی ق جنس

یونامــا، افــزوده اســت کــه بــه کار خــود در مســائل مرتبــط 

بــه حفاظــت از غیرنظامیــان، نظــارت و گزارش دهــی در مــورد 

ــر  ــوق ب ــج حق ــه کــودکان، تروی شــش خشــونت جــدی علی

ــه  ــودکان ب ــه ک ــی ک ــمول اماکن ــه ش ــا ب ــارت از زندان ه و نظ

ــودن در گروه هــای مســلح در آن جــا  ــل ب ــل ادعــای دخی دلی

ــد. ــه می ده ــوند، ادام ــه داری می ش نگ

ایــن نهــاد افــزوده اســت: »این گونــه کــودکان، در مقایســه 

بــا بزرگ ســاالن، بیشــر در خطــر شــکنجه و بدرفتــاری قــرار 

ــی و  ــز توان بخش ــه مراک ــتادن ب ــش از فرس ــد پی ــد و بای دارن

ادغــام مجــدد، درمــان شــوند.«

یونامــا، همچنــان تأکیــد کــرده اســت کــه بــه منظــور 

حامیــت از تطبیــق مکلفیت هــای بین املللــی حقــوق بــری، 

چارچــوب قانــون اساســی و قوانیــن مرتبــط ملــی چــون قانــون 

ــه کار خــود  ــد، ب ــازی را جــرم می دان ــد کــه بچه ب جــزای جدی

بــا نهادهــای افغانســتان بــه شــمول کمیســیون مســتقل 

ــد. ــه می ده ــر، ادام ــوق ب حق

ــه  ــا، گفت ــر یونام ــوق ب ــش حق ــس بخ ــزر، ریی ــا فری فیون

خشــونت های  قربانیــان  حــرف  بــه  دادن  »گــوش  اســت: 

ــای  ــرای نهاده ــا ب ــدر اولویت ه ــد در ص ــری، بای ــوق ب حق

افغانســتان باشــد؛ به ویــژه زمانــی کــه کــودکان قربانــی انــد؛ 

ــت  ــرای معافی ــه را ب ــت پاســخ گویی، زمین ــرا عــدم موجودی زی

ــم  ــر فراه ــوق ب ــان حق ــتفاده ی ناقض ــازات و سوءاس از مج

می کنــد.«

رییــس بخــش حقــوق بــر یونامــا، تأکیــد کــرده اســت کــه 

ــیب پذیر،  ــای آس ــایر گروه ه ــان و س ــودکان، زن ــت از ک حفاظ

بایــد در مرکــز هــر اســراتیژی ملــی حفاظــت از حقــوق بــر، 

قــرار گیــرد.

بــر،  حقــوق  مســتقل  کمیســیون  رییــس 

تأکیــد می کنــد کــه جنــگ بــه نقــض گســرده ی 

حقــوق بــر منجــر شــده و در گفت وگوهــای 

صلــح، بایــد موازیــن حقــوق بــری رعایــت شــود.

قــوس(   19( سه شــنبه  روز  اکــرب،  شــهرزاد 

جهانــی  روز  از  گرامی داشــت  مراســم  در 

ــزی  ــونت و خون ری ــه خش ــت ک ــر، گف ــوق ب حق

یابــد  خامتــه  بایــد  کشــور  در  زودتــر  هرچــه 

جنــگ،  پایــان  بــرای  راه  کم هزینه تریــن  و 

اســت. صلــح  بین االفغانــی  گفت وگوهــای 

او تأکیــد کــرد، بــرای ایــن کــه گفت وگوهــا بــه 

صلــح پایــدار بینجامنــد، بایــد رونــد همه شــمول 

ــه مطالبــات  ــه صــورت جــدی ب بــوده و طرفیــن ب

قربانیــان، زنــان و جوانــان بپردازنــد.

او افــزود کــه رعایــت موازیــن حقــوق بــری در 

متــام مراحــل گفت وگوهــا، بایــد توســط طرفیــن 

بــه عنــوان دغدغــه ی جــدی مــردم افغانســتان و 

همــکاران بین املللــی مطــرح شــود. بــه گفتــه ی 

او، طالبــان نیــز بایــد بــه عنــوان طــرف گفت وگــو، 

بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن مــوارد، جایــگاه حقــوق 

ــمیت  ــه رس ــدار را ب ــح پای ــن صل ــرای تأمی ــر ب ب

بشناســند.

بانــو اکــرب عــالوه کــرد: »نیــاز کنونــی مــا ایــن 

اســت کــه بــا پاســداری از دســت آوردها، دیــدگاه 

ــته  ــا داش ــا و کوتاهی ه ــه ناکامی ه ــه ب واقع بینان

بــا  افغانســتان،  آینــده ی  و در ترســیم  باشــیم 

توجــه بــه درس هــای آموخته شــده، مؤثرتــر عمــل 

کنیــم.«

نهادهــای  و  کمیســیون  کار  کــه  گفــت  او 

همســو بــرای منــع شــکنجه، حقــوق افــراد دارای 

معلولیــت،  حقــوق و مطالبــات قربانیــان جنــگ، 

کــودکان،   و  زنــان  علیــه  بــا خشــونت  مبــارزه 

گام هــای اساســی بــرای کاهــش زمینــه ی  جنــگ 

ــت. ــدار اس ــح پای ــاد صل و ایج

تــازه ی  دور  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 

گفت وگوهــای صلــح میــان زملــی خلیــل زاد و 

ــه،  ــف چندماه ــس از توق ــان، پ ــدگان طالب مناین

دوبــاره در قطــر از رس گرفتــه شــده اســت.

رییــس مجلــس ســنا، از حکومــت افغانســتان 

دلیــل  بــه  را  تنویــر  حلیــم  تــا  اســت  خواســته 

ــرار  ــرد ق ــورد پیگ ــت و م ــرش، بازداش ــارات اخی اظه

دهــد.

روز  مجلــس،  رییــس  مســلم یار،  فضل هــادی 

سه شــنبه )19 قــوس( در نشســت عمومــی ایــن 

بــا اظهــارات  تنویــر،  مجلــس گفــت کــه حلیــم 

بــا  افغانســتان،  اقــوام  علیــه  بــر  تبعیض آمیــز 

و  تفرقه افگنــی  قــوم،  یــک  نــام  از  اســتفاده 

اســت. کــرده  شــهرت طلبی 

ــه  ــی ک ــم، وقت ــت می خواهی ــزود: »از حکوم او اف

ــد و  ــت کن ــد، او را بازداش ــتان آم ــه افغانس ــر ب تنوی

ــت  ــتار بازداش ــول خواس ــس انرپ ــق پولی ــا از طری ی

و انتقــال او بــه افغانســتان شــود تــا بــه دلیــل ایــن 

ــرد.« ــرار گی ــورد پیگــرد ق ــش م اظهارات

آقــای مســلم یار ادامــه داد کــه مجلــس ســنا، 

به گونــه ی کتبــی از حکومــت افغانســتان خواهــد 

بــرای  و  بازداشــت  را  تنویــر  حلیــم  تــا  خواســت 

ــپارد. ــی بس ــی و قضای ــای عدل ــه نهاده ــه ب محاکم

ــاون اول  ــار، مع ــم ایزدی ــم، محمدعل ــویی ه از س

ــا افــرادی  مجلــس ســنا، گفــت کــه اگــر حکومــت ب

ــن  ــز چنی ــر کــه در گذشــته نی ــم تنوی همچــون حلی

حرف هایــی را مطــرح کــرده  انــد، برخــورد جــدی 

ــار دیگــر  ــروز کســی جــرأت منی کــرد ب می کــرد، ام

ــد. ــرح کنن ــی را مط ــن اظهارات چنی

حلیــم تنویر، مشــاور پیشــین معــاون اول ریاســت 

ــی،  ــه تازگ ــگ، ب ــات و فرهن ــی و وزارت اطالع اجرای

در یکــی از نشســت های آکادمــی علــوم در آملــان، 

ــات  ــه اختالف ــان دادن ب ــرای پای ــه ب ــت ک ــه اس گفت

قومــی در افغانســتان، بایــد رهــربان قــوی از میــان 

ــرف  ــد او ط ــتم بای ــق و دوس ــوند. »محق ــته ش برداش

شــوند تــا تســاوی برقــرار شــود.«

او گفتــه اســت: »اگــر مــن بــه قــدرت برســم، 

بــه  را  هــزاره  مــی آورم، دخــر  را  اقــوام  اختــالط 

بچــه ی پشــتون می دهــم، ختمــش می کنــم بــه 

خــدا اگــر بانــم.«

کاربــران  تنــد  واکنــش  بــا  او،  اظهــارات 

شــبکه های اجتامعــی مواجــه شــده اســت. بیشــر 

ــز و خــالف  ــران، ســخنان او را، تعصب آمی ــن کارب ای

روحیــه ی وحــدت ملــی دانســته انــد.

ســفیر اتحادیــه ی اروپــا در افغانســتان، تأکیــد می کنــد کــه 

گفت وگوهــای صلــح، بایــد »حقــوق بــر محــور« شــود.

پیــری مایــدون، روز سه شــنبه )19 قــوس(، در مراســم 

گرامی داشــت از روز جهانــی حقــوق بــر، گفــت کــه بحث هــا 

ــور  ــر مح ــوق ب ــد حق ــح، باي ــرات صل ــد مذاک ــاره ی رون در ب

شــود. 

ــا از  ــه ی اروپ ــت اتحادی ــر حامی ــد ب ــا تأکی ــدون، ب ــای مای آق

کمیســیون مســتقل حقــوق بــر، افــزود کــه رهــا کــردن اصــول 

کليــدی حقــوق بــر، آثــاری مخــرب نــه  تنهــا بــرای افغانســتان 

ــس  ــا، ح ــني افغان ه ــت و در ب ــد داش ــا خواه ــرای اروپ ــه ب ک

تــرس ايجــاد خواهــد کــرد.

ایــن در حالــی اســت کــه پــس از گذشــت چنــد مــاه، 

گفت وگوهــای صلــح میــان مناینــدگان ایــاالت متحــده ی 

امریــکا و طالبــان، به گونــه ی رســمی، در دوحــه پایتخــت قطــر، 

ــت. ــده اس ــه ش از رس گرفت

گفت وگوهــا،  ایــن  کــه  انــد  گفتــه  امریکایــی،  منابــع 

روی  بیشــر  و  شــده  رسگرفتــه  از  قــوس(   16( شــنبه  روز 

ــرات  ــه مذاک ــا ب ــود ت ــد ب ــز خواه ــونت ها متمرک ــش خش کاه

شــود. منجــر  آتش بــس  و  بین االفغانــی 

از ســویی هــم، ســهیل شــاهین، ســخنگوی دفــر سیاســی 

ــح  ــه ی صل ــر توافق نام ــه اگ ــت ک ــه اس ــر، گفت ــان در قط طالب

میــان امریــکا و طالبــان نهایــی شــده و بــه امضــا برســد، گــروه 

ــتان را  ــی از افغانس ــای خارج ــروج نیروه ــه ی خ ــان زمین طالب

فراهــم می ســازد.

او افــزوده اســت کــه گفت وگوهــای صلــح در دوحــه، بــا 

ــه دارد. ــی ادام ــس حقان ــور ان حض

خارجــه ی  وزارت  ویــژه ی  مناینــده ی  خلیــل زاد،  زملــی 

ــد و  ــل ش ــش وارد کاب ــد روز پی ــکا، چن ــده ی امری ــاالت متح ای

پــس از دیــدار و گفت وگــو بــا مقام هــای ارشــد افغانســتان، بــه 

ــت. ــر رف ــت قط ــه، پایتخ دوح

پیــش از ایــن، وزارت خارجــه ی امریــکا، بــا نــر اعالمیــه ای 

ــه  ــه دوح ــل، ب ــس از کاب ــل زاد، پ ــای خلی ــه آق ــود ک ــه ب گفت

ــان را از رس می گیــرد. ــا طالب ــح ب مــی رود و گفت وگوهــای صل

ایــن وزارت، افــزوده بــود کــه زملــی خلیــل زاد و مناینــدگان 

طالبــان در دوحــه، در مــورد گام هایــی کــه می توانــد منجــر بــه 

جنــگ  مســاملت آمیز  حل وفصــل  بین االفغانــی،  مذاکــرات 

افغانســتان و کاهــش خشــونت کــه منجــر بــه آتش بــس شــود، 

گفت وگــو می کننــد.

گفت وگوهــای صلــح میــان امریــکا و طالبــان، در مــاه 

ســپتامرب ســال جــاری میــالدی، بــه دنبــال کشــته شــدن یــک 

ــل،  ــان در کاب ــتی طالب ــه ی تروریس ــی در حمل ــاز امریکای رسب

ــود. متوقــف شــده ب

صفحــه   2000 حــدود  بــه  واشنگنت پســت،  روزنامــه ی 

اســناد محرمانــه ی دولــت امریــکا در مــورد جنــگ افغانســتان، 

دســت یافتــه اســت. 

ــال  ــه در 18 س ــه چگون ــد ک ــان می ده ــناد، نش ــن اس ای

ــق  ــرای موف ــفید، ب ــف در کاخ  س ــای مختل ــته، دولت ه گذش

بــا  امریــکا،  تاریــخ  در  جنــگ  دادن طوالنی تریــن  نشــان 

اظهــارات بیــش از حــد خوش  بینانــه، حقایــق را از مــردم ایــن 

ــد. کشــور پنهــان کــرده  ان

ــه  ــت یابی ب ــرای دس ــه ب ــت ک ــه اس ــت، گفت واشنگنت پس

ــه  ــتناد ب ــا اس ــال در دادگاه ب ــه س ــدت س ــه م ــناد، ب ــن اس ای

قانــون جریــان آزاد اطالعــات، مبــارزه ی حقوقــی کــرده اســت. 

بیــش از 400 نفــر از مقام هــای بلندرتبــه ی نظامــی و دولتــی 

امریــکا، در مــورد دیــدگاه خــود در بــاره ی دلیــل ناکامــی در 

ــر  ــد و ایــن جنــگ را »غی ــه  ان جنــگ افغانســتان، ســخن گفت

قابــل فتــح« خوانــده انــد.

ایــن اســناد، نشــان می دهــد کــه چگونــه حقایــق در تضــاد 

ــا و  ــکا، وزرا، دیپلامت ه ــور امری ــای جمه ــای رؤس ــا گفته ه ب

ــوده اســت. جرال هــا ب

ــاور کــه حرف هــای آن هــا  ــا ایــن ب مقام هــای امریکایــی، ب

ــراتیژی های  ــه اس ــد ک ــه  ان ــد، پذیرفت ــد ش ــی نخواه همگان

ــده،  ــاالت متح ــته و ای ــتی هایی داش ــتان کاس ــگ افغانس جن

ــه یــک کشــور  ــرای مبــدل ســاخنت افغانســتان ب در تــالش ب

ــدر داده  ــر را ه ــارد دال ــا میلی ــک، صده ــات و دموکراتی ــا ثب ب

اســت.

ــده در  ــاالت متح ــه ای ــد ک ــه ان ــی، گفت ــای امریکای مقام ه

راســتای کاهــش فســاد، ایجــاد یــک ارتــش خــوب و کاهــش 

تجــارت مــواد مخــدر در افغانســتان، تالش هایــی کــرده؛ امــا 

کافــی نبــوده اســت.

جــورج دبلیــو بــوش، بــارک اوبامــا و دونالــد ترمپ، رؤســای 

جمهــور ایــاالت متحــده ی امریــکا، همــه تعهــد کردنــد کــه از 

افتــادن در منجــالب ملت ســازی در افغانســتان جلوگیــری 

ــا  ــه حت ــد ک ــان می ده ــزارش، نش ــن گ ــا ای ــرد؛ ام ــد ک خواهن

کــه  بلندرتبــه ای  مقام هــای  نخســت جنــگ،  روزهــای  در 

مســؤول سیاســت های 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 متحــده ی امریــکا، تــا کنــون در مــورد 

ایــن گــزارش چیــزی نگفتــه اســت.

ــه  ــکا ب ــان ورود امری ــون، از زم ــزارش پنتاگ ــاس گ ــر اس ب

ــزار  ــون 775 ه ــا کن ــالدی ت ــال 2001 می ــتان در س افغانس

ــد. از میــان  ــه ایــن کشــور اعــزام شــده  ان ــاز امریکایــی ب رسب

ــم  ــر زخ ــاز دیگ ــته و 20589 رسب ــاز کش ــا 2300 رسب آن ه

ــد. ــته ان برداش

ــه و  ــد مؤسس ــون و چن ــل از پنتاگ ــه نق ــت، ب واشنگنت پس

نهــاد دولتــی و غیردولتــی، گفتــه اســت کــه جنــگ افغانســتان 

از آغــاز تــا کنــون، بیــش از 157 هــزار کشــته بــه جــا گذاشــته 

اســت.

از ایــن میــان، در 18 ســال گذشــته، 62124 نفــر از 

ــد.  ــه ان ــان باخت ــتان، ج ــی افغانس ــی و دفاع ــای امنیت نیروه

همچنــان، 42100 نفــر از اعضــای طالبــان، در ایــن جنــگ 

کشــته شــده انــد. آمــار قربانیــان غیرنظامــی در ایــن گــزارش، 

بــه 43074 نفــر می رســد.

همچنــان بــر اســاس ایــن گــزارش، ایــاالت متحــده ی 

ــا 978  ــان 934 ت ــی می ــته، رقم ــال گذش ــکا در 18 س امری

در  دالــر،  تریلیــون  یــک  حــدود  یعنــی  دالــر،  میلیــارد 

افغانســتان هزینــه کــرده اســت.

رسوردانش: صلح بدون حقوق برش و عدالت 
پایدار نخواهد بود

یوناما: هنوز هم از کودکان در افغانستان 
رسبازگیری می شود

شهرزاد اکرب: طالبان ارزش های حقوق برشی
 را به رسمیت بشناسند

رییس مجلس سنا:
 حلیم تنویر بازداشت و محاکمه شود

اتحادیه ی اروپا: گفت وگوهای صلح
 »حقوق برش محور« شود

واشنگنت پست: مقام های امریکایی حقایق جنگ 
افغانستان را پنهان کرده  اند
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w w w . s u b h e k a b u l . c o m 8ما می نویسیم، شام قضاوت کنید

که  را نر کرد  بزرگی  تحقیقات  واشنگنت پست  روز دوشنبه، 

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 18 سال طول کشیده و پایان 

راه برد  شکست  از  آن ها  کردند.  اعراف  منی خورد،  چشم  به  آن 

امریکا برای پس زدن طالبان ناامید شده و از فساد فراگیری که 

با حامیت مالی امریکا از دولت افغانستان به وجود آمد به خشم 

اند. آمده 

خیلی از آن ها مرگ هزاران امریکایی، ولخرجی کردن میلیاردها 

برنامه های  در  دموکرات  و  جمهوری خواه  دولت های  توسط  دالر 

مرگ  افزایش  به  رو  آمار  همچنان  و  افغانستان  در  ملت سازی 

افغان ها که در این جنگ بی پایان گیر کرده اند را زیر سؤال برده 

بوش  دولت  در  که  ارتش  سه ستاره ی  جرال  لوت،  داگالس  اند. 

افغانستان  جنگ  مسؤوالن  از  یکی  سفید  کاخ  سوی  از  اوباما،  و 

بوده، به مصاحبه کنندگان دولتی در سال 2015 گفته بود: »ما 

چه  منی دانستیم  نداشتیم،  افغانستان  از  اساسی ای  درک  هیچ 

می کنیم. حتا ذره ای هم از این که چه کاری را بر عهده می گیریم، 

منی فهمیدیم.«

امریکایی  مقامات  دادند،  گزارش  همکارانم  که  گونه  هامن 

»اعالمیه های  منظم  طور  به  که  کردند  اعراف  همچنان 

در  کردند؛  نر  افغانستان  در  شان  پیش رفت   از  امیدوارانه ای« 

حالی که حتا می دانستند که آن اعالمیه ها »نادرست« بود و آن ها 

»اسناد خالی از اشتباهی را پنهان کردند که مشخص می کرد که 

شد.« پیروز  جنگ  این  در  منی توان 

یکی از مقامات ارشد شورای امنیت ملی به مصاحبه کنندگان 

دولتی در سال 2016 گفته بود: »امکان نداشت بتوانیم آمارهای 

آموزش  رسبازان  شامر  از  کردیم  سعی  ما  باشیم.  داشته  خوبی 

ولی هیچ  استفاده کنیم  مناطق  و کنرل  دیده، سطوح خشونت 

کدام از این ها، تصویر درستی ارائه منی کرد. آمارها در مدت زمان 

می شدند.« دست کاری  جنگ 

باب کَرولی، رسهنگ بازنشسته ی ارتش که از سال 2013 تا 

در  بود،  کابل  دفر  در  امریکا  ارتش  شورش  ضد  مشاور   ،2014

بهرین  ترسیم  برای  اطالعات  »متام  گفت:  مشابهی  مصاحبه ی 

دعوای  یک  از  پس  می شدند.«  دست کاری  ممکن،  تصویر 

حقوقی سه ساله با مقامات فدرال که هنوز هم در جریان است، 

واشنگنت پست محتویات 2000 صفحه یادداشت منتر نشده و 

رونوشت  از مصاحبه  ی مقامات امریکایی و کارشناساِن دخیل در 

بازسازی  برای  ویژه  بازرس  دفر  کرد.  آشکار  را  افغانستان  جنگ 

تقلب ها در  و  به هدر رفته  بر پول های  یا »سیگار« که  افغانستان 

پروژه ی  نظارت می کند؛ در سال 2014 یک  مناطق جنگ زده، 

بیش  از  سیگار  کارمندان  کرد.  آغاز  را  دالری  میلیون    11 فرعی 

به  افغانستان،  در  امریکا  سیاست های  به  نزدیک  فرِد   600 از 

تفتیش  عنوان یک  به  اروپایی،  و  افغان  مقامات  از  برخی  شمول 

داخلی برای ارزیابی خطاهای صورت گرفته در جنگ و بازسازی 

است. گرفته  مصاحبه  افغانستان، 

آزادی  به  رابطه  در  دعوا  اقامه ی  دو  از  استفاده  با  همکارانم 

اطالعات، به اسناد و چندین مواد اصلِی گزارش های سیگار دست 

یافتند. کرِگ ویتالک، خربنگار واشنگنت پست در گزارشش آورده 

است: »بسیاری از آن ها با این تصور که صحبت های شان عمومی 

منی شود، صحبت کرده اند. مقامات امریکایی اعراف کردند که 

تعضیف  فجیعی  طور  به  افغانستان  جنگ  برای  آنان  راه بردهای 

شده بود و واشنگنت مبالغ هنگفتی را در تالش برای دوباره سازی 

افغانستان به عنوان یک ملت مدرن به هدر داد.«

این اسناد شجاعت توخالی مقامات حکومت بوش را برجسته 

 2001 سال  در  افغانستان  اشغال  که  احتامل  این  به  که  کرد 

این  می خندیدند.  شود،  بزرگ تر  باتالق  یک  به  منجر  می تواند 

هدف   به  قدر  چه  امریکایی  مقامات  که  می دهند  نشان  اسناد 

ملت سازی حکومت بوش در افغانستان که هنوز هم نزاع داخلی 

در کابل و شورش طالبان که منجر به تسلط این گروه به مناطق 

داشتند. شک  است،  شده  کشور  از  گسرده ای 

سال  در  پیشین  خارجه ی  وزارت  ناشناس  مقامات  از  یکی 

2015 به مصاحبه کنندگان دولتی گفته بود: »سیاست ما این بود 

که یک دولت مرکزی قوی بسازیم. احمقانه بود؛ چون افغانستان 

ندارد.«  در گذشته  را  قوی  مرکزی  سابقه ی داشنت یک حکومت 

که  کردند  یاد  فراگیری  فساد  از  همه  مشاوران  و  مقامات  دیگر 

تعضیف  باعث  و  کرد  کمک  آن  به  امریکا  پولی  هنگفت  مبالغ 

شد. متحده  ایاالت  تروریستم  ضد  عملیات  موثریت 

تالش های امریکا برای آموزش دادن به نیروهای امنیتی افغان 

عمیق  ناامیدی  حاوی  اسناد  این  شد.  روبه رو  شکست  با  هم 

مقامات ارتش امریکا است که مسؤول چنین آموزش هایی بودند. 

نیروهای  تیم های  که  گفت  امریکایی  ناشناس  رسبازان  از  یکی 

ویژه از پولیس های افغانی که به آن ها آموزش داده بودند، »نفرت« 

داشتند. و آن ها را »ناخوشایند و کم کیفیت ترین ها در کشوری که 

افر  توصیف کردند. یک  به رس می برد«  بدترین حالت  در  خود 

دیگر تخمین زد که یک سوم از پولیس های استخدام شده »معتاد 

یا طالب« استند. یکی دیگر با متسخر، آن ها را »دزدان احمق« ی 

خواند که از پای گاه های امریکا، تیل دزدی کردند.

نیروهای  امریکا،  توسط  افغانستان  اشغال  از  پس  سال   18

محلی هنوز هم در میدان های جنگ می میرند. گاهی وقت ها، هر 

هفته صدها نفر کشته می شوند. پارسال، خونین ترین سال برای 

غیرنظامیان افغان از زمانی که آمار این جنگ ثبت می شود، بوده 

است. برای برخی از ناظران، یافته های واشنگنت پست به سادگی 

کایزر،  کِیتی  است.  کرده  تأیید  می دانستیم،  پیش  از  را  چه  آن  

مدیر بخش سیاست »پیروزی بدون جنگ« که یک گروه ترقی خواِه 

وجود  »تردید کمی  گفت:  ایمیلی  بیانیه ی  یک  در  است،  مدافع 

دادن جان های  از دست  این جنگ،  مهم  بسیار  میراث  که  دارد 

بسیار، به هدر رفنت پول مالیات دهندگان و افغانستانی که فساد 

بی پایانی آن را فرا گرفته و تجارت مواد مخدر در آن رو به پیش رفت 

است، خواهد بود.«

سیاست گذاران  میان  از  کسانی  هم  هنوز  واشنگنت،  در  اما 

ابدی  حضور  طرف دار  که  دارند  وجود  کنگره  در  قانون گذاران  و 

ایاالت متحده در افغانستان استند و پافشاری می کنند که خروج 

باعث فجایع بیشری خواهد شد. اطالعات این اسناد افشا شده 

نشان می دهد که بسیاری از مقامات امریکایی – شاید برخی از 

هامن افرادی که طرف دار کشانده شدن جنگ امریکا به دهه ی 

سوم استند –  در درون شان تردید دارند که در مأل عام روی چه 

می کنند؟ پافشاری  چیزی 

شکست و گستاخی امریکا در افغانستان
تالش های امریکا برای 

آموزش دادن به نیروهای 

امنیتی افغان هم با شکست 

روبه رو شد. این اسناد حاوی 

ناامیدی عمیق مقامات ارتش 

امریکا است که مسؤول چنین 

آموزش هایی بودند. یکی از 

رسبازان ناشناس امریکایی 

گفت که تیم های نیروهای 

ویژه از پولیس های افغانی 

که به آن ها آموزش داده 

بودند، »نفرت« داشتند. 

و آن ها را »ناخوشایند و 

کم کیفیت ترین ها در کشوری 

که خود در بدترین حالت به 

رس می برد« توصیف کردند. 

یک افرس دیگر تخمین زد 

که یک سوم از پولیس های 

استخدام شده »معتاد یا 

طالب« استند.   

مرتجم: مهدی غالمی
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