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رفتار«نیروهای امنیتی» با گروههای
«مسلح غیرمسؤول» منطقی است؟

گزارش روز

گلثوم زهرا:

دفتر یوناما باید معذرت بخواهد

نورستانی به رسقت
پول اعرتاف کرد

یوســف نورســتانی ،رییــس پیشــین کمیســیون
مســتقل انتخابــات و عضــو برحــال مجلــس ســنا،
از ســوی یــک دادگاه فــدرال در امریــکا ،بــه دلیــل
رسقــت از بودج ـهی عمومــی ،مجــرم شــناخته شــده
اســت.
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چهارشــنبهی هفتــهی قبــل،
دفــر زنــان ســازمان ملــل در
افغانســتان ،برنامــهای را تحــت
عنــوان «شــب شــعر» در کابــل،
عبدالرازق اختیاربیگ برگــزار کــرده بــود تــا پایــان
کمپایــن شــانزدهروزهی محــو
خشــونت علیــه زنــان را اعــام کنــد.
گفتــه میشــود کــه در ایــن برنامـ ه شــاری از زنــان
فعــال حقــوق زن و شــاعر از والیتهــای مختلــف
دعــوت شــده بودنــد .در ایــن میــان آنچــه خربســاز
شــد ،دعــوت بانــوی بامیانــی بــود کــه بــه دلیــل
داشــن کــودک خردســال ،بــه ایــن مراســم اجــازهی
رشکــت داده نشــد.
گلثــوم زهــرا ،مــادری 21ســالهای اســت کــه از
ســوی دفــر زنــان ســازمان ملــل بــه ایــن برنامــه دعوت
شــده بــود؛ امــا بــه دلیــل داشــن ...
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بیش از  1400دانشجو از
دانشگاه بامیان فارغ شدند
مســؤوالن محلــی در والیــت بامیــان ،میگوینــد
کــه بیــش از  1400دانشــجو ،از دانشــگاه ایــن
والیــت فــارغ شــده انــد.
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اعتیاد؛ سوغات ایران به
مهاجران افغانستانی

گفتوگو
گفتوگو با قنربعلی تابش
(شاعر ،نویسنده و استاد دانشگاه)

مهاجــران افغانســتانی در نزدیکتریــن هــدف،
ایــران را بــرای کار و زندگــی انتخــاب میکننــد.
ایــران بــرای مهاجــران کارگــر افغانســتانی بــه دلیــل
نزدیکــی فاصلــه و زبــان مشــرک ،هویتهایــی دارد.

جشن یلدا ظرفیت
این را دارد که در یونسکو
ثبت شود
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ریاست اجرایی:

ادعای جعل اسناد
«حنیف دانشیار» بررسی شود
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قتلعام واقعی در «عروسی خونین»

ادعای ترامپ در مورد نابودی داعش را اشتباه ثابت میکند
ویلیامــز ،بوســتون/بامیان 13 .نوامــر  2019بــود
کــه یــک حمل ـهی انتحــاری دیگــر ،زندگــی مردمــی را در
ِ
جنــگ بــه ظاهــر
ایــن جهــان نابــود کــرد کــه خیلیهــا
متامنشــدنیاش را فرامــوش کــرده بودنــد .گــر چــه آن
حملــه بــه قــدری ویرانگــر بــود کــه جــان  12تــن را
گرفــت و بیســت نفــر دیگــر در کابــل را زخمــی کــرد؛ امــا
آن اتفاقــات در مقایســه بــا اتفاقــی کــه ســه مــاه پیــش
افتــاد ،بســیار کوچــک میمنایــد .قتلعــام  17آگســت
توســط یــک مهاجــم انتحــاری داعــش ،مــردم هــزاره را
آمــاج حملــه قــرار داد کــه در یــک مراســم عروســی رشکــت
کــرده بودنــد .آن حملــه حتــا در معیارهــای افغانــی هــم
نفرتانگیــز بــود .مهاجــم انتحــاری مبــب قــویاش

زندگی به رنگ زن

را در میــان ســالُن پــر از جمعیــت و پیــش روی گــروه
موســیقی منفجــر کــرد و آن فضــای خوشــی و شــادمانی،
بیدرنــگ بــه یــک حــام خــون مبــدل شــد .بــر خــاف
مقولـهی «هــر از زندگــی تقلیــد میکنــد» ،آن خونریــزی
از قتلعــام پرچــمداران خانــدان «اســتارک» در قســمت
«عروســی خونیــن» رسیــال بــازی تاجوتخــت کــه یــک
قســاوت عمــدی بــود هــم فراتــر رفــت.
حمــات بیامــان مهاجــان انتحــاری داعــش بــر
شــیعیان هــزاره ،مــرا بــه یــاد برخوردهایــی انداخــت کــه
بــا ایــن گــروه قومــی ،زمانــی کــه ســال  2007در مرکــز
ضدتروریســم « »CIAدر افغانســتان کار میکــردم،
داشــتم .وظیفــهی مــن ردگیــری ...
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«چرا مرغ از خیابان رد شد؟»
پست نوشته بود؛ کسی که پست کرده بود ،فقط نوشته
بود« ،کاپی» .این که این پاسخها از طرف فرد یا افرادی
به نام این آدمها داده شده ،اهمیتی ندارد؛ آنچه اینجا
مهم است ،نوع نگاه به مرغی است که از خیابان رد
میشود.
بهرت است بپرسیم چرا برداشتها از «ردشدن مرغ از
خیابان» میتواند متفاوت باشد؟ نگاه ما به رد شدن مرغ
از خیابان ،از کجا شکل میگیرد؟ یا ما رد شدن مرغ از
خیابان را چگونه میفهیم؟
در برداشت هرمنوتیکی ،میتوان جای مرغ و خیابان
را با متام اشیا و افراد عوض کرد و منادهای دیگری را
جای آنها گذاشت ...

عنوان «مرغی که از خیابان رد شد» ،استاتوس
فیسبوکیای بود که در صفحهی یکی از کاربران
فیسبوک خواندم؛ این عنوان با طرح سؤالی «چرا مرغ
از خیابان رد شد؟» ،پاسخ چند فیلسوف ،جریان فکری-
مذهبی ،شاعر و سیاستمدار را در پاسخ به این سؤال
ارائه کرده بود؛ ارسطو« :طبیعت مرغ این است که
از خیابان رد شود» ،مارکس« :مرغ باید از خیابان رد
میشد؛ این از نظر طبیعی اجتنابناپذیر بود» ،انیشتین:
«رابطهی مرغ و خیابان نسبی است»؛ حافظ ،عیب مرغان
مکن از زاهد پاکیزه رسشت» و ...این پاسخها ،ظاهرا با
رویکرد فکری این افراد در پاسخ به «رد شدن مرغ از
خیابان» داده شده بود؛ پاسخهایی که نویسندهی این

خواستگار اروپایی تضمینی برای خوشبختی نیست

ازدواج اجبــاری یــا تحمیلــی چــه بــر پــر و چــه دخــر،
نوعــی خشــونت خانوادگــی بــه شــار مــیرود .یکــی از
ابعــاد تــازهی خشــونت خانوادگــی هامنــا گزینــش همــر
از ســوی پــدر و مــادر بــرای فرزنــدان پــر شــان اســت کــه

در خــارج از افغانســتان زندگــی میکننــد.
در ســالهای اخیــر مــا شــاهد ایــن بودیــم کــه جوانــان
بســیاری بــه صــورت تنهایــی بــرای کار و یــا تحصیــل بــه
کشــورهای دور و اروپــا و ترکیــه یــا ایــران رفتــه انــد.

ایــن پــران جــوان بــا وجــود ایــن کــه دور از خانــوادهی
شــان اســتند؛ امــا هنــوز تحــت ســلطه یــا فرمــان خانــواده
اســتند و در نهایــت ایــن پــدر و مــادر اســتند کــه بــر
خــاف میــل شــان بــرای آنــان همــری در داخــل کشــور
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انتخــاب میکننــد.
بــرای آشــنایی و اجــرای مراســم نامــزدی بیــن آن پــر
دورافتــاده از وطــن و ایــن دخــر داخــل وطــن تنهــا دو
قطعــه عکــس بیــن خانوادههــا ...

6

2
هیوالی فساد

www.subhekabul.com

 17دسامرب 2019

 26قوس 1398

سهشنبه

شامره 140

سال اول

افغانستان را فلج کرده است
افغانســتان همیشــه در جــدول کشــورهای فاســد
دنیــا جــزو صدرنشــینان بــوده اســت .همــواره نیــز تــاش
شــده اســت کــه عوامــل فســاد بــه مســائلی چــون عــدم
احاطــه و تســلط قانــون ،ســاختار و جزیرههــای قــدرت،
ســهمیهبندی امکانــات و مســائل دیگــر ارجــاع داده
شــود؛ بــه گونــهای کــه مبــارزه بــا فســاد و ریشــهکن
شــدن آن دور از تصــور و دســترس باشــد.
هیــوالی فســاد کمــر افغانســتان را شکســته اســت
و بــا وجــود شــعارهای حکومــت بــرای مبــارزه علیــه
ایــن پدیــدهی شــوم ،بــه نظــر میرســد کــه دیگــر حتــا
کشــورهای حامــی افغانســتان نیــز از نابــودی فســاد
ناامیــد شــده انــد .دو روز پیــش ،ســفیر امریــکا -جــان
بــس -در نشســت ســاالنهی مبــارزه بــا فســاد اداری،
اعــام کــرد کــه فســاد بــه انــدازهای در افغانســتان
ریشــه دارد کــه ایــن کشــور دیگــر در دنیــا اعتبــاری
نــدارد .فســادی کــه حتــا توافــق صلــح احتاملــی و
دوران پســاتوافق ،آتشبــس و صلــح را نیــز تحــت تأثیــر
قــرار داده اســت .بســیار بــد اســت کــه ســفیر کشــوری،
در حضــور رییسجمهــور افغانســتان بگویــد ،کمکهــا
فقــط بــرای مقاصــد شــخصی چنــد نفــر اســتفاده شــده،
فســاد اداری جنــگ را تشــدید کــرده ،مرشوعیــت
نظــام را زیــر ســوال بــرده ،تســهیلکنندهی اقتصــاد
غیرقانونــی ،مافیــا و ایجــاد شــبکههای هــراس افگــن
شــده اســت.
رییسجمهــور افغانســتان نیــز بــا پذیرفــن فســاد
لجامگســیخته در بدنــهی نظــام ،مبــارزه بــا آن را
منــوط بــه حاکمیــت قانــون میدانــد .قانونــی کــه
وابســته بــه مرشوعیــت نظــام ،شــفافیت ،رابطــهی
محکــم دولــت -ملــت ،داشــن برنامــهی درازمــدت،
دوری از وابســتگیهای تبــاری ،عدالــت اجتامعــی
و مؤلفههــای بســیاری اســت کــه هیــچ کــدام آنهــا
در ایــن نظــام وجــود خارجــی نــدارد .بــه عنــوان
منونــه ،چنــد مــاه اســت کــه از برگــزاری انتخابــات
ریاســتجمهوری بــا رشکــت شــار انــدک مــردم
ســپری شــده اســت؛ امــا هنــوز حتــا نتایــج ابتدایــی
آن معلــوم نیســت و همــه ســعی میکننــد از انتخابــات
نــه بــه عنــوان ابــزار دموکراتیــک بــرای انتخــاب شــدن
کــه وســیلهای بــرای کســب قــدرت و انتخــاب کــردن
خــود اســتفاده کننــد .بــا بــه میــان آمــدن دولتــی کــه
مرشوعیــت آن زیــر ســؤال باشــد ،چگونــه میتــوان از
مبــارزه بــا فســاد ،آنهــم فســاد ریشــهدار و نهادینــه
شــده در بدنــهی حکومــت ســخن زد؟
وقتــی زمــامداران افغــان در دنیــا شــهرهی فســاد
انــد ،منیتــوان بــرای از بیــن رفــن آن امیــد داشــت.
بــه تازگــی «احمــد یوســف نورســتانی» ،رییــس پیشــین
کمیســیون مســتقل انتخابــات و عضــو مجلــس ســنای
افغانســتان ،ایــن عــادت را از مرزهــای افغانســتان فراتــر
بــرد و در امریــکا بــه جــرم دزدی از بودجــهی عمومــی
امریــکا ،از ســوی یــک دادگاه ،بــه ده ســال زنــدان
محکــوم شــد .ایــن مقــام افغــان پیــش از ایــن نیــز ،بــه
جــرم اســتفادهی غیرقانونــی از منابــع مالــی تصــدی
«ملیبــس» ،در افغانســتان بــه ســیزده مــاه زنــدان
محکــوم شــده بــود؛ امــا بــه دلیــل مصؤونیــت قضایــیِ
عضویــت در ســنا ،بازداشــت نشــد .مصؤونیتهــا و
مصلحتاندیشــیهایی کــه دســت بســیاری را بــرای
فســاد بــاز گذاشــته و افغانســتان را بــه جایــی رســانده
اســت کــه فریــاد متــام دنیــا از فســاد آن بــه آســان
بــرود .مــرف بودجــه بــا عناویــن گوناگــون ،موجــب
شــده اســت کــه همیشــه هزینههــای مالــی حکومــت
آلــوده بــا فســاد باشــد .بــه تازگــی روزنامـهی «اطالعــات
روز» فــاش کــرده اســت کــه بودج ـهی تصویــب شــدهی
کــد  91پالیســی بودجــهی ملــی  1397یــک میلیــارد
و  300میلیــون افغانــی بــوده؛ امــا وزارت مالیــه ،بــه
دســتور رییسجمهــور ،بــا تعدیــل ســایر کدهــا در
جریــان ســال مالــی ،بودجــهی مــرف شــده از ایــن
کــد را بــه ســه میلیــارد و  20میلیــون افغانــی رســانده
اســت .پولهایــی کــه مشــخص نیســت در کجــا و بــرای
چــه مــرف شــده اســت .بودجههایــی کــه بــه اعتقــاد
کارشناســان اقتصــادی ،مفهــوم اضطــراری دارد؛ امــا در
افغانســتان از آن بــه عنــوان پوشــش مــرف اســتفاده
میشــود .بایــد از خــود بپرســیم کــه دلیــل ایــن همــه
فســاد ،جعــل و تزویــر در حکومــت ،نظــام و فکــر افــراد
چیســت؟ چــرا از صــدر تــا ذیــل ،همــه بــه فکــر فســاد
انــد .بــه تازگــی مشــخص شــده اســت کــه «حنیــف
دانشــیار» ،یکــی از کمیشــران کمیســیون انتخابــات
افغانســتان ،بــرای آن کــه واجــد رشایــط حضــور در
کمیســیون باشــد ،اســناد هویتــی خــود را جعــل کــرده
اســت .او ،حــاال گنــاه را متوجــه ادارهی ثبــت و احــوال
نفــوس میدانــد کــه در فســاد و جعــل ،شــهرهی آفــاق
اســت .فســاد در افغانســتان شــبیه هیــوالی هــزاررس
اســت کــه دالیــل زیــادی دارد؛ امــا شــاید مهمتریــن
آن ،ســاختار معیــوب سیاســی ،حاکمیــت رابطــه بــه
جــای ضابطــه ،عــدم شایستهســاالری ،قوممحــور
بــودن نظــام ،ملــت نشــدن ،نبــود عدالــت اجتامعــی و
فقــر باشــد.

گلثوم زهرا:

دفتر یوناما باید معذرت بخواهد
عبدالرازق اختیاربیگ
چهارشــنبهی هفتــهی قبــل ،دفــر زنــان ســازمان ملــل
در افغانســتان ،برنامــهای را تحــت عنــوان «شــب شــعر» در
کابــل ،برگــزار کــرده بــود تــا پایــان کمپایــن شــانزدهروزهی
محــو خشــونت علیــه زنــان را اعــام کنــد.
گفتــه میشــود کــه در ایــن برنامـه شــاری از زنــان فعــال
حقــوق زن و شــاعر از والیتهــای مختلــف دعــوت شــده
بودنــد .در ایــن میــان آنچــه خربســاز شــد ،دعــوت بانــوی
بامیانــی بــود کــه بــه دلیــل داشــن کــودک خردســال ،بــه
ایــن مراســم اجــازهی رشکــت داده نشــد.
گلثــوم زهــرا ،مــادری 21ســالهای اســت کــه از ســوی
دفــر زنــان ســازمان ملــل بــه ایــن برنامــه دعــوت شــده بــود؛
امــا بــه دلیــل داشــن کــودک بــه ایــن برنامــه راه داده نشــد.
بانــو زهــرا بــه روزنامــهی صبــح کابــل میگویــد« :دفــر
بخــش زنــان یونامــا ،چهارشــنبهی هفت ـهی قبــل بــه خاطــر
پایــان کمپایــن محــو خشــونت علیــه زنــان ،شــب شــعری را
راهانــدازی کــرده بــود و بــه عنــوان شــاعر از مــن دعــوت کــرده
بودنــد .زمانــی کــه روز چهارشــنبه حرکــت کــردم و بــه محــل
برنامــه رســیدم ،بــه خاطــر طفلــم اجــازهی اشــراک بــه ایــن
برنامــه را ندادنــد».
ایــن مــادر بامیانــی ضمــن ایــن کــه میگویــد ،بــه
دلیــل محدودیــت زمانــی فرصــت نکــرده بــود تــا دخــر
هفتماهــهاش را بــه خانــهی دوســتانش بــرد ،همچنــان

میگویــد کــه مســؤوالن دفــر یونامــا قبــل از برنامــه هیــچ
گونــه رشطــی بــرای او قــرار نــداده بودنــد کــه همــرای
فرزنــدش بــه ایــن برنامــه نیایــد.
هرچنــد دفــر زنــان ســازمان ملــل در برگــهی رســمی
تویــر در مــورد ایــن نگاشــته اســت کــه بانــو گلثــوم زهــرا بــه
دلیــل ایــن کــه ناوقــت بــه برنامــه رســیده بــود ،اجــازه داده
نشــد؛ امــا گلثــو زهــرا میگویــد کــه چنــد ســاعت قبــل از
برنامــه بــه دفــر یونامــا بخــش کابــل رســیده بــود« .ســاعت 3
بجـهی پــس از چاشــت بــه برنامـهی « »seven placeرســیده
بــودم؛ امــا مســؤوالن ایــن مرکــز بــه مــن اجــازه ندادنــد کــه
داخــل برنامــه شــوم .وقتــی مســؤوالن یونامــا آمدنــد ،گفتنــد
کــه بایــد طفــل خــود را بــه محافظــان بدهــی و خــود در
برنامــه بیایــی .بــه دلیــل کــه ایــن حــرف را توهیــن بــه مــادر
بودنــم دانســتم ،از حضــور در ایــن برنامــه خــودداری کــردم».
همچنــان دفــر زنــان ســازمان ملــل گفتــه اســت کــه
بــه دلیــل مشــکالت امنیتــی و عــدم آگاهــی در مــورد
طفــل گلثــوم زهــرا ،بــه او اجــازهی رشکــت در ایــن برنامــه
داده نشــده اســت؛ چیــزی کــه ایــن مــادر بامیانــی آن رد
میکنــد و میگویــد کــه از قبــل در مــورد حضــور کودکــش
هامهنگــی شــده بــود و دفــر یونامــا بــه دلیــل توهینــی کــه
بــه او کــرده ،بایــد معذرتخواهــی کنــد.
او میگویــد« :از آن جایــی کــه مــن شــش ســال در
راســتای فعالیتهــای حقــوق بــری و دفــاع از حقــوق زنــان
کار کــردم و نفــس وجــودی ایــن برنامــه نیــز بــرای زنــان بــود؛
امــا متأســفانه صفحـهی رســمی دفــر زنــان ســازمان در تویرت
پســتی نوشــته اســت ،گویــا زمانــی کــه برنامــه رشوع شــده
بــود ،مــه رســیدیم .در حالــی کــه مــه حــدود دو ســاعت قبــل
از ایــن برنامــه رســیدم .جالــب ایــن اســت کــه گفتــه زهــرا

بابــت اینهــا ،از مــا معــذرت خواســته اســت؛ امــا چنیــن
کاری نکــردم .دفــر زنــان یونامــا بــه دلیــل بیتوجهــی و
توهینــی کــه کــرده بایــد از مــن معــذرت بخواهــد».
ایــن بانــوی شــاعر همچنــان نهادهــای حامــی زنــان در
افغانســتان را بــه بیپروایــی متهــم میکنــد و میگویــد،
هرچنــد کــه ایــن نهادهــا ســالها اســت کــه بــه نــام زنــان
پروژهبگیــر اســتند؛ امــا کمتریــن توجهــی بــرای محــو
خشــونت علیــه زنــان افغــان نکــرده و هیــچ پالیســی عملــی
بــرای کاهــش خشــونتها نداشــته انــد.
بــه گفتــهی او 99 ،درصــد از زنــان افغانســتانی
تــوان گرفــن «دایــه» بــرای فرزنــدان شــان را ندارنــد و
همیــن ناتوانــی ســبب شــده اســت کــه بــه انــزوا برونــد و
گوشهنشــینی اختیــار کننــد.
گفتنــی اســت کــه شــاری از فعــاالن مدنــی بــه شــمول
ایــن بانــوی بامیانــی بــرای رســمی ســاخنت ایــن مســأله،
نامــهای را عنوانــی ســازمان ملــل فرســتاده انــد تــا ایــن
قضیــ ه از ســوی آنــان بررســی شــود.
واکنشها
ایــن مســأله بــا واکنشهــای زیــادی بــه همــراه بــوده
اســت .بــا رســانهیی شــدن ایــن خــر ،شــاری زیــادی از
کاربــران شــبکههای اجتامعــی ،نســبت بــه ایــن قضیــه
واکنــش نشــان داده و خواســتار بررســی و معذرتخواهــی
دفــر زنــان ســازمان ملــل شــده انــد.
در کنــار ایــن واکنشهــا ،شــاری از فعــاالن حقــوق زنــان
نیــز نســبت بــه ایــن مســأله واکنــش نشــان داده انــد .ویــدا
ســاغری ،فعــال حقــوق زنــان ،در گفتوگــو بــا روزنامــهی
صبــح کابــل ،ایــن برنامــه را یــک برنامـهی «مســخره و بــدون
ریشــه» میدانــد و میگویــد ،زمانــی کــه یــک نهــاد حامــی
حقــوق زنــان ،داشــن طفــل را در یــک مــکان رســمی بــرای
یــک خانــم بــه عنــوان یــک تابــو میپذیــرد ،خــود ایــن یــک
وحشــت اســت .وحشــت بــه ایــن معنــا کــه ایــن نهادهــا
مــدت بیســت ســال اســت کــه در راســتای حامیــت از حقــوق
زنــان و محــو خشــونت علیــه زنــان پــول و پــروژه میگیرنــد؛
امــا تــا کنــون خــود شــان در بخــش فهــم حقــوق زنــان دچــار
مشــکل اســتند.
بانــو ســاغری همچنــان گفــت« :وقتــی کــه یــک مــادر،
از یــک جــای بســیار دور بــرای اشــراک در یــک برنامــهی
مســخره و بــدون رگ و ریشــهی شــان میآیــد و بــه دلیــل
مــادر بــودن دوبــاره از عقــب دروزاه بــر میگــردد ،ایــن خــود
خشــونت اســت کــه توســط نهــادی کــه خــود را حامــی حقوق
زنــان معرفــی میکنــد ،انجــام شــده اســت .آن عــده زنانــی
کــه در موقــف باالتــر کار میکننــد ،هنــوز خــود شــان بلــد
نیســتند کــه بــه خــود شــان احــرام بگذارنــد و بــه ویــژه آن
عــده زنــان و یــا کســان دیگــری کــه تصمیــم گرفتنــد کــه
اجــازهی اشــراک خانمهــای کــودکدار را در ایــن برنامــه
ندهنــد ،در حقیقــت بــه ایــن معنــا اســت کــه ایــن خانمهــا
کــودکان شــان را از جامعــه پنهــان میکننــد».
تــا کنــون دفــر یونامــا بــه گونــهی رســمی در مــورد
اظهــارات بانــو گلثــوم زهــرا چیــزی نگفتــه اســت.

رفتار«نیروهای امنیتی» با گروههای «مسلح غیرمسؤول» منطقی است؟
سیدمهدی حسینی
در دو ســال اخیــر «امنیــت اجتامعــی» شــال افغانســتان
بــه ویــژه والیــت بلــخ دســتخوش یــک سلســله ناآرامیهــا
از ســوی گروههــای مســلح غیرمســؤول شــده اســت؛
گروههایــیکــه از بیســت نفــر رشوع تــا بیــش  150نفــر
مســلح دارنــد و فعالیتهــای آنهــا ،در هیــچ چارچــوب و
قانونــی برابــر نیســت.
افغانســتان ،کشــوری کــه عمــر کمــی را در زمینــهی
دولــتداری و نظــام سیاســی تجربــه میکنــد ،از هــان
اوایــل ،مؤلفههــای تعریفشــدهی ســازمان مللمتحــد
را در افغانســتان مــورد توجــه قــرار داد کــه یکــی از ایــن
مؤلفههــا« ،امنیــت انســانی» شــهروندان اســت .منظــور از
امنیــت انســانی ،ایــن اســت کــه در آن «مــردم ،از قیدوبندها،
فشــارهای روحــی و روانــی کــه توســعهی انســانی را محــارصه
کــرده و در بنــد کشــیده اســت ،رهــا شــوند ».بــر بنیــاد ایــن
مؤلفــه ،دولــت افغانســتان بــا اســتفاده از ابزارهــای مــروع
در تحقــق ایــن امــر برخواســت تــا امنیت انســانی شــهروندان
افغانســتان تأمیــن شــود؛ امــا در طــول پانــزده ســال گذشــته
و بــا رسازیــر شــدن میلیونهــا دالــر بــه ایــن کشــور،
گروههــای مســلح غیرمســؤول در زیــر پوســت ایــن کشــور
رشــد کــرد و اکنــون ایــن گروههــا ،امنیــت اجتامعــی و یــا
هــم امنیــت انســانی شــهروندان را از شــال تــا جنــوب و از
غــرب تــا رشق بــه چالــش کشــیده انــد .مبــارزه بــا گروههــای
مســلح ،هرچنــد در دولــت پیشــین چنــدان چشــمگیر و
همهجانبــه نبــود؛ امــا در دولــت وحــدت ملــی ،مبــارزه بــا
ایــن گروههــا جــدی شــد.
مبــارزه بــا گروههــای مســلح غیرمســؤول ،یکــی از
اولویتهــای اساســی رییسجمهــور غنــی بــود کــه تــا حــد
زیــادی ،ایــن گروههــا را زمینگیــر کــرد و شــار دیگــری
را هــم بــه پنجــهی قانــون ســپرد؛ امــا ایــن گروههــا فقــط
یــک گــروه مســلح نیســتند بلکــه آنهــا بخــش بزرگــی از
پایگاههــای مردمــی را در خــود دارنــد و بــه همیــن خاطــر،
ایــن اولویــت دولــت بــرای شــاری از جریانهــا و احــزاب
سیاســی حســاسبرانگیز شــد و اقدامــات دولــت را یــک نــوع
اقــدام سیاســی تلقــی کردنــد .در طــول چهار ســال گذشــته،
راهــرد مبــارزه بــا گروههــای مســلح غیرمســؤول از پایتخــت
افغانســتان رشوع شــد و آرام آرام بــه ســایر والیتهــای دیگــر
چــون تخــار ،بلــخ و کنــدز گســرش یافــت؛ امــا ایــن راهــرد،

مبــارزه بــا گروههــای مســلح غیرمســؤول ،یکــی از اولویتهــای اساســی رییسجمهــور غنــی بــود کــه تــا حــد
زیــادی ،ایــن گروههــا را زمینگیــر کــرد و شــار دیگــری را هــم بــه پنجـهی قانــون ســپرد؛ امــا ایــن گروههــا
فقــط یــک گــروه مســلح نیســتند بلکــه آنهــا بخــش بزرگــی از پایگاههــای مردمــی را در خــود دارنــد و به همین
خاطــر ،ایــن اولویــت دولــت بــرای شــاری از جریانهــا و احــزاب سیاســی حســاسبرانگیز شــد و اقدامــات
دولــت را یــک نــوع اقــدام سیاســی تلقــی کردنــد.
از یکســو تأثیــرات مثبتــی را در تأمیــن امنیــت اجتامعــی
کشــور داشــت و از ســویی شــکاف میــان نیروهــای امنیتــی و
بخشــی از تودههــای جامعــه را ،فراختــر کــرد .ایــن تودههــا
معمــوال رهــرو و حامــی فرماندهانــی اســتند کــه گروههــای
مســلح غیرمســؤل را رهــری میکننــد .بــه همیــن خاطــر،
چگونگــی گرفتــاری نظامالدیــن قیصــاری ،شــار زیــادی از
هــواداران او را بــه جادههــا کشــاند.
در پیونــد بــه ایــن موضــوع ،شــاری از قانونگــذاران
از شــیوهی رفتــار و برخــورد نیروهــای امنیتــی در برابــر
نظامالدیــن قیصــاری انتقــاد میکننــد کــه نیروهــای
امنیتــی از مســیر اصلــی خــود منحــرف شــده انــد .علیاکــر
جمشــیدی ،عضــو کمیســیون امنیتــی و دفاعــی مجلــس
مناینــدگان ،بــه روزنامــهی صبــح کابــل میگویــد ،در
رشایــط کنونــی ،نیروهــای ملــی و دفاعــی کشــور از مســیر
خــود منحــرف شــده و بــه جــای ایــنکــه از منافــع علیــای
کشــور دفــاع کننــد ،بلکــه آنهــا در خدمــت و اســتخدام
یــک تعــداد مشــخصی اســتند کــه فقــط مــروف تأمیــن
امنیــت آنهــا اســتند .ایــن عضــو کمیســیون دفاعــی و
امنیتــی مجلــس مناینــدگان ،معتقــد اســت کــه مقــر
اصلــی برخــورد نادرســت نیروهــای امنیتــی بــا قضایــای
چــون تعقیــب گروههــای مســلح غیرمســؤول ،سیاســیون و
کنشگــران سیاســی کشــور اســتند کــه وضعیــت موجــود را
ایــن گونــه چرخانــده انــد.
علیاکربجمشــیدی ،در حالــی کــه گلولهبــاری خانــهی
قیصــاری را «وحشــتناک» دانســته ،تأکیــد کــرد کــه
سیاس ـتمداران افغانســتان بــا پدیــدهی امنیــت بــه گون ـهی
مقطعــی و سیاســی برخــورد میکننــد .بــه ایــن معنــا ،آقــای
ی را کــه یــک زمانــی در کنــار عبدالرشــید دوســتم
قیصــار 
قــرار داشــت ،بــه بهانــهی ایــنکــه او ظلــم و ســتم را بــر
مــردم روا مــیدارد ،بازداشــت کــرد؛ امــا بــا نزدیــک شــدن
انتخابــات ریاســتجمهوری ،بــا گرفــن ضامنــت ،او را بــا
متــام تجهیــزات نظامــی از زنــدان رهــا میســازد و اکنــون
نــرد مســلحانه را بــرای گرفتــاری وی ،بــه راه انداختــه اســت.
اعضــای مجلــس مناینــدگان بــر چگونگــی «شــیوهی
گرفتــاری افــراد مســلح» تأکیــد میکننــد کــه مــردم
افغانســتان بــه هیــچ وجــه ،نیــروی مســلح خــارج از نهادهــای

تعریــف شــده را قبــول ندارنــد .بــه عبــارت دیگــر ،مــردم،
نیروهــای خــودرس را قبــول ندارنــد؛ چــون ،ذاتــا ایــن نیروهــا
بــه رنــج و درد مــردم میافزاینــد.
رویکــرد دولــت در قبــال گروههــای مســلح غیرمســؤول،
بحــث مهمــی را در خصــوص نقــش نیروهــای امنیتــی بــه
عنــوان ابــزار مــروع در جهــت برقــراری امنیــت اجتامعــی
مطــرح میکنــد .تردیــدی نیســت کــه امنیــت شــهروندان،
جلوگیــری از غــارت داراییهــای عامــه و عرض ـهی خدمــات
امنیتــی در کانــون توجــه حکومــت وحــدت ملــی قــرار
دارد؛ امــا میبایســت کــه از هرگونــه اقدامــات خودرسانــه
و رفتــار نامتــوازن در جامعــه جلوگیــری کنــد .در عیــن
حــال ،نیروهــای امنیتــی بــه عنــوان ابــزار مــروع دولــت
در رویدادهــا و تهدیدهایــی بــه کار گرفتــه شــود کــه امنیــت
ملــی و منافــع ملــی را تهدیــد میکنــد .اقــدام اخیــر
نیروهــای امنیتــی بــرای بازداشــت قیصــاریکــه بــه دســتور
دولــت مرکــزی صــورت گرفــت ،ســبب رشــد فزاینــدهی
انگیزههــای قومــی و تنشهــای سیاســی شــده اســت.
بنــا بــر ایــن ،رهیافتهــای امنیتــی دولــت در خصــوص
مبــارزه بــا گروههــای مســلح غیرمســؤول نــه تنهــا مؤثــر واقــع
منیشــود بلکــه پایههــای دولــت را متزلــزل میکنــد.
تاریــخ افغانســتان همــواره گــواه ایــن امــر بــوده کــه
گروههایــی در جامعــهی افغانســتان پــرورش یافتــه کــه
اکــرا انگیــزهی تســلطخواهانه داشــتهانــد و ایــن گروههــا
در اجتــاع تــاش کــرده انــد تــا در موقعیتهایــی قــرار
گیرنــد کــه تولیدکننــدهی قــدرت باشــد و ایــن نــوع
قدرتطلبیهــا از یکســو اقتــدار مرکــزی دولــت را بــه
چالــش کشــیده و از ســوی دیگــر ،مخــل امنیــت جامعــه
قلمــداد شــدهاســت .بنــا بــر ایــن ،بنیادیتریــن عنــر
تضمیــن امنیــت در جامعــهی افغانســتان ،اقتــدار و
مرشوعیــت نظــام سیاســی اســت کــه بــر امنیــت جامعــه،
رفتــار افــراد و گروههــا تأثیــر میگــذارد؛ بــه عبــارت
دیگــر ،تأمیــن امنیــت جامعــه مقدمتــر از فعالیتهــای
مســلحانهی گروههــا و افــراد اســت در رشایطــی کــه
افغانســتان از یــک طــرف بــا بیــش از بیســت گــروه
تروریســتی مبــارزه میکنــد و از طــرف دیگــر ،بــه دنبــال
مهــار گروههــای مســلح غیرمســؤول اســت.
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ی و همچنــان خاطــرات خــوب پنــاهگاه کوهســتانیام
میدان ـ 
انداخــت کــه در میــان هزارههــای افغانســتان یافتــم.
خواســتم ایــن بــود کــه هموطنانــم توجــه بیشــری بــه رنــج
ایــن مــردم کننــد و ببینــم امریکاییهــا در برابــر قتلعــام
هشــتاد نفــر در یــک ســالُن عروســی چــه واکنشــی نشــان
میدهنــد .بــه عنــوان یــک بوســتونی (بوســتون ،پایتخــت و
بزرگتریــن شــهر ایالــت ماساچوســت در امریــکا اســت) کــه
غــم عظیــم مــردم رسارس امریــکا بــه دلیــل کشــته شــدن ســه
نفــر در انفجارهــای ماراتــن بوســتون را بــه یــاد دارد ،قتلعــام
هزارههــا در آن ســالُن عروســی مــرا بــه یــاد هــمدردی و
حامیتهــای پــس از آن تراژیــدی در بوســتون انداخــت.
هــان ه ـمدردی و توجــه را بــرای مردمــی میخواســتم کــه
حامــی امریــکا بودنــد و مــورد حمــات وحشــیانهی طالبــان و
مببگذاریهــای بیامــان داعــش قــرار میگرفتنــد.
خوشبختانــه در ایــن مــورد در بوســتون تنهــا نبــودم
و دوســت عزیــزی در کنــارم بــود کــه رسزمیــن حامســهای
افغانســتان را خیلــی بهــر از مــن میشــناخت و ماننــد مــن
از فاصلـهی زیــاد امریکاییهــا بــا درد و رنــج هزارههــا و متــام
مــردم افغانســتان نگــران بــود .او از دیــدن عکسهــای آن
تراژیــدی بــه شــمول عکــس خواهــر کشــته شــدهی عــروس
کــه بــا لبــاس زیبــای ابریشــیمی هزارگـیاش دفــن میشــد و
در فیسبــوک میــان هزارههــای عــزادار میچرخیــد ،بســیار
ناراحــت شــده بــود .او بــه جــای آن کــه بــه دنبــال راهــی برای
ابــراز ناامیــدی و خاطــرات غمانگیــز جنــگ حیــن نوشــن در
بــارهی قلمروهــای اســامی باشــد ،مرهــم دردهایــش را در
بافــت پرنقــش و نــگاری از قالینهــای دس ـتبافت مردمــش
یافــت.
جاویــد رضایــی ،کابل/بوســتون .بــرای مــن بــه عنــوان
یــک پناهجــو در پنــاهگاه مطمئنــی کــه نامــش امریــکا اســت
و از کابــل بــه ایــن جــا رســیدهام ،هزارههــا ،افغانــی یــا
چکیدههــای کمرنگــی از داســتان مــرگ در یــک منطقــهی
جنــگزدهی دوردســت بــه دوری کــرهی مــاه نیســتند؛
آنهــا دوســتان ،پــران کاکا ،عمههــا ،کاکاهــا ،خواهــران،
بــرادران و مهمتــر از همــه دخــران باهــوش خواهــران و
برادرانــم اســتند کــه بــرای آموخــن علــم ،بــا مــرگ بــه دســت
مجریــان ذهنیــت طالبــان میجنگنــد .آنهــا قــوم مــن
اســتند .زمانــی کــه عکسهــای حملــهی توجیهنشــدنی بــر
آن ســالُن عروســی را از خانـهی امنــم در بوســتون میدیــدم،
بــه ســختی میتوانســتم نفــس بکشــم.
تصاویــر ناراحــت میرویــس ،دامــاد آن شــب و ریحانــه،
عــروس تســلیناپذیرش کــه میگفتنــد ترجیــح میدادنــد
بــا دیگــر عزیــزان شــان میمردنــد و دفــن میشــدند ،غیــر
قابــلتحمــل بــود .داســتان طوالنــی کشــتار و قتــلعــام
مردمــم ،ایــن بــار در حــا م خــون بیســابقهای کــه در یــک
ســالن عروســی در غــرب کابــل بــه راه انداختــه شــده بــود،
هزارههــای افغانســتان و خــارج کــه بــه نقــاط مختلفــی
پراکنــد ه شــده انــد ،ماننــد خانــوادهای کــه از تــرس گردبــاد
در یــک زیرزمینــی گیــر افتــاده اســت را گــرد هــم آورد .آن
زیرزمیــن جایــی اســت کــه در نوجوانــی پــس از دســتگیر
شــدن و شــکنجه شــدنم توســط بــرق در آن زندگــی کــردم .آن

خاطــرهی بــد ،یکــی از خاطــرات دردآورم اســت کــه مجبــورم
هــر روز بــا آن زندگــی کنــم.
اختــال اسرتســی پــس از آســیب روانــی ماننــد پتــوی
افرسدهکننــدهای اســت کــه میتوانــد فــرد را بــرای همیشــه
در خــود بپیچــد .یــک صــدا ،بــو ،صحنــه ،متــاس اتفاقــی یــا
یــک اخبــار از آن دوردس ـتها ماننــد داســتان خانوادههایــی
کــه در غــم از دســت دادن عزیــزان شــان در حملــ ه بــر آن
ســالُن عروســی بــه ســوگ نشســته بودنــد ،میتوانــد اختــال
اسرتســی را دوبــاره زنــده کنــد و مــرا  7000مایــل دورتــر،
بــه آن طــرف دنیــا ،جایــی کــه در آن بــه دنیــا آمــدهام ،بــرد.
راههــای بالینــی زیــادی بــرای درمــان اختــال اسرتســی پــس
از آســیب روانــی وجــود دارد؛ امــا مــن تصمیــم گرفتــم کــه
بــا نقاشــی یــک قالیــن رسخ از مردمــم ،بــا دردی کــه دارم
برخــورد کنــم؛ از هــان قالینهایــی کــه مــن و خانــوادهی
مهاجــرم میبافتیــم تــا بــا فــروش آن در پاکســتان کــه بــه
دلیــل جنــگ بــه آن پنــاه بــرده بودیــم ،زندگــی کنیــم.
درســت اســت کــه رسخ ،رنــگ خونــی اســت کــه در
اتفاقــات شــنیع مــاه آگســت ریختــه شــد ،جایــی کــه بایــد
محفــل ایــان ،خانــواده ،امیــد ،جامعــه و آینــده میبــود؛
امــا رسخ رنـ ِ
ـگ بهرتیــن خاطــرات مــن از وطنــم نیــز اســت.
رسخ ،رنــگ باشــکوه گل رسخ در فصــل بهــار اســت کــه
درههــای هزارهجــات ،وطــن کوهســتانی نیاکانــم حیــن
تجلیــل از نــوروز از آن پوشــیده میشــود؛ امــا مهمتــر
از همــه ،رسخ بــرای مــن رنگیزههــای تکســیندهندهی
خ عمیــق و درشــت
قالینهــای هزارگــی اســت کــه رنــگ رس ِ
آن کــه بــه «رویــان» شــهرت دارد ،از بوت ـهی باالرونــدهای کــه
از بیشــههای کوهســتان جمــعآوری میشــود ،بــه دســت
میآیــد .جــوان کــه بــودم از رنــگ رسخ چوبــی کــه از درخــت
چهارمغــز ،انــار و گیــاه «رســیده» بــه دســت میآیــد ،اســتفاده
میکــردم و در کنــار هــزاران مهاجــر هــزارهی دیگــر در کمــپ
بــزرگ حاجــیِ در پیشــاور ،در آن گرمــای ســوزان پاکســتان،
حاشــیههای مختلفــی از رنــگ رسخ را در قالینهــای قــزاق
میبافتــم.
مــا مــردم افغانســتان یــک رضباملثــل داریــم کــه
میگویــد« :خــون را منیتــوان بــا خــون شســت»؛ امــا مــن
اشــکالی از قالینهــای رسخ مردمــم را نقاشــی میکنــم
تــا از خاطــرات دردآور خونریــزی دوری کــرده و بــا صنایــع
دســتی مردمــم وصــل شــوم .قالینهــای مــا در زیبایــی نظیــر
ندارنــد و ایــن ویژگــی باعــث شــهرت هزارههــا بــه عنــوان
بافنــدگان طرحهــای شــبیه انســان در اورســیا شــده اســت؛
طرحهایــی کــه رد پــای آن بــه اسبســواران هــون ،مغــول و
قــزاقِ دش ـتهای پهنــاور اوراســیا و طرحهــای گلدار فــارس
باســتان میرســد.
اغلــب در مــورد ســفرم بــه خانــهی جدیــدم در بوســتون،
شــهر مقاومــی کــه در گذشــته مــورد حملــه قــرار گرفتــه بــود
و پــر از دوســتانم اســت ،فکــر میکنــم .بوســتون بــه رسود
جســورانهی «بوســتون قــوی» پــس از انفجارهــای ماراتــن
معــروف اســت کــه بســیار میپســندمش .زمانــی کــه بــه
پــروازم از وطــن قدیمـیام بــه خانـهی جدیــدم فکــر میکنــم،
بــا احســاس گنــاه یــک فــرد نجاتیافتــه میجنگــم .مــن

اینجــا در امنیــت زندگــی میکنــم و آنهــا ،عــروس و دامــاد،
میرویــس و ریحانــه ،دخــران فوقالعــاده شــجاع بــرادران و
خواهرانــم و بســیاری از مردمــم هنــوز در آنجــا اســتند ،در
رسزمیــن زیبــا؛ امــا غمانگیــزی کــه هنــوزم دوســتش دارم.
گــر چــه در بوســتون ،شــهری کــه از بیگانگانــی ماننــد
مــن بــا آغــوش بــاز اســتقبال میکنــد ،زندگــی میکنــم
و خــودم را در بســر امنــی پیچیــدهام کــه مردمــان
جنــگزدهام در افغانســتان تنهــا میتواننــد تصــورش را
بکننــد ،داعــش ،طالبــان ،القاعــده و دیگــر شــیاطینی کــه
بــه لبــاس انســان درآمــده انــد ،بــا اعــام ترامــپ منبــی بــر
ایــن کــه افغانســتان را تــرک میکنــد و بــه تازگــی نیروهــای
امریکایــی را کاهــش داده ،در حــال تیــز کــردن شمشــیرهای
شــان اســتند .مــردم مــن بــا تــرس برگشــت شــکنجهگران
طالــب بــه پایتخــت دوبــاره ســاخته شــده و پرجنبوجــوش
و زمینهــای مرکــزی و مرتفــع هزارهجــات پــس از خــروج
امریــکا زندگــی میکننــد .مــا بــه یــک چیــز اعتقــاد داریــم.
روزی کــه امریکاییهــا از افغانســتان برونــد ،طالبــان خــود
را پشــت در خانههــای مــان میرســانند تــا از مــا بــه دلیــل
حامیــت از امریــکا انتقــام بگیرنــد؛ درســت ماننــد کردهــای
بیبــاک و حامــی امریــکا کــه ترکیــه بــه دلیــل ایــن کــه بــا
امریکاییهــا در مقابــل داعــش جنگیدنــد ،در مــاه اکتوبــر بــر
آنهــا تاخــت .میترســیم کــه ایــن بــار ،زمانــی کــه روزهــای
تاریــک برگردنــد ،اوضــاع بدتــر از زمانــی شــود کــه طالبــان
هــزاران نفــر از مــردم مــا را در تــاش بــرای نسلکشــی ســال
 1998در مناطقــی ماننــد دایکنــدی و مزاررشیــف قتــلعــام
کردنــد .قتلعامهایــی کــه افــراد کمــی بیــرون از مرزهــای
افغانســتان در مــوردش میداننــد.
در حالــی کــه بیشــر امریکاییهــا فاصلــهی زیــادی بــا
وحشــتهای افغانســتان دارنــد کــه زندگــی رؤیاپــردازان
زیــادی ماننــد میرویــس و ریحانــه را نابــود کــرده اســت و
خیلیهــا در امریــکا الف گســتاخانهی ترامــپ در مــورد
محــو یــا حــذف داعــش و بــه خانــه برگشــتادن 13000
رسبــاز باقیمانــده بــه امریــکا را بــاور کــرده انــد ،جســدهای
ســوختهی  80فــرد هــزاره کــه توســط جهادیهایــی کشــته
شــدند کــه فاصل ـهی زیــادی بــا شکســت دارنــد و مردمــم را
شــکنجه کــرده انــد ،مهــر تأییــد بیرسوصدایــی بــر مقاومــت
رسســخت تروریس ـتها اســت .دههــا تابوتــی کــه خانوادههــا
و دوســتان قربانیــان ،آنهــا را بــه صــورت دســتهجمعی دفــن
کردنــد ،الف رییسجمهــور ترامــپ کــه بــاور دارد ،مأموریــت
انجــام و بــر متعصبــان پیــروز شــده را بــه طــور بیصدایــی
تکذیــب میکنــد؛ ماننــد هــان الفــی کــه ترامــپ در مــارچ
 2019پــس از تــرف آخریــن ســنگر داعــش در ســوریه
توســط کردهــا زده بــود.
میترســم کــه مــردان تیــرهدل افغانســتان بــار دیگــر
رسزمینــم را بــه یــک زنــدان دینــی و خشــن تبدیــل کننــد و
شــار رو بــه افزایــش مــردم ســنگدل در امریــکا کــه فکــر
منیکننــد مــردم زجرکشــیدهی مناطــق پــر از وحشــت –
ماننــد اتفاقــی کــه در آن ســالُن عروســی افتــاد – ارزش پنــاه
دادن داشــته باشــند ،پیــروز شــوند .در صورتــی کــه ترامــپ،
هامنگونــه کــه کردهــای دموکراتیــک و ضــد داعــش ســوریه
را تنهــا گذاشــت ،مــردم مــن را هــم کــه شــجاعانه در کنــار
نیروهــای امریکایــی بــا تروریســتهای القاعــده ،میزبانــان
طالــب و داعشــی کــه رس چندیــن امریکایــی را بریــده،
جنگیــده انــد را تنهــا بگــذارد ،خــون زیــادی ریختــه خواهــد
شــد .زمانــی کــه خــون ریختــه شــود و روســتاهای مــان
توســط طالبــان دستارســیاه اشــغال شــود ،قالیــن رسخــی
کــه در دوران کودک ـیام دوســتش داشــتم ،چیــزی جــز یــک
خاطــره نخواهــد بــود .قالینهــای دس ـتبافت فوقالعــادهی
جوان ـیام ،کــه بافــن آنهــا در زمــان حاکمیــت طالبــان بــر
کوهپایههــای مــان ،ممنــوع بــود ،پــژواک محوشــوندهی
شــکنجه از رسزمینــی کــه زمانــی پرجنبوجــوش بــود،
خواهــد شــد؛ رسزمیــن دورافتــاده و فراموششــدهای کــه
در آتــش تعصــب خواهــد ســوخت و مــردم زیــادی را مجبــور
خواهــد کــرد تــا در جســتوجوی پنــاهگاه ،ماننــد مــن بــه
خــارج از کشــور بگریزنــد
اگــر آن روز تاریــک بیایــد ،دعــا میکنــم کــه هموطنــان
امریکایــیام ممنوعیتهــا را بــر مــردم مســلامن ماننــد
هزارههــای حامــی امریــکا و کردهــای حامــی امریــکا
بردارنــد ،دســت از بیگانههراســی و تــرس از دیگــران بکشــند
و در عــوض ،بــه مردمــم نیــز هــان پناهگاهــی را بدهنــد کــه
مــن در ایــن رسزمیــن یافتــم و اکنــون آن را وطنــم میدانــم.
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کــه یــک حملــهی انتحــاری دیگــر ،زندگــی مردمــی را در
ِ
جنــگ بــه ظاهــر
ایــن جهــان نابــود کــرد کــه خیلیهــا
متامنشــدنیاش را فرامــوش کــرده بودنــد .گــر چــه آن حملــه
بــه قــدری ویرانگــر بــود کــه جــان  12تــن را گرفــت و بیســت
نفــر دیگــر در کابــل را زخمــی کــرد؛ امــا آن اتفاقــات در
مقایســه بــا اتفاقــی کــه ســه مــاه پیــش افتــاد ،بســیار کوچــک
میمنایــد .قتلعــام  17آگســت توســط یــک مهاجــم
انتحــاری داعــش ،مــردم هــزاره را آمــاج حملــه قــرار داد کــه
در یــک مراســم عروســی رشکــت کــرده بودنــد .آن حملــه
حتــا در معیارهــای افغانــی هــم نفرتانگیــز بــود .مهاجــم
انتحــاری مبــب قــویاش را در میــان ســالُن پــر از جمعیــت و
پیــش روی گــروه موســیقی منفجــر کــرد و آن فضــای خوشــی
و شــادمانی ،بیدرنــگ بــه یــک حــام خــون مبــدل شــد.
بــر خــاف مقولــهی «هــر از زندگــی تقلیــد میکنــد» ،آن
خونریــزی از قتلعــام پرچــمداران خانــدان «اســتارک» در
قســمت «عروســی خونیــن» رسیــال بــازی تاجوتخــت کــه یــک
قســاوت عمــدی بــود هــم فراتــر رفــت.
حمــات بیامــان مهاجــان انتحــاری داعــش بــر شــیعیان
هــزاره ،مــرا بــه یــاد برخوردهایــی انداخــت کــه بــا ایــن گــروه
قومــی ،زمانــی کــه ســال  2007در مرکز ضدتروریســم «»CIA
در افغانســتان کار میکــردم ،داشــتم .وظیفـهی مــن ردگیــری
حــرکات مهاجــان انتحــاری ،ماننــد هــان کــه خــودش را
در ســالُن عروســی منفجــر کــرد ،در مناطــق جنوب-رشقــی
افغانســتان کــه پشــتونها در آن زندگــی میکننــد ،بــود
کــه بــرای اولیــن بــار بــا کوهستاننشــینهای هــزاره روب ـهرو
شــدم .هزارههــا کــه در درجــهی اول در کوههــای مرکــزی و
دوردســت هندوکــش زندگــی میکننــد ،نقــش فوقالعــادهای
در اردوی ملــی افغانســتان و عملیــات نظامــی امریــکا ایفــا
کردنــد و بــرای ایــن کار ،دلیــل خوبــی هــم داشــتند .هزارههــا
کــه بیشــر شــان شــیعه مذهــب اســتند ،از گذشــتهها بــه
ایــن ســو ،مــورد ظلــم قــرار گرفتــه و روســتاهای شــان بــه
آتــش کشــیده شــده و مــردم شــان از ســوی تروریســتها،
قتلعــام شــدند .هزارههــا بــا دشــمنی میجنگیدنــد کــه
آنهــا را «مرتــدان بیخدا»یــی میخواندنــد کــه تنهــا الیــق
کشــته شــدن بودنــد.
در طــول کارهــای میدانــی گســردهام در مناطــق
پشتوننشــین بــود کــه شــجاعت رسبــازان هــزاره کــه در کنــار
امریکاییهــا میجنگیدنــد را تحســین کــردم و از وحشــت
اتفاقــی و غیرمنطقــی جنــگ ،حیــرتزده شــدم .پــس از
رســیدن بــه صحنـهی حمــات چریکــی انتحــاری کــه مــردان،
زنــان و کــودکان غیرنظامــی در شــهر گردیــز را هــدف قــرار
م ـیداد ،اجــازه یافتــم بــرای مدتــی از کشــتارها دور مبانــم و
بــرای رفــع فشــار ،مدتــی را در بلندیهــای هندوکــش ســپری
ت هزارههــا کــه توســط یــک کــوه
کنــم .در بامیــان ،پایتخــ 
برفــی محصــور شــده بــود ،بــه یــک پنــاهگاه رســیدم و مردمــی
بــه گرمــی از مــن اســتقبال کردنــد کــه والــیشــان تنهــا والــی
زن افغانســتان بــود .در آن روســتاها کــه دیــوار خانههایــش
از خــاک ُرس ســاخته شــده و در کنــار درههــای مهآلــود
و شــیبداری قــرار داشــت ،دریافتــم کــه آنهــا بــه طــور
گســرده از نقــش امریــکا در آزادســازی مناطــق هزارهنشــین
ســپاسگزار بودنــد .منطقــهی آنهــا دنیــای نســبتا
صلحآمیــزی بــود و فاصل ـهی زیــادی بــا مناطــق جن ـگزدهی
پشتوننشــین در جنــوب-رشق کشــور داشــت .تصــور کــردم
کــه بامیــان« ،شــان ِگری ال»ی افغانســتان اســت .گــر چــه
نشــانههایی از حکومــت بیرحــم طالبــان بــر مــردم آن وجــود
داشــت کــه در آن بــه معنــای واقعــی کلمــه هزارههــا را زنــده
پوســت کــرده و بــر آنهــا تجــاوز کردنــد و شــهر شــان را بــه
آتــش کشــیدند ،ماننــد ویرانــهی فروریختــهی مجســمههای
عظیــم قــرن ششــم بــودا کــه توســط بتشــکنهای طالبــان
بــه دلیــل آن چــه «الگوهــای بتپرســتی» میخواندنــد ،در
ســال  2000ویــران شــد ،آن قلمــرویِ کوهســتانی نســبتا
صلحآمیــز ،مهامننــواز و امــن بــود.
ن خاطــرات مــن را دســتهای از کــودکان مکتبــی
بهرتیــ 
ب شــان بیــرون شــدند
هــزاره تشــکیل میدهنــد کــه از مکت ـ 
تــا برایــم آواز بخواننــد (بــه شــمول یــک دخــر کــه بــا افتخــار
بــه مــن اولیــن پنســیلش را نشــان داد کــه در مناطــق جنوبــیِ
تحــت کنــرل طالبــان کــه زنــان حــق خوانــدن و نوشــن
ندارنــد ،ممکــن بــود منجــر بــه کشــته شــدنش شــود) و
زنــی کــه در یــک زمیــن زراعتــی ،هــم کار میکــرد و هــم
آواز میخوانــد و بــه جــای پوشــیدن برقــع کــه رس و متــام
بــدن را میپوشــاند و در مناطــق محافظ ـهکار پشتوننشــین
اجبــاری بــود ،یــک رورسی رسخ و روشــن پوشــیده بــود.
دیگــر چیزهایــی کــه بــه یــادم مانــده ،شــامل مــردان جوانــی
میشــود کــه بــا افتخــار ،ســوار بــر اســبهای پشــالوی
شــان بودنــد و شــاهینهای شــکاری شــان را روی بــازو
حمــل میکردنــد ،مردانــی کــه پــس از غــروب آفتــاب رو بــه
مکــه بــرای خوانــدن منــاز صــف میکشــیدند و کــودکان
خندهرویــی کــه هــر جــا دنبــامل میآمدنــد تــا بفهمنــد یــک
امریکایــی در مناطــق آنهــا چــه میکنــد .نــوع خشــن و
پرجســتوخیز چــوگان هزارههــا کــه بــه بزکشــی شــهرت
ج خوشمــزهی کابلــی
دارد و غروبهایــی کــه میزبانانــم برن ـ 
و کبــاب میخوردنــد و مــن بــه حامس ـههای قدیمــی گــوش
مــیدادم را نیــز بــه یــاد دارم.
قتلعــام جمــع بزرگــی از ایــن مــردم مهامننــواز کــه
قرنهــا مــورد حملــه ،بــردهداری ،قتلعــام و رسکــوب از
ســوی حاکــان قــرار گرفتنــد ،مــرا بــه یــاد خاطــرات دردآور

سهشنبه

جاویــد رضایــی ،کابل/بوســتون .بــرای
مــن بــه عنــوان یــک پناهجــو در پنــاهگاه
مطمئنــی کــه نامــش امریــکا اســت و از
کابــل بــه ایــن جــا رســیدهام ،هزارههــا،
افغانــی یــا چکیدههــای کمرنگــی
از داســتان مــرگ در یــک منطقــهی
جنــگزدهی دوردســت بــه دوری کــرهی
مــاه نیســتند؛ آنهــا دوســتان ،پــران
کاکا ،عمههــا ،کاکاهــا ،خواهــران،
بــرادران و مهمتــر از همــه دخــران
باهــوش خواهــران و برادرانــم اســتند کــه
بــرای آموخــن علــم ،بــا مــرگ بــه دســت
مجریــان ذهنیــت طالبــان میجنگنــد.
آنهــا قــوم مــن اســتند .زمانــی کــه
عکسهــای حمل ـهی توجیهنشــدنی بــر
آن ســالُن عروســی را از خانــهی امنــم
در بوســتون میدیــدم ،بــه ســختی
میتوانســتم نفــس بکشــم.
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سهشنبه

مجیب ارژنگ
مهاجــران افغانســتانی در نزدیکتریــن هــدف ،ایــران را
بــرای کار و زندگــی انتخــاب میکننــد .ایــران بــرای مهاجــران
کارگــر افغانســتانی بــه دلیــل نزدیکــی فاصلــه و زبــان مشــرک،
هویتهایــی دارد.
دولــت ایــران بــه دلیــل سیاســتهای اســتبدادیای کــه
بــرای نگهداشــن قــدرت در پیــش گرفتــه اســت ،ایــران را از
کشــور مهــد متــدن پــارس ،بــه مــرگگاه پارســیان و انســانها
بــدل کــرده اســت.
دولــت ایــران بــرای ایــن کــه توانســته باشــد ،در گــذر زمــان
هنــوز هــم بــا قــدرت آخونــدی خــود دوام بیــاورد ،ملــت ایــران را
در دام افیــون اعتیــاد اســیر کــرده اســت.
در ایــران بــه دلیــل مذهبــی بــودن حکومــت آن ،مــرف
نوشــیدنیهای الکولــی بــه گون ـهی رســمی منــع اســت و امــا
دولــت ایــران بــرای ایــن کــه مــردم را در آرامــش و خلســه نگــه
دارد تــا صــدای اعــراضشــان را خفــه کــرده باشــد ،زمین ـهی
دسترســی بــرای انــواع مخدرهــای کشــنده و مورفیــن را بــرای
مــردم مهیــا کــرده اســت تــا محکــی باشــد بــرای آنهایــی کــه
دیــن را افیــون تــوده خوانــده انــد.
در ایــران ،تریــاک ،مــاری جوانــا ،شیشــه و دیگــر
فرآوردههــای البراتــواری انــواع مخــدر بــه شــکل گســردهای
بــه فــروش میرســد و هــر کســی میتوانــد آن را تهیــه کنــد.
حتــا در مــواردی کــه کســی بخواهــد مــرف تریــاک را توقــف
دهــد .از ســوی پزشــک بــه وی قــرص و قطــرهی میتــادون
توصیــه میشــود و ایــن افــراد میتواننــد بــه راحتــی آن را
از داروخانههــای شــهر تهیــه کننــد؛ امــا بیشــر آنهایــی
کــه میخواهنــد تریــاک را تــرک کننــد بــا مــرف میتــادون
بــه آن معتــاد شــده و پــس از آن بــه مــرف میتــادون ادامــه
میدهنــد.
دولــت ایــران نــه تنهــا کــه بــرای پاکــی معتادانــی کــه بــه
تــرک تریــاک رو میآورنــد ،کاری منیکنــد بلکــه بــا جاگزینــی
زیرکان ـهی میتــادون بــاز هــم فــرد را در اعتیــاد نگــه م ـیدارد.
زمانــی کــه در ترکیــه بــا یــک پــر ایرانــی ه ـمکار بــودم،
برایــم داســتانی از ایــران را تعریــف کــرد.
او میگفــت ،در همــدان ایــران رســم بــر ایــن اســت کــه
بــرای پذیرایــی بهــر از مهــان و یــا ایــن کــه خواســته باشــند
بــه مهــانشــان بیشــر خودمانــی نشــان دهنــد ،در کنــار
ســینی چــای درون کاس ـهای مســی ،تریــاک میگذارنــد و آن
هــم تریــاک تــازهی افغانســتان.
امــا در ایــن میــان  2.5میلیــون مهاجــر افغانســتانی کــه
در ایــران بــه رس میبرنــد چگونــه میتواننــد از ایــن محیــط
مخــدر جــان ســامل بــه در بربنــد و هیچگاهــی بــرای مــرف
آن وسوســه نشــوند.
بیشــر افغانســتانیهایی کــه در ایــران بــه رس میبرنــد،
طبقــهی کارگــر اســتند .طبقــهای کــه از هیــچ گونــه حقــوق
شــهروندی یکســانی بــا ایرانیهــا بــر خــوردار نبــوده و بــا
هــزار ســال زندگــی در ایــران هــم منیتواننــد خــود را جــز آن
بداننــد.
کارگــر افغانســتانی ،رس ســاختامن همــهی روز را جــان
میکنــد تــا لقمــه نانــی بــرای خــوردن پیــدا کنــد و آن گاه
بداخالقــی صاحــبکار و دشــنامهای آبدار هــر از گاهــش؛
رشایــط زندگــی و وضعیــت روانــی فــرد مهاجــر را بدتــر از آن
میکنــد کــه بــرای انســان قابــل تحمــل باشــد.
ایــن جوانــان بــه دلیــل تکــرار زندگــی در ایــن وضعیــت از
حالــت روانــی خوبــی برخــوردار نیســتند و همــواره هــم ایــن
گونــه بــوده اســت؛ آنهایــی کــه بیشــر در محرومیــت زندگــی
میکننــد ،بیشــر آســیبپذیر انــد .
مهاجــران افغانســتانی در ایــران زمانــی کــه رس ســاختامن
یــا در اتاقــی کــه اجــاره کــرده انــد ،بــدون شــک بــا مهاجــر
معتــادی بــر میخورنــد کــه پیــش از او یــا پــس از او بــه ایــران
آمــده و حــاال بــه مــرف یکــی از مخدرهــا معتــاد اســت.
زندگــی در خانــه و در محیطــی کــه هــر لحظــه بــا یــک
تریاکــی رسوکار پیــدا کنــی بــه خــودی خــود وسوسـهزا اســت؛
زمانــی کــه ســختیهای زندگــی مهاجــرت در ایــران را هــم
کنــارش بگذاریــد ،ایــن وسوســه بیشــر شــده و در نهایــت
بــرای آرامــش چندســاعتی ،ایــن جوانــان بــه مــرف تریــاک
رو میآورنــد.
تریــاک بــه دلیــل مورفیــن زیــادی کــه در خــود دارد،
آرامبخــش و راحتکننــده اســت و اثــر آن نیــز چنــد دقیقــه
پــس از مــرف خــود را نشــان میدهــد کــه باعــث سســتی
و راحتــی مغــز و بــدن میشــود؛ حســی کــه ایــن مهاجــران
کارگــر بــه آن نیــاز دارنــد.
ایــن نیــاز و بــودن در محیطــی کــه هــر لحظــه میتــوان
تریــاک و دیگــر مخدرهــا را تهیــه کــرد ،باعــث میشــود
کــه فــرد مرصفکننــده روز تــا روز وابســتگی بیشــری بــه
مخــدر پیــدا کنــد و بــدون آن نتوانــد ســختی زندگــی را دوام
بیــاورد .ایــن رونــد باعــث میشــود شــار زیــادی از مهاجــران
افغانســتانی پــس از چنــد ســال بــودن در ایــران بــه گونــهی
کامــل بــه تریــاک و یــا دیگــر مخدرهــا مثــل شیشــه و هیروییــن
معتــاد شــده و در نهایــت بــا پیرشفتــه شــدن حالــت اعتیــاد؛ از
کار نیــز رانــده میشــوند و دســت آخــر ســوغاتی خویــش را بــا
خــود بــه افغانســتان میآورنــد.

عنــوان «مرغــی کــه از خیابــان رد شــد» ،اســتاتوس
فیسبوکــیای بــود کــه در صفحــهی یکــی از کاربــران
فیسبــوک خوانــدم؛ ایــن عنــوان بــا طــرح ســؤالی «چــرا
مــرغ از خیابــان رد شــد؟» ،پاســخ چنــد فیلســوف ،جریــان
فکــری -مذهبــی ،شــاعر و سیاســتمدار را در پاســخ بــه
ایــن ســؤال ارائــه کــرده بــود؛ ارســطو« :طبیعــت مــرغ ایــن
اســت کــه از خیابــان رد شــود» ،مارکــس« :مــرغ بایــد از
خیابــان رد میشــد؛ ایــن از نظــر طبیعــی اجتنابناپذیــر
بــود» ،انیشــتین« :رابط ـهی مــرغ و خیابــان نســبی اســت»؛
حافــظ ،عیــب مرغــان مکــن از زاهــد پاکیــزه رسشــت» و...
ایــن پاســخها ،ظاهــرا بــا رویکــرد فکــری ایــن افــراد در
پاســخ بــه «رد شــدن مــرغ از خیابــان» داده شــده بــود؛
پاسـخهایی کــه نویســندهی ایــن پســت نوشــته بــود؛ کســی
کــه پســت کــرده بــود ،فقــط نوشــته بــود« ،کاپــی» .ایــن کــه
ایــن پاس ـخها از طــرف فــرد یــا افــرادی بــه نــام ایــن آدمهــا
داده شــده ،اهمیتــی نــدارد؛ آنچــه اینجــا مهــم اســت،
نــوع نــگاه بــه مرغــی اســت کــه از خیابــان رد میشــود.
بهــر اســت بپرســیم چــرا برداش ـتها از «ردشــدن مــرغ
از خیابــان» میتوانــد متفــاوت باشــد؟ نــگاه مــا بــه رد شــدن
مــرغ از خیابــان ،از کجــا شــکل میگیــرد؟ یــا مــا رد شــدن
مــرغ از خیابــان را چگونــه میفهیــم؟
در برداشــت هرمنوتیکــی ،میتــوان جــای مــرغ و
خیابــان را بــا متــام اشــیا و افــراد عــوض کــرد و منادهــای
دیگــری را جــای آنهــا گذاشــت؛ منادهایــی کــه در
بســر زمانمنــدی و پیشفهــم مخاطــب اولویتبنــدی
میشــوند .اگــر جــای «مــرغ» از «احمــد» نــام بربیــم
کــه مشــخص باشــد ،هــدف از رد شــدنش از خیابــان،
خریــدن نــان از نانوایــی اســت ،دیگــر طــرح پرســش «چــرا
احمــد از خیابــان رد شــد؟» معنایــی نــدارد و فرقــی بیــن
جمل ـهی پرسشــی و جمل ـهی خــریای «احمــد از خیابــان
رد شــد» نیســت؛ چــون فهــم رد شــدن احمــد از خیابــان،
در پیشفهــم پاســخدهنده ،مطابــق بــا آنچــه کــه منظــور
«احمــد» اســت ،شــکل گرفتــه اســت و برخــورد تفهمــیای
بــا ایــن پرســش نشــان منیدهــد؛ امــا اگــر «احمــد» را از
جــای مــرغ برداریــم ،حــاال دیگــر بــا تصویــر ذهنــی یــا عینــی
مرغــی روبهروییــم کــه از خیابــان رد میشــود .بــه دلیــل
ایــن کــه مــا رابطـهای بــا آنچــه در ذهــن «مــرغ» – در رد مرغ
شــدن از خیابــان -میگــذرد ،نداریــم ،برداشــتهای مــا از
هــدف «ردشــدن مــرغ از خیابــان» دچــار تصــادم میشــود؛
تصادمــی کــه در پیشفهمهــای زمانــی و مکانــی مخاطبــان
یــا پاس ـخدهندگان بــه ایــن پرســش بــه وقــوع میپیونــدد.
مــا وقتــی بــا متنــی -مــن بــه عنــوان یــک پدیــده یــا
اتفــاق -رس میخوریــم ،بــا دو رویکــرد آن را میفهمیــم:
 :1اگــر پیشفهــم مــا بــا مــن یکــی بــود ،نیــاز بــه
بازبینــی فهــم یــا پیشفهــم نیســت؛ ماننــد فهــم از جملـهی
«احمــد از خیابــان رد شــد کــه نــان بخــرد» و پرســش «چــرا
احمــد از خیابــان رد شــد؟»
 :2امــا اگــر پیشفهمــی نســبت بــه رد شــدن احمــد از
خیابــان نداشــتیم ،بــه اســاس پیشفهمهــای دیگــری کــه
خ
نســبت بــه رد شــدن کســی از خیابــان داریــم ،بــه پاســ ِ
پرســش «چــرا احمــد یــا مــرغ از خیابــان رد شــد؟» ،فهمیــده
میشــویم یــا ســعی میکنیــم از بــا ایــن پیشفهمهــا،
تفســیر یــا تأویلــی از «ردشــدن مــرغ از خیابــان» بیــرون
بدهیــم.
پاســخی کــه اینجــا از انیشــتین– رابطــهی مــرغ و
خیابــان نســبی اســت -ذکــر شــده ،بــه نوعــی شــاید بتوانــد
در فهــم ایــن کــه چــرا پرسشــی بــه ســادگیِ «ردشــدن
مــرغ از خیابــان» ،باعــث میشــود مــا دچــار کنشهــای
اینهامنــیای شــویم کــه مــرغ را در پیشفهمهــای
خــود مــان معنــا و تفهیــم کنیــم ،کمــک کنــد« .هایدگــر»،
معرفــت را حاصــل پیشفهــم میدانــد و فهــم در بســر
پیشفهــم اســت کــه شــکل میگیــرد .وقتــی مــا شــواهد
کافــی بــرای فهــم اتفاقــی در دســت نداریــم ،فهــم مــا از
آن اتفــاق ،فهمــی اســت نســبی کــه میتوانــد در بســر
پیشفهمهــای فرهنگــی -زمانــی شــکل بگیــرد .اگــر جــای
پرســش ایــن کــه چــرا «مــرغ از خیابــان رد شــد؟» ،بپرســیم
کــه «چــرا مــرغ وجــود دارد؟» ،شــاید بــه پاسـخهای دیگــری
برســیم؛ مثــا یکــی میگویــد :تــا تخــم بگــذارد ،دیگــری
میگویــد :مــرغ را خــدا خلــق کــرده اســت تــا صبحهــا
اذان بدهــد و آن کــه شــکمش بیشــر بــا موجودیــت مــرغ
میچربــد ،پاســخش شــاید بــه خــوردن مــرغ برســد .ایــن
پاس ـخها و دههــا پاســخ دیگــر ،بیانگــر نســبیتی اســت کــه
در گنــگ بــودن رد شــدن مــرغ از خیابــان و یــا بــه وجــود
آمــدن مــرغ میتــوان داد.
اگــر «انســان» را جــای مــرغ بگذاریــم و بعــد بپرســیم
کــه «چــرا انســان بــه وجــود آمــد یــا وجــود دارد؟» ،در قبــال
پاســخهایی کــه میتــوان از خــود در آورد ،میتــوان بــه
پاســخهایی مراجعــه کــرد کــه در ادیــان و فلســفههای
فکــری گوناگــون ،برداشــتهای متفاوتــی از آن عرضــه
شــده اســت؛ برداشـتهایی کــه نســبت بــه رابطـهی بومــی-
مذهبــی جوامــع بــری و یــا رویکردهــای فلســفی -بومــی
جوامــع فکــری شــکل گرفتــه اســت .جــای انســان را اگــر بــه
منــاد مقدســی ماننــد «خــدا» عــوض کنیــم ،و پرســش مــان
را اینگونــه مطــرح کنیــم کــه «خــدا کیســت؟» ،نیــازی بــه
ارائ ـهی پاســخ تــازهای نداریــم؛ بــه انــدازهی متــام ادیانــی
کــه بــر از آن پیــروی میکنــد ،بــه ایــن پرســش پاســخ
داده شــده اســت؛ پاســخ مســلامنان بــه ایــن پرســش ،خــدا
را قــادر مطلــق و آگاه میشــارد کــه بیــن غیــاب و حضــور
در نوســان اســت و در حالــی کــه قابــل ملــس و دیــد نیســت،

عنــوان «مرغــی کــه از خیابــان رد
شــد» ،اســتاتوس فیسبوک ـیای
بــود کــه در صفحــهی یکــی از
کاربــران فیسبــوک خوانــدم؛
ایــن عنــوان بــا طــرح ســؤالی
«چــرا مــرغ از خیابــان رد شــد؟»،
پاســخ چنــد فیلســوف ،جریــان
فکــری -مذهبــی ،شــاعر و
سیاســتمدار را در پاســخ بــه
ایــن ســؤال ارائــه کــرده بــود؛
ارســطو« :طبیعــت مــرغ ایــن
اســت کــه از خیابــان رد شــود»،
مارکــس« :مــرغ بایــد از خیابــان
رد میشــد؛ ایــن از نظــر طبیعــی
اجتنابناپذیــر بــود» ،انیشــتین:
«رابط ـهی مــرغ و خیابــان نســبی
اســت»؛
در همــه جــا حضــور دارد و همــه چیــز را میتوانــد ببینــد؛
بــدون ایــن کــه شــکلی داشــته باشــد قابــل تصــور؛ اما پاســخ
آن کــه آفتــاب ،مهتــاب ،یــا مجســمهی چوبــی و ســنگیای
را میپرســتد ،در رابطــه بــه کیســتی یــا چیســتی مفهومــی
بــه نــام خــدا ،برداش ـتهای دیگــری اســت کــه در تناقــض
و مخالفــت بــا برداشــت مســلامنان یــا ادیــان آســانی شــکل
گرفتــه اســت؛ برداشــتهایی کــه بــر میگــردد بــه پنهــان
بــودن خــدا از انظــار عمومــی .در پــرده بــودن ایــن مفهــوم،
آن قــدر بــه تکــر برداشــتها از چیســتی و موجودیــت آن
انجامیــده اســت کــه پیــروان دیدگاههــای مختلــف ،وقتــی
برداشــت دیگــری را نســبت بــه ایــن مفهــوم میخواننــد
یــا میبیننــد ،واکنشهــای متســخرآمیز و یــا همــراه بــا
عصبانیــت بــروز میدهنــد؛ ایــن واکنشهــا نســبت بــه
برداشــتهای جوامــع فرهنگــی گوناگــون شــکل میگیــرد
کــه در مــرور زمــان تبدیــل بــه عقیــده و بــاور جمعــی شــده
اســت .بــا ایــن وجــه ،وقتــی شــواهد کافــی بــرای کســانی
کــه بــا مفهــوم یــا اتفاقــی روب ـهرو انــد بــه صــورت یکســان
وجــود نداشــته باشــد ،بیننــدگان یــا خواننــدگان اتفــاق
یــا مــن ،بــه برداشــتهای مختلفــی میرســند کــه ایــن
برداشــتها در بازگشــایی حقیقــت هــر کــدام ســهمی
را بــازی میکننــد و تعییــن قطعیــت بــر ایــن کــه ســهم
کــدام از درصــدی کامــل برخــوردارد اســت ،کار دشــواری
میشــود .اساســا چنیــن تعیینــی در حــوزهی علــوم انســانی
و اجتامعــی بــه تعبیــر «دیلتــای» درســت نیســت .دیلتــای در
روشنناسـیای کــه از علــوم انســانی بیــرون میدهــد ،علــوم
انســانی را ماننــد علــوم طبعیــی قابــل تبییــن منیدانــد کــه
بــه نتیجههــای قطعــی و تجربــی ثابــت اســتوار اســت؛ بــه
بــاور دیلتــای ،در علــوم انســانی مــا بــا فهــم پدیدههــا رس و
کار داریــم و تعییــن فهــم درســت ،قطعــی و نهایــی ،امکانــی
نیســت کــه در علــوم انســانی بــه دســت بیایــد .آن کــه بــت

را میپرســتد هــم بــه نوعــی خــدا را میپرســتد؛ خدایــی
کــه توانــا در همــه امــور اســت؛ امــا بــت ،بــه عنــوان منــادی
حــارض از ایــن مفهــوم ،دیــد عقیدتــی او را اشــباع میکنــد
و یــا آن را وســیلهای میدانــد بــرای کرنــش در حضــور خــدا
و راز و نیــاز بــا آن.
در حــوزهی چنیــن برداشــتی از ایــن مفهــوم اســت کــه
ادیــان مختلفــی شــکل میگیــرد و فرقههــا و مذاهــب
دروندینــی بــا برداشــتهای مختلــف از متــون یکســان
دینــی ،بــه وجــود میآیــد .توجــه کنیــد بــه مذاهــب برآمــده
از متــون اســام کــه هــر کــدام بــرای نفــی دیگــری تأکیــد
دارنــد و خــود را برحقتــر جلــوه میدهنــد .ایــن تفــاوت
دیــدگاه ،در خوانــش هرمنوتیکــی از متــون دینــی اســت
کــه فعلیــت پیــدا میکنــد و پیــروان دیــن مشــخصی را بــه
مذاهــب مختلــف تقســیم میکنــد.
حــاال اگــر بــرای بــار دیگــر برگردیــم بــه نســبیتی کــه
انیشــتین بیــن مــرغ و خیابــان قائــل بــود و در فهــم مــان
از مــرغ و خیابــان نســبیت قائــل شــویم ،شــاید کار را بــرای
فهمیــدن امــور دیگــر ،از جملــه امــور مذهبــی آســانتر
کنــد .قائــل نشــدن نســبیت در برداشــتها از کنشهــای
اخالقــی ،فرهنگــی و اجتامعی-مذهبــی ،یکــی از مشــکالت
عمــدهی جهــان امــروز و خصــوص جهــان اســام اســت.
آنچــه بــه نــام افراطگرایــی مذهبــی و تروزیــزم شــکل
گرفتــه اســت ،برآمــد قطعیتــی اســت کــه بــا خوانشهــای
ســلفی از متــون دینــی بــه وجــود آمــده و تــوان پذیــرش یــا
قائــل شــدن نســبیت در همــهی امــور زندگــی را از آنــان
گرفتــه اســت .آن کــه بــرای برپایــی امــارت اســامی خــودش
را وســط خیابــان میکفانــد تــا دههــا نفــر را بــه خــون
بخوابانــد ،در حقیقــت بــه دنبــال فروریــزی نظــام جمهوریــت
اســت کــه فکــر میکنــد ،مخالــف ارزشهــا و فرمودههــای
اســامی اســت.
خوانــش هرمنوتیکــی یــا بازگذاشــن ایــن خوانــش در
جامعــه ،از یــک ســو کمــک میکنــد کــه خواننــده و مــن در
جریــان ســیالی از بازســازی فهــم و پیشفهــم در رفتوآمــد
باشــند کــه ایــن رفتوآمــد ،ســبب میشــود ،فهــم برآمــده
از پیشفهمــی کــه بــا فهــم یکجــا شــده و بــرای بــار
دیگــر رساغ مــن یــا پدیــده رفتــه اســت ،دچــار معنازایــی
و تفهــم بیشــر شــود .بــه بــاور گادامــر ،فهــم هــر چیــز در
بســر پیشفهــم ،تاریخمنــدی و وضعیــت آن کــه بــه دنبــال
فهمیــدن اســت ،اتفــاق میافتــد؛ بنــا بــر ایــن ،ادعــای فهــم
کامــل یــا آخــر از پدیــده یــا متنــی ،کاری اســت دشــوار و
ناممکــن .پــس اگــر قــرار باشــد بــرای بــار چنــدم بپرســیم
کــه «واقعــا چــرا مــرغ از خیابــان رد شــد؟» ،کــدم پاســخ
بــه نظــر تــان درســت خواهــد بــود و آیــا میشــود پاســخ
قناعتبخشــی کــه قابــل تعمیمدهــی داشــته باشــد ،بــه
ایــن پرســش داد؟ آنچــه م ـن میتوانــم بگویــم؛ ایــن اســت
کــه هیــچ پاســخی آن قــدر کامــل نخواهــد بــود کــه بتوانــد
زبــان متــام پاســخهای دیگــر را کوتــاه کنــد؛ هــر چنــد
کــه همیــن نفــی و جمل ـهی «کامــل نخواهــد بــود» بــاز هــم
قطعیتــی اســت کــه در دفــاع از نســبیت در جملــه اتفــاق
افتــاده اســت؛ قطعیتــی کــه جملـهی «کامــل نخواهــد بــود»
را مخالــف قطعــی جمل ـهی «کامــل خواهــد بــود» میکنــد.

جشن یلدا ثبت یونسکو شود

جشن یلدا ظرفیت این را دارد که در یونسکو ثبت شود
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زرتشــت اســت .او اســت کــه مفاهیــم را در محــور دوگانگــی ،خیــر
و رش یــا خــدا و شــیطان تولیــد کــرده و بقیــه بــه شــمول ادیــان
هیــچ حــرف تــازهای نیاوردنــد؛ فقــط هــان را تقلیــد کردنــد.
صبــح کابــل :آیــا بــرای یلــدا میتــوان تاریــخ مشــخصی را
بیــان کــرد؟
قنربعلــی تابــش :اگــر بخواهیــم بــرای بحثهــای متدنــی و
فرهنگــی ،تاریــخ مشــخصی را تعییــن کنیــم ،کار ســختی اســت.
چیــزی کــه در کتابهــای نوشــته شــده ،ایــن جشــن بــه «هوشــنگ
پیشــدادی» و بلــخ بامــی میرســد؛ ولــی مــا منیتوانیــم بــرای
هوشــنگ تاریخــی مشــخص کنیــم .برخــی آن را هفــت هــزار ســال
و برخــی ده هــزار ســال میگوینــد .امــا یلــدا پیــش از آن نیــز بــه
عنــوان یــک رســم و جشــن وجــود داشــته .چیــز تــازهای نیســت
کــه هوشــنگ آن را برگــزار کــرده باشــد.
صبــح کابــل :واژهنامــهی دهخــدا و فرهنگســتان ،یلــدا را بــه
معنــای تولــد مهــر ،مهرپرســتی و این مســائل تعبیــر کرده اســت؛ اگر
ایــن واژه بــا ایــن معانــی همــراه باشــد ،آیــا بــر ادعــای آنــان که یلــدا را
آییــن مهرپرســتی و مــردود میداننــد ،مهــر تأییــد منیگــذارد؟
قنربعلــی تابــش :اول ایــن کــه بــرای شــناخت یلــدا ،مراجعــه
بــه فرهنــگ عمومــی مثــل دهخــدا و فرهنگســتان بــه هیــچ وجــه
قبــول نیســت .مــا بایــد بــه منابــع معتــر و درجهیــک مراجعــه
کنیــم .قدیمیتریــن منبــع در ایــن قســمت« ،آثارالباقــی»
ابوریجــان اســت .ابوریحــان نــه تنهــا محقــق حــوزهی ایــران
باســتان کــه از هنــد هــم بــوده .یکــی از محققانــی کــه بســیار
برجســته و جزئینــگار حتــا از لحــاظ روشهــای پژهشــی بــوده،
ابوریحــان اســت .ابوریحــان ،چنیــن توصیــف کــرده کــه جشــن
خــورهروز اســت ،مبتنــی بــر ســتایش از طوالنــی شــدن روز
اســت و حتــا «نــودروز» هــم میگویــد کــه ســه مــاه را در بــر
ب
دارد .دهخــدا ایــن را از «برهــان قاطــع» گرفتــه کــه ایــن کتــا 
را محمــد حســین تربیــزی در قــرن دهــم هجــری نوشــته اســت.
در ایــن کتــاب تربیــزی گفتــه کــه یلــدا را نحــس میپنداشــتد
و مهرگرایــی در ایــن شــب وجــود دارد .برهــان قاطــع هــم تقریبــا
ماهیــت لغتنامــهای یــا دایرتاملعارفــی دارد کــه هیــچ منبعــی
را ذکــر نکــرده اســت .بنــا بــر ایــن ،اهمیــت اســتنادی نــدارد.
ایــن کــه چــرا شــایع شــده ایــن گــپ شــاید برگــردد بــه چهــل
ســال عمــر جمهــوری اســامی ایــران بــه شــمول فرهنگســتان،
تــاش کردنــد کــه ایــن گفتــه را شــایع کننــد .فرهنگســتان هــم
منیتوانــد در مــورد یلــدا و خیلــی از منابــع ایــران باســتان
یــک منبــع معتــر بــرای مــا تلقــی شــود .فرهنگســتان ســازمانی
اســت در خدمــت جمهــوری اســامی بــا رهــری «حــداد عــادل».
بســیاری از مفاهیــم را اینهــا تــاش کردنــد رنــگ اســامی
بدهنــد و اسالمیســازی کننــد .اینهــا حتــا از حرفهــای
ابوریحــان باخــر بودنــد؛ امــا توســط جمهــوری اســامی ،یــک
نــوع اسالمیســازی مفاهیــم ایــران باســتان جریــان دارد .اینهــا
تــاش کردنــد کــه بــا برچســب زدن ایــن حرفهــا مــردم را وادار
کننــد کــه از ایــن جشــن تجلیــل نکننــد و رنگوبــوی شــادی را
از آن دور کننــد .یلــدا هیــچ نــوع ماهیــت مهرپرســتی نــدارد؛ امــا
بــه مــرور زمــان ،هــر دیــن و آیینــی بــه آن رنگوبــوی خــودش را
داده اســت.
صبــح کابــل :حکومتهــا و خصوصــا حکومــت ایــران امــروز بــا
خلــط کــردن مذهــب بــه ایــن مفاهیــم دنبــال چیســت؟
قنربعلــی تابــش :ایرانیهــا ســعی میکننــد کــه متــام
مفاهیــم ایــران باســتان را اسالمیســازی و شیعهســازی کننــد.
مثــا از جشــن یلــدا ســعی میکننــد جنبــهی شــادیاش را
بگیرنــد؛ چــون جمهــوری اســامی بــا شــادی ،آهنــگ و موســیقی
مخالــف اســت؛ از یــک طــرف منیتــوان موجودیــت یلــدا را در
ایــران باســتان انــکار کنــد؛ چــون خــود را میــراثدار ایران باســتان
میدانــد ،مجبــور ایــن را طــوری تعریــف کنــد کــه غــم و غصــه
و نحــس اســت و فقــط ایــن جشــن خانوادگــی باشــد و مــردم در
خانـهی شــان بنشــینند کــه شــادی و جمــع شــدن گروهــی خــاف
رشیعــت و اســام اســت .ایــن تعابیــر در جامعــهی ایــران بــا زور
نیــزه و فشــار میتوانــد رســوخ کنــد؛ امــا در بیــن نســل روشـنفکر
و تحصیلکــردهی ایــران ایــن تعابیــر راهــی نــدارد و همــه ایــن
از روز و شــب و همچنــان جشــنهای دیگــری از قبیــل نــوروز و
چهارشنبهســوری بــه صــورت جمعــی تجلیــل میکنننــد.
صبــح کابــل :چگونــه میتــوان جلــو ایــن تعصــب ایــران امــروز
و مصــادرهی ارزشهــای فرهنگــی ایــران باســتان را بــه نفــع ایــران
جغرافیایــی امــروز گرفــت؟
قنربعلــی تابــش :اول ایــن کــه ایــران امــروز ،کــه عمــرش
 75ســال یــا یــک قــرن میگــذرد ،اولیــن چیــزی را کــه مصــادره
کردنــد ،نــام ایــران بــود؛ نــام ایــران در متــام منابــع مربــوط بــه
محوریــت بلــخ باســتان اســت کــه ایــن واضــح اســت .بحــث دوم،

بحــث خراســان اســت کــه خراســان در عــر متــدن اســامی
بــوده کــه متــدن اســام از خراســان اســت و یــک دورهی درخشــان
بــوده کــه بخــش عربــی و غربــی اســام چیــزی بــهنــام متــدن
نــدارد؛ اگــر دارد مربــوط بــه بلــخ و بخــارا اســت .ایرانیــان یــک
والیــت را یکجــای کــرده و بــه ســه والیــت تقســیم کــرده و یــک
والیــت بــهنــام خراســان دارنــد و مــا افغانهــا متأســفانه چنیــن
چیــزی نداریــم .مشــکل دیگــر حاکــان و فرهنگیــان نســل پیــش
مــا اســت .واقعیــت ایــن اســت کــه متــدن ایــران باســتان حیثیــت
پــدر و مــادری را بــه مــا دارد .ایــن هویــت مــا و افتخــار مــا اســت.
ایــران امــروز توانســته اســت در جهــان ایــران را بــا ایــران بلــخ
باســتان از لحــاظ جغرافیایــی تطابــق بدهــد .دلیــل عمــدهی آن
کــمکاری فرهنگیهــای مــا اســت و راه بیــرون رفــت آن خیلــی
ســاده اســت .مــا میتوانیــم بــا نوشــن چندتــا کتــاب بــه مــردم
آگاهــی دهیــم و جامعــهی خــود را آگاه کنیــم.
صبــح کابــل :زمانــی کــه رضاشــاه پهلــوی در ســال 1313
طــی مکتــوب رســمی بــه متــام ارگانهــای رســمی فرمــان داد کــه
بـه عــوض اســتفاده از پــارس یــا فــارس ،از ایــران بــه عنــوان کشــور
شــان اســتفاده کننــد ،آن زمــان ظاهــر شــاه کــه در افغانســتان
حاکمیــت داشــت و نســبت بــه دوســتیای کــه بــا رضــا شــاه
داشــت هیچگونــه دخالــت و مخالفتــی نکــرد؛ امــا اکنــون دولــت
و وزارت اطالعــات و فرهنــگ در بازدارندگــی آن چــی نقــش دارد؟
قنربعلــی تابــش :اولیــن مقــر مقامــات مــا بــوده و بایــد
مقامــات آن زمــان  ،مانــع میشــدند .مقامــات مــا فکــر میکردنــد
کــه ایــران و ایرانــی شــدن مربــوط یــک قــوم اســت .حــاال بایــد
مقامــات مــا ایــن را درک کننــد کــه خوشبختانــه رییسجمهــور
غنــی بــه ایــن درک رســیده و چنــدی پیــش طــی ســمینار تحــت
نــام « افغانســتان گهــوارهی زبــان فارســی دری» کــه در ارگ
برگــزار شــده بــود ،ایــن موضــوع مطــرح شــد کــه مــا هــر قــدر
کشــور پیرشفتــه هــم داشــته باشــیم ،منیتوانیــم بــدون افتخــارات
فرهنگــی و تاریخــی باشــیم .از قومیســازی ایــن مســأله دســت
بکشــیم و ماننــد عبدالحــی حبیبــی ،صدیــق فرهنــگ و آرینپــور
افتخــاری تــاش نکنیــم موضــوع را پشــتون ،تاجیــک و هــزاره
جلــوه دهیــم .ایــن ســه تــا ،کوشــش کردنــد موضــوع را قومــی
تحلیــل کردنــد.
صبــح کابــل :از کار اطالعــات فرهنــگ در پاسداشــت از
روزهــا و جش ـنهای ملــی ماننــد یلــدا و چهارشنبهســوری چقــدر
رازی اســتید؟
قنربعلــی تابــش :اصــا رازی نیســتم .البتــه که در افغانســتان
متــام نهادهــا فقــط اســم اســت و کمــر فعالیــت دارد و اطالعــات
فرهنــک کــه کارش پــاسداری از ارزشهــا اســت نیــز بیتوجــه
بــوده اســت .ایــن مســأله را مــن بــا رییسجمهــور نیــز مطــرح
کــردم و رییسجمهــور نیــز بــه ایــن نظــر اســت کــه آنــان بودجــه
را تنهــا بــرای معــاش کارمنــدان بــه مــرف میرســانند و هیــچ
دس ـتآوردی در ایــن زمینــه ندارنــد.
صبــح کابــل :جشــن یلــدا در افغانســتان در ســالهای
اخیــر توســط تاجیکتبارهــا و یــا فارســیزبانان گرامیداشــت
میشــود .آیــا جشــن یلــدا یــک جشــن قومــی و زبانــی اســت
یــا بــه عقیــدهی برخــی از اشــخاص یــک جشــن فراتــر از متــدن
اســت؟
قنربعلــی تابــش :ماهیــت جشــن یلــدا یــک جشــن طبیعــی
اســت .و منشــاء آن از بلــخ و یکــی از والیتهــای افغانســتان
کنونــی اســت .در ســاختار نظــام امــروز ،افغانســتان بــه عنــوان
«نشــنل اســتیت» یــا خانـهی مشــرک همـهی افغانهــا اســت؛ بنــا
بــر ایــن متــام افتخــارات تاریخــی مــا اگــر در هــرات اســت ،متعلــق
بــه یــک بامیانــی اســت متعلــق بــه یــک جاللآبــادی اســت و اگــر
در بلــخ اســت همیــن طــور بــه همــه متعلــق اســت .پیشــنهاد مــن
ایــن اســت کــه شــا وقتــی ایــن کار را در مــورد یلــدا میکنیــد،
چــه خــوب اســت کــه در ایــن فضــا ،نامــه یــا پیشــنهادی را نیــز بــه
حکومــت و وزارت اطالعــات و فرهنــگ افغانســتان بدهیــد کــه ایــن
را بــه یونســکو بدهنــد کــه بــه عنــوان یــک جشــن بــری و متدنــی
ثبــت شــود .اطالعاتــی کــه مــن دارم ایــن اســت کــه ایرانیهــا
ایــن پیشــنهاد را داده انــد؛ امــا از ســوی یونســکو پذیرفتــه نشــده
اســت .ایــن یــک فرصــت اســت بــرای مــا افغانســتانیها.
صبــح کابــل :آیــا میتــوان بــا اســتفاده از یلــدا و ایــن
جش ـنهای بومــی ،زمین ـهی گفتــان بهــری بــا دس ـتآوردهای
امــروزی بــر ایجــاد کــرد؟
قنربعلــی تابــش :اتفاقــا در حــال حــارض ،دانشمنــدان
بــری ،گرایــش بــه زنــده کــردن رس ـمهایی دارنــد کــه جنب ـهی
طبیعــی دارد .برعکــس رســمهایی کــه جنبههــای قومــی یــا
مذهبــی خــاص دارد ،برخــی از جشـنهای طبیعــی مثل نــوروز ،از
دسـتآوردهای بــری اســت و بــه کل بــر تعلــق دارد و بــه هیــچ

گرایــش فکــری و مذهبــی خاصــی منحــر منیشــود .یونســکو بــا
ثبــت نــوروز ،ایــن جشــن را یــک میــراث بــری عنــوان کــرده اســت
و کشــورهای بســیار زیــادی را در آن ثبــت کــرده کــه نــوروز در آن
جشــن گرفتــه میشــود؛ از هنــد گرفتــه تــا ترکمنســتان ،ایــران،
ترکیــه و تــا خیلــی از کشــورهای دیگــر .یلــدا نیــز بــه نظــر مــن
چنیــن ظرفیتــی دارد ،نــه تنهــا در ســطح افغانســتان ،بــل ظرفیــت
یــک جشــن جهانــی را دارد .جشــن کریســمس بــا وجــودی کــه
جبنـهی مذهبــی دارد ،امــا یــک جشــن جهانــی اســت ولــی یلــدا
مربــوط بــه هیــچ مذهــب و دینــی منیشــود.
صبــح کابــل :اساســا تجلیــل از یلــدا چــه مفهومــی را در
خــودش دارد و کســانی کــه تــاش بــرای تحلیــل از ایــن شــب
میکننــد دنبــال چــه اســتند.؟
قنربعلــی تابــش :اولیــن چیــز برابــری روز و شــب اســت
و دومیــن ســمبول آن ایــن اســت کــه روز رشوع میکنــد بــه
درازشــدن و شــب بــه کوتاهــی .چنــان کــه خورشــید از بنــد
شــب رهــا میشــود مــا هــم از بنــد ســیاهی و تاریکــی چــه در
عرصههــای سیاســی و فکــری خــود را رهــا کــرده و در جهانــی آزاد
و روشــن زندگــی کنیــم.
صبــح کابــل :بــا فــرا رســیدن شــب یلــدا جنــگ قطــع میشــد
و کشــن حیوانهــا نیــز در نزدیکــی ایــن شــب قطــع میشــد.
حتــا مخالفــان ایــران باســتان نیــز بــه آن احــرام میگذاشــتند و
در جنگهــا بــا ایــران باســتان ،آتشبــس اعــام میکردنــد کــه در
برخــی مــوارد باعــث میشــد صلــح دایمــی میــان متخاصــان بــه
وجــود بیایــد .آیــا میتوانیــم امــروز از ایــن جشــن بــه عنــوان منــاد
صلحخواهــی اســتفاده کنیــم؟
قنربعلــی تابــش :اتفاقــا صلــح موقــت و صلــح پایــدار داریــم،
کــه صلــح موقــت یعنــی آتشبــس اســت کــه یلــدا در خــود دارد.
در فرهنگــش هــم بــوده؛ مثــل عیدهــای مســلامنان و ایــن کــه
گاهــی طالبــان آتشبــس را رعایــت میکننــد و گاهــی هــم
منیکننــد؛ امــا بعــد دوم آن صلــح پایــدار اســت و زمانــی در
مملکــت حاکــم میشــود کــه در آن توســعه آمــده باشــد ،مشــارکت
اجتامعــی و برابــری آمــده باشــد و از همــه مهمتــر در بُعــد معرفتــی
و آگاهــی رونــق آگاهــی آمــده و معــارف مــا تقویــت شــده باشــد.
همـهی اینهــا در فرهنــگ یلدایــی قابــل طــرح اســت ،تــا آهســته
آهســته همنیشــینی و محبــت میــان مــردم جــای یــک شــب بــرای
همیشــه فراگیــر شــود.
صبــح کابــل :ابــو ریحــان بیرونــی میگویــد کــه یلــدا خــورهروز
اســت و دیگــری میگویــد کــه نحــس اســت؛ ایــن تفــاوت معنایــی
از یــک روز چــه پیامــی میتوانــد داشــته باشــد.؟
قنربعلــی تابــش :ابوریحــان زمانــی کــه در «آثارالباقیــه»
میگویــد خــورهروز؛ یعنــی روز خورشــید و گســرش خورشــید.
بــه نظــر مــن ایــن دو نظــر را در برابــر هــم طــرح کــردن درســت
نیســت؛ امــا موضــوع نحــس بــودن را در برهــان قاطــع تربیــزی ،در
قــرن دهــم مطــرح میکنــد کــه بــه نظــر مــن ایــن یــک برداشــت
ســلیقهای بــدون اســتناد تاریخــی اســت ،بــی آن کــه بــه فلســفهی
آن توجهــی داشــته باشــند.
صبح کابل :آیا ایران به تحریف از یلدا برخاسته است.؟
قنربعلــی تابــش :صــد در صــد آخوندهــای ایــران امــروز
ســعی میکننــد کــه متــام ارزشهــای ایــران باســتان را بــه
شــیوهی خاصــی از نــو تعریــف کننــد؛ مثــل ایــن کــه اینهــا
میگوینــد یلــدا نحــس اســت و امشــب را چــراغ روشــن کنیــم
و دعــا بخوانیــم کــه نحســی آن دفــع شــود .ایــن برداشــت بــا
فرهنــگ ایــران جمهــوری اســامی امــروز قابــل تطبیــق اســت.
خوشبختانــه مــا اگــر دگــر هیچــی نداریــم ،یــک نظــام آزاد
دموکراتیــک کــه داریــم و مــا بایــد در پرتــو ایــن نظــام ،هــان
حقیقتهــای تاریــخ باســتان خــود را خــوب بشناســیم و بــه ایــن
تعریفهــای متحجرانــه و ایدیولوژیکــی کــه از چهــار شنبهســوری
و یلــدا میشــود تــن نــداده و تفســیر درســتی از آن ارائــه کنیــم.
صبــح کابــل :پیــام تــان در مناســبت بــه یلــدا بــرای مــردم
چیســت؟
قنربعلــی تابــش :پیــام مــن در بــارهی شــب یلــدا ایــن اســت
کــه ایــن شــب بــه عنــوان یــک جشــن طبیعــی ،شــبی اســت کــه از
فــردا عمــر خورشــید بــه دراز شــدن اغــاز میکنــد .هیــچ ارتباطــی
بــه دیــن و آییــن خاصــی نــدارد و یــک جشــن صددرصــد طبیعــی
اســت و مــا همــه در برگــزاری ایــن جشــن رشکت کــرده ،از روشــنی
خورشــید اســتفاده کــرده و بــه بهانــهی ایــن جشــن محبــت،
مهربانــی و همنشــینی را در جامعــهی خــود کــه ســخت بــه آن
نیازمندیــم ،نهادینــه بســازیم .مهمتــر از همــه ایــن جشــن میــراث
بلــخ بامــی و میــراث مشــرک بــرای همـهی افغانســتانیها اســت.
ایــن جشــن ،ظرفیــت ایــن را دارد کــه بــه عنــوان یــک جشــن در
یونســکو ثبــت شــود.
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صبــح کابــل :تصویــر و تعبیــر شــا از شــب یلــدا و جشــن یلــدا
چیست ؟
قنربعلــی تابــش :بنــا بــه برداشــتی کــه مــن از متــون تاریخــی
ایــران باســتان (افغانســتان) دارم ،یلــدا ،واژهی رسیانــی اســت
بــه مفهــوم زایــش نــور .در ایــران باســتان ،بــه عنــوان آخریــن روز
دیمــاه (مــاه جــدی) تجلیــل میشــده .نــه تنهــا ایــن جشــن
کــه متــام جشــنهای ایــران باســتان ،ماهیــت طبیعــی دارد
تــا ماهیــت مذهبــی یــا آیینــی؛ ماننــد نــوروز یــا جشــنهای
دیگــر .در ایــران باســتان و مرشقزمیــن ،متــدن بــه اســاس
کشــاورزی اســتوار شــده اســت .شــاهکار طبیعــت یــا آنچــه کــه
باعــث زایــش در طبیعــت میشــود ،آفتــاب اســت .مــردم ایــران
باســتان بــه ایــن اهمیــت آفتــاب پــی بــرده بودنــد و بــا تجــارب
دریافتــه بودنــد کــه اول دیمــاه (جــدی) ،آفتــاب رشوع میکنــد
بــه گرمتــر شــدن و روز بــه طوالنــی شــدن .در واقــع میشــود
گفــت کــه آفتــاب در ایــن روز بــه عنــوان یــک کــودک دوبــاره تولــد
میشــود و ایــن تولــد دوبــارهی آفتــاب ،از دل تاریکتریــن شــب،
بــرای مــردم ایــن پیــام را داشــته اســت کــه ایــن شــب را جشــن
بگیرنــد .ابوریحــان بیرونــی ،دلیــل برگــزاری ایــن جشــن را همیــن
پیــروزی روشــنی بــر تاریکــی یــا روز بــر شــب گفتــه اســت .یکــی
از پیامدهــای شــب یلــدا ،دیــد و بازدیــد بــوده کــه مــردم کنــار هــم
جمــع میشــدند و بــا هــم ایــن شــب را جشــن میگرفتنــد .پیــام
سیاســی-اجتامعیای کــه شــب یلــدا بــا خــود داشــته ،ایــن بــوده
کــه فــردای شــب یلــدا ،طبــق روایــت بیرونــی ،پادشــاهان بــدون
تــاج و تخــت و نگهبانــان ،بــا لبــاس عــادی بیــن مــردم و دهقانــان
میرفتــه و از آنــان دیــد و بازدیــد میکــرده.
صبــح کابــل :در برخــی روایــات آمــده اســت کــه حتا غالمــان را
در ایــن روز آزاد میکردنــد ،نظــر بــه گفتـهی شــا کــه پادشــاهان
هــم بــدون تــاج و تخــت بیــن مــردم عــام میرفتنــد؛ آیــا میشــود
یلــدا را بــه عنــوان منــاد برابــری طبقاتــی و آزادی بدانیــم؟
قنربعلــی تابــش :دقیقــا! وقتــی پادشــاهان همــه شــأن و
مقــام شــاهی شــان را کنــار میگذاشــتند و بــدون ترشیفــات بنــا
بــر روایتهایــی بــا دهقانــان کنــار هــم مینشســتند ،ایــن پیــام را
میرســاند کــه ایــن روز پیــام مهربانــی داشــته و جشــن مهربانــی و
برابــری طبقاتــی بــوده و فاصلههــای طبقاتــی در ایــن روز از بیــن
برداشــته میشــده .فرصتــی بــوده کــه همــه کنــار هــم باشــند
و مــردم حــرف شــان را بــه پادشــاه بگوینــد و پادشــاه مشــکالت
مــردم را از نزدیــک ببینــد و بشــنود .هنــوز هــم یلــدا میتوانــد
فرصتــی باشــد کــه مقامــات عالیرتب ـهی دولتــی ،در ایــن روز بــا
مــردم نزدیــک شــوند و بــدون ترشیفــات ،از نزدیــک حــرف مــردم
را بشــنوند.
صبــح کابــل :گفتــه شــده کــه «یلــدا» ،واژهی رسیانــی اســت؛
رسیانــی بــودن واژهی یلــدا چــه پیامــی دارد؟
قنربعلــی تابــش :بنــا بــه مطالعاتــی کــه مــن دارم ،متــدن
ایــران باســتان ،قدیمیتریــن متــدن بــر اســت .از هفــت مرکــز
متدنــی جهــان بــه شــمول ،مــر ،چیــن ،هنــد ،بابــل ،ماوراءالنهــر
و بینالنهریــن ،قدیمیتریــن متدنــی کــه بــر دیگــر متدنهــا
تأثیرگــذار بــوده ،متــدن ایــران باســتان بــا محوریــت بلــخ بامــی
بــوده اســت .اصــل ایــن برداشــت از ایــران باســتان بــه دیگــر
جاهــا رفتــه اســت؛ ولــی آن را درونیســازی فرهنگــی کــرده انــد
کــه بــا واژهی یلــدا تعبیــر شــده اســت .معمــوال وقتــی یــک رســم
وســط فرهنــگ دیگــری م ـیرود ،آن را بــا زبــان خــود نامگــذاری
میکننــد.
صبــح کابــل :یعنــی میخواهیــد بگوییــد کــه ایــن واژه پــس از
آن کــه توســط رسیانیهــا بــر ایــن جشــن گذاشــته شــده ،دوبــاره
بیــن ایرانیــان آمــده و جــا افتــاده؟
قنربعلــی تابــش :متدنهــا حالــت دورانــی و چرخشــی دارد.
قرنهــا مرکــز متدنــی بلــخ بامــی بــوده ولــی بــه مــرور زمــان وقتــی
در مغربزمیــن مــیرود ،در مدتــی مــا شــاهد رکــود آن اســتیم
کــه بعــد توســط یونــان باســتان و اســکندر ایــن دادههــا دوبــاره
برمیگــردد بــه فرهنــگ مــا .ایــن واژهی رسیانــی در یــک چنیــن
چرخشــی وارد ایــران باســتان شــده اســت.
صبــح کابــل :برخیهــا اســتدالل میکننــد کــه جشــن یلــدا
در کنــار جشــنهای دیگــر ،در ابتــدا بیــن رسیانهــا بــوده کــه
بعــد از آن وارد فرهنــگ مــا یــا ایــران باســتان شــده اســت؛ شــا
ایــن حــرف را رد میکنیــد؟
قنربعلــی تابــش :مــن ایــن را قبــول کــرده منیتوانــم بــه
خاطــر پیشفرضــی کــه قبــا در مــورد ســابقهی متدنــی ایــران
باســتان گفتــم .متــام دس ـتآوردهای اولی ـهی بــر ،مثــل کشــف
آتــش ،خانهســازی و کشــاورزی ،اول در بلــخ باســتان شــده و
بعــد بــه دیگــر نقــاط جهــان مثــل چیــن ،هنــد ،مــر ماوراءالنهــر
و ...رفتــه اســت .ایــن گفتــه در کتــاب عبدالحــی حبیبــی،
مرحــوم غبــار ،و هــر کســی کــه تاریــخ نوشــته ماننــد تاریــخ
متــدن ولدورانــت ،آمــده کــه ســابقهی متدنــی بلــخ باســتان بــه
بیســت هزارســال و بیشــر از آن میرســد کــه از دیگــر متدنهــا
بــه پنجهــزار ســال قبــل میرســد .هیــچ کتــاب مســتندی بــه
انــدازهی دوتــا کتــاب وجــود نــدارد کــه یکــی کتــاب مقــدس
هندوهــا اســت .ایــن کتــاب ،ترانههــا و رسودههــای مــردم بلــخ
اســت کــه تبدیــل شــده اســت بــه کتــاب مقــدس هندوهــا .پــس از
آن کتــاب اوســتا اســت کــه در همیــن متــدن نوشــته شــده اســت
بــه عنــوان دو ســند قدیمــی مکتــوب و معتــر بــر .اگــر نــگاه
متدنــی بــه موضــوع داشــته باشــیم ،دسـتآورد بــری در فلســفه
و منطــق ،در ســه کلمــهی اوســتا خالصــه شــده اســت« :گفتــار
نیــک ،پنــدار نیــک و کــردار نیــک» .بیایــد یکــی بگویــد تازهتــر
از ایــن چــه ســخنی وجــود دارد .اگــر مــا کتــاب اوســتا را خــوب
بشــکافیم و تفســیر کنیــم ،بخشــی از فلســفه و منطــق اجتامعــی
در آن وجــود دارد کــه از او بــه بعــد هیــچ دینــی حــرف تازهتــر
نیــاورده اســت .نیچــه میگویــد کــه یــک ابرمــرد وجــود دارد و او
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اشــاره :بــدون شــک آنچــه تــا هنــوز در بــارهی جشــن
باســتانی شــب یلــدا گفتــه و نوشــته شــده اســت ،کافــی نیســت
و تــاش بــر ایــن اســت تــا جشــن شــب یلــدا بــه عنــوان میــراث
فرهنگــی افغانســتان در ســازمان یونســکو ثبــت شــود.
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زهرا سیاس
قصهگویــی بــرای کــودکان ،نقــش مهمــی در پــرورش
شــخصیت و خلقوخــوی آنهــا دارد و بــه والدیــن بــرای
برقــراری رابطــهی عاطفــی عمیقتــر بــا فرزنــدان کمــک
میکنــد .در بعضــی مــوارد ،یــک قصــه ،چنــان تأثیــری بــر
زندگــی و آینــدهی کــودک میگــذارد کــه گــان مــیرود بــا
آمــوزش از راههــای دیگــر ،منیتوانیــد بــه اهــداف تربیتــی
خــود برســید.
بــه دلیــل تأثیــر زیــاد قصههــا بــر روان کــودک ،بایــد بــه
محتــوای قصههــا ،حساســیت بیشــری نشــان دهیــد .بعضــی
از قصههــا از نظــر روانــی تأثیــر خوبــی بــرای کــودک نــدارد.
بــا اطــاع از نحــوهی تأثیــر قصههــا و روشهــای صحیــح
قصهگویــی ،میتوانیــد ســامت روان کــودک خــود را
افزایــش دهیــد.
قصهگویــی بــرای کــودکان ،مزیتهایــی دارد کــه بــه
عنــوان والدیــن منیتوانیــد آنهــا را نادیــده بگیریــد .بــا
قصهگویــی بــرای کــودک ،میتوانیــد بــه مزایــای زیــر دســت
پیــدا کنیــد:
 -1تقویــت عــادت کتابخوانــی در کــودک :از مزیتهــای
قصــه گفــن و کتــاب خوانــدن بــرای کــودک ،تشــویق و
ترغیــب او بــرای کتابخوانــی اســت .همچنیــن کــودکان
بــا الگوبــرداری از والدیــن کتابخــوان خــود ،ایــن عــادت را
پــرورش میدهنــد.
 -2تقویــت گــوش دادن و مترکــز کــودک :بــرای بیشتــر
کــودکان ،مترکــز روی یــک چیــز در طوالنیمــدت ســخت
اســت و آنهــا بیشــر عالقــه دارنــد صحبــت کننــد .قصهگویــی
بــرای کــودکان باعــث میشــود ،توجــه آنهــا بــه یــک موضــوع
بیشــر و مهــارت گــوش دادن فعــال در آنهــا تقویــت شــود.
 -3افزایــش مهارتهــای کالمــی :خوانــدن داســتان بــه
کــودک کمــک میکنــد تــا بــا کلــات جدیــد آشــنا شــود.
در روانشناســی کــودک ،قصهگویــی بســیار توصیــه شــده و
روانشناســان آن را یــک روش مناســب بــرای آمــوزش کلــات
جدیــد و تلفــظ درســت آنهــا میداننــد.
 -4تقویــت حافظــه :چنــد روز بعــد از خوانــدن داســتان
بــرای کــودک از او بخواهیــد کــه دوبــاره داســتان را بــرای شــا
بگویــد یــا از او بخواهیــد تــا جایــی کــه تاکنــون اتفــاق افتــاده
تعریــف کنــد .ایــن یــک راه بســیار خــوب بــرای تقویــت حافظــه
و مترکــز اســت.
 -5توامنندســازی خالقیــت و قــدرت تخیــل :گــوش دادن به
یــک داســتان باعــث میشــود تــا کــودک همــه شــخصیتها،
مکانهــا ،اشــکال و  ...را در یــک محیــط بــری واقعــی
تصــور کنــد .تــداوم ایــن کار ،باعــث افزایــش تخیــات کــودک
میشــود ،خالقیــت کــودک را بــاال میبــرد و بــه ذهــن کــودک
کمــک میکنــد کــه آزادانــه ایدههــای خــود را پــرورش دهــد.
 -6گســرش افــق شــناخت :کــودک ممکــن اســت
هرگــز فرصــت ســفر بــه کشــورهای مختلــف جهــان و دیــدن
فرهنگهــای متفــاوت را پیــدا نکنــد .بــا قصهگویــی ،کــودک
فرصــت مییابــد تــا بــا کشــورها و فرهنگهــای مختلــف آشــنا
شــود و اطالعــات خــود را در بــارهی آنهــا بــاال بــرد.
 -7آمــوزش علمــی آســانتر :قصهگویــی بــرای کــودکان
زمینـهی یادگیــری علمــی دارد .داســتانگویی کــودک را بــرای
یادگیــری موضوعــات مختلــف ،مشــتاقتر میکنــد .کــودک
زمانــی کــه در دنیــای واقعــی بــا موضوعهــای مشــابه قصــه رو
بــه رو میشــود ،کنــجکاوی بیشــری نشــان میدهــد.
 -8ارتبــاط و تعامــل بهــر :بعضــی وقتهــا کــودک بــا
ایــن کــه پــر از حــس کنــجکاوی اســت ،از ســؤال کــردن
دوری میکنــد .داســتانگویی بــه کــودک کمــک میکنــد،
بــرای یادگیــری مســائل جدیــد بپرســد و بــا اعتــاد بــه نفــس
بیشــری بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار کنــد.
 -9مواجهـهی آســان بــا موقعیتهــای دشــوار :وقتــی کودک
در رشایــط پیچیــده قــرار میگیــرد ،باعــث رسدرگمــیاش
میشــود .داســتانهایی کــه شــخصیتهای آن در رشایــط
دشــوار قــرار میگیرنــد ،بــه کــودک کمــک میکنــد کــه بهــر
رشایــط پیچیــده را درک کنــد.
روشهای صحیح قصهگویی برای کودکان
قصــه اگــر کوتــاه باشــد ،قــادر بــه دادن پیــام مناســب
نیســت و اگــر طوالنــی باشــد کســلکننده و باعــث بیمیلــی
کــودک میشــود؛ پــس قصــه نبایــد کوتــاه و یــا خیلــی بلنــد
باشــد .بــرای آن کــه قصــه تأثیرگذارتــر شــود ،رشایــط زیــر را
در نظــر بگیریــد.
• برای خواندن قصه یک مکان راحت انتخاب کنید.
• در قصــه گفــن حــرکات دســت و صــورت و صداهــای
مختلــف بــکار بربیــد و از کــودک بخواهیــد ایــن کارهــا را انجــام
دهــد کــه قصــه جذابتــر شــود.
• اگــر از خــود تــان داســتان میگوییــد ،بــه کــودک بگوییــد
داســتان را چــه کســی بــرایتــان گفتــه اســت یــا کجــا شــنیده
ایــد .بــه کــودک بگوییــد چــرا ایــن داســتان را بــرای گفــن
انتخــاب کــرده ایــد و ســعی کنیــد ،داســتانها را طــوری
انتخــاب کنیــد کــه عالقـهای خــاص در آنهــا بــه وجــود بیایــد.
• بــا صــدای بلنــد و رسعــت پاییــن قصــه بگوییــد .صــدای
شــا بایــد بیانکننــدهی احساســات در قصــه باشــد .مکــث در
جاهــای مناســب بــکار بربیــد.
• فرزنــدان تــان را درگیــر قصــه کنیــد و بــازی دهیــد؛ بــا
ســواالتی ماننــد «میفهمــی» کــودک را درگیــر قصــه کنیــد و
از او بخواهیــد قصــه را پیگیــری کنــد.
• بــا توجــه بــه دورهی مراحــل رشــدی ،قصههایــی متناســب
بــا درک و فهــم او انتخــاب کنیــد.

زندگی به رنگ زن

(روایتهای مستند از وضعیت زندگی زنان)

خواستگار اروپایی تضمینی برای خوشبختی نیست
افسانه یاس

ازدواج اجبــاری یــا تحمیلــی چــه بــر پــر
و چــه دخــر ،نوعــی خشــونت خانوادگــی بــه
شــار م ـیرود .یکــی از ابعــاد تــازهی خشــونت
خانوادگــی هامنــا گزینــش همــر از ســوی پــدر
و مــادر بــرای فرزنــدان پــر شــان اســت کــه در
خــارج از افغانســتان زندگــی میکننــد.
در ســالهای اخیــر مــا شــاهد ایــن بودیــم
کــه جوانــان بســیاری بــه صــورت تنهایــی بــرای
کار و یــا تحصیــل بــه کشــورهای دور و اروپــا و
ترکیــه یــا ایــران رفتــه انــد .ایــن پــران جــوان بــا
وجــود ایــن کــه دور از خانــوادهی شــان اســتند؛
امــا هنــوز تحــت ســلطه یــا فرمــان خانــواده
اســتند و در نهایــت ایــن پــدر و مــادر اســتند کــه
بــر خــاف میــل شــان بــرای آنــان همــری در
داخــل کشــور انتخــاب میکننــد.
بــرای آشــنایی و اجــرای مراســم نامــزدی بیــن
آن پــر دورافتــاده از وطــن و ایــن دخــر داخــل
وطــن تنهــا دو قطعــه عکــس بیــن خانوادههــا از
دخــر و پــر رد و بــدل میشــود و در کمتــر
مــواردی میتــوان رساغ داشــت کــه پــر و
دخــر بیــرون و داخــل افغانســتان بــا یکدیگــر
تلفونــی صحبــت کننــد.
متأســفانه بــه علــت رشایــط بــد اقتصــادی در
داخــل کشــور ،بــه محــض ایــن کــه خانــوادهای
مطلــع شــود دخــر شــان خواســتگاری در آن
ســوی مرزهــای کشــور دارد ،از شــادی بــال در
آورده و گــان میبرنــد کــه پرنــدهی ســعادت
بــر بــام خانــهی شــان نشســته اســت و بــدون
هیــچ تحقیــق و پرســانی حــارض میشــوند کــه
خواســتگار را بپذیرنــد.
بــا اتفــاق افتــادن ایــن نــوع رابطههــا و
ازدواجهــا ،ایــن دخــران اســتند کــه بیشــرین
آســیب را در پایــان ایــن نــوع زندگیهــا متحمــل
میشــوند .ایــن مــردان خــارج رفتــه اســتند کــه
در نهایــت لــب بــه اعــراض بــاز میکننــد بــه
بهانههــای محدودیــت در پوشــش و نــوع فکــر و
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اختــاف ســلیقهی شــان بــا زنــی کــه در داخــل
افغانســتان تــا کنــون زندگــی کــرده اســت .تنهــا
کاری کــه میتواننــد ایــن پــران انجــام بدهنــد
درخواســت فســخ نامــزدی شــان از ســوی دو
خانــواده و دخــران هــم کــه بــر طبــق روال
قربانــی انــد کــه بیشــر از پــران در ایــن نــوع
خواســتگاریها و وصلتهــا صدمــه میبیننــد.
درســت هامننــد خجســته ،دخــری کــه یکــی از
قربانیــان ایــن نــوع ازدواجهــا اســت .دخــر زیبــا
و بــا تحصیــات عالــی؛ امــا خانــوادهی خیلــی
ســنتی کــه عامــل اصلــی دردهــا و رنجهایــش
در زندگــی همیــن خانــواده بــوده اســت.
بیــش از یــک ســال قبــل خانــوادهای بــه
خواســتگاری خجســته میآینــد کــه خانــوادهی
ظاهــرا بافرهنــگ و دارای وضعیــت اقتصــادی
خــوب انــد؛ امــا از پــر شــان کــه خواســتگار
خجســته اســت ،چنــد عکــس اســت در حالــت
نشســته کــه بــه خجســته و خانــوادهاش نشــان
میدهنــد.
خواســتگار خجســته زیبــا و شــیکپوش
اســت و از ســوی دیگــر در یکــی از کشــورهای
اروپایــی زندگــی میکنــد .بعــد از دومرتبــه
رفتوآمــد خانــوادهی پــر ،باالخــره خانــواده
خجســته خواســتگاری آنهــا را قبــول میکنــد و
بــرای شــان جــواب مثبــت میدهــد .جوابــی کــه
از قبــل مشــورت خجســته را برایــش نگرفتــه انــد.
خجســته چــون خــود را در حــال عمــل انجــام
شــده میبینــد ،بــا ایــن تصــور کــه ازدواج بــا
پــری کــه در خــارج از کشــور بــه رس میبــرد،
میتوانــد او را خوشــبخت کنــد ،تــن بــه ایــن
ازدواج میدهــد .بعــد از ابــراز رضایــت خجســته،
پــر و دخــر دو مــاه را نامــزد میماننــد و
نامــزدش بعــد از دو مــاه بــرای برگــزاری مراســم
ازدواج بــه کابــل میآیــد .از آن جایــی کــه
همــهی خریدهــا را خانــوادهی نامــزدش انجــام
داده ،دیگــر بهانــهای بــرای دیــدن نامــزدش

نــدارد و تنهــا دیــدار شــان میمانــد بــرای روز
برگــزاری مراســم عروســی؛ اما در محفل عروســی
شــان ،خجســته و خانــوادهاش متوجــه معلولیــت
نامــزدش میشــوند .دامــاد دارای معلولیــت
ذهنــی اســت و تعــادل فکــری نــدارد؛ امــا حــاال
دیگــر دیــر شــده و کار از کار گذشــته اســت.
در جریــان مراســم هــم خجســته و هــم
خانــوادهی او بــه ایــن وصلــت اعــراض
نشــان میدهنــد؛ امــا دیگــر ســودی نــدارد و
منیتواننــد از ننــگ مهامنــان بــه ایــن مراســم
پایــان دهنــد.
خجســته بــه خانــهی شــوهر مــیرود .در
هــان شــب اول ازدواج شــان زمانــی کــه او
از برقــراری رابطــهی جنســی بــه شــوهرش
مخالفــت میکنــد ،شــوهرش او را بــه گونــه
وحشــیانه لتوکــوب میکنــد و میگویــد آیــا
قبــل از او بــا چنــد مــرد دیگــر در رابطــه بــوده
کــه حــاال او را منیخواهــد .شــوهرش بــا وجــود
مامنعتهــای خجســته بــر او تجــاوز میکنــد.
مــدت یــک هفتــه را خجســته در خانــهی
شــوهرش بــا خشــونتهای مختلــف شــوهرش
بــه رس میبــرد .بعــد از گذشــت یــک هفتــه بــه
بهانــهی مهامنــی ،بــا ســیاهی و کبودیهــای
باقیمانــده بــر بدنــش کــه ناشــی از لتوکــوب
شــوهرش اســت ،راهــی خانــه پــدریاش
میشــود و دیگــر حــارض بــه ادام ـهی زندگــی بــا
شــوهرش نیســت.
از آنجــا کــه پنهــان کــردن عیــوب طرفیــن
قبــل از ازدواج ،مطابــق قوانیــن افغانســتان از
جملــه مــواردی اســت کــه یــک زن میتوانــد
دعــوی تفریــق بــه ســبب رضر را بــا ادعــا بــر
آن بــاز کنــد ،خجســته بــا همــکاری یکــی
از نهادهــای مدافــع حقــوق زنــان پرونــدهی
تفریقــش را بــاز میکنــد تــا باشــد از ایــن
خشــونتها و ازدواج تــوأم بــا فریــب و دروغ
رهایــی یابــد.

(یادداشتهای عزیز رویش از دانشگاه یل  20 -اگست تا  20دسامرب )2010

ریکاردو تیران از نیکاراگوا
عزیز رویش
بعد از ظهر ،آدام ،پرس جوانی که با آقای دانیل همکاری
دارد ،مرا به منزمل رهنامیی کرد .آپارمتانی چوبی دومنزله با
سالُن تلویزیون و مالقات ،آشپزخانه و تجهیزات آن ،اتاقهای
اسرتاحت و حامم و هوای خوش و جالب و منظرهی زیبا از
پنجرهها در هر دو سمت .با یک محاسبهی ساده ،تصمیم
گرفتم حداکرث از خیر متاشاکردن تلویزیون بگذرم و وقت
آن را در اتاق باالیی که محل اسرتاحت نیز است ،به مطالعه
اختصاص دهم .امور آشپزخانه را مشغولکننده تشخیص
کردم؛ اما حس کردم گفنت از این دریافت با دیگران ،خندهدار
است .تصمیم گرفتم در مورد رسیدگی به امور آشپزخانه بعدا
تصمیم مناسبتری بگیرم .رسی به سوراخسنبههای اتاقهای
پایین زدم و دیدم که مملو از اشیا و لوازم گونهگون است که
منیدانم چرا و برای چه انبار شده بودند .زحمت بازرسی و
دیدار آنها را نیز زاید یافتم و زود برگشتم به اتاق باالیی که
به وقت افغانستان ،دقیقا وقت اسرتاحت بود :ساعت  11شب
به وقت افغانستان .شاید هم نبود؛ اما من از بس احساس
خستگی میکردم ،افتادم و تنها وقتی بیدار شدم که دیدم
دروازه را به شدت میکوبند .پرویز ابراهیمی و حبیب رهیاب
بودند که به محض دریافت ایمیل من رسیده بودند تا هم
دیداری تازه کنیم و هم ببینیم چه کارهای عاجلی است که
باید انجام دهیم .پشیامن شدم که چرا آنها را خرب دادم و
خوب بود اندکی دیرتر میرسیدند تا میتوانستم راحتتر
باشم .لحظهای صحبت و گفتوگو کردیم و بعد رفتیم برای
خرید .شهر را در کنار پرویز و رهیاب گشت زدیم و رضوریات
اولیهی آشپزخانه را از مغازه گرفتیم که پول همه را نیز رهیاب
پرداخت کرد و مرا ممنون خود ساخت که مهامنش در شهر
جدید استم.
***
رهیاب سیستم انرتنت را هم فعال کرد و بعد با هم
نشستیم و فیلم گفتوگوی من با حشمتغنی احمدزی را
متاشا کردیم و تبرصههایی صورت گرفت و قرارهای بعدی با
پرویز و رهیاب گذاشته شد و من دوباره افتادم بخوابم .رأس
ساعت  12:30از خواب بیدار شدم .این هامن وقتی بود
که در افغانستان بیدار میشدم .رشوع کردم به پاسخگویی
به ایمیلها .مسنجر را هم باز کردم که هر کسی مثل من
بیدار بود بیاید تا با هم دیداری تازه کنیم .با افغانستان
متاس برقرار شد و از حال و احوال آنجا باخرب شدم .با بالل
و اکربی و خیلیهای دیگر .نزدیکیهای صبح باز دیدم که
رسم گیج میرود .از زمانی که از هواپیام بیرون آمده بودم،
شاید جمعا دو یا سه ساعت نخوابیده بودم .با این هم،

تصمیم داشتم کارم را دوام دهم و این بهرت است از خوابیدن
زورکی .مقاالتی را که برای «قدرت» الزم بودند نوشتم و برای
استاد رسامد ارسال کردم و کاغذهایی را که دانشگاه داده
بود و فهرست برنامهها و حقوق و وجایب اعضای برنامه را
مشخص میکرد ،مرور کردم تا این که دیدم وقت رفنت به
«بیتسهوس» است و باید آماده شوم« .بیتسهاوس» هامن
جایی است که در منزل سوم آن ،کنفرانسها و برنامههای
مرتبط با برنامهی «ورلدفیلوز» برگزار میشود.
***
ریکاردو تیران از نیکاراگوا
آقای ریکاردو تیران اهل نیکاراگوا است .جوانی در حدود
بیست و هشت یا سی سال .از خودش نپرسیدم .حدسم
چنین میگفت .تحصیلکردهی امریکا و آشنا با زبان و
فرهنگ امریکایی .پدرش از کسانی بوده است که در جریان
جنگهای نیکاراگوا فرار کرده و به امریکا آمده است .ریکاردو
هم اینجا بزرگ شده و تحصیل کرده است؛ اما مدتی است
برگشته کشورش تا مردم را در نجات از فقر و بیکاری کمک
کند .هدف او تشویق تجارتها و تشبثات کوچک است .هوش
و ذکاوت فوقالعادهاش اولین چیزی بود که مرا به خود جلب
کرد .دیدم نگاهش به دنیا و کار و تجارت ،آموزنده است .او
نخواسته است از مدلهای کلیشهای برای حامیت مردم عادی
استفاده کند و مثال مانند بانکهای امریکایی که به کشورهای
مختلف میروند تا به مردم کمک کنند ،پول در اختیار مردم
قرار دهد و بعد از آنها بخواهد تا متام عمر ممنونش باشند.
طرح ریکاردو این است که چگونه مردم اعتامد میکنند که
خود شان به کار و تجارت و اشتغالهای درآمدزا بپردازند بدون
این که چشم شان زیاد به کمکهای بیرونی دوخته باشد.
از ریکاردو در مورد حکومت و نظام سیاسی نیکاراگوا
پرسیدم که آیا برای طرحهای او مساعدتکننده است یا
مزاحم؟ گفت :حکومت نیکاراگوا همچنان از فساد اداری رنج
میبرد؛ اما این باعث منیشود که او کارش را دوام ندهد.
ریکاردو گفت :تالش میکند با تشویق مردم به کار و فعالیت
مثبت ،اصالحات کشورش را در ردههای پایین کمک کند .از
ریکاردو پرسیدم که در صورت فساد و ناکارگی حکومت ،آیا
میتواند امیدوار باشد که تشویقهای اقتصادی او برای مردم
بتواند اعتامد خلق کند؟ این سوال ،او را اندکی به فکر فرو
برد .گفت :این یکی از چالشهای بزرگ در راه اوست؛ اما
گفت :در این زمینه باید بیشرت صحبت کنیم .از او در مورد
دیدگاههای پائولوفریر پرسیدم .چیزی منیدانست ولی وقتی
برایش رشح دادم که دیدگاههای پائولوفریر چگونه توانسته
است در کشورهای امریکای التین توجهاتی را به خود
جلب کند و این دیدگاه چه نکتههای درخور ستایشی دارد،
عالقهمندی نشان داد بیشرت حرف بزنیم.
در جریان صحبت با ریکاردو متوجه شدم که جهان ما
با همهی رشد و پیرشفت در عرصهی تکنولوژی و وسایل

ارتباطات جمعی ،دارای چه ازهمگسیختگی فراوانی است
و روابط چقدر در خطوط ناهمگون از همدیگر عبور و مرور
دارند .پائولوفریر از این رس امریکای التین راهش را تا آن سو
باز میکند؛ اما کسی مانند ریکاردو که به دلیل موفقیتهای
اقتصادی و نقش مثبت خود در تشویق رسمایهگذاریهای
کوچک تا یل رسیده است ،از آن هیچ چیزی منیداند.
ریکاردو ،بر عالوهی این از حوادث و تحوالت برزیل و کوملبیا
و مکزیک و بولیوی نیز معلومات خیلی اندکی داشت؛ اما در
مورد امریکا خیلی چیزها را میدانست .برای ریکاردو گفتم
که پائولوفریر در میان فارسیزبانان بیشرت با کتاب «آموزش
ستمدیدگان» معروف شده است .وی که نویسندهای برزیلی
و دارای تفکرات چپ است ،سیستم آموزشی کشورهای
رسمایهداری را به دلیل این که از منبع قدرتمندان تغذیه
میکند ،به حال ستمدیدگان مفید منیداند و معتقد است که
در همچون نظام آموزشی ،ستمدیدگان هر چه بیشرت به سوی
انفعال کشانده میشوند و از هر گونه خالقیتی که استعداد
مستقل و اعتامد به نفس را در آنان تقویت کند ،باز میمانند.
پائولو نظام آموزشی جهان کنونی را به عنوان شبکههای
سلطهگری و بردگی خلقها در جهان سوم معرفی میکند.
اصول آموزش پائولوفریر بر توانایی افراد برای فراگیری،
دگرگونی و رهایی خویش از رشایط رسکوبکنندهی جهل ،فقر
و استثامر استوار است .وی توصیه میکند که فراگیرندگان
با واقعیتهای خاص زندگی و مسائل مربوط به آن متاس
مستقیم داشته باشند و فشارها و محدودیتهایی را که از
سوی ساختار اجتامعی و ایدیولوژی رسمی تحمیل میشود،
تجزیه و تحلیل کرده و در برابر آن مقاومت کنند .وی همچنین
مشارکت در کوششهای رهاییدهنده را مورد تأکید زیاد قرار
میدهد .یکی از نکتههای مهم در اندیشههای پائولوفریر
تأکید او بر نقش کارهای جمعی برای رهایی است .او معتقد
است که نیروهای فردی به سادگی میتوانند نابود شوند و یا
مورد رسکوب قرار گیرند؛ اما وقتی نیروها به هم پیوند مییابند
هم از قدرت پیشروندگی و هم از قدرت مقاومت فوقالعادهای
برخوردار میشوند .زمانی که با فریده صحبت میکردم ،او از
یک دانشمند بنگالدیشی به نام محمد یونس یاد کرد که گویا
کتابش جایزهی نوبل را نیز از آن خود کرده است .محمد یونس
نیز در پروژههای اقتصادی خود از دیدگاهی شبیه پائولوفریر
متأثر است.
برای ریکاردو پیشنهاد کردم که اندیشههای پائولوفریر
را مورد بررسی قرار دهد ،شاید بتواند در بخشی از برنامهها
و پروژههای اقتصادی او مؤثر متام شود .البته من هم از
تازهترین تأثیرات اندیشههای پائولوفریر در امریکای التین
چیز زیادی منیدانم؛ اما وقتی انجنیر علی حنیف به
افغانستان آمده بود ،معلوماتی در این مورد از او دریافت کردم
که مایهی دلگرمی و عالقهمندی بیشرت من به دیدگاههای
پائولوفریر در افغانستان میشد.

عملیات ناموفق نیروهای امنیتی؛
نظامالدین قیصاری کجاست؟

ریاست اجرایی :ادعای جعل اسناد
«حنیف دانشیار» بررسی شود
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اشتراک در روزنـامـه

مســؤوالن محلــی در والیــت بامیــان،
میگوینــد کــه بیــش از  1400دانشــجو ،از
دانشــگاه ایــن والیــت فــارغ شــده انــد.
دفــر مطبوعاتــی والــی بامیــان ،روز
دوشــنبه ( 25قــوس) بــا نــر اعالمیــهای،
گفتــه اســت کــه  1483دانشــجو از 34
رشــتهی تحصیلــی ،فــارغ شــده انــد.
طاهــر زهیــر ،والــی بامیــان ،در مراســم
فراغــت ایــن دانشــجویان ،از رهــری
دانشــگاه ایــن والیــت خواســت تــا در
راســتای تقویــت کیفیــت و تبدیــل شــدن
ایــن دانشــگاه بــه یــک دانشــگاه معتــر
ملــی ،تــاش کننــد.
او ،فراغــت دانشــجویان را بــه مثابــهی
مســدود شــدن دروازههــای محرومیــت و فقــر
و گشــوده شــدن دروازههــای علــم ،آگاهــی،
معرفــت و ظرفیــت تشــبیه کــرد .آقــای
زهیــر ،افــزود کــه توســعهی انســانی ،کســب
مهارتهــا ،تخصــص و باالبــردن ظرفیتهــای
انســانی ،از ملزومــات توســعه اســت.
آقــای زهیــر ،بــر حامیــت ادارهی محلــی
بامیــان از برنامههــای توســعوی و انکشــافی
دانشــگاه بامیــان ،تأکیــد کــرد.
در همیــن حــال ،محمــد محقــق ،معــاون

دوم ریاســت اجرایــی ،فراغــت دانشــجویان
دانشــگاه بامیــان را تربیــک گفتــه و تأکیــد
کــرده اســت کــه هنــوز هــم تبعیــض علیــه
مــردم مناطــق مرکــزی جریــان دارد.
او گفتــه اســت« :مکاتــب بامیــان ،حتــا
در ســطح یــک لیس ـهی کشــورهای پیرشفتــه
نیســت و دخــران و پــران مجبــور انــد در
خانههــای کرایــی و پسکوچههــای بــازار
بامیــان ،ليليــه گرفتــه و دورهی تحصيــل خــود
را ســپرى کننــد».
ایــن در حالــی اســت کــه مقامهــای محلــی
بامیــان ،همــواره از نبــود دانشــگا ه معیــاری در
ایــن والیــت انتقــاد کــرده انــد .بیشــر مراکــز
آموزشــی در ایــن والیــت نیــز ســاختامن نــدارد
و دانشآمــوزان از روی ناگزیــری ،در مغارههــا
درس میخواننــد.
والیــت بامیــان در مرکــز افغانســتان
موقعیــت دارد و یکــی از امنتریــن والیتهــای
ایــن کشــور اســت .هرچنــد هرازگاهــی
هراسافگنــان طالــب بــاالی بخــش از ایــن
والیــت حملــه میکننــد؛ امــا چنــدی قبــل
والــی ایــن والیــت در یــک نشســت خــری
در کابــل ،گفــت کــه مــردم بامیــان از نــگاه
ی ندارنــد.
امنیتــی هیــچ نگرانــ 
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یوســف نورســتانی ،رییــس پیشــین کمیســیون مســتقل
انتخابــات و عضــو برحــال مجلــس ســنا ،از ســوی یــک
دادگاه فــدرال در امریــکا ،بــه دلیــل رسقــت از بودج ـهی
عمومــی ،مجــرم شــناخته شــده اســت.
وزارت عدلیــهی ایــاالت متحــد هی امریــکا ،بــا نــر
اعالمی ـهای گفتــه اســت کــه آقــای نورســتانی ،در دادگاه
منطقــهی جنوبــی کالیفرنیــا ،اعــراف کــرده اســت کــه
از مــاه جــوالی  ۲۰۱۵و دســامرب  ۲۰۱۸میــادی ،در
مــورد ســفرها و محــل اقامتــش دروغ گفتــه و بــه گون ـهی
غیرقانونــی ،بیــش از صــد هــزار دالــر از بودجــهی رفــاه
اجتامعــی دولــت امریــکا ،دریافــت کــرده اســت.
آقــای نورســتانی ،پذیرفتــه اســت کــه در ســال ۲۰۱۵
میــادی ،تقاضــای دریافــت کمکهــای دولتــی را کــرده
بــود .ایــن امتیــار ،تنهــا بــه افــرادی داده میشــود کــه
در خــاک ایــاالت متحــد هی امریــکا زندگــی میکننــد.
آقــای نورســتانی ،ســفرهای خارجــی خــود را نیــز از
حکومــت امریــکا پنهــان کــرده بــود .بــر اســاس قانــون
امریــکا ،افــرادی کــه بیــش از  ۳۰روز در خــارج از کشــور بــه
رس میبرنــد ،مکلــف انــد کــه بــه حکومــت گــزارش بدهنــد.
او ،گفتــه اســت کــه ســفرها و نداشــن اقامــت در
ایــاالت متحــد هی امریــکا را پنهــان کــرده ،بیــش از ۲۷
هــزار دالــر را از ایــن طریــق گرفتــه و بیــش از  ۷۳هــزار
دالــر هــم خــرج هزینههــای درمانــیاش شــده اســت.
وزارت عدلیـهی ایــاالت متحــد هی امریــکا ،گفتــه اســت
کــه یوســف نورســتانی ،در حالــی کــه در افغانســتان کار
میکــرد؛ بــا ارائــهی معلومــات نادرســت ،از حکومــت
ایالتــی نیــز امتیــاز میگرفــت.
بــا ایــن حــال ،آقــای نورســتانی ،گفتــه اســت کــه
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فارغ شدند

نورستانی به رسقت
پول اعرتاف کرد
ایــن پولهــا را ،دوبــاره بــه خزانــهی دولــت امریــکا بــر
میگردانــد .در حــال حــارض ،او بــا حــد اکــر  ۱۰ســال
زنــدان و پرداخــت  ۲۵۰هــزار دالــر جریمــهی نقــدی
مواجــه اســت.
قــرار اســت کــه دادگاه ،حکــم نهایــی در مــورد آقــای
نورســتانی را در نهــم مــارچ ســال  ۲۰۲۰اعــام کنــد.
بــا ایــن حــال ،حکومــت افغانســتان ،بــه ایــن موضــوع
واکنــش نشــان داده و گفتــه اســت کــه هیــج کســی در
هیــچ مکانــی منیتوانــد مافــوق قانــون باشــد.
صدیــق صدیقــی ،ســخنگوی ریاســتجمهوری ،گفتــه
اســت ،در صورتــی کــه آقــای نورســتانی مرتکــب عمــل
غیــر قانونــی در ایــاالت متحــد هی امریــکا شــده باشــد،
نهادهــای عدلــی و قضایــی آن کشــور میتواننــد در
مــورد او تصمیــم بگیرنــد.
آقــای صدیقــی گفتــه اســت« :جــرم یــک عمــل شــخصی
اســت .هیــچ کســی ،در هیــچ مکانــی منیتوانــد مافــوق
قانــون باشــد .یوســف نورســتانی ،شــهروندی افغــان-
امریــکا را دارد .در صورتــی کــه آقــای نورســتانی مرتکــب
عمــل غیــر قانونــی در امریــکا شــده باشــد ،نهادهــای
عدلــی و قضایــی آن کشــور میتواننــد در مــورد او
تصمیــم بگیرنــد».
یوســف نورســتانی ،چنــد مــاه پیــش ،از ســوی دادگاه
مبــارزه بــا جرایــم ســنگین در افغانســتان نیــز بــه جــرم
برداشــن یــک میلیــون افغانــی از پــول تصــدی ملیبــس
در زمــان مأموریتــش بــه عنــوان والــی هــرات ،بــه  ۱۳مــاه
زنــدان و پرداخــت یــک میلیــون افغانــی جریمــه محکــوم
شــد؛ امــا تــا کنــون ،بــه دلیــل مصؤونیــت ناشــی از
عضویــت در مجلــس ســنا ،بازداشــت نشــده اســت.
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عملیــات نظامــی بــرای بازداشــت نظامالدیــن قیصــاری،
فرمانــدهی پیشــین نیروهــای محلــی والیــت فاریــاب،
یکشــنبه شــب ( 24قــوس) ،پــس از  24ســاعت ،پایــان
یافــت .در جریــان ایــن عملیــات ،هشــت تــن از افــراد
قیصــاری جــان باختنــد و  ۳۰نفــر دیگــر بازداشــت شــدند؛
امــا آقــای قیصــاری ،موفــق بــه فــرار شــد.
بشــیراحمد تهینــج ،ســخنگوی حــزب جنبــش ملــی
اســامی افغانســتان ،بــه روزنامــهی صبــح کابــل میگویــد
کــه تــا کنــون ،از رسنوشــت آقــای قیصــاری ،جزئیاتــی در
دســت نیســت.
او میافزایــد« :میخواســتیم پادرمیانــی کنیــم؛ امــا
مقامهــای محلــی بلــخ تصمیــم خــود را گرفتنــد ،چــون
از مرکــز دســتور داشــتند و حــاال  8نفــر کشــته 20 ،نفــر
زخمــی و حــدود  30نفــر را هــم بازداشــت کردنــد .اگــر طــرح
پادرمیانــی مــا پذیرفتــه میشــد ،ایــن اتفاقــات منیافتــاد،
هــم حکومــت مرکــزی پیــش مــردم بــیآب منیشــد و هــم
ایــن قــدر نفــر کشــته منیشــدند».
پیــش از ایــن ،گزارشهایــی وجــود داشــت کــه گویــا
نظامالدیــن قیصــاری ،توســط افــراد جــرال عبدالرشــید
دوســتم ،معــاون اول ریاســتجمهوری ،از محــل درگیــری
نجــات یافتــه و بــه شــهر شــرغان والیــت جوزجــان منتقــل
شــده اســت؛ امــا آقــای تهینــج در ایــن بــاره میگویــد« :راه
شــرغان-مزار بــه شــدت ناامــن اســت و در چنیــن رشایطــی،
فکــر نکنــم آقــای قیصــاری بــه شــرغان رفتــه باشــد .از محــل
اقامــت دقیــق آقــای قیصــاری اطــاع دقیقــی در دســت
نیســت؛ ولــی میدانیــم کــه او از درگیــری در مزاررشیــف،
جــان ســامل بــه در بــرده اســت».
پولیــس بلــخ ،ادعــا میکنــد کــه حکــم بازداشــت
آقــای قیصــاری را از نهادهــای عدلــی و قضایــی بــه اتهــام
زورگویــی ،داشــن تفنـگداران غیرمســؤول و غصــب زمیــن،
دارنــد.
اجمــل فایــز ،فرمانــدهی پولیــس بلــخ ،میگویــد کــه
نظامالدیــن قیصــاری ،از طریــق باغــی کــه در مجــاور
خانــهاش در مــزار رشیــف قــرار دارد ،فــرار کــرده اســت.
او میافزایــد کــه نیروهــای پولیــس پــس از بازرســی ،از
خانــهی آقــای قیصــاری ،بطریهــای رشاب و زنگهــای
«بچهبــازی» پیــدا کــرده انــد.
امــا ،عنایتاللــه بابــر فرهمنــد ،عضــو ارشــد حــزب

جنبــش اســامی افغانســتان ،ادعــا کــرده اســت کــه
حکومــت تــاش دارد تــا بــه بهانههــای مختلفــی چــون
غصــب زمیــن ،نظامالدیــن قیصــاری را ،از بیــن بــرد .او
افــزوده اســت« :جــرم قیصــاری فراتــر از غصــب زمیــن اســت
و ریشــه در عقدههــای مرتبــط بــه تبــارش دارد».
بــا ایــن حــال ،باشــندگان شــهر مزاررشیــف ،روز
دوشــنبه ( 25قــوس) کشــتار افــراد نظامالدیــن قیصــاری
توســط نیروهــای امنیتــی را جنایــت جنگــی خوانــده و بــا
انتقــال تابــوت آنهــا بــه دفــر مقــام والیــت بلــخ ،خواســتار
محاکم ـهی نیروهــای امنیتــی و دســتوردهندگان حملــه بــر
خانــهی آقــای قیصــاری شــدند.
از ســویی هــم ،شــاری از اعضــای مجلــس مناینــدگان،
عملیــات نظامــی بــر خانــهی نظامالدیــن قیصــاری در
شــهر مزاررشیــف را« ،هجــوم بیرحامنــه و جنایــت جنگــی»
خوانــده و خواســتار محاکم ـهی فرماندهنــدگان آن شــدند.
رحمتاللــه نبیــل ،نامــزد ریاســتجمهوری نیــز
میگویــد کــه حکومــت بــرای بازداشــت نظامالدیــن
قیصــاری ،هیــچ اســناد و شــواهدی نــدارد و بــدون هیــچ
دلیلــی ،خانــهی او را مببــارد کــرده اســت.
آقــای نبیــل ،در برگــهی فیسبــوک خــود ،خطــاب بــه
حکومــت نوشــته اســت« :در صورتــی کــه شــا اســناد و
شــواهدی داشــته باشــید ،راههــای زیــادی بــرای بازداشــت
قیصــاری وجــود دارد .مطمــن اســتم کــه قیصــاری بــرای
اعــراف ،خــودش در نهادهــای قضایــی حــارض میشــد؛
امــا شــا بیهیــچ دلیلــی در داخــل شــهر خانــهی او را
مببــارد کردیــد».
نظامالدیــن قیصــاری ،باشــندهی روســتای توپخانــهی
ولســوالی قیصــار والیــت فاریــاب اســت .او پیــش از ایــن ،بــه
عنــوان مناینــدهی باصالحیــت عبدالرشــید دوســتم ،معــاون
اول ریاس ـتجمهوری و رهــر حــزب جنبــش ملــی اســامی
افغانســتان ،در والیــت فاریــاب کار میکــرد و در رسکــوب
طالبــان در ایــن والیــت ،نقــش بــارزی داشــت؛ امــا پــس از
آن کــه آقــای دوســتم بــرای دو ســال از کشــور تبعیــد شــده
بــود ،نیروهــای امنیتــی ،نظامالدیــن قیصــاری را از والیــت
فاریــاب بازداشــت و بــه کابــل انتقــال دادنــد .آقــای قیصــاری
نزدیــک بــه شــش مــاه در حبــس امنیــت ملــی قــرار داشــت
و پــس از رهایــی ،بــه مخالفــان رسســخت آقــای دوســتم
تبدیــل شــد.

ریاســت اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی ،تأکیــد
میکنــد کــه ادعــای جعــل و تزویــر اســناد از ســوی
محمدحنیــف دانشــیار ،عضــو کمیســیون مســتقل
انتخابــات ،بایــد مــورد بررســی قــرار بگیــرد.
امیــد میثــم ،معــاون ســخنگوی ریاســت اجرایــی ،بــه
روزنامـهی صبــح کابــل میگویــد کــه ادعــای مطــرح شــده
در مــورد جعــل و تزویــر اســناد ،بایــد بهگون ـهی جــدی از
ســوی نهادهــای عدلــی و قضایــی بررســی شــود.
روزنامــهی اطالعــات روز ،در یــک گــزارش تحقیقــی،
دریافتــه اســت کــه محمدحنیــف دانشــیار ،عضــو برحــال
کمیســیون مســتقل انتخابــات ،ســن قانونــی را بــرای
عضویــت در کمیســیون نــدارد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،آقــای دانشــیار ،بــه کمیتـهی
گزینــش کمیشــران کمیســیونهای انتخاباتــی تذکــرهی
مثّنــا بــا شــارهی  ۸۱۲۷۵۱را بهعنــوان ســند تابعیــت
ارائــه کــرده اســت .در ایــن تذکــره ،آقــای دانشــیار در
ســال  ۱۳۸۲بیســت ســال ســن داشــته و متولــد ســال
 ۱۳۶۲اســت .امــا گــزارش نشــان میدهــد کــه آقــای
دانشــیار در اولیــن تذکــرهاش ،متولــد ســال  ۱۳۶۴بــوده
و در زمــان عضویــت در کمیســیون انتخابــات۳۳ ،ســاله
بــوده اســت.
قانــون انتخابــات ،رشایــط عضویــت در کمیســیون
انتخابــات را « ۳۵ســال» ســن تعییــن کــرده اســت .در
بنــد پنجــم ،مــادهی دوازدهــم قانــون انتخابــات ،چنیــن
آمــده اســت« :حداقــل ســن ۳۵ســالگی را تکمیــل کــرده
باشــد».
هــر چنــد ،آقــای دانشــیار گفتــه اســت کــه تذکــرهی
قبلــیاش مفقــود شــده و تذکــرهی مثّنــا را حــدود ۱۳
ســال پیــش از والیــت غزنــی گرفتــه اســت کــه تاریــخ
تولــدش در تذکــرهی دومــی و اولــی یکســان اســت؛ امــا
روزنامــهی اطالعــات روز ،در گزارشــش دریافتــه اســت،
بــا وجــود ایــن کــه تذکــرهی مثنــای حنیــف دانشــیار
در ســال  ۱۳۸۲تعیــن ســن شــده و در ســال ۱۳۸۳
ثبــت و صــادر شــده ،او در ســال  ۱۳۹۰بــرای یافــن
کار در ارگانهــای محلــی ،تذکــرهی اولــی را بهعنــوان
ســند هویتــش ارائــه کــرده اســت .ارگانهــای محلــی

بــر اســاس مشــخصات همیــن تذکــره ،او را تعییــن ســن
کــرده اســت .همچنــان فــورم خلــص ســوانح کارمنــدان
ارگانهــای محلــی نیــز بــه وضاحــت ســال تولــد حنیــف
دانشــیار را بــر اســاس تذکــرهی اولــی ،ســال ۱۳۶۴
ذکــر کــرده اســت .ارگانهــای محلــی در اســنادی کــه
بــه مناســبت تغییــر وظیف ـهی حنیــف دانشــیار بــه وزارت
مبــارزه بــا مــواد مخــدر فرســتاده ،او را متولــد ۱۳۶۴
ثبــت کــرده اســت.
در ایــن گــزارش ،پاســپورتهای آقــای دانشــیار نیــز
بررســی شــده اســت .او در اولیــن پاســپورت خدمتــش بــا
شــارهی  S0015489تاریــخ تولــدش را  ۱۷دلــو ۱۳۶۳
ذکــر کــرده و پاســپورت خدمتــش بــا همیــن تاریــخ تولــد
صــادر شــده اســت.
همچنــان پاســپورت دوم خدمــت حنیــف دانشــیار بــا
شــارهی  S0065984تاریــخ تولــدش را  ۱۶دلــو ۱۳۶۳
ذکــر کــرده و پاســپورت خدمتــش بــا همیــن تاریــخ تولــد
صــادر شــده اســت؛ امــا پاســپورت جدیــد دیپلامتیکــی
کــه آقــای دانشــیار در چهــارم اســد امســال گرفتــه،
تاریــخ تولــدش  ۱۷دلــو  ۱۳۶۲اســت .بــر اســاس ایــن
گــزارش ،آقــای دانشــیار بــه رؤیــت پاســپورت اولــیاش،
در زمــان مراســم تحلیــف بــه عنــوان کمیشــر جدیــد
کمیســیون انتخابــات۳۴ ،ســاله بــوده اســت؛ امــا بــر
اســاس پاســپورت جدیــدش ســن ۳۵ســالگی را تکمیــل
کــرده اســت.
بــر اســاس فقــرهی  ،۱مــادهی  ۴۳۶کــد جــزا ،جعــل
و تغییــر تاریــخ اســناد جــرم اســت .ایــن مــاده وضاحــت
دارد کــه« :تزویــر عبــارت اســت از ســاخنت نوشــته،
ســند ،ســاخنت مهــر ،امضــا ،خراشــیدن یــا تراشــیدن یــا
قلمخــور ســاخنت ،الحــاق یــا محــو یــا اثبــات یــا ســیاه
کــردن یــا تقدیــم یــا تأخیــر تاریــخ ســند نســبت بــه تاریــخ
حقیقــی یــا الصــاق نوشــتهای بــه نوشــتهی دیگــر یــا بــه
کار بــردن مهــر دیگــری بــدون اجــازهی صاحــب آن بــه
قصــد تقلــب».
روزنام ـهی صبــح کابــل ،تــاش کــرد تــا در مــورد ایــن
گــزارش ،دیــدگاه محمدحنیــف دانشــیار را بگیــرد؛ امــا بــا
متاسهــای مکــرر ،او حــارض بــه پاســخگویی نشــد.

ما مینویسیم ،شام قضاوت کنید
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ســاخت جامعــه و فرهنــگ افغانســتان،
تکههــای بــه جامانــده از حوزههــای فرهنگــی
آســیایی اســت .حــوزهی متدنــی و فرهنگــی
آســیای میانــه ،آســیای جنوبــی و خاورمیانــه،
پارههایــی از قلمــرو فرهنگــی خــود را در
ایــن رسزمیــن بــه جــای مانــد ه انــد و از ایــن
روی در افغانســتان ،ســاخت موزاییکــی
جامعــه و فرهنــگ ،ریشــهی تعریــف «خــود»
و «دیگــری» را بازســازی میکنــد .ایــن
جهانهــای گوناگــون ،بــدون هیــچ ســخنی،
در انــزوای خــود زندگــی میکننــد و زبانــی بــرای
گفتوگــو ،دلــی بــرای همگرایــی و رسانجــام
ارادهای بــرای ســاخت جهانــی مشــرک ندارنــد
و ایــن حــس بــه وجــود هــم نیامــده اســت.

سید محمدتقی حسینی
به طور سنتی افغانستان بیشتر از آن که کشوری به معنای
متعارف بوده باشد ،یک اصطالح جغرافیایی برای منطقهای بوده
که هیچ گاه حکومت قدرتمند و یکپارچه نداشته است .در
بیشرت دورهها فرقههای گوناگون افغانستانی ،در حال جنگ با
یکدیگر بوده اند و کمرت اتفاق افتاده که برای مقاومت در برابر
تجاوز غارتگرانه ،علیه همسایگان خود متحد بوده باشند.
ساخت جامعه و فرهنگ افغانستان ،تکههای به جامانده
از حوزههای فرهنگی آسیایی است .حوزهی متدنی و فرهنگی
آسیای میانه ،آسیای جنوبی و خاورمیانه ،پارههایی از قلمرو
فرهنگی خود را در این رسزمین به جای مانده اند و از این
روی در افغانستان ،ساخت موزاییکی جامعه و فرهنگ ،ریشهی
تعریف «خود» و «دیگری» را بازسازی میکند .این جهانهای
گوناگون ،بدون هیچ سخنی ،در انزوای خود زندگی میکنند
و زبانی برای گفتوگو ،دلی برای همگرایی و رسانجام ارادهای
برای ساخت جهانی مشرتک ندارند و این حس به وجود هم
نیامده است.

میمنه ،به تاشکند میماند ،هرات به مشهد و جاللآباد به
پیشاور .میان فردی از شامل افغانستان و فرد دیگری در جنوب
افغانستان ،چه شباهتی ،چه زمینهی گفتوگو ،همزبانی و
همدلیای را میتوان یافت؟ کدام اسطورهی مشرتک ،آرمان،
داستان ،خاطره و خصلت مشرتک را میتوان نشان داد؟ در
جاللآباد ،واحد پول افغانی ،بیهوده است و یک قرص نان را
به کلدار باید خرید .در نیمروز ،با تومان میشود معامله کرد.
نخبگان در کابل ،ممکن است آزمایشهای دورهای با نهادهای
پارملانی انجام داده باشند؛ اما بیرون از پایتخت ،یک مجموعه
آداب قبیلهای باستانی همواره غلبه داشته است« .هرنی
کیسینجر» در کتاب نظم حهانی خود آورده است که به جز در
زمان برداشت محصول که حفظ حیات ،فرمان آتشبس مؤقت
میدهد ،قبایل پشتون همیشه درگیر جنگهای خصوصی و یا
عمومی استند .هر مرد یک جنگجو ،سیاستمدار و متخصص
الهیات است .هر خانه ،بزرگی یک قلعهی واقعی فئودالی است.
هر آبادی ،دفاعیات خودش را دارد .هر خانواده ،انتقامش
را و هر قبیلهی دشمنیاش را می پروراند .قبایل متعدد و
ترکیبهای قبایل ،همگی حساب خود شان را برای سازش با
یکدیگر دارند .هیچ چیز ،هیچ وقت فراموش منیشود و تعداد
بسیار کمی از قرضداریها پرداخت نشده باقی میماند .پس
زمانی که آقای کرزی به حکومت رسید ،به معنای برتری یافنت
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یک قوم مشخص ،از یک آدرس بر دیگر اقوام دیگر بود .منطق
قبیله این را بر منیتابد که رقیب دیروزی ،حاکم امروزی باشد؛
زیرا در دست داشنت امکانات ،دال بر این است که برتری
همهجانبه پیش خواهد آمد .موضوع دیگر نبود چرتی به نام
ملت و ملیت بود که دولتی را در خال شکل داد .دولتی که به
هیچ عنوان محصول ارادهی مردم نبوده و نیست .دموکراسی
قومی که در «بن» رقم خورد و چیدمان قدرت را از هامن اول
مشخص کرد؛ نوید کشاکشهایی را میداد که امروز شاهد
آن استیم .منطقهی جغرافیاییای که هنوز بر رس نام آن که
خراسان باشد یا افغانستان ،توافق کلی وجود ندارد ،یکی از
سادهترین و در عین حال مهمترین اختالفها در بین مردم
این خطه است .دموکراسی که به وجود آمد ،این سازوکار را با
مشکل مواجه کرد تا راه حلی برای بیرونرفت از آشوب باشد.
ملت باید پیش از دولت شکل میگرفت که نگرفت ،پایههای
دولت را لرزان و بیپشتوانه شکل داد که هر آن ،امکان فروریزی
آن است .این وضعیت داخلی را در پیوند به وضعیت منطقه و
جهان اگر ببینیم ،بسیار به سادگی میتوان به این موضوع پی
برد که چرا بیگانگان به راحتی در داخل افغانستان رفت و آمد
دارند .حضور آنها ،دست یاریای است که از سوی داخلیها
برای حامیت و غلبه بر رقیبان دراز شده است؛ زیرا داخلیها
فقط میخواهند ،برنده شوند و این برنده شدن دست بردن به
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هر ابزاری را توجیه میکند .همسایههای افغانستان میبایست
دست کم به اندازهی امریکا و در درازمدت بسیار بیشرت از
آن ،در تعریف و ایجاد یک نتیجهی غیر جهادی و منسجم در
افغانستان ،منافع ملی داشته باشند .اگر افغانستان به رشایط
پیش از جنگش ،به عنوان پایگاهی برای سازماندهی غیر
دولتی جهادگرا با کشوری که متعهد به سیاستهای جهادی
است برگردد ،هر یک از همسایههای افغانستان ،شاهد خطر
آشوب در مرزهای شان خواهند بود :بیش از همه ،پاکستان در
ساختار داخلیاش ،روسیه در بخشهای اندک مسلامننشین
در غرب و جنوب ،چین با منطقهی مسلامننشین «سینکیانگ»
و حتا ایران شیعی از سوی جریانهای اصولگرای سنی .از
این دیدگاه اسرتاتژیک ،همهی آنها به وسیلهی افغانستان
میزبان تروریست ،بیشرت تهدید میشوند تا ایاالت متحدهی
امریکا .این موجودیت را یا بهرت بگوییم این حس را باید دولت
و دولتمردان ما به همسایهها توضیح دهند .از سوی دیگر،
بدون برنامهی بیناملللی پایدار در خصوص امنیت افغانستان،
هر یک از همسایههای بزرگ افغانستان از جناح مخالف ،در
فراسوی خطوط قومی و فرقهای ،از منایندگان خود حامیت
خواهند کرد که این جنگ همیشگی خواهد بود .باید پرسید و یا
حداقل برنامه داشت که در راستای مشکالت مطرح شده ،کدام
راهکاری روی دست بوده؛ اگر نبوده چرا ،اگر هم نیست چرا
نیست و چه زمانی قرار است روی دست گرفته شود؛ ریشههای
اصلی ناامنی و بیاعتامدی در همین چیزها است؛ با عبور از این
مشکالت ،میشود کشور را ساخت ،با هامن توکل به خدایی که
مبنای عقالنیت دارد.
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