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گزارش روز

گفت وگو

رفتار»نیروهای امنیتی« با گروه های 
»مسلح غیرمسؤول« منطقی است؟

ازدواج اجبــاری یــا تحمیلــی چــه بــر پــر و چــه دخــر، 

نوعــی خشــونت خانوادگــی بــه شــار مــی رود. یکــی از 

ــا گزینــش همــر  ــازه ی خشــونت خانوادگــی هان ابعــاد ت

از ســوی پــدر و مــادر بــرای فرزنــدان پــر شــان اســت کــه 

ــد. ــی می کنن ــتان زندگ ــارج از افغانس در خ

در ســال های اخیــر مــا شــاهد ایــن بودیــم کــه جوانــان 

ــه  ــا تحصیــل ب ــرای کار و ی ــه صــورت تنهایــی ب بســیاری ب

کشــورهای دور و اروپــا و ترکیــه یــا ایــران رفتــه انــد. 

ــا وجــود ایــن کــه دور از خانــواده ی  ایــن پــران جــوان ب

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 

می کننــد.  انتخــاب 

ــر  ــن آن پ ــزدی بی ــرای آشــنایی و اجــرای مراســم نام ب

دورافتــاده از وطــن و ایــن دخــر داخــل وطــن تنهــا دو 

قطعــه عکــس بیــن خانواده هــا  ...
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بــود   2019 نوامــر   13 بوســتون/بامیان.  ویلیامــز، 

کــه یــک حملــه ی انتحــاری دیگــر، زندگــی مردمــی را در 

ــر  ــه ظاه ــِگ ب ــا جن ــه خیلی ه ــرد ک ــود ک ــان ناب ــن جه ای

متام نشــدنی اش را فرامــوش کــرده بودنــد. گــر چــه آن 

حملــه بــه قــدری ویران گــر بــود کــه جــان 12 تــن را 

گرفــت و بیســت نفــر دیگــر در کابــل را زخمــی کــرد؛ امــا 

ــش  ــاه پی ــه م ــه س ــی ک ــا اتفاق ــه ب ــات در مقایس آن اتفاق

ــت  ــام 17 آگس ــد. قتل ع ــک می منای ــیار کوچ ــاد، بس افت

ــزاره را  ــردم ه ــش، م ــاری داع ــم انتح ــک مهاج ــط ی توس

آمــاج حملــه قــرار داد کــه در یــک مراســم عروســی رشکــت 

ــم  ــی ه ــای افغان ــا در معیاره ــه حت ــد. آن حمل ــرده بودن ک

قــوی اش  مبــب  انتحــاری  مهاجــم  بــود.  نفرت انگیــز 

را در میــان ســالُن پــر از جمعیــت و پیــش روی گــروه 

موســیقی منفجــر کــرد و آن فضــای خوشــی و شــادمانی، 

ــر خــاف  ــدل شــد. ب ــک حــام خــون مب ــه ی ــگ ب بی درن

مقولــه ی »هــر از زندگــی تقلیــد می کنــد«، آن خون ریــزی 

ــمت  ــتارک« در قس ــدان »اس ــم داران خان ــام پرچ از قتل ع

»عروســی خونیــن« رسیــال بــازی تاج وتخــت کــه یــک 

ــت. ــر رف ــم فرات ــود ه ــدی ب ــاوت عم قس

بــر  داعــش  انتحــاری  مهاجــان  بی امــان  حمــات 

ــی انداخــت کــه  ــاد برخوردهای ــه ی ــرا ب شــیعیان هــزاره، م

ــی کــه ســال 2007 در مرکــز  ــن گــروه قومــی، زمان ــا ای ب

می کــردم،  کار  افغانســتان  در   »CIA« ضدتروریســم 

داشــتم. وظیفــه ی مــن ردگیــری  ...

استاتوس  شد«،  رد  خیابان  از  که  »مرغی  عنوان 

کاربران  از  یکی  صفحه ی  در  که  بود  فیس بوکی ای 

با طرح سؤالی »چرا مرغ  این عنوان  فیس بوک خواندم؛ 

از خیابان رد شد؟«، پاسخ چند فیلسوف، جریان فکری- 

این سؤال  به  پاسخ  را در  مذهبی، شاعر و سیاست مدار 

که  است  این  مرغ  »طبیعت  ارسطو:  بود؛  کرده  ارائه 

رد  خیابان  از  باید  »مرغ  مارکس:  شود«،  رد  خیابان  از 

می شد؛ این از نظر طبیعی اجتناب ناپذیر بود«، انیشتین: 

»رابطه ی مرغ و خیابان نسبی است«؛ حافظ، عیب مرغان 

مکن از زاهد پاکیزه رسشت« و... این پاسخ ها، ظاهرا با 

از  مرغ  شدن  »رد  به  پاسخ  در  افراد  این  فکری  رویکرد 

این  نویسنده ی  که  پاسخ هایی  بود؛  شده  داده  خیابان« 

پست نوشته بود؛ کسی که پست کرده بود، فقط نوشته 

بود، »کاپی«. این که این پاسخ ها از طرف فرد یا افرادی 

به نام این آدم ها داده شده، اهمیتی ندارد؛ آن چه این جا 

رد  خیابان  از  که  است  مرغی  به  نگاه  نوع  است،  مهم 

می شود.

بهر است بپرسیم چرا برداشت ها از »ردشدن مرغ از 

خیابان« می تواند متفاوت باشد؟ نگاه ما به رد شدن مرغ 

از خیابان، از کجا شکل می گیرد؟ یا ما رد شدن مرغ از 

خیابان را چگونه می فهیم؟

 در برداشت هرمنوتیکی، می توان جای مرغ و خیابان 

را  و منادهای دیگری  افراد عوض کرد  و  اشیا  با متام  را 

... جای آن ها گذاشت 

قتل عام واقعی در »عروسی خونین«
 ادعای ترامپ در مورد نابودی داعش را اشتباه ثابت می کند

»چرا مرغ از خیابان رد شد؟«
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مهاجــران افغانســتانی در نزدیک تریــن هــدف، 

انتخــاب می کننــد.  بــرای کار و زندگــی  را  ایــران 

ایــران بــرای مهاجــران کارگــر افغانســتانی بــه دلیــل 

نزدیکــی فاصلــه و زبــان مشــرک، هویت هایــی دارد. 

یوســف نورســتانی، رییــس پیشــین کمیســیون 

مســتقل انتخابــات و عضــو برحــال مجلــس ســنا، 

ــل  ــه دلی ــکا، ب ــدرال در امری ــک دادگاه ف ــوی ی از س

رسقــت از بودجــه ی عمومــی، مجــرم شــناخته شــده 

ــت. اس

ــد  ــان، می گوین ــت بامی ــی در والی ــؤوالن محل مس
ایــن  دانشــگاه  از  دانشــجو،  از 1400  بیــش  کــه 

ــد. ــده ان ــارغ ش ــت ف والی

جشن یلدا ظرفیت
 این را دارد که در یونسکو 

ثبت شود

اعتیاد؛ سوغات ایران به 
مهاجران افغانستانی

نورستانی به رسقت
 پول اعرتاف کرد

بیش از 1400 دانشجو از 
دانشگاه بامیان فارغ شدند

ریاست اجرایی:
 ادعای جعل اسناد

»حنیف دانشیار« بررسی شود

گفت وگو با قنربعلی تابش 

)شاعر، نویسنده و استاد دانشگاه(
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خواستگار اروپایی تضمینی برای خوش بختی نیست زندگی به رنگ زن
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قبــل،  هفتــه ی  چهارشــنبه ی 

در  ملــل  ســازمان  زنــان  دفــر 

تحــت  را  برنامــه ای  افغانســتان، 

عنــوان »شــب شــعر« در کابــل، 

پایــان  تــا  بــود  کــرده  برگــزار 

محــو  شــانزده روزه ی  کمپایــن 

کنــد. اعــام  را  زنــان  علیــه  خشــونت 

گفتــه می شــود کــه در ایــن برنامــه  شــاری از زنــان 

فعــال حقــوق زن و شــاعر از والیت هــای مختلــف 

ــاز  ــه خرس ــان آن چ ــن می ــد. در ای ــده بودن ــوت ش دع

شــد، دعــوت بانــوی بامیانــی بــود کــه بــه دلیــل 

ــه ایــن مراســم اجــازه ی  داشــن کــودک خردســال، ب

ــد.  ــت داده نش رشک

گلثــوم زهــرا، مــادری 21ســاله ای اســت کــه از 

ســوی دفــر زنــان ســازمان ملــل بــه ایــن برنامــه دعوت 

شــده بــود؛ امــا بــه دلیــل داشــن ...

گلثوم زهرا:
 دفتر یوناما باید معذرت بخواهد
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ــل  ــازمان مل ــان س ــر زن ــل، دف ــه ی قب ــنبه ی هفت چهارش

ــعر« در  ــب ش ــوان »ش ــت عن ــه ای را تح ــتان، برنام در افغانس

ــن شــانزده روزه ی  ــان کمپای ــا پای ــود ت ــزار کــرده ب ــل، برگ کاب

ــد. ــان را اعــام کن ــه زن ــو خشــونت علی مح

گفتــه می شــود کــه در ایــن برنامــه  شــاری از زنــان فعــال 

حقــوق زن و شــاعر از والیت هــای مختلــف دعــوت شــده 

ــوی  ــان آن چــه خرســاز شــد، دعــوت بان ــن می ــد. در ای بودن

ــه  ــه دلیــل داشــن کــودک خردســال، ب ــود کــه ب ــی ب بامیان

ــن مراســم اجــازه ی رشکــت داده نشــد.  ای

ــوی  ــه از س ــت ک ــاله ای اس ــادری 21س ــرا، م ــوم زه گلث

دفــر زنــان ســازمان ملــل بــه ایــن برنامــه دعــوت شــده بــود؛ 

امــا بــه دلیــل داشــن کــودک بــه ایــن برنامــه راه داده نشــد. 

بانــو زهــرا بــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد: »دفــر 

ــه خاطــر  ــان یونامــا، چهارشــنبه ی هفتــه ی قبــل ب بخــش زن

ــان، شــب شــعری را  ــان کمپایــن محــو خشــونت علیــه زن پای

راه انــدازی 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 اجــازه ی اشــراک بــه ایــن 

ــد.« ــه را ندادن برنام

بــه  می گویــد،  کــه  ایــن  بامیانــی ضمــن  مــادر  ایــن 

دلیــل محدودیــت زمانــی فرصــت نکــرده بــود تــا دخــر 

هفت ماهــه اش را بــه خانــه ی دوســتانش بــرد، هم چنــان 

ــچ  ــه هی ــل از برنام ــا قب ــر یونام ــؤوالن دف ــه مس ــد ک می گوی

گونــه رشطــی بــرای او قــرار نــداده بودنــد کــه همــرای 

ــد.  ــه نیای ــن برنام ــه ای ــدش ب فرزن

هرچنــد دفــر زنــان ســازمان ملــل در برگــه ی رســمی 

تویــر در مــورد ایــن نگاشــته اســت کــه بانــو گلثــوم زهــرا بــه 

ــود، اجــازه داده  ــه برنامــه رســیده ب دلیــل ایــن کــه ناوقــت ب

ــل از  ــاعت قب ــد س ــه چن ــد ک ــرا می گوی ــو زه ــا گلث ــد؛ ام نش

برنامــه بــه دفــر یونامــا بخــش کابــل رســیده بــود. »ســاعت 3 

بجــه ی پــس از چاشــت بــه برنامــه ی »seven place« رســیده 

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.«

هم چنــان دفــر زنــان ســازمان ملــل گفتــه اســت کــه 

مــورد  در  آگاهــی  عــدم  و  امنیتــی  مشــکات  دلیــل  بــه 

ــه  ــن برنام ــت در ای ــازه ی رشک ــه او اج ــرا، ب ــوم زه ــل گلث طف

ــادر بامیانــی آن رد  ــه ایــن م داده نشــده اســت؛ چیــزی ک

ــورد حضــور کودکــش  ــل در م ــد کــه از قب ــد و می گوی می کن

هاهنگــی شــده بــود و دفــر یونامــا بــه دلیــل توهینــی کــه 

بــه او کــرده، بایــد معذرت خواهــی کنــد.

مــن شــش ســال در  کــه  آن جایــی  »از  او می گویــد: 

راســتای فعالیت هــای حقــوق بــری و دفــاع از حقــوق زنــان 

کار کــردم و  نفــس وجــودی ایــن برنامــه نیــز بــرای زنــان بــود؛ 

امــا متأســفانه صفحــه ی رســمی دفــر زنــان ســازمان در تویر 

ــی کــه برنامــه رشوع شــده  ــا زمان پســتی نوشــته اســت، گوی

بــود، مــه رســیدیم. در حالــی کــه مــه حــدود دو ســاعت قبــل 

ــرا  ــه زه ــه گفت ــت ک ــن اس ــب ای ــیدم. جال ــه رس ــن برنام از ای

ــن  ــا چنی ــت؛ ام ــته اس ــذرت خواس ــا مع ــا، از م ــت این ه باب

کاری نکــردم. دفــر زنــان یونامــا بــه دلیــل بی توجهــی و 

توهینــی کــه کــرده بایــد از مــن معــذرت بخواهــد.«

ــان در  ــی زن ــای حام ــان نهاده ــاعر هم چن ــوی ش ــن بان ای

افغانســتان را بــه بی پروایــی متهــم می کنــد و می گویــد، 

ــان  ــام زن ــه ن ــه ب ــن نهادهــا ســال ها اســت ک ــه ای ــد ک هرچن

محــو  بــرای  توجهــی  کم تریــن  امــا  اســتند؛  پروژه بگیــر 

خشــونت علیــه زنــان افغــان نکــرده و هیــچ پالیســی عملــی 

ــد.  ــته ان ــونت ها نداش ــش خش ــرای کاه ب

افغانســتانی  زنــان  از  درصــد   99 او،  گفتــه ی  بــه 

و  را ندارنــد  بــرای فرزنــدان شــان  تــوان گرفــن »دایــه« 

ــد و  ــزوا برون ــه ان ــه ب ــت ک ــده اس ــبب ش ــی س ــن ناتوان همی

کننــد.  اختیــار  گوشه نشــینی 

گفتنــی اســت کــه شــاری از فعــاالن مدنــی بــه شــمول 

ــأله،  ــن مس ــاخن ای ــمی س ــرای رس ــی ب ــوی بامیان ــن بان ای

نامــه ای را عنوانــی ســازمان ملــل فرســتاده انــد تــا ایــن 

ــود.  ــی ش ــان بررس ــوی آن ــه  از س قضی

واکنشها

ــوده  ــراه ب ــه هم ــادی ب ــای زی ــا واکنش ه ــأله ب ــن مس  ای

ــادی از  ــاری زی ــر، ش ــن خ ــدن ای ــانه یی ش ــا رس ــت. ب اس

کاربــران شــبکه های اجتاعــی، نســبت بــه ایــن قضیــه 

ــی  ــی و معذرت خواه ــتار بررس ــان داده و خواس ــش  نش واکن

ــد.  ــده ان ــل ش ــازمان مل ــان س ــر زن دف

در کنــار ایــن واکنش هــا، شــاری از فعــاالن حقــوق زنــان 

نیــز نســبت بــه ایــن مســأله واکنــش نشــان داده انــد. ویــدا 

ســاغری، فعــال حقــوق زنــان، در گفت وگــو بــا روزنامــه ی 

صبــح کابــل، ایــن برنامــه را یــک برنامــه ی »مســخره و بــدون 

ــی کــه یــک نهــاد حامــی  ــد، زمان ــد و می گوی ریشــه« می دان

حقــوق زنــان، داشــن طفــل را در یــک مــکان رســمی بــرای 

یــک خانــم بــه عنــوان یــک تابــو می پذیــرد، خــود ایــن یــک 

ــا  ــن نهاده ــه ای ــا ک ــن معن ــه ای ــت ب ــت. وحش ــت اس وحش

مــدت بیســت ســال اســت کــه در راســتای حایــت از حقــوق 

ــد؛  ــروژه می گیرن ــان پــول و پ ــان و محــو خشــونت علیــه زن زن

امــا تــا کنــون خــود شــان در بخــش فهــم حقــوق زنــان دچــار 

مشــکل اســتند. 

ــادر،  ــک م ــه ی ــی ک ــت: »وقت ــان گف ــاغری هم چن ــو س بان

ــه ی  ــک برنام ــراک در ی ــرای اش ــیار دور ب ــای بس ــک ج از ی

ــل  ــه دلی ــد و ب ــان می آی ــه ی ش ــدون رگ و ریش ــخره و ب مس

مــادر بــودن دوبــاره از عقــب دروزاه بــر می گــردد، ایــن خــود 

خشــونت اســت کــه توســط نهــادی کــه خــود را حامــی حقوق 

ــی  ــد، انجــام شــده اســت. آن عــده زنان ــان معرفــی می کن زن

ــد  ــان بل ــود ش ــوز خ ــد، هن ــر کار می کنن ــف باالت ــه در موق ک

ــژه آن  ــه وی ــد و ب ــه خــود شــان احــرام بگذارن نیســتند کــه ب

ــه  ــد ک ــم گرفتن ــه تصمی ــری ک ــان دیگ ــا کس ــان و ی ــده زن ع

ــه  ــن برنام ــودک دار را در ای ــای ک ــراک خانم ه ــازه  ی اش اج

ندهنــد، در حقیقــت بــه ایــن معنــا اســت کــه ایــن خانم هــا 

ــد.« ــان می کنن ــه پنه ــان را از جامع ــودکان ش ک

تــا کنــون دفــر یونامــا بــه گونــه ی رســمی در مــورد 

بانــو گلثــوم زهــرا چیــزی نگفتــه اســت.  اظهــارات 

در دو ســال اخیــر »امنیــت اجتاعــی« شــال افغانســتان 

ــا  ــله ناآرامی ه ــک سلس ــت خوش ی ــخ دس ــت بل ــژه والی ــه وی ب

اســت؛  شــده  غیرمســؤول  مســلح  گروه هــای  ســوی  از 

گروه هایــی  کــه از بیســت نفــر رشوع تــا بیــش 150 نفــر 

مســلح دارنــد و فعالیت هــای آن هــا، در هیــچ چارچــوب و 

ــت. ــر نیس ــی براب قانون

افغانســتان، کشــوری  کــه عمــر کمــی را در زمینــه ی 

دولــت داری و نظــام سیاســی تجربــه می کنــد، از هــان 

ملل متحــد  ســازمان  تعریف شــده ی  مؤلفه هــای  اوایــل، 

را در افغانســتان مــورد توجــه قــرار داد کــه یکــی از ایــن 

ــور از  ــت. منظ ــهروندان اس ــانی« ش ــت انس ــا، »امنی مؤلفه ه

امنیــت انســانی، ایــن اســت کــه در آن »مــردم، از قیدوبندها، 

فشــارهای روحــی و روانــی کــه توســعه ی 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 

کشــور،  ایــن  بــه  دالــر  میلیون هــا  شــدن  رسازیــر  بــا  و 

ــور  ــن کش ــت ای ــر پوس ــؤول در زی ــلح غیرمس ــای مس گروه ه

ــا  ــی و ی ــت اجتاع ــا، امنی ــن گروه ه ــون ای ــرد و اکن ــد ک رش

هــم امنیــت انســانی شــهروندان را از شــال تــا جنــوب و از 

غــرب تــا رشق بــه چالــش کشــیده انــد. مبــارزه بــا گروه هــای 

مســلح، هرچنــد در دولــت پیشــین چنــدان چشــم گیر و 

ــا  ــارزه ب ــی، مب ــدت مل ــت وح ــا در دول ــود؛ ام ــه نب همه جانب

ــد. ــدی ش ــا ج ــن گروه ه ای

از  یکــی  غیرمســؤول،  مســلح  گروه هــای  بــا  مبــارزه   

ــا حــد  ــود کــه ت اولویت هــای اساســی رییس جمهــور غنــی ب

زیــادی، ایــن گروه هــا را زمین گیــر کــرد و شــار دیگــری 

ــط  ــا فق ــن گروه ه ــا ای ــپرد؛ ام ــون س ــه ی قان ــه پنج ــم ب را ه

ــی از  ــش بزرگ ــا بخ ــه آن ه ــتند بلک ــلح نیس ــروه مس ــک گ ی

ــر،  ــن خاط ــه همی ــد و ب ــود دارن ــی را در خ ــای مردم پایگاه ه

ــزاب  ــا و اح ــاری از جریان ه ــرای ش ــت ب ــت دول ــن اولوی ای

سیاســی حســاس برانگیز شــد و اقدامــات دولــت را یــک نــوع 

اقــدام سیاســی تلقــی کردنــد. در طــول چهار ســال گذشــته، 

راهــرد مبــارزه بــا گروه هــای مســلح غیرمســؤول از پایتخــت 

افغانســتان رشوع شــد و آرام آرام بــه ســایر والیت هــای دیگــر 

چــون تخــار، بلــخ و کنــدز گســرش یافــت؛ امــا ایــن راهــرد، 

ــی  ــت اجتاع ــن امنی ــی را در تأمی ــرات مثبت ــو تأثی از یک س

کشــور داشــت و از ســویی شــکاف میــان نیروهــای امنیتــی و 

ــر کــرد. ایــن توده هــا  بخشــی از توده هــای جامعــه را، فراخ ت

ــی اســتند کــه گروه هــای  معمــوال رهــرو و حامــی فرماندهان

ــر،  ــن خاط ــه همی ــد. ب ــری می کنن ــؤل را ره ــلح غیرمس مس

چگونگــی گرفتــاری نظام الدیــن قیصــاری، شــار زیــادی از 

ــاند.  ــا کش ــه جاده ه ــواداران او را ب ه

در پیونــد بــه ایــن موضــوع، شــاری از قانون گــذاران 

از شــیوه ی رفتــار و برخــورد نیروهــای امنیتــی در برابــر  

نیروهــای  کــه  می کننــد  انتقــاد  قیصــاری  نظام الدیــن 

امنیتــی از مســیر اصلــی خــود منحــرف شــده انــد. علی اکــر 

جمشــیدی، عضــو کمیســیون امنیتــی و دفاعــی مجلــس 

در  می گویــد،  کابــل  صبــح  روزنامــه ی  بــه  مناینــدگان، 

ــی و دفاعــی کشــور از مســیر  ــی، نیروهــای مل ــط کنون رشای

ــن  کــه از منافــع علیــای  ــه جــای ای خــود منحــرف شــده و ب

کشــور دفــاع کننــد، بلکــه آن هــا در خدمــت و اســتخدام 

ــن  ــروف تأمی ــط م ــه فق ــتند ک ــخصی اس ــداد مش ــک تع ی

امنیــت آن هــا اســتند. ایــن عضــو کمیســیون دفاعــی و 

امنیتــی مجلــس مناینــدگان، معتقــد اســت کــه مقــر 

اصلــی برخــورد نادرســت نیروهــای امنیتــی بــا قضایــای 

ــیون و  ــؤول، سیاس ــلح غیرمس ــای مس ــب گروه ه ــون تعقی چ

کنش گــران سیاســی کشــور اســتند کــه وضعیــت موجــود را 

ــد. ــده ان ــه چرخان ــن گون ای

ــه ی  ــاری خان ــه گلوله ب ــی ک ــیدی، در حال علی اکرجمش

کــه  کــرد  تأکیــد  دانســته،  »وحشــت ناک«  را  قیصــاری 

سیاســت مداران افغانســتان بــا پدیــده ی امنیــت بــه گونــه ی 

مقطعــی و سیاســی برخــورد می کننــد. بــه ایــن معنــا، آقــای 

ــتم  ــید دوس ــار عبدالرش ــی در کن ــک زمان ــه ی ــاری  را ک قیص

ــر  ــتم را ب ــم و س ــه او ظل ــن  ک ــه ی ای ــه بهان ــت، ب ــرار داش ق

ــدن  ــک ش ــا نزدی ــا ب ــرد؛ ام ــت ک ــی دارد، بازداش ــردم روا م م

انتخابــات ریاســت جمهوری، بــا گرفــن ضانــت، او را بــا 

ــون  ــازد و اکن ــا می س ــدان ره ــی از زن ــزات نظام ــام تجهی مت

نــرد مســلحانه را بــرای گرفتــاری وی، بــه راه انداختــه اســت.

اعضــای مجلــس مناینــدگان بــر چگونگــی »شــیوه ی 

مــردم  کــه  می کننــد  تأکیــد  مســلح«  افــراد  گرفتــاری 

افغانســتان بــه هیــچ وجــه، نیــروی مســلح خــارج از نهادهــای 

ــردم،  ــر، م ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــول ندارن ــده را قب ــف ش تعری

نیروهــای خــودرس را قبــول ندارنــد؛ چــون، ذاتــا ایــن نیروهــا 

بــه رنــج و درد مــردم می افزاینــد.

ــؤول،  ــلح غیرمس ــای مس ــال گروه ه ــت در قب ــرد دول رویک

ــه  ــی ب ــای امنیت ــش نیروه ــوص نق ــی را در خص ــث مهم بح

ــراری امنیــت اجتاعــی  ــزار مــروع در جهــت برق ــوان اب عن

ــهروندان،  ــت ش ــه امنی ــت ک ــدی نیس ــد. تردی ــرح می کن مط

ــات  ــه و عرضــه ی خدم ــارت دارایی هــای عام ــری از غ جلوگی

قــرار  ملــی  وحــدت  توجــه حکومــت  کانــون  در  امنیتــی 

ــه  ــات خودرسان ــه اقدام ــت کــه از هرگون ــا می بایس دارد؛ ام

نامتــوازن در جامعــه جلوگیــری کنــد. در عیــن  رفتــار  و 

ــت  ــروع دول ــزار م ــوان اب ــه عن ــی ب ــای امنیت ــال، نیروه ح

در رویدادهــا و تهدیدهایــی بــه کار گرفتــه شــود کــه امنیــت 

اخیــر  اقــدام  می کنــد.  تهدیــد  را  ملــی  منافــع  و  ملــی 

نیروهــای امنیتــی بــرای بازداشــت قیصــاری  کــه بــه دســتور 

فزاینــده ی  دولــت مرکــزی صــورت گرفــت، ســبب رشــد 

اســت.  شــده  سیاســی  تنش هــای  و  قومــی  انگیزه هــای 

بنــا بــر ایــن، رهیافت هــای امنیتــی دولــت در خصــوص 

مبــارزه بــا گروه هــای مســلح غیرمســؤول نــه تنهــا مؤثــر واقــع 

پایه هــای دولــت را متزلــزل می کنــد.  بلکــه  منی شــود 

تاریــخ افغانســتان همــواره گــواه ایــن امــر بــوده کــه 

پــرورش یافتــه کــه  گروه هایــی  در جامعــه ی افغانســتان 

اکــرا انگیــزه ی تســلط خواهانه داشــته  انــد و ایــن گروه هــا 

در اجتــاع تــاش کــرده انــد تــا در موقعیت هایــی قــرار 

نــوع  ایــن  و  باشــد  قــدرت  تولید کننــده ی  کــه  گیرنــد 

بــه  را  اقتــدار مرکــزی دولــت  از یک ســو  قدرت طلبی هــا 

ــه  ــت جامع ــل امنی ــر، مخ ــوی دیگ ــیده و از س ــش کش چال

ــر  ــن عن ــن، بنیادی تری ــر ای ــا ب ــت. بن ــده  اس ــداد ش قلم

و  اقتــدار  افغانســتان،  جامعــه ی  در  امنیــت  تضمیــن 

ــه،  ــت جامع ــر امنی ــه ب ــت ک ــی اس ــام سیاس ــت نظ مروعی

عبــارت  بــه  می گــذارد؛  تأثیــر  گروه هــا  و  افــراد  رفتــار 

فعالیت هــای  از  مقدم تــر  امنیــت جامعــه  تأمیــن  دیگــر، 

رشایطــی  کــه  در  اســت  افــراد  و  گروه هــا  مســلحانه ی 

گــروه  بیســت  از  بیــش  بــا  طــرف  یــک   از  افغانســتان 

ــال  ــه دنب ــر، ب ــرف دیگ ــد و از ط ــارزه می کن ــتی مب تروریس

اســت.  غیرمســؤول  مســلح  گروه هــای  مهــار 
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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 جزیره هــای قــدرت، 

ســهمیه بندی امکانــات و مســائل دیگــر ارجــاع داده 

ــه کن  ــاد و ریش ــا فس ــارزه ب ــه مب ــه ای ک ــه گون ــود؛ ب ش

ــد. ــت رس باش ــور و دس ــدن آن دور از تص ش

ــت  ــته اس ــتان را شکس ــر افغانس ــاد کم ــوالی فس هی

و بــا وجــود شــعارهای حکومــت بــرای مبــارزه علیــه 

ــه نظــر می رســد کــه دیگــر حتــا  ایــن پدیــده ی شــوم، ب

کشــورهای حامــی افغانســتان نیــز از نابــودی فســاد 

ــکا -جــان  ــد. دو روز پیــش، ســفیر امری ــد شــده ان ناامی

بــس- در نشســت ســاالنه ی مبــارزه بــا فســاد اداری، 

اعــام کــرد کــه فســاد بــه انــدازه ای در افغانســتان 

ریشــه دارد کــه ایــن کشــور دیگــر در دنیــا اعتبــاری 

نــدارد. فســادی کــه حتــا توافــق صلــح احتالــی و 

دوران پســاتوافق، آتش بــس و صلــح را نیــز تحــت تأثیــر 

قــرار داده اســت. بســیار بــد اســت کــه ســفیر کشــوری، 

ــا  ــد، کمک ه ــتان بگوی ــور افغانس ــور رییس جمه در حض

فقــط بــرای مقاصــد شــخصی چنــد نفــر اســتفاده شــده، 

مروعیــت  کــرده،  تشــدید  را  جنــگ  اداری  فســاد 

نظــام را زیــر ســوال بــرده، تســهیل کننده ی اقتصــاد 

ــن  ــراس افگ ــبکه های ه ــاد ش ــا و ایج ــی، مافی غیرقانون

ــت. ــده اس ش

رییس جمهــور افغانســتان نیــز بــا پذیرفــن فســاد 

را  آن  بــا  مبــارزه  نظــام،  بدنــه ی  در  لجام گســیخته 

کــه  قانونــی  قانــون می دانــد.  بــه حاکمیــت  منــوط 

رابطــه ی  شــفافیت،  نظــام،  مروعیــت  بــه  وابســته 

محکــم دولــت- ملــت، داشــن برنامــه ی درازمــدت، 

اجتاعــی  عدالــت  تبــاری،  وابســتگی های  از  دوری 

و مؤلفه هــای بســیاری اســت کــه هیــچ کــدام آن هــا 

عنــوان  بــه  نــدارد.  خارجــی  وجــود  نظــام  ایــن  در 

منونــه، چنــد مــاه اســت کــه از برگــزاری انتخابــات 

مــردم  انــدک  شــار  رشکــت  بــا  ریاســت جمهوری 

ــی  ــج ابتدای ــا نتای ــوز حت ــا هن ــت؛ ام ــده اس ــپری ش س

ــات  ــد از انتخاب ــوم نیســت و همــه ســعی می کنن آن معل

ــرای انتخــاب شــدن  ــزار دموکراتیــک ب ــه عنــوان اب ــه ب ن

ــردن  ــاب ک ــدرت و انتخ ــب ق ــرای کس ــیله ای ب ــه وس ک

ــی کــه  ــان آمــدن دولت ــه می ــا ب ــد. ب خــود اســتفاده کنن

ــوان از  ــه می ت ــد، چگون ــؤال باش ــر س ــت آن زی مروعی

مبــارزه بــا فســاد، آن هــم فســاد ریشــه دار و نهادینــه 

شــده در بدنــه ی حکومــت ســخن زد؟

وقتــی زمــام داران افغــان در دنیــا شــهره ی فســاد 

ــت.  ــد داش ــن آن امی ــن رف ــرای از بی ــوان ب ــد، منی ت ان

بــه تازگــی »احمــد یوســف نورســتانی«، رییــس پیشــین 

ــنای  ــس س ــو مجل ــات و عض ــتقل انتخاب ــیون مس کمیس

افغانســتان، ایــن عــادت را از مرزهــای افغانســتان فراتــر 

ــی  ــه ی عموم ــرم دزدی از بودج ــه ج ــکا ب ــرد و در امری ب

امریــکا، از ســوی یــک دادگاه، بــه ده ســال زنــدان 

محکــوم شــد. ایــن مقــام افغــان پیــش از ایــن نیــز، بــه 

جــرم اســتفاده ی غیرقانونــی از منابــع مالــی تصــدی 

زنــدان  مــاه  ســیزده  بــه  افغانســتان  در  »ملی بــس«، 

ــِی  ــت قضای ــل مصؤونی ــه دلی ــا ب ــود؛ ام ــده ب ــوم ش محک

و  مصؤونیت هــا  نشــد.  بازداشــت  ســنا،  در  عضویــت 

مصلحت اندیشــی هایی کــه دســت بســیاری را بــرای 

ــی رســانده  ــه جای ــاز گذاشــته و افغانســتان را ب فســاد ب

ــان  ــه آس ــاد آن ب ــا از فس ــام دنی ــاد مت ــه فری ــت ک اس

ــب  ــون، موج ــن گوناگ ــا عناوی ــه ب ــرف بودج ــرود. م ب

ــت  ــی حکوم ــای مال ــه هزینه ه ــه همیش ــت ک ــده اس ش

آلــوده بــا فســاد باشــد. بــه تازگــی روزنامــه ی »اطاعــات 

روز« فــاش کــرده اســت کــه بودجــه ی تصویــب شــده ی 

ــارد  ــک میلی ــی 1397 ی ــه ی مل ــی بودج ــد 91 پالیس ک

و 300 میلیــون افغانــی بــوده؛ امــا وزارت مالیــه، بــه 

در  کدهــا  ســایر  تعدیــل  بــا  رییس جمهــور،  دســتور 

ــن  ــده از ای ــرف ش ــه ی م ــی، بودج ــال مال ــان س جری

ــانده  ــی رس ــون افغان ــارد و 20 میلی ــه میلی ــه س ــد را ب ک

اســت. پول هایــی کــه مشــخص نیســت در کجــا و بــرای 

ــه اعتقــاد  چــه مــرف شــده اســت. بودجه هایــی کــه ب

کارشناســان اقتصــادی، مفهــوم اضطــراری دارد؛ امــا در 

ــتفاده  ــرف اس ــش م ــوان پوش ــه عن ــتان از آن ب افغانس

ــه  ــن هم ــل ای ــه دلی ــیم ک ــود بپرس ــد از خ ــود. بای می ش

فســاد، جعــل و تزویــر در حکومــت، نظــام و فکــر افــراد 

ــه فکــر فســاد  ــل، همــه ب ــا ذی چیســت؟ چــرا از صــدر ت

انــد. بــه تاز گــی 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 اداره ی ثبــت و احــوال 

ــاق  ــد کــه در فســاد و جعــل، شــهره ی آف نفــوس می دان

اســت. فســاد در افغانســتان شــبیه هیــوالی هــزاررس 

ــن  ــاید مهم تری ــا ش ــادی دارد؛ ام ــل زی ــه دالی ــت ک اس

آن، ســاختار معیــوب سیاســی، حاکمیــت رابطــه بــه 

قوم محــور  شایسته ســاالری،  عــدم  ضابطــه،  جــای 

ــود عدالــت اجتاعــی و  ــودن نظــام، ملــت نشــدن، نب ب

ــد. ــر باش فق

هیوالی فساد
 افغانستان را فلج کرده است

گلثوم زهرا:
 دفتر یوناما باید معذرت بخواهد

رفتار»نیروهای امنیتی« با گروه های »مسلح غیرمسؤول« منطقی است؟

عبدالرازق اختیاربیگ

سیدمهدی حسینی

 مبــارزه بــا گروه هــای مســلح غیرمســؤول، یکــی از اولویت هــای اساســی رییس جمهــور غنــی بــود کــه تــا حــد 

زیــادی، ایــن گروه هــا را زمین گیــر کــرد و شــار دیگــری را هــم بــه پنجــه ی قانــون ســپرد؛ امــا ایــن گروه هــا 

فقــط یــک گــروه مســلح نیســتند بلکــه آن هــا بخــش بزرگــی از پایگاه هــای مردمــی را در خــود دارنــد و به همین 

خاطــر، ایــن اولویــت دولــت بــرای شــاری از جریان هــا و احــزاب سیاســی حســاس برانگیز شــد و اقدامــات 

دولــت را یــک نــوع اقــدام سیاســی تلقــی کردنــد.



   
 2

01
9 

رب
ام

س
 د

17
   

   
   

  1
3

98
س 

قو
 2

6 
   

   
   

   
ه 

نب
ش

سه 
     

   
   

   
   

   
 14

0 
ره

ام
ش

   
   

   
   

ل  
او

ل 
سا

w
w

w.
su

bh
ek

ab
ul

.c
om

3

بــود   2019 نوامــر   13 بوســتون/بامیان.  ویلیامــز،

کــه یــک حملــه ی انتحــاری دیگــر، زندگــی مردمــی را در 

ایــن جهــان نابــود کــرد کــه خیلی هــا جنــِگ بــه ظاهــر 

متام نشــدنی اش را فرامــوش کــرده بودنــد. گــر چــه آن حملــه 

بــه قــدری ویران گــر بــود کــه جــان 12 تــن 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 

مهاجــم  یــک  توســط  آگســت   17 قتل عــام  می منایــد. 

ــه قــرار داد کــه  انتحــاری داعــش، مــردم هــزاره را آمــاج حمل

در یــک مراســم عروســی رشکــت کــرده بودنــد. آن حملــه 

حتــا در معیارهــای افغانــی هــم نفرت انگیــز بــود. مهاجــم 

انتحــاری مبــب قــوی اش را در میــان ســالُن پــر از جمعیــت و 

پیــش روی گــروه موســیقی منفجــر کــرد و آن فضــای خوشــی 

ــد.  ــدل ش ــون مب ــام خ ــک ح ــه ی ــگ ب ــادمانی، بی درن و ش

بــر خــاف مقولــه ی »هــر از زندگــی تقلیــد می کنــد«، آن 

ــتارک« در  ــدان »اس ــم داران خان ــام پرچ ــزی از قتل ع خون ری

قســمت »عروســی خونیــن« رسیــال بــازی تاج وتخــت کــه یــک 

ــت. ــر رف ــم فرات ــود ه ــدی ب ــاوت عم قس

حمــات بی امــان مهاجــان انتحــاری داعــش بــر شــیعیان 

هــزاره، مــرا بــه یــاد برخوردهایــی انداخــت کــه بــا ایــن گــروه 

 »CIA« قومــی، زمانــی کــه ســال 2007 در مرکز ضدتروریســم

در افغانســتان کار می کــردم، داشــتم. وظیفــه ی مــن ردگیــری 

ــودش را  ــه خ ــان ک ــد ه ــاری، مانن ــان انتح ــرکات مهاج ح

ــی  ــق جنوب-رشق ــرد، در مناط ــر ک ــی منفج ــالُن عروس در س

افغانســتان کــه پشــتون ها در آن زندگــی می کننــد، بــود 

ــه رو  ــا کوهستان نشــین های هــزاره روب ــار ب ــرای اولیــن ب کــه ب

ــزی و  ــای مرک ــه ی اول در کوه ه ــه در درج ــا ک ــدم. هزاره ه ش

دوردســت هندوکــش زندگــی می کننــد، نقــش فوق العــاده ای 

ــا  ــکا ایف ــی امری ــات نظام ــتان و عملی ــی افغانس در اردوی مل

کردنــد و بــرای ایــن کار، دلیــل خوبــی هــم داشــتند. هزاره هــا 

ــه  ــته ها ب ــتند، از گذش ــب اس ــیعه مذه ــان ش ــر ش ــه بیش ک

ــه  ــان ب ــتاهای ش ــه و روس ــرار گرفت ــم ق ــورد ظل ــو، م ــن س ای

ــت ها،  ــوی تروریس ــان از س ــردم ش ــده و م ــیده ش ــش کش آت

قتل عــام شــدند. هزاره هــا بــا دشــمنی می جنگیدنــد کــه 

ــق  ــا الی ــه تنه ــد ک ــی می خواندن ــدان بی خدا«ی ــا را »مرت آن ه

کشــته شــدن بودنــد.

مناطــق  در  گســرده ام  میدانــی  کارهــای  طــول  در 

پشتون نشــین بــود کــه شــجاعت رسبــازان هــزاره کــه در کنــار 

امریکایی هــا می جنگیدنــد را تحســین کــردم و از وحشــت 

اتفاقــی و غیرمنطقــی جنــگ، حیــرت زده شــدم. پــس از 

رســیدن بــه صحنــه ی حمــات چریکــی انتحــاری کــه مــردان، 

ــرار  ــدف ق ــز را ه ــهر گردی ــی در ش ــودکان غیرنظام ــان و ک زن

مــی داد، اجــازه یافتــم بــرای مدتــی از کشــتارها دور مبانــم و 

بــرای رفــع فشــار، مدتــی را در بلندی هــای هندوکــش ســپری 

ــوه  ــک ک ــط ی ــه توس ــا ک ــت  هزاره ه ــان، پایتخ ــم. در بامی کن

برفــی محصــور شــده بــود، بــه یــک پنــاه گاه رســیدم و مردمــی 

بــه گرمــی از مــن اســتقبال کردنــد کــه والــی  شــان تنهــا والــی 

ــش  ــوار خانه های ــه دی ــتاها ک ــود. در آن روس ــتان ب زن افغانس

از خــاک رُس ســاخته شــده و در کنــار دره هــای مه آلــود 

و شــیب داری قــرار داشــت، دریافتــم کــه آن هــا بــه طــور 

گســرده از نقــش امریــکا در آزادســازی مناطــق هزاره نشــین 

نســبتا  دنیــای  آن هــا  منطقــه ی  بودنــد.  ســپاس گزار 

صلح آمیــزی بــود و فاصلــه ی زیــادی بــا مناطــق جنــگ زده ی 

ــردم  ــور ک ــت. تص ــور داش ــوب-رشق کش ــین در جن پشتون نش

کــه بامیــان، »شــانِگری ال«ی افغانســتان اســت. گــر چــه 

نشــانه هایی از حکومــت بی رحــم طالبــان بــر مــردم آن وجــود 

داشــت کــه در آن بــه معنــای واقعــی کلمــه هزاره هــا را زنــده 

ــه  ــد و شــهر شــان را ب ــر آن هــا تجــاوز کردن پوســت کــرده و ب

ــمه های  ــه ی مجس ــه ی فروریخت ــد ویران ــیدند، مانن ــش کش آت

ــودا کــه توســط بت شــکن های طالبــان  عظیــم قــرن ششــم ب

ــد، در  ــتی« می خواندن ــای بت پرس ــه »الگوه ــل آن چ ــه دلی ب

ســال 2000 ویــران شــد، آن قلمــروِی کوهســتانی نســبتا 

صلح آمیــز، مهان نــواز و امــن بــود.

ــی  ــودکان مکتب ــته ای از ک ــن را دس ــرات م ــن  خاط بهری

هــزاره تشــکیل می دهنــد کــه از مکتــب  شــان بیــرون شــدند 

تــا برایــم آواز بخواننــد )بــه شــمول یــک دخــر کــه بــا افتخــار 

بــه مــن اولیــن پنســیلش را نشــان داد کــه در مناطــق جنوبــِی 

ــن  ــدن و نوش ــق خوان ــان ح ــه زن ــان ک ــرل طالب ــت کن تح

ندارنــد، ممکــن بــود منجــر بــه کشــته شــدنش شــود( و 

زنــی کــه در یــک زمیــن زراعتــی، هــم کار می کــرد و هــم 

آواز می خوانــد و بــه جــای پوشــیدن برقــع کــه رس و متــام 

ــین  ــه کار پشتون نش ــق محافظ ــاند و در مناط ــدن را می پوش ب

اجبــاری بــود، یــک رورسی رسخ و روشــن پوشــیده بــود. 

دیگــر چیزهایــی کــه بــه یــادم مانــده، شــامل مــردان جوانــی 

می شــود کــه بــا افتخــار، ســوار بــر اســب های پشــالوی 

بــازو  را روی  و شــاهین های شــکاری شــان  بودنــد  شــان 

ــه  ــاب رو ب ــی کــه پــس از غــروب آفت ــد، مردان حمــل می کردن

مکــه بــرای خوانــدن منــاز صــف می کشــیدند و کــودکان 

ــا بفهمنــد یــک  ــد ت خنده رویــی کــه هــر جــا دنبــامل می آمدن

امریکایــی در مناطــق آن هــا چــه می کنــد. نــوع خشــن و 

پرجســت وخیز چــوگان هزاره هــا کــه بــه بزکشــی شــهرت 

ــی  ــزه ی کابل ــج  خوش م ــم برن ــه میزبانان ــی ک دارد و غروب های

ــه حاســه های قدیمــی گــوش  ــد و مــن ب و کبــاب می خوردن

ــاد دارم. ــه ی ــز ب ــی دادم را نی م

قتل عــام جمــع بزرگــی از ایــن مــردم مهان نــواز کــه 

از  و رسکــوب  قتل عــام  بــرده داری،  مــورد حملــه،  قرن هــا 

ــاد خاطــرات دردآور  ــه ی ــرار گرفتنــد، مــرا ب ســوی حاکــان ق

میدانــی  و همچنــان خاطــرات خــوب پنــاه گاه کوهســتانی ام 

یافتــم.  افغانســتان  هزاره هــای  میــان  در  کــه  انداخــت 

ــج  ــه رن ــم توجــه بیشــری ب ــود کــه هم وطنان ــن ب خواســتم ای

ایــن مــردم کننــد و ببینــم امریکایی هــا در برابــر قتل عــام 

ــان  ــی نش ــه واکنش ــی چ ــالُن عروس ــک س ــر در ی ــتاد نف هش

ــک بوســتونی )بوســتون، پایتخــت و  ــوان ی ــه عن ــد. ب می دهن

بزرگ تریــن 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، قتل عــام 

هزاره هــا در آن ســالُن عروســی مــرا بــه یــاد هــم دردی و 

حایت هــای پــس از آن تراژیــدی در بوســتون انداخــت. 

ــرای مردمــی می خواســتم کــه  هــان هــم دردی و توجــه را ب

حامــی امریــکا بودنــد و مــورد حمــات وحشــیانه ی طالبــان و 

می گرفتنــد. قــرار  داعــش  بی امــان  مبب گذاری هــای 

ایــن مــورد در بوســتون تنهــا نبــودم  خوش بختانــه در 

ــه ای  ــن حاس ــه رسزمی ــود ک ــارم ب ــزی در کن ــت عزی و دوس

افغانســتان را خیلــی بهــر از مــن می شــناخت و ماننــد مــن 

از فاصلــه ی زیــاد امریکایی هــا بــا درد و رنــج هزاره هــا و متــام 

مــردم افغانســتان نگــران بــود. او از دیــدن عکس هــای آن 

ــه شــمول عکــس خواهــر کشــته شــده ی عــروس  ــدی ب تراژی

کــه بــا لبــاس زیبــای ابریشــیمی هزارگــی اش دفــن می شــد و 

ــیار  ــد، بس ــزادار می چرخی ــای ع ــان هزاره ه ــوک می در فیس ب

ناراحــت شــده بــود. او بــه جــای آن کــه بــه دنبــال راهــی برای 

ابــراز ناامیــدی و خاطــرات غم انگیــز جنــگ حیــن نوشــن در 

ــش را در  ــم دردهای ــد، مره ــامی باش ــای اس ــاره ی قلمروه ب

ــگاری از قالین هــای دســت بافت مردمــش  بافــت پرنقــش و ن

یافــت.

جاویــد رضایــی، کابل/بوســتون. بــرای مــن بــه عنــوان 

یــک پناه جــو در پنــاه گاه مطمئنــی کــه نامــش امریــکا اســت 

و از کابــل بــه ایــن جــا رســیده  ام، هزاره هــا، افغانــی یــا 

ــه ی  ــک منطق ــرگ در ی ــتان م ــی از داس ــای کم رنگ چکیده ه

نیســتند؛  مــاه  کــره ی  دوری  بــه  دوردســت  جنــگ زده ی 

ــران،  ــا، خواه ــا، کاکاه ــران کاکا، عمه ه ــتان، پ ــا دوس آن ه

بــرادران و مهم تــر از همــه دخــران باهــوش خواهــران و 

برادرانــم اســتند کــه بــرای آموخــن علــم، بــا مــرگ بــه دســت 

مــن  قــوم  آن هــا  مجریــان ذهنیــت طالبــان می جنگنــد. 

ــر  ــدنی ب ــه ی توجیه نش ــای حمل ــه عکس ه ــی ک ــتند. زمان اس

آن ســالُن عروســی را از خانــه ی امنــم در بوســتون می دیــدم، 

ــم. ــس بکش ــتم نف ــختی می توانس ــه س ب

تصاویــر ناراحــت میرویــس، دامــاد آن شــب و ریحانــه، 

عــروس تســلی ناپذیرش کــه می گفتنــد ترجیــح می دادنــد 

ــر  ــدند، غی ــن می ش ــد و دف ــان می مردن ــزان ش ــر عزی ــا دیگ ب

ــام  ــل  ع ــتار و قت ــی کش ــتان طوالن ــود. داس ــل ب ــل  تحم قاب

ــار در حــام  خــون بی ســابقه ای کــه در یــک  ــن ب مردمــم، ای

ــود،  ــده ب ــه ش ــه راه انداخت ــل ب ــرب کاب ــی در غ ــالن عروس س

نقــاط مختلفــی  بــه  افغانســتان و خــارج کــه  هزاره هــای 

ــاد  ــواده ای کــه از تــرس گردب ــد، ماننــد خان پراکنــده  شــده ان

ــم آورد. آن  ــرد ه ــت را گ ــاده اس ــر افت ــی گی ــک زیرزمین در ی

زیرزمیــن جایــی اســت کــه در نوجوانــی پــس از دســتگیر 

شــدن و شــکنجه شــدنم توســط بــرق در آن زندگــی کــردم. آن 

خاطــره ی بــد، یکــی از خاطــرات دردآورم اســت کــه مجبــورم 

ــم. ــی کن ــا آن زندگ ــر روز ب ه

ــوی  ــد پت ــی مانن ــیب روان ــس از آس ــی پ ــال اسرس اخت

ــرای همیشــه  ــرد را ب ــد ف ــده ای اســت کــه می توان افرده کنن

در خــود بپیچــد. یــک صــدا، بــو، صحنــه، متــاس اتفاقــی یــا 

یــک اخبــار از آن دوردســت ها ماننــد داســتان خانواده هایــی 

ــر آن  ــه  ب ــان در حمل ــزان ش ــت دادن عزی ــم از دس ــه در غ ک

ســالُن عروســی بــه ســوگ نشســته بودنــد، می توانــد اختــال 

ــر،  ــل دورت ــرا 7000 مای ــد و م ــده کن ــاره زن ــی را دوب اسرس

بــه آن طــرف دنیــا، جایــی کــه در آن بــه دنیــا آمــده ام، بــرد. 

راه هــای بالینــی زیــادی بــرای درمــان اختــال اسرســی پــس 

ــه  ــم ک ــم گرفت ــن تصمی ــا م ــود دارد؛ ام ــی وج ــیب روان از آس

ــه دارم  ــا دردی ک ــم، ب ــن رسخ از مردم ــک قالی ــی ی ــا نقاش ب

ــواده ی  ــن و خان ــه م ــی ک ــان قالین های ــم؛ از ه ــورد کن برخ

ــه  ــه ب ــتان ک ــروش آن در پاکس ــا ف ــا ب ــم ت ــرم می بافتی مهاج

ــرده بودیــم، زندگــی کنیــم. ــه آن پنــاه ب دلیــل جنــگ ب

درســت اســت کــه رسخ، رنــگ خونــی اســت کــه در 

ــد  ــه بای ــی ک ــد، جای ــه ش ــت ریخت ــاه آگس ــنیع م ــات ش اتفاق

محفــل ایــان، خانــواده، امیــد، جامعــه و آینــده می بــود؛ 

ــز اســت.  ــم نی ــن خاطــرات مــن از وطن ــِگ بهری امــا رسخ رن

رسخ، رنــگ باشــکوه گل رسخ در فصــل بهــار اســت کــه 

حیــن  نیاکانــم  کوهســتانی  وطــن  هزاره جــات،  دره هــای 

مهم تــر  امــا  می شــود؛  پوشــیده  آن  از  نــوروز  از  تجلیــل 

تکســین دهنده ی  رنگیزه هــای  مــن  بــرای  رسخ  همــه،  از 

قالین هــای هزارگــی اســت کــه رنــگ رسِخ عمیــق و درشــت 

آن کــه بــه »رویــان« شــهرت دارد، از بوتــه ی باالرونــده ای کــه 

از بیشــه های کوهســتان جمــع آوری می شــود، بــه دســت 

می آیــد. جــوان کــه بــودم از رنــگ رسخ چوبــی کــه از درخــت 

چهارمغــز، انــار و گیــاه »رســیده« بــه دســت می آیــد، اســتفاده 

می کــردم و در کنــار هــزاران مهاجــر هــزاره ی دیگــر در کمــپ 

بــزرگ حاجــِی در پیشــاور، در آن گرمــای ســوزان پاکســتان، 

ــزاق  ــای ق ــگ رسخ را در قالین ه ــی از رن ــیه های مختلف حاش

می بافتــم.

کــه  داریــم  رضب املثــل  یــک  افغانســتان  مــردم  مــا 

ــن  ــا م ــت«؛ ام ــون شس ــا خ ــوان ب ــون را منی ت ــد: »خ می گوی

نقاشــی می کنــم  را  مردمــم  قالین هــای رسخ  از  اشــکالی 

ــع  ــا صنای ــرده و ب ــزی دوری ک ــرات دردآور خون ری ــا از خاط ت

دســتی مردمــم وصــل شــوم. قالین هــای مــا در زیبایــی نظیــر 

ندارنــد و ایــن ویژگــی باعــث شــهرت هزاره هــا بــه عنــوان 

ــدگان طرح هــای شــبیه انســان در اورســیا شــده اســت؛  بافن

ــول و  ــون، مغ ــواران ه ــه اسب س ــای آن ب ــه رد پ ــی ک طرح های

قــزاِق دشــت های پهنــاور اوراســیا و طرح هــای گل دار فــارس 

باســتان می رســد.

ــتون،  ــدم در بوس ــه ی جدی ــه خان ــفرم ب ــورد س ــب در م اغل

شــهر مقاومــی کــه در گذشــته مــورد حملــه قــرار گرفتــه بــود 

ــه رسود  ــتون ب ــم. بوس ــر می کن ــت، فک ــتانم اس ــر از دوس و پ

جســورانه ی »بوســتون قــوی« پــس از انفجارهــای ماراتــن 

معــروف اســت کــه بســیار می پســندمش. زمانــی کــه بــه 

پــروازم از وطــن قدیمــی ام بــه خانــه ی جدیــدم فکــر می کنــم، 

بــا احســاس گنــاه یــک فــرد نجات یافتــه می جنگــم. مــن 

این جــا در امنیــت زندگــی می کنــم و آن هــا، عــروس و دامــاد، 

ــرادران و  ــجاع ب ــاده ش ــران فوق الع ــه، دخ ــس و ریحان میروی

ــتند، در  ــا اس ــوز در آن ج ــم هن ــیاری از مردم ــم و بس خواهران

ــتش دارم. ــوزم دوس ــه هن ــزی ک ــا غم انگی ــا؛ ام ــن زیب رسزمی

ــد  ــی مانن ــه از بیگانگان ــهری ک ــتون، ش ــه در بوس ــر چ گ

مــن بــا آغــوش بــاز اســتقبال می کنــد، زندگــی می کنــم 

مردمــان  کــه  پیچیــده ام  امنــی  بســر  در  را  خــودم  و 

را  تصــورش  می تواننــد  تنهــا  افغانســتان  در  جنــگ زده ام 

ــه  ــیاطینی ک ــر ش ــده و دیگ ــان، القاع ــش، طالب ــد، داع بکنن

ــر  ــی ب ــا اعــام ترامــپ منب ــد، ب ــده ان ــاس انســان درآم ــه لب ب

ایــن کــه افغانســتان را تــرک می کنــد و بــه تازگــی نیروهــای 

امریکایــی را کاهــش داده، در حــال تیــز کــردن شمشــیرهای 

ــکنجه گران  ــت ش ــرس برگش ــا ت ــن ب ــردم م ــتند. م ــان اس ش

ــوش  ــده و پرجنب وج ــاخته ش ــاره س ــت دوب ــه پایتخ ــب ب طال

و زمین هــای مرکــزی و مرتفــع هزاره جــات پــس از خــروج 

ــه یــک چیــز اعتقــاد داریــم.  ــکا زندگــی می کننــد. مــا ب امری

ــود  ــان خ ــد، طالب ــتان برون ــا از افغانس ــه امریکایی ه روزی ک

ــل  ــه دلی ــا ب ــا از م ــانند ت ــان می رس ــای م ــت در خانه ه را پش

ــد کرد هــای  ــد؛ درســت مانن ــام بگیرن ــکا انتق ــت از امری حای

ــا  ــه ب ــن ک ــل ای ــه دلی ــه ب ــکا کــه ترکی ــاک و حامــی امری بی ب

امریکایی هــا در مقابــل داعــش جنگیدنــد، در مــاه اکتوبــر بــر 

ــار، زمانــی کــه روزهــای  آن هــا تاخــت. می ترســیم کــه ایــن ب

ــان  ــی شــود کــه طالب ــر از زمان ــد، اوضــاع بدت ــک برگردن تاری

هــزاران نفــر از مــردم مــا را در تــاش بــرای نسل کشــی ســال 

1998 در مناطقــی ماننــد دایکنــدی و مزاررشیــف قتــل  عــام 

ــای  ــرون از مرزه ــی بی ــراد کم ــه اف ــی ک ــد. قتل عام های کردن

افغانســتان در مــوردش می داننــد.

ــا  ــادی ب ــه ی زی ــا فاصل ــر امریکایی ه ــه بیش ــی ک در حال

افغانســتان دارنــد کــه زندگــی رؤیاپــردازان  وحشــت های 

زیــادی ماننــد میرویــس و ریحانــه را نابــود کــرده اســت و 

مــورد  در  ترامــپ  گســتاخانه ی  الف  امریــکا  در  خیلی هــا 

محــو یــا حــذف داعــش و بــه خانــه برگشــتادن 13000 

رسبــاز باقی مانــده بــه امریــکا را بــاور کــرده انــد، جســدهای 

ــی کشــته  ــرد هــزاره کــه توســط جهادی های ســوخته ی 80 ف

ــد و مردمــم را  ــا شکســت دارن ــادی ب ــه ی زی شــدند کــه فاصل

شــکنجه کــرده انــد، مهــر تأییــد بی رسوصدایــی بــر مقاومــت 

رسســخت تروریســت ها اســت. ده هــا تابوتــی کــه خانواده هــا 

و دوســتان قربانیــان، آن هــا را بــه صــورت دســته جمعی دفــن 

ــاور دارد، مأموریــت  ــد، الف رییس جمهــور ترامــپ کــه ب کردن

ــی  ــور بی صدای ــه ط ــده را ب ــروز ش ــان پی ــر متعصب ــام و ب انج

تکذیــب می کنــد؛ ماننــد هــان الفــی کــه ترامــپ در مــارچ 

2019 پــس از تــرف آخریــن ســنگر داعــش در ســوریه 

ــود. ــا زده ب ــط کرده توس

می ترســم کــه مــردان تیــره دل افغانســتان بــار دیگــر 

ــدان دینــی و خشــن تبدیــل کننــد و  ــه یــک زن رسزمینــم را ب

ــر  ــه فک ــکا ک ــنگ دل در امری ــردم س ــش م ــه افزای ــار رو ب ش

منی کننــد مــردم زجرکشــیده ی مناطــق پــر از وحشــت – 

ماننــد اتفاقــی کــه در آن ســالُن عروســی افتــاد – ارزش پنــاه 

دادن داشــته باشــند، پیــروز شــوند. در صورتــی کــه ترامــپ، 

هان گونــه کــه کردهــای دموکراتیــک و ضــد داعــش ســوریه 

ــار  ــجاعانه در کن ــه ش ــم ک ــن را ه ــردم م ــت، م ــا گذاش را تنه

ــان  ــده، میزبان ــت های القاع ــا تروریس ــی ب ــای امریکای نیروه

بریــده،  را  امریکایــی  طالــب و داعشــی کــه رس چندیــن 

جنگیــده انــد را تنهــا بگــذارد، خــون زیــادی ریختــه خواهــد 

شــد. زمانــی کــه خــون ریختــه شــود و روســتاهای مــان 

ــی  ــن رسخ ــود، قالی ــغال ش ــیاه اش ــان دستارس ــط طالب توس

کــه در دوران کودکــی ام دوســتش داشــتم، چیــزی جــز یــک 

خاطــره نخواهــد بــود. قالین هــای دســت بافت فوق العــاده ی 

جوانــی ام، کــه بافــن آن هــا در زمــان حاکمیــت طالبــان بــر 

محوشــونده ی  پــژواک  بــود،  ممنــوع  مــان،  کوه پایه هــای 

بــود،  پرجنب وجــوش  زمانــی  کــه  رسزمینــی  از  شــکنجه 

خواهــد شــد؛ رسزمیــن دورافتــاده و فراموش شــده ای کــه 

ــادی را مجبــور  در آتــش تعصــب خواهــد ســوخت و مــردم زی

ــه  ــن ب ــد م ــاه گاه، مانن ــت وجوی پن ــا در جس ــرد ت ــد ک خواه

ــد ــور بگریزن ــارج از کش خ

ــان  ــه هم وطن ــم ک ــا می کن ــد، دع ــک بیای ــر آن روز تاری اگ

ماننــد  مســلان  مــردم  بــر  را  ممنوعیت هــا  امریکایــی ام 

امریــکا  حامــی  کردهــای  و  امریــکا  حامــی  هزاره هــای 

بردارنــد، دســت از بیگانه هراســی و تــرس از دیگــران بکشــند 

و در عــوض، بــه مردمــم نیــز هــان پناه گاهــی را بدهنــد کــه 

مــن در ایــن رسزمیــن یافتــم و اکنــون آن را وطنــم می دانــم.

مهدی غالمی

نویسنده: برایان گیلین ویلیامز و جاوید رضایی 

شبکه ی اخبار تاریخ

قتل عام واقعی در »عروسی خونین«
 ادعای ترامپ در مورد نابودی داعش را اشتباه ثابت می کند 

ــرای  ــتون. ب ــی، کابل/بوس ــد رضای جاوی

مــن بــه عنــوان یــک پناه جــو در پنــاه گاه 

مطمئنــی کــه نامــش امریــکا اســت و از 

ــن جــا رســیده  ام، هزاره هــا،  ــه ای ــل ب کاب

کم رنگــی  چکیده هــای  یــا  افغانــی 

منطقــه ی  یــک  در  مــرگ  داســتان  از 

ــره ی  ــه دوری ک ــت ب ــگ زده ی دوردس جن

ــران  ــتان، پ ــا دوس ــتند؛ آن ه ــاه نیس م

خواهــران،  کاکاهــا،  عمه هــا،  کاکا، 

دخــران  همــه  از  مهم تــر  و  بــرادران 

باهــوش خواهــران و برادرانــم اســتند کــه 

بــرای آموخــن علــم، بــا مــرگ بــه دســت 

مجریــان ذهنیــت طالبــان می جنگنــد. 

آن هــا قــوم مــن اســتند. زمانــی کــه 

ــر  ــه ی توجیه نشــدنی ب عکس هــای حمل

آن ســالُن عروســی را از خانــه ی امنــم 

ســختی  بــه  می دیــدم،  بوســتون  در 

می توانســتم نفــس بکشــم.
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اســتاتوس  شــد«،  رد  خیابــان  از  کــه  »مرغــی  عنــوان 

کاربــران  از  یکــی  در صفحــه ی  کــه  بــود  فیس بوکــی ای 

ــرا  ــؤالی »چ ــرح س ــا ط ــوان ب ــن عن ــدم؛ ای ــوک خوان فیس ب

ــان  ــان رد شــد؟«، پاســخ چنــد فیلســوف، جری مــرغ از خیاب

فکــری- مذهبــی، شــاعر و سیاســت مدار را در پاســخ بــه 

ــود؛ ارســطو: »طبیعــت مــرغ ایــن  ــه کــرده ب ایــن ســؤال ارائ

اســت کــه از خیابــان رد شــود«، مارکــس: »مــرغ بایــد از 

خیابــان رد می شــد؛ ایــن از نظــر طبیعــی اجتناب ناپذیــر 

ــان نســبی اســت«؛  ــود«، انیشــتین: »رابطــه ی مــرغ و خیاب ب

ــزه رسشــت« و...  ــان مکــن از زاهــد پاکی ــب مرغ ــظ، عی حاف

ایــن پاســخ ها، ظاهــرا بــا رویکــرد فکــری ایــن افــراد در 

پاســخ بــه »رد شــدن مــرغ از خیابــان« داده شــده بــود؛ 

پاســخ هایی کــه نویســنده ی ایــن پســت نوشــته بــود؛ کســی 

کــه پســت کــرده بــود، فقــط نوشــته بــود، »کاپــی«. ایــن کــه 

ایــن پاســخ ها از طــرف فــرد یــا افــرادی بــه نــام ایــن آدم هــا 

داده شــده، اهمیتــی نــدارد؛ آن چــه این جــا مهــم اســت، 

ــود. ــان رد می ش ــه از خیاب ــت ک ــی اس ــه مرغ ــگاه ب ــوع ن ن

ــرغ  بهــر اســت بپرســیم چــرا برداشــت ها از »ردشــدن م

از خیابــان« می توانــد متفــاوت باشــد؟ نــگاه مــا بــه رد شــدن 

مــرغ از خیابــان، از کجــا شــکل می گیــرد؟ یــا مــا رد شــدن 

ــه می فهیــم؟ ــان را چگون مــرغ از خیاب

و  مــرغ  جــای  می تــوان  هرمنوتیکــی،  برداشــت  در   

ــای  ــرد و مناده ــوض ک ــراد ع ــیا و اف ــام اش ــا مت ــان را ب خیاب

در  کــه  منادهایــی  گذاشــت؛  آن هــا  جــای  را  دیگــری 

اولویت بنــدی  مخاطــب  پیش فهــم  و  زمان منــدی  بســر 

بریــم  نــام  »احمــد«  از  »مــرغ«  جــای  اگــر  می شــوند. 

خیابــان،  از  شــدنش  رد  از  هــدف  باشــد،  مشــخص  کــه 

ــی اســت، دیگــر طــرح پرســش »چــرا  ــان از نانوای ــدن ن خری

ــن  ــی بی ــدارد و فرق ــی ن ــد؟« معنای ــان رد ش ــد از خیاب احم

ــان  ــه ی خــری ای »احمــد از خیاب ــه ی پرسشــی و جمل جمل

ــان،  ــد از خیاب ــدن احم ــم رد ش ــون فه ــت؛ چ ــد« نیس رد ش

ــور  ــه منظ ــه ک ــا آن چ ــق ب ــخ دهنده، مطاب ــم پاس در پیش فه

ــی ای  ــورد تفهم ــت و برخ ــه اس ــکل گرفت ــت، ش ــد« اس »احم

ــد« را از  ــر »احم ــا اگ ــد؛ ام ــان منی ده ــش نش ــن پرس ــا ای ب

جــای مــرغ برداریــم، حــاال دیگــر بــا تصویــر ذهنــی یــا عینــی 

مرغــی روبه روییــم کــه از خیابــان رد می شــود. بــه دلیــل 

ایــن کــه مــا رابطــه ای بــا آن چــه در ذهــن »مــرغ« – در رد مرغ 

ــا از  ــت های م ــم، برداش ــذرد، نداری ــان- می گ ــدن از خیاب ش

هــدف »ردشــدن مــرغ از خیابــان« دچــار تصــادم می شــود؛ 

تصادمــی کــه در پیش فهم هــای زمانــی و مکانــی مخاطبــان 

ــدد. ــوع می پیون ــه وق ــن پرســش ب ــه ای ــا پاســخ دهندگان ب ی

ــا  ــده ی ــک پدی ــوان ی ــه عن ــن ب ــی -م ــا متن ــی ب ــا وقت م

بــا دو رویکــرد آن را می فهمیــم:  اتفــاق- رس می خوریــم، 

1: اگــر پیش فهــم  مــا بــا مــن یکــی بــود، نیــاز بــه 

بازبینــی فهــم یــا پیش فهــم نیســت؛ ماننــد فهــم از جملــه ی 

ــان بخــرد« و پرســش »چــرا  ــان رد شــد کــه ن »احمــد از خیاب

ــد؟« ــان رد ش ــد از خیاب احم

ــه رد شــدن احمــد از  ــا اگــر پیش فهمــی نســبت ب 2: ام

ــه اســاس پیش فهم هــای دیگــری کــه  ــان نداشــتیم، ب خیاب

ــِخ  ــه پاس ــم، ب ــان داری ــی از خیاب ــدن کس ــه رد ش ــبت ب نس

پرســش »چــرا احمــد یــا مــرغ از خیابــان رد شــد؟«، فهمیــده 

ایــن پیش فهم هــا،  بــا  از  یــا ســعی می کنیــم  می شــویم 

تفســیر یــا تأویلــی از »ردشــدن مــرغ از خیابــان« بیــرون 

ــم. بدهی

و  مــرغ  رابطــه ی  انیشــتین–  از  این جــا  کــه  پاســخی 

خیابــان نســبی اســت- ذکــر شــده، بــه نوعــی شــاید بتوانــد 

در فهــم ایــن کــه چــرا پرسشــی بــه ســادگِی »ردشــدن 

مــرغ از خیابــان«، باعــث می شــود مــا دچــار کنش هــای 

پیش فهم هــای  در  را  مــرغ  کــه  شــویم  این هانــی ای 

ــر«،  ــد. »هایدگ ــم، کمــک کن ــم کنی ــا و تفهی ــان معن خــود م

معرفــت را حاصــل پیش فهــم می دانــد و فهــم در بســر 

ــواهد  ــا ش ــی م ــرد. وقت ــکل می گی ــه ش ــت ک ــم اس پیش فه

ــا از  ــم م ــم، فه ــت نداری ــی در دس ــم اتفاق ــرای فه ــی ب کاف

آن اتفــاق، فهمــی اســت نســبی کــه می توانــد در بســر 

ــر جــای  ــرد. اگ ــی شــکل بگی ــی- زمان پیش فهم هــای فرهنگ

پرســش ایــن کــه چــرا »مــرغ از خیابــان رد شــد؟«، بپرســیم 

کــه »چــرا مــرغ وجــود دارد؟«، شــاید بــه پاســخ های دیگــری 

ــری  ــذارد، دیگ ــم بگ ــا تخ ــد: ت ــی می گوی ــا یک ــیم؛ مث برس

می گویــد: مــرغ را خــدا خلــق کــرده اســت تــا صبح هــا 

ــرغ  ــت م ــا موجودی ــر ب ــکمش بیش ــه ش ــد و آن ک اذان بده

ــن  ــد. ای ــرغ برس ــوردن م ــه خ ــاید ب ــخش ش ــد، پاس می چرب

پاســخ ها و ده هــا پاســخ دیگــر، بیان گــر نســبیتی اســت کــه 

ــود  ــه وج ــا ب ــان و ی ــرغ از خیاب ــدن م ــودن رد ش ــگ ب در گن

آمــدن مــرغ می تــوان داد.

اگــر »انســان« را جــای مــرغ بگذاریــم و بعــد بپرســیم 

کــه »چــرا انســان بــه وجــود آمــد یــا وجــود دارد؟«، در قبــال 

پاســخ هایی کــه می تــوان از خــود در آورد، می تــوان بــه 

فلســفه های  و  ادیــان  در  کــه  کــرد  مراجعــه  پاســخ هایی 

عرضــه  آن  از  متفاوتــی  برداشــت های  گوناگــون،  فکــری 

شــده اســت؛ برداشــت هایی کــه نســبت بــه رابطــه ی بومــی- 

ــی  ــفی- بوم ــای فلس ــا رویکرده ــری و ی ــع ب ــی جوام مذهب

جوامــع فکــری شــکل گرفتــه اســت. جــای انســان را اگــر بــه 

منــاد مقدســی ماننــد »خــدا« عــوض کنیــم، و پرســش مــان 

ــه  ــازی ب ــم کــه »خــدا کیســت؟«، نی ــه مطــرح کنی را این گون

ــی  ــدازه ی متــام ادیان ــه ان ــم؛ ب ــازه ای نداری ــه ی پاســخ ت ارائ

کــه بــر از آن پیــروی می کنــد، بــه ایــن پرســش پاســخ 

داده شــده اســت؛ پاســخ مســلانان بــه ایــن پرســش، خــدا 

ــاب و حضــور  ــق و آگاه می شــارد کــه بیــن غی ــادر مطل را ق

در نوســان اســت و در حالــی کــه قابــل ملــس و دیــد نیســت، 

ــد؛  ــد ببین ــز را می توان ــه چی ــور دارد و هم ــا حض ــه ج در هم

بــدون ایــن کــه شــکلی داشــته باشــد قابــل تصــور؛ اما پاســخ 

ــا مجســمه ی چوبــی و ســنگی ای  آن  کــه آفتــاب، مهتــاب، ی

ــا چیســتی مفهومــی  ــه کیســتی ی را می پرســتد، در رابطــه ب

ــام خــدا، برداشــت های دیگــری اســت کــه در تناقــض  ــه ن ب

و مخالفــت بــا برداشــت مســلانان یــا ادیــان آســانی شــکل 

ــان  ــه پنه ــردد ب ــر می گ ــه ب ــت هایی ک ــت؛ برداش ــه اس گرفت

بــودن خــدا از انظــار عمومــی. در پــرده بــودن ایــن مفهــوم، 

ــت آن  ــتی و موجودی ــت ها از چیس ــر برداش ــه تک ــدر ب آن ق

ــی  ــف، وقت ــای مختل ــروان دیدگاه ه ــه پی ــت ک ــده اس انجامی

برداشــت دیگــری را نســبت بــه ایــن مفهــوم می خواننــد 

یــا می بیننــد، واکنش هــای متســخرآمیز و یــا همــراه بــا 

عصبانیــت بــروز می دهنــد؛ ایــن واکنش هــا نســبت بــه 

ــرد  ــکل می گی ــون ش ــی گوناگ ــع فرهنگ ــت های جوام برداش

کــه در مــرور زمــان تبدیــل بــه عقیــده و بــاور جمعــی شــده 

ــرای کســانی  ــی ب ــن وجــه، وقتــی شــواهد کاف ــا ای اســت. ب

کــه بــا مفهــوم یــا اتفاقــی روبــه رو انــد بــه صــورت یک ســان 

وجــود نداشــته باشــد، بیننــدگان یــا خواننــدگان اتفــاق 

ــن  ــه ای ــند ک ــی می رس ــت های مختلف ــه برداش ــن، ب ــا م ی

ســهمی  کــدام  هــر  حقیقــت  بازگشــایی  در  برداشــت ها 

را بــازی می کننــد و تعییــن قطعیــت بــر ایــن کــه ســهم 

ــواری  ــت، کار دش ــوردارد اس ــل برخ ــدی کام ــدام از درص ک

می شــود. اساســا چنیــن تعیینــی در حــوزه ی علــوم انســانی 

و اجتاعــی بــه تعبیــر »دیلتــای« درســت نیســت. دیلتــای در 

روشن ناســی ای کــه از علــوم انســانی بیــرون می دهــد، علــوم 

انســانی را ماننــد علــوم طبعیــی قابــل تبییــن منی دانــد کــه 

ــه  ــت؛ ب ــتوار اس ــت اس ــی ثاب ــی و تجرب ــای قطع ــه نتیجه ه ب

بــاور دیلتــای، در علــوم انســانی مــا بــا فهــم پدیده هــا رس و 

کار داریــم و تعییــن فهــم درســت، قطعــی و نهایــی، امکانــی 

نیســت کــه در علــوم انســانی بــه دســت بیایــد. آن کــه بــت 

را می پرســتد هــم بــه نوعــی خــدا را می پرســتد؛ خدایــی 

کــه توانــا در همــه امــور اســت؛ امــا بــت، بــه عنــوان منــادی 

ــی او را اشــباع می کنــد  ــد عقیدت ــن مفهــوم، دی حــارض از ای

و یــا آن را وســیله ای می دانــد بــرای کرنــش در حضــور خــدا 

ــا آن. ــاز ب و راز و نی

ــه  ــت ک ــوم اس ــن مفه ــتی از ای ــن برداش ــوزه ی چنی در ح

مذاهــب  و  فرقه هــا  و  می گیــرد  شــکل  مختلفــی  ادیــان 

درون دینــی بــا برداشــت های مختلــف از متــون یک ســان 

دینــی، بــه وجــود می آیــد. توجــه کنیــد بــه مذاهــب برآمــده 

ــد  ــرای نفــی دیگــری تأکی ــون اســام کــه هــر کــدام ب از مت

دارنــد و خــود را برحق تــر جلــوه می دهنــد. ایــن تفــاوت 

دیــدگاه، در خوانــش هرمنوتیکــی از متــون دینــی اســت 

ــه  ــن مشــخصی را ب ــروان دی ــد و پی ــدا می کن ــت پی کــه فعلی

مذاهــب مختلــف تقســیم می کنــد.

ــه  ــبیتی ک ــه نس ــم ب ــر برگردی ــار دیگ ــرای ب ــر ب ــاال اگ ح

ــان  ــم م ــود و در فه ــل ب ــان قائ ــرغ و خیاب ــن م ــتین بی انیش

از مــرغ و خیابــان نســبیت قائــل شــویم، شــاید کار را بــرای 

فهمیــدن امــور دیگــر، از جملــه امــور مذهبــی آســان تر 

ــای  ــت ها از کنش ه ــبیت در برداش ــدن نس ــل نش ــد. قائ کن

اخاقــی، فرهنگــی و اجتاعی-مذهبــی، یکــی از مشــکات 

عمــده ی جهــان امــروز و خصــوص جهــان اســام اســت. 

تروزیــزم شــکل  و  افراط گرایــی مذهبــی  نــام  بــه  آن چــه 

ــای  ــا خوانش ه ــه ب ــت ک ــی اس ــد قطعیت ــت، برآم ــه اس گرفت

ــا  ــه وجــود آمــده و تــوان پذیــرش ی ســلفی از متــون دینــی ب

قائــل شــدن نســبیت در همــه ی امــور زندگــی را از آنــان 

گرفتــه اســت. آن  کــه بــرای برپایــی امــارت اســامی خــودش 

را وســط خیابــان می کفانــد تــا ده هــا نفــر را بــه خــون 

بخوابانــد، در حقیقــت بــه دنبــال فروریــزی نظــام جمهوریــت 

ــای  ــا و فرموده ه ــف ارزش ه ــد، مخال ــر می کن ــه فک ــت ک اس

ــت. ــامی اس اس

ــش در  ــن خوان ــن ای ــا بازگذاش ــی ی ــش هرمنوتیک خوان

جامعــه، از یــک ســو کمــک می کنــد کــه خواننــده و مــن در 

ــان ســیالی از بازســازی فهــم و پیش فهــم در رفت وآمــد  جری

ــده  ــم برآم ــود، فه ــبب می ش ــد، س ــن رفت وآم ــه ای ــند ک باش

بــار  بــرای  و  فهــم یک جــا شــده  بــا  از پیش فهمــی کــه 

ــی  ــار معنازای ــت، دچ ــه اس ــده رفت ــا پدی ــن ی ــر رساغ م دیگ

ــز در  ــر چی ــم ه ــر، فه ــاور گادام ــه ب ــود. ب ــر ش ــم بیش و تفه

بســر پیش فهــم، تاریخ منــدی و وضعیــت آن کــه بــه دنبــال 

فهمیــدن اســت، اتفــاق می افتــد؛ بنــا بــر ایــن، ادعــای فهــم 

ــوار و  ــت دش ــی، کاری اس ــا متن ــده  ی ــر از پدی ــا آخ ــل ی کام

ــیم  ــدم بپرس ــار چن ــرای ب ــد ب ــرار باش ــر ق ــس اگ ــن. پ ناممک

ــخ  ــدم پاس ــد؟«، ک ــان رد ش ــرغ از خیاب ــرا م ــا چ ــه »واقع ک

ــخ  ــود پاس ــا می ش ــود و آی ــد ب ــت خواه ــان درس ــر ت ــه نظ ب

قناعت بخشــی کــه قابــل تعمیم دهــی داشــته باشــد، بــه 

ایــن پرســش داد؟ آن چــه مــن  می توانــم بگویــم؛ ایــن اســت 

کــه هیــچ پاســخی آن قــدر کامــل نخواهــد بــود کــه بتوانــد 

زبــان متــام پاســخ های دیگــر را کوتــاه کنــد؛ هــر چنــد 

کــه همیــن نفــی و جملــه ی »کامــل نخواهــد بــود« بــاز هــم 

ــاق  ــه اتف ــبیت در جمل ــاع از نس ــه در دف ــت ک ــی اس قطعیت

افتــاده اســت؛ قطعیتــی کــه جملــه ی »کامــل نخواهــد بــود« 

ــود« می کنــد. ــه ی »کامــل خواهــد ب را مخالــف قطعــی جمل

افغانستان4 مهاجران  روایت 

مهاجــران افغانســتانی در نزدیک تریــن هــدف، ایــران را 

بــرای کار و زندگــی انتخــاب می کننــد. ایــران بــرای مهاجــران 

کارگــر افغانســتانی بــه دلیــل نزدیکــی فاصلــه و زبــان مشــرک، 

دارد.  هویت هایــی 

ــه  ــتبدادی ای ک ــت های اس ــل سیاس ــه دلی ــران ب ــت ای دول

ــران را از  ــت، ای ــه اس ــش گرفت ــدرت در پی ــن ق ــرای نگه داش ب

کشــور مهــد متــدن پــارس، بــه مــرگ گاه پارســیان و انســان ها 

ــدل کــرده اســت. ب

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.

ــرف  ــت آن، م ــودن حکوم ــی ب ــل مذهب ــه دلی ــران ب در ای

ــه ی رســمی منــع اســت و امــا  ــه گون ــی ب نوشــیدنی های الکول

دولــت ایــران بــرای ایــن کــه مــردم را در آرامــش و خلســه نگــه 

دارد تــا صــدای اعــراض  شــان را خفــه کــرده باشــد، زمینــه ی 

دست رســی بــرای انــواع مخدرهــای کشــنده و مورفیــن را بــرای 

مــردم مهیــا کــرده اســت تــا محکــی باشــد بــرای آن هایــی کــه 

دیــن را افیــون تــوده خوانــده انــد.

دیگــر  و  شیشــه  جوانــا،  مــاری  تریــاک،  ایــران،  در 

ــرده ای  ــکل گس ــه ش ــدر ب ــواع مخ ــواری ان ــای البرات فرآورده ه

ــد.  ــه کن ــد آن را تهی ــی می توان ــر کس ــد و ه ــروش می رس ــه ف ب

حتــا در مــواردی کــه کســی بخواهــد مــرف تریــاک را توقــف 

دهــد. از ســوی پزشــک بــه وی قــرص و قطــره ی میتــادون 

توصیــه می شــود و ایــن افــراد می تواننــد بــه راحتــی آن را 

از داروخانه هــای شــهر تهیــه کننــد؛ امــا بیشــر آن هایــی 

ــادون  ــرف میت ــا م ــد ب ــرک کنن ــاک را ت ــد تری ــه می خواهن ک

ــه  ــادون ادام ــرف میت ــه م ــس از آن ب ــده و پ ــاد ش ــه آن معت ب

می دهنــد.

ــه  ــی کــه ب ــرای پاکــی معتادان ــه تنهــا کــه ب ــران ن دولــت ای

تــرک تریــاک رو می آورنــد، کاری منی کنــد بلکــه بــا جاگزینــی 

زیرکانــه ی میتــادون بــاز هــم فــرد را در اعتیــاد نگــه مــی دارد. 

ــودم،  ــی هــم کار ب ــر ایران ــک پ ــا ی ــه ب ــی کــه در ترکی زمان

ــرد. ــف ک ــران را تعری ــتانی از ای ــم داس برای

ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــم ب ــران رس ــدان ای ــت، در هم او می گف

بــرای پذیرایــی بهــر از مهــان و یــا ایــن کــه خواســته باشــند 

ــار  ــد، در کن ــان دهن ــی نش ــر خودمان ــان بیش ــان  ش ــه مه ب

ــد و آن  ســینی چــای درون کاســه ای مســی، تریــاک می گذارن

ــتان. ــازه ی افغانس ــاک ت ــم تری ه

ــه  ــتانی ک ــر افغانس ــون مهاج ــان 2.5 میلی ــن می ــا در ای ام

ــط  ــن محی ــد از ای ــه می توانن ــد چگون ــه رس می برن ــران ب در ای

ــرف  ــرای م ــی ب ــد و هیچ گاه ــه در برن ــامل ب ــان س ــدر ج مخ

ــوند. ــه نش آن وسوس

بیشــر افغانســتانی هایی کــه در ایــران بــه رس می برنــد، 

ــوق  ــه حق ــچ گون ــه از هی ــه ای ک ــتند. طبق ــر اس ــه ی کارگ طبق

شــهروندی یک ســانی بــا ایرانی هــا بــر خــوردار نبــوده و بــا 

ــران هــم منی تواننــد خــود را جــز آن  هــزار ســال زندگــی در ای

ــد. بدانن

کارگــر افغانســتانی، رس ســاختان همــه ی روز را جــان 

می کنــد تــا لقمــه نانــی بــرای خــوردن پیــدا کنــد و آن گاه 

ــش؛  ــر از گاه ــنام های آب دار ه ــب کار و دش ــی صاح بداخاق

ــر از آن  ــر را بد ت ــرد مهاج ــی ف ــت روان ــی و وضعی ــط زندگ رشای

ــد. ــل باش ــل تحم ــان قاب ــرای انس ــه ب ــد ک می کن

ــه دلیــل تکــرار زندگــی در ایــن وضعیــت از  ــان ب ایــن جوان

ــن  ــم ای ــواره ه ــتند و هم ــوردار نیس ــی برخ ــی خوب ــت روان حال

گونــه بــوده اســت؛ آن هایــی کــه بیشــر در محرومیــت زندگــی 

می کننــد، بیشــر آســیب پذیر انــد .

مهاجــران افغانســتانی در ایــران زمانــی کــه رس ســاختان 

ــر  ــا مهاج ــک ب ــدون ش ــد، ب ــرده ان ــاره ک ــه اج ــی ک ــا در اتاق ی

معتــادی بــر می خورنــد کــه پیــش از او یــا پــس از او بــه ایــران 

ــه مــرف یکــی از مخدرهــا معتــاد اســت. آمــده و حــاال ب

ــک  ــا ی ــه ب ــر لحظ ــه ه ــی ک ــه و در محیط ــی در خان زندگ

تریاکــی رسوکار پیــدا کنــی بــه خــودی خــود وسوســه زا اســت؛ 

زمانــی کــه ســختی های زندگــی مهاجــرت در ایــران را هــم 

کنــارش بگذاریــد، ایــن وسوســه بیشــر شــده و در نهایــت 

ــاک  ــه مــرف تری ــان ب ــن جوان ــرای آرامــش چند ســاعتی، ای ب

می آورنــد. رو 

بــه دلیــل مورفیــن زیــادی کــه در خــود دارد،  تریــاک 

آرام بخــش و راحت کننــده اســت و اثــر آن نیــز چنــد دقیقــه 

ــتی  ــث سس ــه باع ــد ک ــان می ده ــود را نش ــرف خ ــس از م پ

ــران  ــن مهاج ــه ای ــی ک ــود؛ حس ــدن می ش ــز و ب ــی مغ و راحت

ــد. ــاز دارن ــه آن نی ــر ب کارگ

ــوان  ــه می ت ــر لحظ ــه ه ــی ک ــودن در محیط ــاز و ب ــن نی ای

می شــود  باعــث  کــرد،  تهیــه  را  مخدر هــا  دیگــر  و  تریــاک 

کــه فــرد مرف کننــده روز تــا روز وابســتگی بیشــری بــه 

ــی را دوام  ــختی زندگ ــد س ــدون آن نتوان ــد و ب ــدا کن ــدر پی مخ

بیــاورد. ایــن رونــد باعــث می شــود شــار زیــادی از مهاجــران 

ــه ی  ــه گون ــران ب ــودن در ای ــال ب ــد س ــس از چن ــتانی پ افغانس

کامــل بــه تریــاک و یــا دیگــر مخدرهــا مثــل شیشــه و هیروییــن 

معتــاد شــده و در نهایــت بــا پیرفتــه شــدن حالــت اعتیــاد؛ از 

کار نیــز رانــده می شــوند و دســت آخــر ســوغاتی خویــش را بــا 

ــد. ــتان می آورن ــه افغانس ــود ب خ

فرزندان زمین

مجیب ارژنگ 

اعتیاد؛ سوغات ایران به 
مهاجران افغانستانی

زاهد مصطفا

»چرا مرغ از خیابان رد شد؟«

عنــوان »مرغــی کــه از خیابــان رد 

شــد«، اســتاتوس فیس بوکــی ای 

از  بــود کــه در صفحــه ی یکــی 

خوانــدم؛  فیس بــوک  کاربــران 

بــا طــرح ســؤالی  عنــوان  ایــن 

»چــرا مــرغ از خیابــان رد شــد؟«، 

پاســخ چنــد فیلســوف، جریــان 

و  شــاعر  مذهبــی،  فکــری- 

بــه  پاســخ  در  را  سیاســت مدار 

بــود؛  کــرده  ارائــه  ســؤال  ایــن 

ایــن  مــرغ  »طبیعــت  ارســطو: 

ــود«،  ــان رد ش ــه از خیاب ــت ک اس

ــان  ــد از خیاب ــرغ بای ــس: »م مارک

ــی  ــر طبیع ــن از نظ ــد؛ ای رد می ش

ــتین:  ــود«، انیش ــر ب اجتناب ناپذی

»رابطــه ی مــرغ و خیابــان نســبی 

اســت«؛ 
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جشــن  بــاره ی  در  هنــوز  تــا  آن چــه  شــک  بــدون  اشــاره: 

ــدا گفتــه و نوشــته شــده اســت، کافــی نیســت  باســتانی شــب یل

ــراث  ــوان می ــه عن ــدا ب ــا جشــن شــب یل ــن اســت ت ــر ای و تــاش ب

فرهنگــی افغانســتان در ســازمان یونســکو ثبــت شــود.

صبــحکابــل:تصویــر و تعبیــر شــا از شــب یلــدا و جشــن یلــدا 

؟  چیست

قنربعلــیتابــش: بنــا بــه برداشــتی کــه مــن از متــون تاریخــی 

ــت  ــی اس ــدا، واژه ی رسیان ــتان( دارم، یل ــتان )افغانس ــران باس ای

بــه مفهــوم زایــش نــور. در ایــران باســتان، بــه عنــوان آخریــن روز 

ــن  ــن جش ــا ای ــه تنه ــده. ن ــل می ش ــدی( تجلی ــاه ج ــاه )م دی  م

کــه متــام جشــن های ایــران باســتان، ماهیــت طبیعــی دارد 

تــا ماهیــت مذهبــی یــا آیینــی؛ ماننــد نــوروز یــا جشــن های 

اســاس  بــه  و مرق زمیــن، متــدن  باســتان  ایــران  در  دیگــر. 

ــا آن چــه کــه  کشــاورزی اســتوار شــده اســت. شــاهکار طبیعــت ی

ــران  ــردم ای ــت. م ــاب اس ــود، آفت ــت می ش ــش در طبیع ــث زای باع

ــارب  ــا تج ــد و ب ــرده بودن ــی ب ــاب پ ــت آفت ــن اهمی ــه ای ــتان ب باس

ــد کــه اول دی مــاه )جــدی(، آفتــاب رشوع می کنــد  دریافتــه بودن

بــه گرم تــر شــدن و روز بــه طوالنــی شــدن. در واقــع می شــود 

گفــت کــه آفتــاب در ایــن روز بــه عنــوان یــک کــودک دوبــاره تولــد 

می شــود و ایــن تولــد دوبــاره ی آفتــاب، از دل تاریک تریــن شــب، 

ــن شــب را جشــن  ــام را داشــته اســت کــه ای ــن پی ــرای مــردم ای ب

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 می شــدند و بــا هــم ایــن شــب را جشــن می گرفتنــد. پیــام 

سیاســی-اجتاعی ای کــه شــب یلــدا بــا خــود داشــته، ایــن بــوده 

کــه فــردای شــب یلــدا، طبــق روایــت بیرونــی، پادشــاهان بــدون 

تــاج و تخــت و نگه بانــان، بــا لبــاس عــادی بیــن مــردم و دهقانــان 

ــرده. ــد می ک ــد و بازدی ــان دی ــه و از آن می رفت

صبــحکابــل: در برخــی روایــات آمــده اســت کــه حتا غامــان را 

در ایــن روز آزاد می کردنــد، نظــر بــه گفتــه ی شــا کــه پادشــاهان 

هــم بــدون تــاج و تخــت بیــن مــردم عــام می رفتنــد؛ آیــا می شــود 

یلــدا را بــه عنــوان منــاد برابــری طبقاتــی و آزادی بدانیــم؟

قنربعلــیتابــش: دقیقــا! وقتــی پادشــاهان همــه شــأن و 

مقــام شــاهی شــان را کنــار می گذاشــتند و بــدون تریفــات بنــا 

بــر روایت هایــی بــا دهقانــان کنــار هــم می نشســتند، ایــن پیــام را 

می رســاند کــه ایــن روز پیــام مهربانــی داشــته و جشــن مهربانــی و 

برابــری طبقاتــی بــوده و فاصله هــای طبقاتــی در ایــن روز از بیــن 

ــند  ــم باش ــار ه ــه کن ــه هم ــوده ک ــی ب ــده. فرصت ــته می ش برداش

ــکات  ــاه مش ــد و پادش ــاه بگوین ــه پادش ــان را ب ــرف ش ــردم ح و م

ــد  ــدا می توان ــم یل ــوز ه ــنود. هن ــد و بش ــک ببین ــردم را از نزدی م

ــا  فرصتــی باشــد کــه مقامــات عالی رتبــه ی دولتــی، در ایــن روز ب

مــردم نزدیــک شــوند و بــدون تریفــات، از نزدیــک حــرف مــردم 

را بشــنوند. 

صبــحکابــل: گفتــه شــده کــه »یلــدا«، واژه ی رسیانــی اســت؛ 

رسیانــی بــودن واژه ی یلــدا چــه پیامــی دارد؟

ــدن  ــن دارم، مت ــه م ــی ک ــه مطالعات ــا ب ــش: بن ــیتاب قنربعل

ــران باســتان، قدیمی تریــن متــدن بــر اســت. از هفــت مرکــز  ای

متدنــی جهــان بــه شــمول، مــر، چیــن، هنــد، بابــل، ماوراءالنهــر 

و بین النهریــن، قدیمی تریــن متدنــی کــه بــر دیگــر متدن هــا 

ــخ بامــی  ــت بل ــا محوری ــران باســتان ب ــوده، متــدن ای تأثیرگــذار ب

ــر  ــه دیگ ــتان ب ــران باس ــت از ای ــن برداش ــل ای ــت. اص ــوده اس ب

ــد  ــی آن را درونی ســازی فرهنگــی کــرده ان ــه اســت؛ ول جاهــا رفت

کــه بــا واژه ی یلــدا تعبیــر شــده اســت. معمــوال وقتــی یــک رســم 

ــان خــود نام گــذاری  ــا زب وســط فرهنــگ دیگــری مــی رود، آن را ب

می کننــد.

صبــحکابــل: یعنــی می خواهیــد بگوییــد کــه ایــن واژه پــس از 

آن کــه توســط رسیانی هــا بــر ایــن جشــن گذاشــته شــده، دوبــاره 

بیــن ایرانیــان آمــده و جــا افتــاده؟

قنربعلــیتابــش: متدن هــا حالــت دورانــی و چرخشــی دارد. 

قرن هــا مرکــز متدنــی بلــخ بامــی بــوده ولــی بــه مــرور زمــان وقتــی 

ــتیم  ــود آن اس ــاهد رک ــا ش ــی م ــی رود، در مدت ــن م در مغرب زمی

ــاره  ــن داده هــا دوب ــان باســتان و اســکندر ای ــد توســط یون کــه بع

ــی در یــک چنیــن  ــن واژه ی رسیان ــه فرهنــگ مــا. ای برمی گــردد ب

چرخشــی وارد ایــران باســتان شــده اســت.

ــدا  ــد کــه جشــن یل ــل: برخی هــا اســتدالل می کنن صبــحکاب

ــه  ــوده ک ــا ب ــن رسیان ه ــدا بی ــر، در ابت ــن های دیگ ــار جش در کن

ــران باســتان شــده اســت؛ شــا  ــا ای بعــد از آن وارد فرهنــگ مــا ی

ــد؟ ــرف را رد می کنی ــن ح ای

قنربعلــیتابــش: مــن ایــن را قبــول کــرده منی توانــم بــه 

ــران  ــی ای ــابقه ی متدن ــورد س ــا در م ــه قب ــی ک ــر پیش فرض خاط

باســتان گفتــم. متــام دســت آوردهای اولیــه ی بــر، مثــل کشــف 

آتــش، خانه ســازی و کشــاورزی، اول در بلــخ باســتان شــده و 

بعــد بــه دیگــر نقــاط جهــان مثــل چیــن، هنــد، مــر ماوراءالنهــر 

عبدالحــی حبیبــی،  کتــاب  در  گفتــه  ایــن  اســت.  رفتــه  و... 

مرحــوم غبــار، و هــر کســی کــه تاریــخ نوشــته ماننــد تاریــخ 

ــه  ــخ باســتان ب ــی بل ــه ســابقه ی متدن ــده ک ــت، آم متــدن ولدوران

ــه از دیگــر متدن هــا  بیســت هزارســال و بیشــر از آن می رســد ک

ــه  ــتندی ب ــاب مس ــچ کت ــد. هی ــل می رس ــال قب ــزار س ــه پنج ه ب

انــدازه ی دوتــا کتــاب وجــود نــدارد کــه یکــی کتــاب مقــدس 

ــخ  ــردم بل ــای م ــا و رسوده ه ــاب، ترانه ه ــن کت ــت. ای ــا اس هندوه

اســت کــه تبدیــل شــده اســت بــه کتــاب مقــدس هندوهــا. پــس از 

آن کتــاب اوســتا اســت کــه در همیــن متــدن نوشــته شــده اســت 

ــگاه  ــر ن ــر. اگ ــر ب ــوب و معت ــی مکت ــند قدیم ــوان دو س ــه عن ب

متدنــی بــه موضــوع داشــته باشــیم، دســت آورد بــری در فلســفه  

ــار  ــت: »گفت ــده اس ــه ش ــتا خاص ــه ی اوس ــه کلم ــق، در س و منط

ــر  ــد تازه ت ــی بگوی ــد یک ــک«. بیای ــردار نی ــک و ک ــدار نی ــک، پن نی

ــاب اوســتا را خــوب  ــا کت ــن چــه ســخنی وجــود دارد. اگــر م از ای

بشــکافیم و تفســیر کنیــم، بخشــی از فلســفه و منطــق اجتاعــی 

در آن وجــود دارد کــه از او بــه بعــد هیــچ دینــی حــرف تازه تــر 

ــد کــه یــک ابرمــرد وجــود دارد و او  ــاورده اســت. نیچــه می گوی نی

زرتشــت اســت. او اســت کــه مفاهیــم را در محــور دوگانگــی، خیــر 

ــان  ــمول ادی ــه ش ــه ب ــرده و بقی ــد ک ــیطان تولی ــدا و ش ــا خ و رش ی

ــد. ــد کردن ــان را تقلی ــط ه ــد؛ فق ــازه ای نیاوردن ــرف ت ــچ ح هی

ــخصی را  ــخ مش ــوان تاری ــدا می ت ــرای یل ــا ب ــل: آی ــحکاب صب

ــرد؟ ــان ک بی

ــی و  ــرای بحث هــای متدن ــم ب قنربعلــیتابــش: اگــر بخواهی

فرهنگــی، تاریــخ مشــخصی را تعییــن کنیــم، کار ســختی اســت. 

چیــزی کــه در کتاب هــای نوشــته شــده، ایــن جشــن بــه »هوشــنگ 

ــرای  ــم ب ــا منی توانی ــی م ــد؛ ول ــی می رس ــخ بام ــدادی« و بل پیش

هوشــنگ تاریخــی مشــخص کنیــم. برخــی آن را هفــت هــزار ســال 

و برخــی ده هــزار ســال می گوینــد. امــا یلــدا پیــش از آن نیــز بــه 

ــازه ای نیســت  ــز ت ــک رســم و جشــن وجــود داشــته. چی ــوان ی عن

کــه هوشــنگ آن را برگــزار کــرده باشــد.

صبــحکابــل: واژه نامــه ی ده خــدا 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 می داننــد، مهــر تأییــد منی گــذارد؟

قنربعلــیتابــش: اول ایــن کــه بــرای شــناخت یلــدا، مراجعــه 

بــه فرهنــگ عمومــی مثــل دهخــدا و فرهنگســتان بــه هیــچ وجــه 

ــه  ــک مراجع ــر و درجه ی ــع معت ــه مناب ــد ب ــا بای ــت. م ــول نیس قب

»آثارالباقــی«  قســمت،  ایــن  در  منبــع  قدیمی تریــن  کنیــم. 

ابوریجــان اســت. ابوریحــان نــه تنهــا محقــق حــوزه ی ایــران 

ــیار  ــه بس ــی ک ــی از محققان ــوده. یک ــم ب ــد ه ــه از هن ــتان ک باس

ــوده،  ــی ب ــای پژهش ــاظ روش ه ــا از لح ــگار حت ــته و جزئی ن برجس

ــن  ــه جش ــرده ک ــف ک ــن توصی ــان، چنی ــت. ابوریح ــان اس ابوریح

روز  شــدن  از طوالنــی  ســتایش  بــر  مبتنــی  اســت،  خــوره روز 

اســت و حتــا »نــودروز« هــم می گویــد کــه ســه مــاه را در بــر 

ــاب   ــن کت ــه ای ــه ک ــع« گرفت ــان قاط ــن را از »بره ــدا ای دارد. دهخ

ــرن دهــم هجــری نوشــته اســت.  ــزی در ق را محمــد حســین تری

ــتد  ــس می پنداش ــدا را نح ــه یل ــه ک ــزی گفت ــاب تری ــن کت در ای

و مهرگرایــی در ایــن شــب وجــود دارد. برهــان قاطــع هــم تقریبــا 

ــی  ــچ منبع ــه هی ــی دارد ک ــا دایرت املعارف ــه ای ی ــت لغت نام ماهی

ــدارد.  ــتنادی ن ــت اس ــن، اهمی ــر ای ــا ب ــت. بن ــرده اس ــر نک را ذک

ــل  ــه چه ــردد ب ــاید برگ ــپ ش ــن گ ــده ای ــایع ش ــرا ش ــه چ ــن ک ای

ــتان،  ــمول فرهنگس ــه ش ــران ب ــامی ای ــوری اس ــر جمه ــال عم س

ــد. فرهنگســتان هــم  ــه را شــایع کنن ــن گفت ــد کــه ای تــاش کردن

باســتان  ایــران  منابــع  از  خیلــی  و  یلــدا  مــورد  در  منی توانــد 

ــرای مــا تلقــی شــود. فرهنگســتان ســازمانی  یــک منبــع معتــر ب

اســت در خدمــت جمهــوری اســامی بــا رهــری »حــداد عــادل«. 

تــاش کردنــد رنــگ اســامی  این هــا  را  از مفاهیــم  بســیاری 

حرف هــای  از  حتــا  این هــا  کننــد.  اسامی ســازی  و  بدهنــد 

ــک  ــامی، ی ــوری اس ــط جمه ــا توس ــد؛ ام ــر بودن ــان باخ ابوریح

نــوع اسامی ســازی مفاهیــم ایــران باســتان جریــان دارد. این هــا 

ــردم را وادار  ــا م ــن حرف ه ــا برچســب زدن ای ــه ب ــد ک ــاش کردن ت

ــادی را  ــوی ش ــد و رنگ وب ــل نکنن ــن تجلی ــن جش ــه از ای ــد ک کنن

از آن دور کننــد. یلــدا هیــچ نــوع ماهیــت مهرپرســتی نــدارد؛ امــا 

ــوی خــودش را  ــه آن رنگ وب ــی ب ــن و آیین ــان، هــر دی ــرور زم ــه م ب

داده اســت.

صبــحکابــل: حکومت هــا و خصوصــا حکومــت ایــران امــروز بــا 

خلــط کــردن مذهــب بــه ایــن مفاهیــم دنبــال چیســت؟

متــام  کــه  می کننــد  ســعی  ایرانی هــا  تابــش:  قنربعلــی

ــد.  ــازی کنن ــازی و شیعه س ــتان را اسامی س ــران باس ــم ای مفاهی

مثــا از جشــن یلــدا ســعی می کننــد جنبــه ی شــادی اش را 

بگیرنــد؛ چــون جمهــوری اســامی بــا شــادی، آهنــگ و موســیقی 

ــدا را در  ــت یل ــوان موجودی ــرف منی ت ــک ط ــت؛ از ی ــف اس مخال

ایــران باســتان انــکار کنــد؛ چــون خــود را میــراث دار ایران باســتان 

ــه  ــم و غص ــه غ ــد ک ــف کن ــوری تعری ــن را ط ــور ای ــد، مجب می دان

و نحــس اســت و فقــط ایــن جشــن خانوادگــی باشــد و مــردم در 

خانــه ی شــان بنشــینند کــه شــادی و جمــع شــدن گروهــی خــاف 

ــا زور  ــران ب ــه ی ای ــر در جامع ــن تعابی ــت. ای ــام اس ــت و اس رشیع

نیــزه و فشــار می توانــد رســوخ کنــد؛ امــا در بیــن نســل روشــن فکر 

ــن  ــه ای ــدارد و هم ــی ن ــر راه ــن تعابی ــران ای ــرده ی ای و تحصیل ک

ــوروز و  ــل ن ــری از قبی ــن های دیگ ــان جش ــب و هم چن از روز و ش

ــد. ــل می کننن ــی تجلی ــورت جمع ــه ص ــوری ب چهارشنبه س

صبــحکابــل: چگونــه می تــوان جلــو ایــن تعصــب ایــران امــروز 

و مصــادره ی ارزش هــای فرهنگــی ایــران باســتان را بــه نفــع ایــران 

جغرافیایــی امــروز گرفــت؟

ــرش  ــه عم ــروز ،ک ــران ام ــه ای ــن ک ــش: اول ای ــیتاب قنربعل

ــا یــک قــرن می گــذرد، اولیــن چیــزی را کــه مصــادره  75 ســال ی

ــه  ــوط ب ــع مرب ــام مناب ــران در مت ــام ای ــود؛ ن ــران ب ــام ای ــد، ن کردن

محوریــت بلــخ باســتان اســت کــه ایــن واضــح اســت. بحــث دوم، 

ــامی  ــدن اس ــر مت ــان در ع ــه خراس ــت ک ــان اس ــث خراس بح

بــوده کــه متــدن اســام از خراســان اســت و یــک دوره ی درخشــان 

ــدن  ــام مت ــه  ن ــزی ب ــام چی ــی اس ــی و غرب ــش عرب ــه بخ ــوده ک ب

ــک  ــان ی ــت. ایرانی ــارا اس ــخ و بخ ــه بل ــوط ب ــر دارد مرب ــدارد؛ اگ ن

ــه ســه والیــت تقســیم کــرده و یــک  والیــت را یک جــای کــرده و ب

ــن  ــا متأســفانه چنی ــا افغان  ه ــد و م ــام خراســان دارن ــه  ن ــت ب والی

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. 

ــخ  ــران بل ــا ای ــران را ب ــان ای ــت در جه ــته اس ــروز توانس ــران ام ای

باســتان از لحــاظ جغرافیایــی تطابــق بدهــد. دلیــل عمــده ی آن 

ــی  ــت آن خیل ــرون رف ــت و راه بی ــا اس ــای م ــم کاری فرهنگی ه ک

ــه مــردم  ــاب ب ــا کت ــا نوشــن چندت ــم ب ــا می توانی ســاده اســت. م

ــم. ــود را آگاه کنی ــه ی خ ــم و جامع ــی دهی آگاه

ــال 1313  ــوی در س ــاه پهل ــه رضاش ــی ک ــل: زمان ــحکاب صب

طــی مکتــوب رســمی بــه متــام ارگان هــای رســمی فرمــان داد کــه 

بــه  عــوض اســتفاده از پــارس یــا فــارس، از ایــران بــه عنــوان کشــور 

ــتان  ــه در افغانس ــاه ک ــر ش ــان ظاه ــد، آن زم ــتفاده کنن ــان اس ش

حاکمیــت داشــت و نســبت بــه دوســتی ای کــه بــا رضــا شــاه 

داشــت هیچ گونــه دخالــت و مخالفتــی نکــرد؛ امــا اکنــون دولــت 

و  وزارت اطاعــات و فرهنــگ در بازدارندگــی آن چــی نقــش دارد؟

ــد  ــوده و بای ــا ب ــات م ــر مقام ــن مق ــش: اولی ــیتاب قنربعل

مقامــات آن زمــان ، مانــع می شــدند. مقامــات مــا فکــر می کردنــد 

ــد  ــاال بای ــت. ح ــوم اس ــک ق ــوط ی ــدن مرب ــی ش ــران و ایران ــه ای ک

ــور  ــه رییس جمه ــد کــه خوش بختان ــن را درک کنن ــا ای ــات م مقام

غنــی بــه ایــن درک رســیده و چنــدی پیــش طــی ســمینار تحــت 

نــام » افغانســتان گهــواره ی زبــان فارســی دری« کــه در ارگ 

ــدر  ــر ق ــا ه ــه م ــد ک ــرح ش ــوع مط ــن موض ــود، ای ــده ب ــزار ش برگ

کشــور پیرفتــه هــم داشــته باشــیم، منی توانیــم بــدون افتخــارات 

ــت  ــأله دس ــن مس ــازی ای ــیم. از قومی س ــی باش ــی و تاریخ فرهنگ

بکشــیم و ماننــد عبدالحــی حبیبــی، صدیــق فرهنــگ و آرین پــور 

افتخــاری تــاش نکنیــم موضــوع را پشــتون، تاجیــک و هــزاره 

ــی  ــوع را قوم ــد موض ــش کردن ــا، کوش ــه ت ــن س ــم. ای ــوه دهی جل

ــد. ــل کردن تحلی

صبــحکابــل: از کار اطاعــات فرهنــگ در پاس داشــت از 

روزهــا و جشــن  های ملــی ماننــد یلــدا و چهارشنبه ســوری چقــدر 

ــتید؟ رازی اس

قنربعلــیتابــش:اصــا رازی نیســتم. البتــه که در افغانســتان 

متــام نهادهــا فقــط اســم اســت و کمــر فعالیــت دارد و اطاعــات 

ــه  ــز بی توج ــت نی ــا اس ــاس داری از ارزش ه ــه کارش پ ــک ک فرهن

ــرح  ــز مط ــور نی ــا رییس جمه ــن ب ــأله را م ــن مس ــت. ای ــوده اس ب

کــردم و رییس جمهــور نیــز بــه ایــن نظــر اســت کــه آنــان بودجــه 

ــچ  ــانند و هی ــرف می رس ــه م ــدان ب ــاش کارمن ــرای مع ــا ب را تنه

ــد.  ــه ندارن ــن زمین دســت آوردی در ای

ســال های  در  افغانســتان  در  یلــدا  جشــن  کابــل:  صبــح

اخیــر توســط تاجیک تبارهــا و یــا فارســی زبانان گرامی داشــت 

ــن یلــدا یــک جشــن قومــی و زبانــی اســت  می شــود. آیــا جش

ــر از متــدن  ــه عقیــده ی برخــی از اشــخاص یــک جشــن فرات ــا ب ی

ــت؟     اس

 قنربعلــیتابــش: ماهیــت جشــن یلــدا یــک جشــن طبیعــی 

اســت. و منشــاء آن از بلــخ و یکــی از والیت هــای افغانســتان 

ــوان  ــه عن ــتان ب ــروز، افغانس ــام ام ــاختار نظ ــت. در س ــی اس کنون

»نشــنل اســتیت« یــا خانــه ی مشــرک همــه ی افغان هــا اســت؛ بنــا 

بــر ایــن متــام افتخــارات تاریخــی مــا اگــر در هــرات اســت، متعلــق 

بــه یــک بامیانــی اســت متعلــق بــه یــک جال آبــادی اســت و اگــر 

در بلــخ اســت همیــن طــور بــه همــه متعلــق اســت. پیشــنهاد مــن 

ــدا می کنیــد،  ــن اســت کــه شــا وقتــی ایــن کار را در مــورد یل ای

چــه خــوب اســت کــه در ایــن فضــا، نامــه یــا پیشــنهادی را نیــز بــه 

حکومــت و وزارت اطاعــات و فرهنــگ افغانســتان بدهیــد کــه ایــن 

را بــه یونســکو بدهنــد کــه بــه عنــوان یــک جشــن بــری و متدنــی 

ــا  ــه ایرانی ه ــت ک ــن اس ــن دارم ای ــه م ــی ک ــود. اطاعات ــت ش ثب

ایــن پیشــنهاد را داده انــد؛ امــا از ســوی یونســکو پذیرفتــه نشــده 

اســت. ایــن یــک فرصــت اســت بــرای مــا افغانســتانی ها.

ایــن  و  یلــدا  از  اســتفاده  بــا  می تــوان  آیــا  کابــل:  صبــح

ــا دســت آوردهای  ــه ی گفتــان بهــری ب جشــن های بومــی، زمین

ــرد؟  ــاد ک ــر ایج ــروزی ب ام

دانش منــدان  در حــال حــارض،  اتفاقــا  تابــش:  قنربعلــی

ــه ی  ــد کــه جنب ــده کــردن رســم هایی دارن ــه زن ــش ب بــری، گرای

طبیعــی دارد. برعکــس رســم هایی کــه جنبه هــای قومــی یــا 

مذهبــی خــاص دارد، برخــی از جشــن های طبیعــی مثل نــوروز، از 

دســت آوردهای بــری اســت و بــه کل بــر تعلــق دارد و بــه هیــچ 

گرایــش فکــری و مذهبــی خاصــی منحــر منی شــود. 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 

ــران،  ــتان، ای ــا ترکمنس ــه ت ــد گرفت ــود؛ از هن ــه می ش ــن گرفت جش

ــن  ــر م ــه نظ ــز ب ــدا نی ــر. یل ــورهای دیگ ــی از کش ــا خیل ــه و ت ترکی

چنیــن ظرفیتــی دارد، نــه تنهــا در ســطح افغانســتان، بــل ظرفیــت 

ــا وجــودی کــه  ــی را دارد. جشــن کریســمس ب ــک جشــن جهان ی

جبنــه ی مذهبــی دارد، امــا یــک جشــن جهانــی اســت ولــی یلــدا 

ــی منی شــود.  ــچ مذهــب و دین ــه هی ــوط ب مرب

صبــحکابــل: اساســا تجلیــل از یلــدا چــه مفهومــی را در 

ــب  ــن ش ــل از ای ــرای تحلی ــاش ب ــه ت ــانی ک ــودش دارد و کس خ

می کننــد دنبــال چــه اســتند.؟

قنربعلــیتابــش: اولیــن چیــز برابــری روز و شــب اســت 

و دومیــن ســمبول آن ایــن اســت کــه روز رشوع می کنــد بــه 

درازشــدن و شــب بــه کوتاهــی. چنــان کــه  خورشــید از بنــد 

ــه در  ــی چ ــیاهی و تاریک ــد س ــم از بن ــا ه ــود م ــا می ش ــب ره ش

عرصه هــای سیاســی و فکــری خــود را رهــا کــرده و در جهانــی آزاد 

و روشــن زندگــی کنیــم.

صبــحکابــل: بــا فــرا رســیدن شــب یلــدا جنــگ قطــع می شــد 

ــد.  ــع می ش ــب قط ــن ش ــی ای ــز در نزدیک ــا نی ــن حیوان ه و کش

حتــا مخالفــان ایــران باســتان نیــز بــه آن احــرام می گذاشــتند و 

در جنگ هــا بــا ایــران باســتان، آتش بــس اعــام می کردنــد کــه در 

برخــی مــوارد باعــث می شــد صلــح دایمــی میــان متخاصــان بــه 

وجــود بیایــد. آیــا می توانیــم امــروز از ایــن جشــن بــه عنــوان  منــاد 

صلح خواهــی اســتفاده کنیــم؟

قنربعلــیتابــش: اتفاقــا صلــح موقــت و صلــح پایــدار داریــم، 

کــه صلــح موقــت یعنــی آتش بــس اســت کــه یلــدا در خــود دارد. 

ــه  ــن ک ــلانان و ای ــای مس ــل عیده ــوده؛ مث ــم ب ــش ه در فرهنگ

و گاهــی هــم  را رعایــت می کننــد  آتش بــس  گاهــی طالبــان 

منی کننــد؛ امــا بعــد دوم آن صلــح پایــدار اســت و زمانــی در 

مملکــت حاکــم می شــود کــه در آن توســعه آمــده باشــد، مشــارکت 

اجتاعــی و برابــری آمــده باشــد و از همــه مهم تــر در بُعــد معرفتــی 

و آگاهــی رونــق آگاهــی آمــده و معــارف مــا تقویــت شــده باشــد. 

همــه ی این هــا در فرهنــگ یلدایــی قابــل طــرح اســت، تــا آهســته 

آهســته هم نیشــینی و محبــت میــان مــردم جــای یــک شــب بــرای 

همیشــه فراگیــر شــود.

صبــحکابــل: ابــو ریحــان بیرونــی می گویــد کــه یلــدا خــوره روز 

اســت و دیگــری می گویــد کــه نحــس اســت؛ ایــن تفــاوت معنایــی 

از یــک روز چــه پیامــی می توانــد داشــته باشــد.؟

»آثار الباقیــه«  ابوریحــان زمانــی کــه در  تابــش:  قنربعلــی

می گویــد خــوره روز؛ یعنــی روز خورشــید و گســرش خورشــید. 

ــر هــم طــرح کــردن درســت  ــن دو نظــر را در براب ــه نظــر مــن ای ب

نیســت؛ امــا موضــوع نحــس بــودن را در برهــان قاطــع تریــزی، در 

قــرن دهــم مطــرح می کنــد کــه بــه نظــر مــن ایــن یــک برداشــت 

ســلیقه ای بــدون اســتناد تاریخــی اســت، بــی آن کــه بــه فلســفه ی 

آن توجهــی داشــته باشــند. 

صبحکابل: آیا ایران به تحریف از یلدا برخاسته است.؟

قنربعلــیتابــش: صــد در صــد آخوند هــای ایــران امــروز 

بــه  ایــران باســتان را  ســعی می کننــد کــه متــام ارزش هــای 

شــیوه ی خاصــی از نــو تعریــف کننــد؛ مثــل ایــن کــه این هــا 

ــم  ــن کنی ــراغ روش ــب را چ ــت و امش ــس اس ــدا نح ــد یل می گوین

و دعــا بخوانیــم کــه نحســی آن دفــع شــود. ایــن برداشــت بــا 

ــت.  ــق اس ــل تطبی ــروز قاب ــامی ام ــوری اس ــران جمه ــگ ای فرهن

خوش بختانــه مــا اگــر دگــر هیچــی نداریــم، یــک نظــام آزاد 

ــان  ــام، ه ــن نظ ــو ای ــد در پرت ــا بای ــم و م ــه داری ــک ک دموکراتی

ــه ایــن  حقیقت هــای تاریــخ باســتان خــود را خــوب بشناســیم و ب

تعریف هــای متحجرانــه و ایدیولوژیکــی کــه از چهــار شنبه ســوری 

ــه کنیــم. ــداده و تفســیر درســتی از آن ارائ ــن ن ــدا می شــود ت و یل

ــردم  ــرای م ــدا ب ــه یل ــبت ب ــان در مناس ــام ت ــل: پی ــحکاب صب

چیســت؟

قنربعلــیتابــش: پیــام مــن در بــاره ی شــب یلــدا ایــن اســت 

کــه ایــن شــب بــه عنــوان یــک جشــن طبیعــی، شــبی اســت کــه از 

فــردا عمــر خورشــید بــه دراز شــدن اغــاز می کنــد. 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 بهانــه ی ایــن جشــن محبــت، 

ــه آن  ــخت ب ــه س ــود ک ــه ی خ ــینی را در جامع ــی و هم نش مهربان

نیازمندیــم، نهادینــه بســازیم. مهم تــر از همــه ایــن جشــن میــراث 

بلــخ بامــی و میــراث مشــرک بــرای همــه ی افغانســتانی ها اســت. 

ایــن جشــن، ظرفیــت ایــن را دارد کــه بــه عنــوان یــک جشــن در 

یونســکو ثبــت شــود.

جواد میریان

جشن یلدا ثبت یونسکو شود

جشن یلدا ظرفیت این را دارد که در یونسکو ثبت شود

گفت وگو با قنبرعلی تابش )شاعر، نویسنده و استاد دانشگاه(
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پــرورش  در  مهمــی  نقــش  کــودکان،  بــرای  قصه گویــی 

بــرای  والدیــن  بــه  و  دارد  آن هــا  خلق  وخــوی  و  شــخصیت 

کمــک  فرزنــدان  بــا  عمیق تــر  عاطفــی  رابطــه ی  برقــراری 

می کنــد. در بعضــی مــوارد، یــک قصــه، چنــان تأثیــری بــر 

ــا  ــی رود ب ــان م ــه گ ــذارد ک ــودک می گ ــده ی ک ــی و آین زندگ

آمــوزش از راه هــای دیگــر، منی توانیــد بــه اهــداف تربیتــی 

خــود برســید. 

ــه  ــد ب ــودک، بای ــر روان ک ــا ب ــاد قصه ه ــر زی ــل تأثی ــه دلی ب

محتــوای قصه هــا، حساســیت بیشــری نشــان دهیــد. بعضــی 

ــدارد.  ــرای کــودک ن از قصه هــا از نظــر روانــی تأثیــر خوبــی ب

بــا اطــاع از نحــوه ی تأثیــر قصه هــا و روش هــای صحیــح 

را  خــود  کــودک  روان  ســامت  می توانیــد  قصه گویــی، 

ــد.  ــش دهی افزای

بــه  کــه  دارد  مزیت هایــی  کــودکان،  بــرای  قصه گویــی 

بــا  بگیریــد.  نادیــده  را  آن هــا  منی توانیــد  والدیــن  عنــوان 

ــت  ــر دس ــای زی ــه مزای ــد ب ــودک، می توانی ــرای ک ــی ب قصه گوی

ــد: ــدا کنی پی

ــای  ــودک: از مزیت ه ــی در ک ــادت کتاب خوان ــت ع 1- تقوی

و  تشــویق  کــودک،  بــرای  کتــاب خوانــدن  و  گفــن  قصــه 

کــودکان  اســت. همچنیــن  بــرای کتاب خوانــی  او  ترغیــب 

ــادت را  ــن ع ــود، ای ــوان خ ــن کتاب خ ــرداری از والدی ــا الگوب ب

می دهنــد. پــرورش 

ــر  ــرای بیش ت ــودک: ب ــز ک ــوش دادن و مترک ــت گ 2-  تقوی

کــودکان، مترکــز روی یــک چیــز در طوالنی مــدت ســخت 

اســت و آن هــا بیشــر عاقــه دارنــد صحبــت کننــد. قصه گویــی 

بــرای کــودکان باعــث می شــود، توجــه آن هــا بــه یــک موضــوع 

بیشــر و مهــارت گــوش دادن فعــال در آن هــا تقویــت شــود.

3-  افزایــش مهارت هــای کامــی: خوانــدن داســتان بــه 

کــودک کمــک می کنــد تــا بــا کلــات جدیــد آشــنا شــود. 

ــده و  ــه ش ــیار توصی ــی بس ــودک، قصه گوی ــی ک در روان شناس

ــرای آمــوزش کلــات  روان شناســان آن را یــک روش مناســب ب

ــد.  ــا می دانن ــت آن ه ــظ درس ــد و تلف جدی

4-  تقویــت 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.

5- توامنندســازی خاقیــت و قــدرت تخیــل: گــوش دادن به 

ــا کــودک همــه شــخصیت ها،  یــک داســتان باعــث می شــود ت

واقعــی  بــری  یــک محیــط  را در   ... و  اشــکال  مکان هــا، 

تصــور کنــد. تــداوم ایــن کار، باعــث افزایــش تخیــات کــودک 

می شــود، خاقیــت کــودک را بــاال می بــرد و بــه ذهــن کــودک 

ــرورش دهــد.  ــه ایده هــای خــود را پ ــد کــه آزادان کمــک می کن

اســت  ممکــن  کــودک  شــناخت:  افــق  گســرش   -6

ــدن  ــان و دی ــف جه ــورهای مختل ــه کش ــفر ب ــت س ــز فرص هرگ

ــودک  ــی، ک ــا قصه گوی ــد. ب ــدا نکن ــاوت را پی ــای متف فرهنگ ه

ــا کشــورها و فرهنگ هــای مختلــف آشــنا  ــا ب فرصــت می یابــد ت

ــرد. ــاال ب ــا ب ــاره  ی آن ه ــود را در ب ــات خ ــود و اطاع ش

7- آمــوزش علمــی آســان تر: قصه گویــی بــرای کــودکان 

زمینــه ی یادگیــری علمــی دارد. داســتان گویی کــودک را بــرای 

یادگیــری موضوعــات مختلــف، مشــتاق تر می کنــد. کــودک 

زمانــی کــه در دنیــای واقعــی بــا موضوع هــای مشــابه قصــه رو 

ــد. ــان می ده ــری نش ــج کاوی بیش ــود، کن ــه رو می ش ب

8- ارتبــاط و تعامــل بهــر: بعضــی وقت هــا کــودک بــا 

ایــن  کــه پــر از حــس کنــج کاوی  اســت، از ســؤال کــردن 

دوری می کنــد. داســتان گویی بــه کــودک کمــک می کنــد، 

بــرای یادگیــری مســائل جدیــد بپرســد و بــا اعتــاد بــه نفــس 

ــد. ــرار کن ــاط برق ــران ارتب ــا دیگ ــری ب بیش

9- مواجهــه ی آســان بــا موقعیت هــای دشــوار: وقتــی کودک 

باعــث رسدرگمــی اش  در رشایــط پیچیــده قــرار می گیــرد، 

می شــود. داســتان هایی کــه شــخصیت های آن در رشایــط 

دشــوار قــرار می گیرنــد، بــه کــودک کمــک می کنــد کــه بهــر 

ــط پیچیــده را درک کنــد. رشای

روش های صحیح قصه گویی برای کودکان

قصــه اگــر کوتــاه باشــد، قــادر بــه دادن پیــام مناســب 

ــی  ــث بی میل ــل کننده و باع ــد کس ــی باش ــر طوالن ــت و اگ نیس

ــد  ــی بلن ــا خیل ــاه و ی ــد کوت ــه نبای ــس قص ــود؛ پ ــودک می ش ک

ــر را  ــط زی ــود، رشای ــر ش ــه تأثیرگذارت ــه قص ــرای آن ک ــد. ب باش

ــد.  ــر بگیری در نظ

• برای خواندن قصه یک مکان راحت انتخاب کنید.

• در قصــه گفــن حــرکات دســت و صــورت و صداهــای 

مختلــف بــکار بریــد و از کــودک بخواهیــد ایــن کارهــا را انجــام 

ــود. ــر ش ــه جذاب ت ــه قص ــد ک ده

• اگــر از خــود تــان داســتان می گوییــد، بــه کــودک بگوییــد 

داســتان را چــه کســی بــرای  تــان گفتــه اســت یــا کجــا شــنیده 

ــن  ــرای گف ــتان را ب ــن داس ــرا ای ــد چ ــودک بگویی ــه ک ــد. ب  ای

انتخــاب کــرده  ایــد و ســعی کنیــد، داســتان ها را طــوری 

انتخــاب کنیــد کــه عاقــه ای خــاص در آن هــا بــه وجــود بیایــد.

• بــا صــدای بلنــد و رسعــت پاییــن قصــه بگوییــد. صــدای 

شــا بایــد بیان کننــده ی احساســات در قصــه باشــد. مکــث در 

جاهــای مناســب بــکار بریــد.

ــا  ــد؛ ب ــازی دهی ــد و ب ــه کنی ــر قص ــان را درگی ــدان ت • فرزن

ــد و  ــر قصــه کنی ــد »می فهمــی« کــودک را درگی ســواالتی مانن

ــد. ــری کن ــه را پی گی ــد قص از او بخواهی

• بــا توجــه بــه دوره ی مراحــل رشــدی، قصه هایــی متناســب 

بــا درک و فهــم او انتخــاب کنیــد.

قصه گویی برای کودکان 
در خانواده

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

زهرا سیاس

ازدواج اجبــاری یــا تحمیلــی چــه بــر پــر 

ــه  ــی ب ــونت خانوادگ ــی خش ــر، نوع ــه دخ و چ

ــازه ی خشــونت  شــار مــی رود. یکــی از ابعــاد ت

خانوادگــی هانــا گزینــش همــر از ســوی پــدر 

و مــادر بــرای فرزنــدان پــر شــان اســت کــه در 

ــد. ــی می کنن ــتان زندگ ــارج از افغانس خ

ــم  ــن بودی ــاهد ای ــا ش ــر م ــال های اخی در س

کــه جوانــان بســیاری بــه صــورت تنهایــی بــرای 

ــا و  ــورهای دور و اروپ ــه کش ــل ب ــا تحصی کار و ی

ترکیــه یــا ایــران رفتــه انــد. ایــن پــران جــوان بــا 

وجــود ایــن کــه دور از خانــواده ی شــان اســتند؛ 

امــا هنــوز تحــت ســلطه یــا فرمــان خانــواده 

اســتند و در نهایــت ایــن پــدر و مــادر اســتند کــه 

ــان همــری در  ــرای آن ــر خــاف میــل شــان ب ب

ــد.  ــاب می کنن ــور انتخ ــل کش داخ

بــرای آشــنایی و اجــرای مراســم نامــزدی بیــن 

آن پــر دورافتــاده از وطــن و ایــن دخــر داخــل 

وطــن تنهــا دو قطعــه عکــس بیــن خانواده هــا از 

دخــر و پــر رد و بــدل می شــود و در کم تــر 

و  پــر  کــه  داشــت  رساغ  می تــوان  مــواردی 

دخــر بیــرون و داخــل افغانســتان بــا یک دیگــر 

ــی صحبــت کننــد.  تلفون

متأســفانه بــه علــت رشایــط بــد اقتصــادی در 

داخــل کشــور، بــه محــض ایــن کــه خانــواده ای 

مطلــع شــود دخــر شــان خواســتگاری در آن 

ــال در  ــادی ب ــور دارد، از ش ــای کش ــوی مرزه س

آورده و گــان می برنــد کــه پرنــده ی ســعادت 

ــدون  ــت و ب ــته اس ــان نشس ــه ی ش ــام خان ــر ب ب

ــه  ــوند ک ــارض می ش ــانی ح ــق و پرس ــچ تحقی هی

ــد.  ــتگار را بپذیرن خواس

و  رابطه هــا  نــوع  ایــن  افتــادن  اتفــاق  بــا 

ــن دخــران اســتند کــه بیشــرین  ازدواج هــا، ای

آســیب را در پایــان ایــن نــوع زندگی هــا متحمــل 

می شــوند. ایــن مــردان خــارج رفتــه اســتند کــه 

ــه  ــد ب ــاز می کنن ــراض ب ــه اع ــب ب ــت ل در نهای

بهانه هــای محدودیــت در پوشــش و نــوع فکــر و 

اختــاف ســلیقه ی شــان بــا زنــی کــه در داخــل 

افغانســتان تــا کنــون زندگــی کــرده اســت. تنهــا 

کاری کــه می تواننــد 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 

ــد.  ــه می بینن ــا صدم ــتگاری ها و وصلت ه خواس

درســت هاننــد خجســته، دخــری کــه یکــی از 

قربانیــان ایــن نــوع ازدواج هــا اســت. دخــر زیبــا 

ــی  ــواده ی خیل ــا خان ــی؛ ام ــات عال ــا تحصی و ب

ــش  ــا و رنج های ــی درده ــل اصل ــه عام ــنتی ک س

ــوده اســت. ــواده ب در زندگــی همیــن خان

 بیــش از یــک ســال قبــل خانــواده ای بــه 

ــواده ی  ــد کــه خان خواســتگاری خجســته می آین

ظاهــرا بافرهنــگ و دارای وضعیــت اقتصــادی 

ــتگار  ــه خواس ــان ک ــر ش ــا از پ ــد؛ ام ــوب ان خ

ــت  ــد عکــس اســت در حال خجســته اســت، چن

ــواده اش نشــان  ــه خجســته و خان نشســته کــه ب

می دهنــد. 

شــیک پوش  و  زیبــا  خجســته  خواســتگار 

ــورهای  ــی از کش ــر در یک ــوی دیگ ــت و از س اس

دومرتبــه  از  بعــد  می کنــد.  زندگــی  اروپایــی 

رفت وآمــد خانــواده ی پــر، باالخــره خانــواده 

خجســته خواســتگاری آن هــا را قبــول می کنــد و 

بــرای شــان جــواب مثبــت می دهــد. جوابــی کــه 

از قبــل مشــورت خجســته را برایــش نگرفتــه انــد. 

خجســته چــون خــود را در حــال عمــل انجــام 

شــده می بینــد، بــا ایــن تصــور کــه ازدواج بــا 

ــرد،  ــه رس می ب ــور ب ــارج از کش ــه در خ ــری ک پ

می توانــد او را خوشــبخت کنــد، تــن بــه ایــن 

ازدواج می دهــد. بعــد از ابــراز رضایــت خجســته، 

و  می ماننــد  نامــزد  را  مــاه  دو  دخــر  و  پــر 

ــرای برگــزاری مراســم  نامــزدش بعــد از دو مــاه ب

کــه  جایــی  آن  از  می آیــد.  کابــل  بــه  ازدواج 

ــام  ــزدش انج ــواده ی نام ــا را خان ــه ی خریده هم

نامــزدش  بــرای دیــدن  داده، دیگــر بهانــه ای 

ــرای روز  ــد ب ــان می مان ــدار ش ــا دی ــدارد و تنه ن

برگــزاری مراســم عروســی؛ اما در محفل عروســی 

شــان، خجســته و خانــواده اش متوجــه معلولیــت 

معلولیــت  دارای  دامــاد  می شــوند.  نامــزدش 

ذهنــی اســت و تعــادل فکــری نــدارد؛ امــا حــاال 

ــت.  ــته اس ــده و کار از کار گذش ــر ش ــر دی دیگ

هــم  و  خجســته  هــم  مراســم  جریــان  در 

اعــراض  وصلــت  ایــن  بــه  او  خانــواده ی 

نشــان می دهنــد؛ امــا دیگــر ســودی نــدارد و 

ــم  ــن مراس ــه ای ــان ب ــگ مهان ــد از نن منی توانن

دهنــد. پایــان 

در  مــی رود.  بــه خانــه ی شــوهر  خجســته 

هــان شــب اول ازدواج شــان زمانــی کــه او 

شــوهرش  بــه  جنســی  رابطــه ی  برقــراری  از 

گونــه  بــه  را  او  مخالفــت می کنــد، شــوهرش 

آیــا  میگویــد  و  می کنــد  لت وکــوب  وحشــیانه 

ــوده  ــه ب ــر در رابط ــرد دیگ ــد م ــا چن ــل از او ب قب

کــه حــاال او را منی خواهــد. شــوهرش بــا وجــود 

ــد.  ــاوز می کن ــر او تج ــته ب ــای خجس مانعت ه

خانــه ی  در  خجســته  را  هفتــه  یــک  مــدت 

ــوهرش  ــف ش ــونت های مختل ــا خش ــوهرش ب ش

ــه  ــه ب ــرد. بعــد از گذشــت یــک هفت ــه رس می ب ب

بهانــه ی مهانــی، بــا ســیاهی و کبودی هــای 

ــوب  ــی از لت وک ــه ناش ــش ک ــر بدن ــده ب باقی مان

پــدری اش  خانــه  راهــی  اســت،  شــوهرش 

می شــود و دیگــر حــارض بــه ادامــه ی زندگــی بــا 

شــوهرش نیســت. 

ــن  ــوب طرفی ــردن عی ــان ک ــه پنه ــا ک از آن ج

قبــل از ازدواج، مطابــق قوانیــن افغانســتان از 

جملــه مــواردی اســت کــه یــک زن می توانــد 

دعــوی تفریــق بــه ســبب رضر را بــا ادعــا بــر 

یکــی  همــکاری  بــا  خجســته  کنــد،  بــاز  آن 

پرونــده ی  زنــان  مدافــع حقــوق  نهادهــای  از 

ایــن  از  باشــد  تــا  می کنــد  بــاز  را  تفریقــش 

دروغ  و  فریــب  بــا  تــوأم  ازدواج  و  خشــونت ها 

رهایــی یابــد.

خواستگار اروپایی تضمینی برای خوش بختی نیست

افسانه یاس

بعد از ظهر، آدام، پر جوانی که با آقای دانیل همکاری 

دارد، مرا به منزمل رهنایی کرد. آپارمتانی چوبی دومنزله با 

سالُن تلویزیون و ماقات، آشپزخانه و تجهیزات آن، اتاق های 

از  زیبا  اسراحت و حام و هوای خوش و جالب و منظره ی 

تصمیم  ساده،  محاسبه ی  یک  با  سمت.  دو  هر  در  پنجره ها 

وقت  و  بگذرم  تلویزیون  متاشاکردن  خیر  از  حداکر  گرفتم 

آن را در اتاق باالیی که محل اسراحت نیز است، به مطالعه 

تشخیص  مشغول کننده  را  آشپزخانه  امور  دهم.  اختصاص 

کردم؛ اما حس کردم گفن از این دریافت با دیگران، خنده دار 

است. تصمیم گرفتم در مورد رسیدگی به امور آشپزخانه بعدا 

تصمیم مناسب تری بگیرم. رسی به سوراخ سنبه های اتاق های 

پایین زدم و دیدم که مملو از اشیا و لوازم گونه گون است که 

انبار شده بودند. زحمت بازرسی و  منی دانم چرا و برای چه 

دیدار آن ها را نیز زاید یافتم و زود برگشتم به اتاق باالیی که 

به وقت افغانستان، دقیقا وقت اسراحت بود: ساعت 11 شب 

احساس  بس  از  من  اما  نبود؛  هم  شاید  افغانستان.  وقت  به 

بیدار شدم که دیدم  تنها وقتی  و  افتادم  خستگی می کردم، 

دروازه را به شدت می کوبند. پرویز ابراهیمی و حبیب رهیاب 

هم  تا  بودند  رسیده  من  ایمیل  دریافت  محض  به  که  بودند 

دیداری تازه کنیم و هم ببینیم چه کارهای عاجلی است که 

باید انجام دهیم. پشیان شدم که چرا آن ها را خر دادم و 

راحت تر  می توانستم  تا  می رسیدند  دیرتر  اندکی  بود  خوب 

باشم. لحظه ای صحبت و گفت وگو کردیم و بعد رفتیم برای 

خرید. شهر را در کنار پرویز و رهیاب گشت زدیم و رضوریات 

اولیه ی آشپزخانه را از مغازه گرفتیم که پول همه را نیز رهیاب 

پرداخت کرد و مرا ممنون خود ساخت که مهانش در شهر 

استم. جدید 

***

هم  با  بعد  و  کرد  فعال  هم  را  انرنت  سیستم  رهیاب 

را  احمدزی  حشمت غنی  با  من  گفت وگوی  فیلم  و  نشستیم 

متاشا کردیم و تبره هایی صورت گرفت و قرارهای بعدی با 

پرویز و رهیاب گذاشته شد و من دوباره افتادم بخوابم. رأس 

بود  وقتی  هان  این  شدم.  بیدار  خواب  از   12:30 ساعت 

که در افغانستان بیدار می شدم. رشوع کردم به پاسخ گویی 

من  مثل  هر کسی  که  کردم  باز  هم  را  ایمیل ها. مسنجر  به 

افغانستان  با  کنیم.  تازه  دیداری  هم  با  تا  بیاید  بود  بیدار 

متاس برقرار شد و از حال و احوال آن جا باخر شدم. با بال 

و اکری و خیلی های دیگر. نزدیکی های صبح باز دیدم که 

آمده بودم،  بیرون  از هواپیا  از زمانی که  رسم گیج می رود. 

این  هم،  با  بودم.  نخوابیده  ساعت  سه  یا  دو  جمعا  شاید 

تصمیم داشتم کارم را دوام دهم و این بهر است از خوابیدن 

زورکی. مقاالتی را که برای »قدرت« الزم بودند نوشتم و برای 

را که دانشگاه داده  و کاغذهایی  ارسال کردم  استاد رسامد 

را  برنامه  اعضای  وجایب  و  حقوق  و  برنامه ها  فهرست  و  بود 

به  رفن  وقت  دیدم  که  این  تا  کردم  مرور  می کرد،  مشخص 

»بیتس هوس« است و باید آماده شوم. »بیتس هاوس« هان 

برنامه های  و  کنفرانس ها  آن،  منزل سوم  در  که  است  جایی 

می شود. برگزار  »ورلدفیلوز«  برنامه ی  با  مرتبط 

***

ریکاردوتیرانازنیکاراگوا

آقای ریکاردو تیران اهل نیکاراگوا است. جوانی در حدود 

حدسم  نپرسیدم.  خودش  از  سال.  سی  یا  هشت  و  بیست 

و  زبان  با  آشنا  و  امریکا  تحصیل کرده ی  می گفت.  چنین 

فرهنگ امریکایی. پدرش از کسانی بوده است که در جریان 

جنگ های نیکاراگوا فرار کرده و به امریکا آمده است. ریکاردو 

هم این جا 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 تجارت ها و تشبثات کوچک است. هوش 

و ذکاوت فوق العاده اش اولین چیزی بود که مرا به خود جلب 

کرد. دیدم نگاهش به دنیا و کار و تجارت، آموزنده است. او 

نخواسته است از مدل های کلیشه ای برای حایت مردم عادی 

استفاده کند و مثا مانند بانک های امریکایی که به کشورهای 

مختلف می روند تا به مردم کمک کنند، پول در اختیار مردم 

قرار دهد و بعد از آن ها بخواهد تا متام عمر ممنونش باشند. 

این است که چگونه مردم اعتاد می کنند که  طرح ریکاردو 

خود شان به کار و تجارت و اشتغال های درآمدزا بپردازند بدون 

این که چشم شان زیاد به کمک های بیرونی دوخته باشد.

نیکاراگوا  سیاسی  نظام  و  حکومت  مورد  در  ریکاردو  از 

یا  است  مساعدت کننده  او  طرح های  برای  آیا  که  پرسیدم 

مزاحم؟ گفت: حکومت نیکاراگوا همچنان از فساد اداری رنج 

ندهد.  دوام  را  کارش  او  که  منی شود  باعث  این  اما  می برد؛ 

ریکاردو گفت: تاش می کند با تشویق مردم به کار و فعالیت 

مثبت، اصاحات کشورش را در رده های پایین کمک کند. از 

آیا  ناکارگی حکومت،  و  ریکاردو پرسیدم که در صورت فساد 

می تواند امیدوار باشد که تشویق های اقتصادی او برای مردم 

بتواند اعتاد خلق کند؟ این سوال، او را اندکی به فکر فرو 

اما  اوست؛  راه  در  بزرگ  از چالش های  یکی  این  برد. گفت: 

گفت: در این زمینه باید بیشر صحبت کنیم. از او در مورد 

دیدگاه های پائولوفریر پرسیدم. چیزی منی دانست ولی وقتی 

توانسته  پائولوفریر چگونه  دیدگاه های  که  دادم  برایش رشح 

خود  به  را  توجهاتی  التین  امریکای  کشورهای  در  است 

جلب کند و این دیدگاه چه نکته های درخور ستایشی دارد، 

بزنیم. حرف  بیشر  داد  نشان  عاقه مندی 

ما  جهان  که  شدم  متوجه  ریکاردو  با  صحبت  جریان  در 

وسایل  و  تکنولوژی  عرصه ی  در  پیرفت  و  رشد  همه ی  با 

است  فراوانی  ازهم گسیختگی  چه  دارای  جمعی،  ارتباطات 

مرور  و  عبور  هم دیگر  از  ناهم گون  در خطوط  روابط چقدر  و 

دارند. پائولوفریر از این رس امریکای التین راهش را تا آن سو 

باز می کند؛ اما کسی مانند ریکاردو که به دلیل موفقیت های 

رسمایه گذاری های  تشویق  در  خود  مثبت  نقش  و  اقتصادی 

منی داند.  چیزی  هیچ  آن  از  است،  رسیده  یل  تا  کوچک 

ریکاردو، بر عاوه ی این از حوادث و تحوالت برزیل و کوملبیا 

و مکزیک و بولیوی نیز معلومات خیلی اندکی داشت؛ اما در 

ریکاردو گفتم  برای  را می دانست.  امریکا خیلی چیزها  مورد 

»آموزش  با کتاب  پائولوفریر در میان فارسی زبانان بیشر  که 

ستم دیدگان« معروف شده است. وی که نویسنده ای برزیلی 

کشورهای  آموزشی  سیستم  است،  چپ  تفکرات  دارای  و 

تغذیه  قدرت مندان  منبع  از  که  این  دلیل  به  را  رسمایه داری 

می کند، به حال ستم دیدگان مفید منی داند و معتقد است که 

در همچون نظام آموزشی، ستم دیدگان هر چه بیشر به سوی 

انفعال کشانده می شوند و از هر گونه خاقیتی که استعداد 

مستقل و اعتاد به نفس را در آنان تقویت کند، باز می مانند. 

شبکه های  عنوان  به  را  کنونی  جهان  آموزشی  نظام  پائولو 

معرفی می کند.  در جهان سوم  بردگی خلق ها  و  سلطه گری 

فراگیری،  برای  افراد  توانایی  بر  پائولوفریر  آموزش  اصول 

دگرگونی و رهایی خویش از رشایط رسکوب کننده ی جهل، فقر 

و استثار استوار است. وی توصیه می کند که فراگیرندگان 

متاس  آن  به  مربوط  مسائل  و  زندگی  خاص  واقعیت های  با 

از  که  را  محدودیت هایی  و  فشارها  و  باشند  داشته  مستقیم 

سوی ساختار اجتاعی و ایدیولوژی رسمی تحمیل می شود، 

تجزیه و تحلیل کرده و در برابر آن مقاومت کنند. وی همچنین 

مشارکت در کوشش های رهایی دهنده را مورد تأکید زیاد قرار 

پائولوفریر  اندیشه های  در  مهم  نکته های  از  یکی  می دهد. 

تأکید او بر نقش کارهای جمعی برای رهایی است. او معتقد 

است که نیروهای فردی به سادگی می توانند نابود شوند و یا 

مورد رسکوب قرار گیرند؛ اما وقتی نیروها به هم پیوند می یابند 

هم از قدرت پیش روندگی و هم از قدرت مقاومت فوق العاده ای 

برخوردار می شوند. زمانی که با فریده صحبت می کردم، او از 

یک دانش مند بنگادیشی به نام محمد یونس یاد کرد که گویا 

کتابش جایزه ی نوبل را نیز از آن خود کرده است. محمد یونس 

نیز در پروژه های اقتصادی خود از دیدگاهی شبیه پائولوفریر 

است. متأثر 

پائولوفریر  اندیشه های  که  کردم  پیشنهاد  ریکاردو  برای 

را مورد بررسی قرار دهد، شاید بتواند در بخشی از برنامه ها 

از  هم  من  البته  شود.  متام  مؤثر  او  اقتصادی  پروژه های  و 

التین  امریکای  در  پائولوفریر  اندیشه های  تأثیرات  تازه ترین 

به  حنیف  علی  انجنیر  وقتی  اما  منی دانم؛  زیادی  چیز 

افغانستان آمده بود، معلوماتی در این مورد از او دریافت کردم 

که مایه ی دل گرمی و عاقه مندی بیشر من به دیدگاه های 

می شد. افغانستان  در  پائولوفریر 

ریکاردو تیران از نیکاراگوا
عزیز رویش

)یادداشت های عزیز رویش از دانشگاه یل - 20 اگست تا 20 دسامرب 2010( 119 روز )4(
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اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $

عملیــات نظامــی بــرای بازداشــت نظام الدیــن قیصــاری، 

فاریــاب،  والیــت  محلــی  نیروهــای  پیشــین  فرمانــده ی 

یک شــنبه شــب )24 قــوس(، پــس از 24 ســاعت، پایــان 

افــراد  از  تــن  عملیــات، هشــت  ایــن  در جریــان  یافــت. 

قیصــاری جــان باختنــد و 30 نفــر دیگــر بازداشــت شــدند؛ 

ــد. ــرار ش ــه ف ــق ب ــاری، موف ــای قیص ــا آق ام

ملــی  جنبــش  حــزب  ســخنگوی  ته ینــج،  بشــیراحمد 

ــد  ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــتان، ب ــامی افغانس اس

ــی در  ــاری، جزئیات ــای قیص ــت آق ــون، از رسنوش ــا کن ــه ت ک

ــت. ــت نیس دس

امــا  کنیــم؛  پادرمیانــی  »می خواســتیم  می افزایــد:  او 

مقام هــای محلــی بلــخ تصمیــم خــود را گرفتنــد، چــون 

از مرکــز دســتور داشــتند و حــاال 8 نفــر کشــته، 20 نفــر 

زخمــی و حــدود 30 نفــر را هــم بازداشــت کردنــد. اگــر طــرح 

ــاد،  ــات منی افت ــن اتفاق ــد، ای ــه می ش ــا پذیرفت ــی م پادرمیان

ــم  ــد و ه ــی آب منی ش ــردم ب ــش م ــزی پی ــت مرک ــم حکوم ه

ــدند.« ــته منی ش ــر کش ــدر نف ــن ق ای

پیــش از ایــن، گزارش هایــی وجــود داشــت کــه گویــا 

نظام الدیــن قیصــاری، توســط افــراد جــرال عبدالرشــید 

دوســتم، معــاون اول ریاســت جمهوری، از محــل درگیــری 

ــه شــهر شــرغان والیــت جوزجــان منتقــل  ــه و ب نجــات یافت

ــد: »راه  ــاره می گوی شــده اســت؛ امــا آقــای ته ینــج در ایــن ب

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 

ــف،  ــری در مزاررشی ــه او از درگی ــم ک ــی می دانی ــت؛ ول نیس

ــرده اســت.« ــه در ب جــان ســامل ب

بازداشــت  حکــم  کــه  می کنــد  ادعــا  بلــخ،  پولیــس 

ــام  ــه اته ــی ب ــی و قضای ــای عدل ــاری را از نهاده ــای قیص آق

زورگویــی، داشــن تفنــگ داران غیرمســؤول و غصــب زمیــن، 

ــد. دارن

اجمــل فایــز، فرمانــده ی پولیــس بلــخ، می گویــد کــه 

مجــاور  در  کــه  باغــی  طریــق  از  قیصــاری،  نظام الدیــن 

خانــه اش در مــزار رشیــف قــرار دارد، فــرار کــرده اســت. 

او می افزایــد کــه نیروهــای پولیــس پــس از بازرســی، از 

زنگ هــای  و  بطری هــای رشاب  قیصــاری،  آقــای  خانــه ی 

»بچه بــازی« پیــدا کــرده انــد.

حــزب  ارشــد  عضــو  فرهمنــد،  بابــر  عنایت اللــه  امــا، 

کــه  اســت  کــرده  ادعــا  افغانســتان،  اســامی  جنبــش 

حکومــت تــاش دارد تــا بــه بهانه هــای مختلفــی چــون 

غصــب زمیــن، نظام الدیــن قیصــاری را، از بیــن بــرد. او 

افــزوده اســت: »جــرم قیصــاری فراتــر از غصــب زمیــن اســت 

دارد.« تبــارش  بــه  مرتبــط  در عقده هــای  ریشــه  و 

روز  مزاررشیــف،  شــهر  باشــند گان  حــال،  ایــن  بــا 

ــاری  ــن قیص ــراد نظام الدی ــتار اف ــوس( کش ــنبه )25 ق دوش

ــا  ــده و ب ــی خوان ــت جنگ ــی را جنای ــای امنیت ــط نیروه توس

انتقــال تابــوت آن هــا بــه دفــر مقــام والیــت بلــخ، خواســتار 

ــر  ــه ب محاکمــه ی نیروهــای امنیتــی و دســتوردهندگان حمل

ــدند. ــاری ش ــای قیص ــه ی آق خان

از ســویی هــم، شــاری از اعضــای مجلــس مناینــدگان، 

در  قیصــاری  نظام الدیــن  خانــه ی  بــر  نظامــی  عملیــات 

ــه و جنایــت جنگــی«  ــف را، »هجــوم بی رحان شــهر مزاررشی

خوانــده و خواســتار محاکمــه ی فرمان دهنــدگان آن شــدند.

نیــز  ریاســت جمهوری  نامــزد  نبیــل،  رحمت اللــه 

نظام الدیــن  بازداشــت  بــرای  حکومــت  کــه  می گویــد 

ــچ  ــدون هی ــدارد و ب ــواهدی ن ــناد و ش ــچ اس ــاری، هی قیص

اســت. کــرده  مببــارد  را  او  خانــه ی  دلیلــی، 

آقــای نبیــل، در برگــه ی فیس بــوک خــود، خطــاب بــه 

حکومــت نوشــته اســت: »در صورتــی کــه شــا اســناد و 

شــواهدی داشــته باشــید، راه هــای زیــادی بــرای بازداشــت 

ــرای  ــاری ب ــه قیص ــتم ک ــن اس ــود دارد. مطم ــاری وج قیص

اعــراف، خــودش در نهادهــای قضایــی حــارض می شــد؛ 

امــا شــا بی هیــچ دلیلــی در داخــل شــهر خانــه ی او را 

ــد.« ــارد کردی مبب

ــه ی  ــتای توپ خان ــنده ی روس ــاری، باش ــن قیص نظام الدی

ولســوالی قیصــار والیــت فاریــاب اســت. او پیــش از ایــن، بــه 

عنــوان مناینــده ی با صاحیــت عبدالرشــید دوســتم، معــاون 

ــی اســامی  اول ریاســت جمهوری و رهــر حــزب جنبــش مل

افغانســتان، در والیــت فاریــاب کار می کــرد و در رسکــوب 

طالبــان در ایــن والیــت، نقــش بــارزی داشــت؛ امــا پــس از 

آن کــه آقــای دوســتم بــرای دو ســال از کشــور تبعیــد شــده 

ــت  ــاری را از والی ــن قیص ــی، نظام الدی ــای امنیت ــود، نیروه ب

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.

یوســف نورســتانی، رییــس پیشــین کمیســیون مســتقل 

انتخابــات و عضــو برحــال مجلــس ســنا، از ســوی یــک 

ــه دلیــل رسقــت از بودجــه ی  ــکا، ب دادگاه فــدرال در امری

ــت. ــده اس ــناخته ش ــرم ش ــی، مج عموم

بــا نــر  ایــاالت متحــده ی امریــکا،  وزارت عدلیــه ی 

ــای نورســتانی، در دادگاه  ــه آق ــه اســت ک ــه ای گفت اعامی

منطقــه ی جنوبــی کالیفرنیــا، اعــراف کــرده اســت کــه 

در  میــادی،   2018 دســامر  و   2015 جــوالی  مــاه  از 

ــه ی  ــه گون ــه و ب ــورد ســفرها و محــل اقامتــش دروغ گفت م

ــاه  ــه ی رف ــر از بودج ــزار دال ــد ه ــش از ص ــی، بی غیرقانون

ــت. ــرده اس ــت ک ــکا، دریاف ــت امری ــی دول اجتاع

ــه اســت کــه در ســال 2015  ــای نورســتانی، پذیرفت آق

ــرده  ــی را ک ــای دولت ــت کمک ه ــای دریاف ــادی، تقاض می

ــه  ــود ک ــرادی داده می ش ــه اف ــا ب ــار، تنه ــن امتی ــود. ای ب

ــد. ــی می کنن ــکا زندگ ــده ی امری ــاالت متح ــاک ای در خ

از  نیــز  را  خــود  ســفرهای خارجــی  نورســتانی،  آقــای 

حکومــت امریــکا پنهــان کــرده بــود. بــر اســاس قانــون 

امریــکا، افــرادی کــه بیــش از 30 روز در خــارج از کشــور بــه 

رس می برنــد، مکلــف انــد کــه بــه حکومــت گــزارش بدهنــد.

در  اقامــت  نداشــن  و  ســفرها  کــه  اســت  گفتــه  او، 

ــش از 27  ــرده، بی ــان ک ــکا را پنه ــده ی امری ــاالت متح ای

ــزار  ــش از 73 ه ــه و بی ــق گرفت ــن طری ــر را از ای ــزار دال ه

دالــر هــم خــرج هزینه هــای درمانــی اش شــده اســت.

وزارت عدلیــه ی ایــاالت متحــده ی امریــکا، گفتــه اســت 

ــتان کار  ــه در افغانس ــی ک ــتانی، در حال ــف نورس ــه یوس ک

حکومــت  از  نادرســت،  معلومــات  ارائــه ی  بــا  می کــرد؛ 

ایالتــی نیــز امتیــاز می گرفــت.

کــه  اســت  نورســتانی، گفتــه  آقــای  ایــن حــال،  بــا 

ایــن پول هــا را، دوبــاره بــه خزانــه ی دولــت امریــکا بــر 

ــال  ــر 10 س ــد اک ــا ح ــارض، او ب ــال ح ــد. در ح می گردان

نقــدی  جریمــه ی  دالــر  هــزار   250 پرداخــت  و  زنــدان 

مواجــه اســت.

ــای  ــورد آق ــی در م ــم نهای ــه دادگاه، حک ــت ک ــرار اس ق

ــد. ــام کن ــال 2020 اع ــارچ س ــم م ــتانی را در نه نورس

ــوع  ــن موض ــه ای ــتان، ب ــت افغانس ــال، حکوم ــن ح ــا ای ب

واکنــش نشــان داده و گفتــه اســت کــه هیــج کســی در 

هیــچ مکانــی منی توانــد مافــوق قانــون باشــد.

ــه  ــت جمهوری، گفت ــخنگوی ریاس ــی، س ــق صدیق صدی

اســت، در صورتــی کــه آقــای نورســتانی مرتکــب عمــل 

ــد،  ــده باش ــکا ش ــده ی امری ــاالت متح ــی در ای ــر قانون غی

در  می تواننــد  کشــور  آن  قضایــی  و  عدلــی  نهادهــای 

مــورد او تصمیــم بگیرنــد.

آقــای صدیقــی گفتــه اســت: »جــرم یــک عمــل شــخصی 

ــوق  ــد ماف ــی منی توان ــچ مکان ــی، در هی ــچ کس ــت. هی اس

افغــان- شــهروندی  نورســتانی،  یوســف  باشــد.  قانــون 

ــای نورســتانی مرتکــب  ــی کــه آق ــکا را دارد. در صورت امری

عمــل غیــر قانونــی در امریــکا شــده باشــد، نهادهــای 

او  مــورد  در  می تواننــد  کشــور  آن  قضایــی  و  عدلــی 

بگیرنــد.« تصمیــم 

ــوی دادگاه  ــش، از س ــاه پی ــد م ــتانی، چن ــف نورس یوس

ــرم  ــه ج ــز ب ــتان نی ــنگین در افغانس ــم س ــا جرای ــارزه ب مب

ــول تصــدی ملی بــس  ــی از پ ــون افغان برداشــن یــک میلی

در زمــان مأموریتــش بــه عنــوان والــی هــرات، بــه 13 مــاه 

ــوم  ــه محک ــی جریم ــون افغان ــک میلی ــت ی ــدان و پرداخ زن

از  ناشــی  مصؤونیــت  دلیــل  بــه  کنــون،  تــا  امــا  شــد؛ 

ــت. ــده اس ــت نش ــنا، بازداش ــس س ــت در مجل عضوی

بامیــان،  والیــت  در  محلــی  مســؤوالن 

ــجو، از  ــش از 1400 دانش ــه بی ــد ک می گوین

دانشــگاه ایــن والیــت فــارغ شــده انــد.

روز  بامیــان،  والــی  مطبوعاتــی  دفــر 

دوشــنبه )25 قــوس( بــا نــر اعامیــه ای،  

 34 از  دانشــجو   1483 کــه  اســت  گفتــه 

انــد.  شــده  فــارغ  تحصیلــی،  رشــته ی 

طاهــر زهیــر، والــی بامیــان، در مراســم 

رهــری  از  دانشــجویان،  ایــن  فراغــت 

در  تــا  خواســت  والیــت  ایــن  دانشــگاه  

راســتای تقویــت کیفیــت و تبدیــل شــدن 

معتــر  دانشــگاه  یــک  بــه  دانشــگاه  ایــن 

کننــد. تــاش  ملــی، 

مثابــه ی  بــه  را  دانشــجویان  فراغــت  او، 

مســدود شــدن دروازه هــای محرومیــت و فقــر 

ــی،  ــم، آگاه ــای عل ــدن دروازه ه ــوده ش و گش

آقــای  کــرد.  تشــبیه  ظرفیــت  و  معرفــت 

ــب  ــانی، کس ــعه ی انس ــه توس ــزود ک ــر، اف زهی

ــردن ظرفیت هــای  مهارت هــا، تخصــص و باالب

انســانی، از ملزومــات توســعه اســت.

ــی  ــت اداره ی محل ــر حای ــر، ب ــای زهی آق

ــافی  ــعوی و انکش ــای توس ــان از برنامه ه بامی

ــرد. ــد ک ــان، تأکی ــگاه بامی دانش

ــاون  ــق، مع ــد محق ــال، محم ــن ح در همی

دوم ریاســت اجرایــی، فراغــت دانشــجویان 

ــد  ــه و تأکی ــک گفت ــان را تری ــگاه بامی دانش

ــه  ــض علی ــم تبعی ــوز ه ــه هن ــت ک ــرده اس ک

ــان دارد. ــزی جری ــق مرک ــردم مناط م

او گفتــه اســت: »مکاتــب بامیــان، حتــا 

ــه  ــک لیســه ی کشــورهای پیرفت در ســطح ی

نیســت و دخــران و پــران مجبــور انــد در 

بــازار  پس کوچه هــای  و  کرایــی  خانه هــای 

بامیــان، ليليــه گرفتــه و دوره ی تحصيــل خــود 

ــد.« ــپرى کنن را س

ایــن در حالــی اســت کــه مقام هــای محلــی 

بامیــان، همــواره از نبــود دانشــگاه  معیــاری در 

ایــن والیــت انتقــاد کــرده انــد. بیشــر مراکــز 

آموزشــی در ایــن والیــت نیــز ســاختان نــدارد 

ــری، در مغاره هــا  و دانش آمــوزان از روی ناگزی

درس می خواننــد.

افغانســتان  مرکــز  در  بامیــان  والیــت 

موقعیــت دارد و یکــی از امن تریــن والیت هــای 

هرازگاهــی  هرچنــد  اســت.  کشــور  ایــن 

هراس افگنــان طالــب بــاالی بخــش از ایــن 

والیــت حملــه می کننــد؛ امــا چنــدی قبــل 

والــی ایــن والیــت در یــک نشســت خــری 

ــگاه  ــان از ن ــردم بامی ــه م ــت ک ــل، گف در کاب

امنیتــی هیــچ نگرانــی  ندارنــد.

تأکیــد  ملــی،  وحــدت  حکومــت  اجرایــی  ریاســت 

از ســوی  می کنــد کــه ادعــای جعــل و تزویــر اســناد 

مســتقل  کمیســیون  عضــو  دانشــیار،  محمدحنیــف 

بگیــرد.  قــرار  بررســی  مــورد  بایــد  انتخابــات، 

ــه  ــی، ب ــت اجرای ــخنگوی ریاس ــاون س ــم، مع ــد میث امی

روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد کــه ادعــای مطــرح شــده 

ــه ی جــدی از  ــد به گون ــر اســناد، بای ــل و تزوی ــورد جع در م

ســوی نهادهــای عدلــی و قضایــی بررســی شــود.

ــی،  ــزارش تحقیق ــک گ ــات روز، در ی ــه ی اطاع روزنام

دریافتــه اســت کــه محمدحنیــف دانشــیار، عضــو برحــال 

کمیســیون مســتقل انتخابــات، ســن قانونــی را بــرای 

ــدارد. ــیون ن ــت در کمیس عضوی

بــر اســاس ایــن گــزارش، آقــای دانشــیار، بــه کمیتــه ی 

گزینــش کمیشــران کمیســیون های انتخاباتــی تذکــره ی 

ــت  ــند تابعی ــوان س ــاره ی 812751 را به عن ــا ش ــا ب مثّن

ارائــه کــرده اســت. در ایــن تذکــره، آقــای دانشــیار در 

ــال  ــد س ــته و متول ــن داش ــال س ــت س ــال 1382 بیس س

1362 اســت. امــا گــزارش نشــان می دهــد کــه آقــای 

دانشــیار در اولیــن تذکــره اش، متولــد ســال 1364 بــوده 

ــاله  ــات، 33س ــیون انتخاب ــت در کمیس ــان عضوی و در زم

بــوده اســت.

انتخابــات، رشایــط عضویــت در کمیســیون  قانــون 

انتخابــات را »35 ســال« ســن تعییــن کــرده اســت. در 

ــن  ــات، چنی ــون انتخاب ــاده ی دوازدهــم قان ــد پنجــم، م بن

آمــده اســت: »حداقــل ســن 35ســالگی را تکمیــل کــرده 

ــد.« باش

ــره ی  ــه تذک ــت ک ــه اس ــیار گفت ــای دانش ــد، آق ــر چن ه

قبلــی اش مفقــود شــده و تذکــره ی مثّنــا را حــدود 13 

ســال پیــش از والیــت غزنــی گرفتــه اســت کــه تاریــخ 

تولــدش در تذکــره ی دومــی و اولــی یک ســان اســت؛ امــا 

ــت،  ــه اس ــش دریافت ــات روز، در گزارش ــه ی اطاع روزنام

بــا وجــود ایــن کــه تذکــره ی مثنــای حنیــف دانشــیار 

در ســال 1382 تعیــن ســن شــده و در ســال 1383 

ثبــت و صــادر شــده، او در ســال 1390 بــرای یافــن 

کار در ارگان هــای محلــی، تذکــره ی اولــی را به عنــوان 

ســند هویتــش ارائــه کــرده اســت. ارگان هــای محلــی 

ــن ســن  ــن تذکــره، او را تعیی ــر اســاس مشــخصات همی ب

ــدان  ــوانح کارمن ــص س ــورم خل ــان ف ــت. همچن ــرده اس ک

ــد حنیــف  ــه وضاحــت ســال تول ــز ب ــی نی ارگان هــای محل

بــر اســاس تذکــره ی اولــی، ســال 1364  دانشــیار را 

ــه  ــنادی ک ــی در اس ــای محل ــت. ارگان ه ــرده اس ــر ک ذک

ــه وزارت  ــه مناســبت تغییــر وظیفــه ی حنیــف دانشــیار ب ب

مبــارزه بــا مــواد مخــدر فرســتاده، او را متولــد 1364 

ــت. ــرده اس ــت ک ثب

ــز  ــیار نی ــای دانش ــپورت های آق ــزارش، پاس ــن گ در ای

بررســی شــده اســت. او در اولیــن پاســپورت خدمتــش بــا 

شــاره ی S0015489 تاریــخ تولــدش را 17 دلــو 1363 

ذکــر کــرده و پاســپورت خدمتــش بــا همیــن تاریــخ تولــد 

صــادر شــده اســت.

ــا  ــیار ب ــف دانش ــت حنی ــپورت دوم خدم ــان پاس همچن

شــاره ی S0065984 تاریــخ تولــدش را 16 دلــو 1363 

ذکــر کــرده و پاســپورت خدمتــش بــا همیــن تاریــخ تولــد 

ــی   ــد دیپلاتیک ــپورت جدی ــا پاس ــت؛ ام ــده اس ــادر ش ص

امســال گرفتــه،  اســد  آقــای دانشــیار در چهــارم  کــه 

ــن  ــاس ای ــر اس ــت. ب ــو 1362 اس ــدش 17 دل ــخ تول تاری

ــی اش،  ــپورت اول ــت پاس ــه رؤی ــیار ب ــای دانش ــزارش، آق گ

در زمــان مراســم تحلیــف بــه عنــوان کمیشــر جدیــد 

کمیســیون انتخابــات، 34ســاله بــوده اســت؛ امــا بــر 

ــل  ــدش ســن 35ســالگی را تکمی اســاس پاســپورت جدی

ــت. ــرده اس ک

ــر اســاس فقــره ی 1، مــاده ی 436 کــد جــزا، جعــل  ب

ــاده وضاحــت  ــن م ــخ اســناد جــرم اســت. ای ــر تاری و تغیی

نوشــته،  ســاخن  از  اســت  عبــارت  »تزویــر  کــه:  دارد 

ســند، ســاخن مهــر، امضــا، خراشــیدن یــا تراشــیدن یــا 

ــیاه  ــا س ــات ی ــا اثب ــو ی ــا مح ــاق ی ــاخن، الح ــور س قلم خ

کــردن یــا تقدیــم یــا تأخیــر تاریــخ ســند نســبت بــه تاریــخ 

ــه  ــا ب ــه نوشــته ی دیگــر ی ــا الصــاق نوشــته ای ب حقیقــی ی

ــه  ــب آن ب ــازه ی صاح ــدون اج ــری ب ــر دیگ ــردن مه کار ب

ــب.« ــد تقل قص

روزنامــه ی صبــح کابــل، تــاش کــرد تــا در مــورد ایــن 

گــزارش، دیــدگاه محمدحنیــف دانشــیار را بگیــرد؛ امــا بــا 

ــد. ــخ گویی نش ــه پاس ــارض ب ــرر، او ح ــای مک متاس ه

عملیات ناموفق نیروهای امنیتی؛
 نظام الدین قیصاری کجاست؟

نورستانی به رسقت
 پول اعرتاف کرد

بیش از 1400 دانشجو از دانشگاه بامیان
 فارغ شدند

ریاست اجرایی: ادعای جعل اسناد
»حنیف دانشیار« بررسی شود
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w w w . s u b h e k a b u l . c o m 8ما می نویسیم، شا قضاوت کنید

از آن  که کشوری به معنای  افغانستان بیش تر  به طور سنتی 

متعارف بوده باشد، یک اصطاح جغرافیایی برای منطقه ای بوده 

در  است.  نداشته  یک پارچه  و  قدرت مند  حکومت  گاه  هیچ  که 

با  در حال جنگ  افغانستانی،  گوناگون  فرقه های  دوره ها  بیشر 

یک دیگر بوده اند و کمر اتفاق افتاده که برای مقاومت در برابر 

باشند. بوده  متحد  علیه همسایگان خود  غارت گرانه،  تجاوز 

جامانده  به  تکه های  افغانستان،  فرهنگ  و  جامعه  ساخت 

فرهنگی  و  متدنی  حوزه ی  است.  آسیایی  فرهنگی  حوزه های  از 

قلمرو  از  پاره هایی  خاورمیانه،  و  جنوبی  آسیای  میانه،  آسیای 

این  از  و  اند  مانده   جای  به  رسزمین  این  در  را  خود  فرهنگی 

روی در افغانستان، ساخت موزاییکی جامعه و فرهنگ، ریشه ی 

جهان های  این   می کند.  بازسازی  را  »دیگری«  و  »خود«  تعریف 

می کنند  زندگی  خود  انزوای  در  سخنی،  هیچ  بدون  گوناگون، 

اراده ای  و زبانی برای گفت وگو، دلی برای هم گرایی و رسانجام 

هم  وجود  به  حس  این  و  ندارند  مشرک  جهانی  ساخت  برای 

است.  نیامده 

به  جال آباد  و  مشهد  به  هرات  می ماند،  تاشکند  به  میمنه، 

پیشاور. میان فردی از شال افغانستان و فرد دیگری در جنوب 

و  هم زبانی  گفت وگو،  زمینه ی  چه  شباهتی،  چه  افغانستان، 

آرمان،  مشرک،  اسطوره ی  کدام  یافت؟  می توان  را  هم دلی ای 

در  داد؟  نشان  می توان  را  مشرک  خصلت  و  خاطره  داستان، 

را  نان  قرص  یک  و  است  بیهوده  افغانی،  پول  واحد  جال آباد، 

کرد.  معامله  می شود  تومان  با  نیمروز،  در  خرید.  باید  کلدار  به 

با نهادهای  نخبگان در کابل، ممکن است آزمایش های دوره ای 

پارملانی انجام داده باشند؛ اما بیرون از پایتخت، یک مجموعه 

»هری  است.  داشته  غلبه  همواره  باستانی  قبیله ای  آداب 

به جز در  آورده است که  کیسینجر« در کتاب نظم حهانی خود 

مؤقت  آتش بس  فرمان  حیات،  حفظ  که  محصول  برداشت  زمان 

یا  و  می دهد، قبایل پشتون همیشه درگیر جنگ های خصوصی 

عمومی استند. هر مرد یک جنگ جو، سیاست مدار و متخصص 

الهیات است. هر خانه، بزرگی یک قلعه ی واقعی فئودالی است. 

انتقامش  خانواده،  هر  دارد.  را  خودش  دفاعیات  آبادی،  هر 

و  متعدد  قبایل  پروراند.  می  را  دشمنی اش  قبیله ی  هر  و  را 

با  سازش  برای  را  شان  خود  حساب  همگی  قبایل،  ترکیب های 

یک دیگر دارند. هیچ چیز، هیچ وقت فراموش منی شود و تعداد 

پس  می ماند.  باقی  نشده  پرداخت  قرض داری ها  از  کمی  بسیار 

یافن  برتری  به معنای  به حکومت رسید،  آقای کرزی  زمانی که 

اقوام دیگر بود. منطق  از یک آدرس بر دیگر  یک قوم مشخص، 

قبیله این را بر منی تابد که رقیب دیروزی، حاکم امروزی باشد؛ 

برتری  که  است  این  بر  دال  امکانات،  داشن  دست  در  زیرا 

نام  به  چری  نبود  دیگر  موضوع  آمد.  خواهد  پیش  همه جانبه 

به  که  دولتی  داد.  را در خا شکل  دولتی  بود که  ملیت  و  ملت 

دموکراسی  نیست.  و  نبوده  مردم  اراده ی  محصول  عنوان  هیچ 

اول  هان  از  را  قدرت  چیدمان  و  خورد  رقم  »بن«  در  که  قومی 

شاهد  امروز  که  می داد  را  کشاکش هایی  نوید  کرد؛  مشخص 

که  آن  نام  رس  بر  هنوز  که  جغرافیایی ای  منطقه ی  استیم.  آن 

از  یکی  ندارد،  وجود  کلی  توافق  افغانستان،  یا  باشد  خراسان 

مردم  بین  در  اختاف ها  مهم ترین  حال  عین  در  و  ساده ترین 

با  را  این سازوکار  آمد،  به وجود  این خطه است. دموکراسی که 

باشد.  آشوب  از  بیرون رفت  برای  حلی  راه  تا  کرد  مواجه  مشکل 

پایه های  نگرفت،  که  می گرفت  شکل  دولت  از  پیش  باید  ملت 

دولت را لرزان و بی پشتوانه شکل داد که هر آن، امکان فروریزی 

و  منطقه  وضعیت  به  پیوند  در  را  داخلی  وضعیت  این  است.  آن 

جهان اگر ببینیم، بسیار به سادگی می توان به این موضوع پی 

آمد  و  افغانستان رفت  به راحتی در داخل  بیگانگان  برد که چرا 

داخلی ها  از سوی  که  است  یاری ای  آن ها، دست  دارند. حضور 

داخلی ها  زیرا  است؛  شده  دراز  رقیبان  بر  غلبه  و  حایت  برای 

به  بردن  برنده شدن دست  این  و  برنده شوند  فقط می خواهند، 

افغانستان می بایست  را توجیه می کند. همسایه های  ابزاری  هر 

از  بیشر  بسیار  درازمدت  در  و  امریکا  اندازه ی  به  کم  دست 

در  منسجم  و  جهادی  غیر  نتیجه ی  یک  ایجاد  و  تعریف  در  آن، 

رشایط  به  افغانستان  اگر  باشند.  داشته  ملی  منافع  افغانستان، 

غیر  سازماندهی  برای  پایگاهی  عنوان  به  جنگش،  از  پیش 

جهادی  سیاست های  به  متعهد  که  کشوری  با  جهادگرا  دولتی 

خطر  شاهد  افغانستان،  همسایه های  از  یک  هر  برگردد،  است 

آشوب در مرزهای  شان خواهند بود: بیش از همه، پاکستان در 

مسلان نشین  اندک  بخش های  در  روسیه  داخلی اش،  ساختار 

در غرب و جنوب، چین با منطقه ی مسلان نشین »سین کیانگ« 

از  سنی.  اصول گرای  جریان های  سوی  از  شیعی  ایران  حتا  و 

افغانستان  وسیله ی  به  آن ها  همه ی  اسراتژیک،  دیدگاه  این 

متحده ی  ایاالت  تا  می شوند  تهدید  بیشر  تروریست،  میزبان 

باید دولت  یا بهر بگوییم این حس را  امریکا. این موجودیت را 

دیگر،  سوی  از  دهند.  توضیح  همسایه ها  به  ما  دولت مردان  و 

افغانستان،  امنیت  پایدار در خصوص  برنامه ی بین املللی  بدون 

در  مخالف،  جناح  از  افغانستان  بزرگ  همسایه های  از  یک  هر 

حایت  خود  منایندگان  از  فرقه ای،  و  قومی  خطوط  فراسوی 

خواهند کرد که این جنگ همیشگی خواهد بود. باید پرسید و یا 

حداقل برنامه داشت که در راستای مشکات مطرح شده، کدام 

چرا  نیست  هم  اگر  چرا،  نبوده  اگر  بوده؛  دست  روی  راهکاری 

نیست و چه زمانی قرار است روی دست گرفته شود؛ ریشه های 

اصلی ناامنی و بی اعتادی در همین چیزها است؛ با عبور از این 

مشکات، می شود کشور را ساخت، با هان توکل به خدایی که 

دارد. عقانیت  مبنای 

آیا جنگ افغانستان دامئی است؟
افغانســتان،  فرهنــگ  و  جامعــه  ســاخت 

تکه هــای بــه جامانــده از حوزه هــای فرهنگــی 

آســیایی اســت. حــوزه ی متدنــی و فرهنگــی 

ــه،  ــی و خاورمیان ــیای جنوب ــه، آس ــیای میان آس

در  را  خــود  فرهنگــی  قلمــرو  از  پاره هایــی 

ــن  ــد و از ای ــده  ان ــای مان ــه ج ــن ب ــن رسزمی ای

موزاییکــی  ســاخت  افغانســتان،  در  روی 

ــود«  ــف »خ ــه ی تعری ــگ، ریش ــه و فرهن جامع

ایــن   می کنــد.  بازســازی  را  »دیگــری«  و 

جهان هــای گوناگــون، بــدون هیــچ ســخنی، 

در انــزوای خــود زندگــی می کننــد و زبانــی بــرای 

ــام  ــی و رسانج ــرای هم گرای ــی ب ــو، دل گفت وگ

اراده ای بــرای ســاخت جهانــی مشــرک ندارنــد 

ــت.  ــده اس ــم نیام ــود ه ــه وج ــس ب ــن ح و ای

سید محمدتقی حسینی 


