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گزارش روز

گفت وگو

کمیسیون انتخابات 138 میلیون 
افغانی پول ضامنتی نامزدان انتخابات 

97 را نپرداخته است

چهــر ه ی زیبایــی دارد؛ بــا لبــاس و رس و وضــع منظمــی 

ــع  ــه نهادهــای مداف ــی ب ــه دالیل ــی ب ــی وقت ــر زنان کــه کم ت

ــته  ــم و آراس ــن منظ ــد، چنی ــه می کنن ــان مراجع ــوق زن حق

انــد. ملکــه )نــام مســتعار( را در یکــی از نهادهــای مدافــع 

حقــوق زنــان مالقــات کــردم. پــس از ابــرازی ایــن کــه 

زیبــا اســت، برایــش گفتــم کــه می خواهــم داســتانت را 

از خــودت بشــنوم. لبخنــد تلخــی زد و همیــن طــور بــا 

حرف هــای بــه الیه هــای تلــخ زندگــی اش رسک کشــید.

خواســت  بــه  دارد،  ســال   16 کــه  زمانــی  ملکــه 

خانــواده اش بــا پــری نامــزد می شــود کــه نــه صدایــش را 

شــنیده و نــه حتــا عکســش را دیــده اســت. نامــزدی ملکــه 

دیــری منی گــذرد کــه بــه ازدواج می انجامــد. ملکــه کــه 

ــن  ــه آرزوی ای ــده اســت، ب ــان ازدواج نامــزدش را ندی ــا زم ت

اســت کــه پــس از رفــن بــه خانــه ی شــوهر ناشــناخته اش، 

ــی را  ــوب و خوش ــی خ ــا او زندگ ــناخت و ب ــد ش او را خواه

ــت.  ــد داش خواه

هــگل می گویــد کــه فقــط بــا بــه خطــر انداخــن 

زندگــی اســت کــه آزادی بــه دســت می آیــد؛ بی شــک 

ــت،  ــاده اس ــرو ننه ــود را در گ ــی خ ــه زندگ ــم ک ــی ه کس

ــه  ــا او ب ــود؛ ام ــناخته ش ــخص ش ــوان ش ــه عن ــد ب می توان

ــتقل  ــاری مس ــورت هوش ی ــه ص ــناخت ب ــن ش ــت ای حقیق

دســت نیاقتــه اســت. آدمیــان بــه نــدرت تــرس خــود 

گاهــی  آن،  جــای  بــه  می پذیرنــد،  آشــکارا  آزادی  از  را 

هوش یارانــه بــا تظاهــر بــه دفــاع از آزادی بــه پنهــان 

داشــن آن تــرس می گراینــد. آنــان بــه شــک و شــبه های 

خــود حالتــی هوشــیاران می دهنــد تــا خــود را برازنــده ی 

ــان  پــاس داری از آزادی نشــان دهنــد؛ امــا در حقیقــت آن

آزادی را بــا حفــظ وضــع موجــود خلــط می کننــد؛ طــوری 

کــه اگــر هوش یارســازی خطــر آن را پیــش آورد کــه وضــع 

ــه  ــد ک ــان می منای ــرد، چن ــرار گی ــد ق ــورد تردی ــود م موج

تهدیــد متوجــه نفــس آزادی اســت. آزادی را منی تــوان 

بــه نحــو تصادفــی تعریــف کــرد، بلکــه بایــد از کــردار 

ــا  ــه آن و ب ــت یافن ب ــی دس ــان در پ ــت وجوگرانه ی آن جس

شــناخن رضورت نــرد بــرای ایــن دســت یابی بــه تعریــف 

ــت  ــن اس ــه ممک ــی ک ــرس از آزادی، ترس ــت. ت آن پرداخ

آنــان را هــان انــدازه بــه آرزو کــردن نقــش ســتم گر ســوق 

دهــد، کــه در نقــش ســتم کش نــگاه دارد. یکــی از عنــارص 

ــت؛  ــز اس ــتم کش تجوی ــتم گر و س ــن س ــه بی ــی رابط اصل

هــر تجویــزی نشــان دهنده ی انتخــاب یــک فــرد بــرای 

ــرد دیگــر اســت.  ف

اســت  کوتاهــی  انیمیشــن  مکانیکــی«،  »والتــز 

 47 و  دقیقــه  پنــج  در   »Julien Dykmans« ســاخته ی 

ــام شــخصیت اول  ــز« -ن ــد ســال 2015. »والت ــه، تولی ثانی

انیمیشــن را »والتــز« فــرض کنیــد- در حالــی کــه قهــوه اش 

ــتش  ــت دس ــه ی پش ــه حلق ــه ب ــانی ک ــد، ریس را می نوش

ــاند، رادیــو  ــمت رادیــو می کش ــه س ــت، او را ب بســته اس

را خامــوش می کنــد؛ ریســانی دســت دیگــرش را بــه 

ســمت دروازه می کشــاند. صبــح زود اســت و بــاران بــر 

ــه  ــی ک ــز از دروازه ی آپارمتان ــارد. والت ــان می ب ــور خیاب عب

زندگــی می کنــد، وارد شــهری می شــود کــه همــه ی افــراد 

بــا پنــج ریســان در دســت و پــا و رس شــان، در مســیرهای 

ریســان ها  کــه  ایــن  بــدون  می رونــد؛  راه  مشــخصی 

بــه چیــز در بــاال بســته باشــد. آن ســمت ریســان ها 

ــن  ــودن ای ــوز ب ــی در مرم ــن ناپیدای ــود و ای ــده منی ش دی

ریســان های هدایت گــر، افــزوده اســت. در ایســتگاه 

ــه  ــت ک ــته اس ــاری نشس ــی قط ــز« در صندل ــدی، »والت بع

ــاز  ــراد بیشــری ب ــه انتظــار ســوار شــدن اف دروازه اش را ب

کــرده اســت. صــدای موســیقی ای را می شــنود و متوجــه 

دخــری می شــود کــه در ایســتگاه قطــار روی صندلــی ای 

نشســته گیتــار می نــوازد. آژیــر حرکــت قطــار بــه صــدا در 

می آیــد و »والتــز« از دروازه ی قطــاری کــه در حــال بســته 

ــان ها  ــدازد؛ ریس ــرون می ان ــودش را بی ــت، خ ــدن اس ش

ــه  ــان هایی ک ــود؛ ریس ــرون منی ش ــار بی ــا او از قط ــا ب ام

ــار ... ــقف قط ــا س ــی ی ــگار در صندل ان

ما از آزادی می ترسیم
بن بست مدرنیته 

در »والتز مکانیکی«
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ــیون  ــر، از کمیس ــوق ب ــتقل حق ــیون مس کمیس

ــت  ــته اس ــی، خواس ــکایات انتخابات ــه ش ــیدگی ب رس

تــا شــکایت های انتخاباتــی را به گونــه ی شــفاف، 

ــد. ــرار ده ــی ق ــورد بررس ــی م ــه و قانون عادالن

ــت  ــرده اس ــالم ک ــل، اع ــتان در کاب ــفارت پاکس س

کــه متامــی خدمــات بخــش کنســولی اش را رس از روز 

یک شــنبه )۸ جــدی( از رس می گیــرد.

اصالحــات  ایجــاد  منظــور  بــه  معــارف،  وزارت 

دانش آموزمحــور در ســاختار و وظایــف ایــن وزارت، 

می کنــد. برگــزار  ســمپوزیم 
هرن نقاشی در افغانستان هنوز در 

چارچوب روش های سنتی
 دست و پا می زند

وال اسرتیت ژورنال:
 رهربی طالبان روی آتش بس 

یک هفته ای به توافق رسیده است

کمیسیون حقوق برش:
 شکایت های انتخاباتی شفاف

 و عادالنه بررسی شود

خدمات ویزای سفارت پاکستان 
در کابل از رس گرفته می شود

برای اصالح ساختار و وظایف وزارت 
معارف سمپوزیم برگزار می شود گفت و گو با انیتا نورزی

 )نقاش(
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از بی خامنانی تا روسپی گری زندگی به رنگ زن
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مذاکــره   هیــأت  آن کــه  بــا 

واشــنگن  در  امریــکا  کننــده ی 

ــم  ــان ه ــروه طالب ــدگان گ و مناین

می برنــد،  رس  بــه  پاکســتان  در 

گزارش هــای متفاوتــی از توافــق 

ــکا  ــان امری ــت می ــس« مؤق »آتش ب

ــأت  ــش، هی ــدی پی ــد. چن ــر می رس ــه ن ــان ب و طالب

مذاکره کننــده ی طالبــان بــرای مشــوره بــا رهــران 

ــد روز  ــد. چن ــه بودن ــه ی پاکســتان رفت ــه کویت  شــان ب

پــس از ایــن ســفر، اکنــون شــاری از رســانه های 

داخلــی افغانســتان بــه نقــل از منابــع ایــن گــروه خــر 

داده  انــد کــه اعضــای رهــری و شــوراهای طالبــان در 

هم زمــان  مؤقــت  آتش بــس  شــکل گیری  خصــوص 

ــم  ــکا، تصمی ــا امری ــح ب ــه ی صل ــای توافق نام ــا امض ب

نهایــی را گرفتــه  انــد ...

مذاکرات دولت محور و 
سیاسیون آشفته

2

سیدمهدی حسینی
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مذاکره کننــده ی  هیــأت  آن کــه  بــا 

مناینــدگان  و  واشــنگن  در  امریــکا 

ــه رس  ــتان ب ــم در پاکس ــان ه ــروه طالب گ

از  متفاوتــی  گزارش هــای  می برنــد، 

ــکا  ــان امری ــت می ــس« مؤق ــق »آتش ب تواف

نــر می رســد. چنــدی  بــه  و طالبــان 

پیــش، هیــأت مذاکره کننــده ی طالبــان بــرای مشــوره بــا رهران 

 شــان بــه کویتــه ی پاکســتان رفتــه بودنــد. چنــد روز پــس از ایــن 

ــه  ــتان ب ــی افغانس ــانه های داخل ــاری از رس ــون ش ــفر، اکن س

نقــل از منابــع ایــن گــروه خــر داده  انــد کــه اعضــای رهــری و 

ــت  ــس مؤق ــان در خصــوص شــکل گیری آتش ب شــوراهای طالب

ــم  ــکا، تصمی ــا امری ــح ب ــه ی صل ــای توافق نام ــا امض ــان ب هم زم

ــری  ــود، ره ــه می ش ــه گفت ــی  ک ــد؛ تصمیم ــه  ان ــی را گرفت نهای

طالبــان در پاکســتان بــه برقــراری آتش بــس کوتاه مــدت بــا 

ــد. ــرده  ان ــق ک ــکا، تواف امری

ــح  ــه پیرفــت در مذاکــرات صل ــان نســبت ب روی کــرد طالب

کاهــش  و  آتش بــس  تأمیــن  کــه  اســت  ایــن  افغانســتان، 

خشــونت ها از ســوی طالبــان، یــک امــر رضوری و الزامــی 

ــات  ــدن توافق ــی ش ــا نهای ــان  ب ــال، هم زم ــن ح ــت و در عی اس

امــر  ایــن  بــه  امریکایــی  قانون گــذاران  طالبــان،  و  امریــکا 

ــی کنــرل  ــان توانای ــه احتــال قــوی، طالب ــد کــه ب ــرده  ان پی ب

فرماندهــان و جنگ جویــان خــود را نداشــته و ایــن نگرانــی 

وجــود دارد کــه شــاید گــروه طالبــان آتش بــس را بپذیرنــد؛ امــا 

ــت  ــد و دس ــس را رد کنن ــان آتش ب ــان طالب ــی از فرمانده برخ

برندارنــد. مایــکل والتــز، قانون گــذار  از حمــالت مســلحانه 

احتــاال  »طالبــان  اســت:  گفتــه  امریکایــی  جمهوری خــواه 

ــان خــود را نداشــته و  ــی کنــرل فرماندهــان و جنگ جوی توانای

نگــران انــد کــه اگــر آتش بــس را بپذیرنــد، ممکــن نتواننــد مانــع 

حمــالت برخــی از ایــن جنگ جویــان شــوند.«

واشــنگن، نُــه دور مذاکــره ی مســتمر را طــی یــک ســال 

ــال  ــه احت ــام داد و ب ــان انج ــروه طالب ــدگان گ ــا مناین ــته ب گذش

قــوی، براینــد ایــن مذاکــرات در آینــده ی نزدیــک روشــن خواهــد 

از طالبــان در میــان  امــا هنــوز هــم تصویــر درســتی  شــد؛ 

قانون گــذاران امریکایــی شــکل نگرفتــه اســت؛ زیــرا اعضــای 

مجلــس مناینــدگان امریــکا، معتقدنــد کــه طالبــان روابــط خــود را 

بــا القاعــده و شــبکه ی حقانــی قطــع نکــرده و ایــن نشــان می دهد 

کــه ایــن گــروه عالقــه ای بــه نتایــج مثمــر مذاکــرات صلــح، نــدارد.

سیاسیونمانعصلحمیشوند

ســوی  بــه  رفــن  بــرای  افغانســتان  داخلــی  وضعیــت 

مذاکــرات صلــح آشــفته اســت. نبــود وحــدت نظــر و اختالفــات 

جــدی سیاســی در میــان سیاســیون کشــور وجــود دارد. در 

ــح از  حــال حــارض، دو صــدای متضــاد پیرامــون مذاکــرات صل

ــه  ــد ک ــیون معتقدن ــود. سیاس ــد می ش ــتان بلن ــل افغانس داخ

بایــد مذاکــرات صلــح از انحصــار دولــت خــارج و بــه شــکل 

ــرده شــود کــه آن هــا )سیاســیون( بایــد در  همه شــمول پیــش ب

هســته ی ایــن مذاکــرات قــرار گیــرد. ایــن سیاســیون، هرازگاهی 

ــرار  ــب، ق ــای حق به جان ــا چهره ه ــه ب ــای خطاب ــت میزه در پش

می کننــد  عریــان  بیش تــر  را  شــان  آشــفتگی های   و  گرفتــه 

کــه در تحوالتــی چــون مذاکــرات صلــح نبایــد در حاشــیه 

قــرار گیرنــد. بــه همیــن خاطــر، بــه منظــور کســب امتیازهــای 

ــرات  ــد مذاک ــر رون ــع در براب ــق موان ــه خل ــت را ب ــی، دول سیاس

صلــح متهــم می کننــد. بــه عبــارت دیگــر، موقف گیری هــای 

دارد.  هم خوانــی  طالبــان  جنــاح  بــا  بیشــر  سیاســیون 

سیاســیون و طالبــان می گوینــد کــه مذاکــرات بین االفغانــی 

تحــت چــر اجــاع داخلــی رشوع شــود کــه دولــت بخشــی از 

ــد. ــاع باش ــن اج ای

اســالمی  وحــدت  حــزب  رهــر  خلیلــی،  محمدکریــم 

روز جمعــه )5  عالــی صلــح،  رییــس شــورای  و  افغانســتان 

ــح،  ــد صل ــال رون ــت در قب ــرد دول ــاد از عمل ک ــا انتق ــدی( ب ج

ــه، افغانســتان هرگــز  گفتــه اســت کــه از راه هــای انحصارگرایان

بــه صلــح دســت منی یابــد. او تأکیــد کــرد کــه رونــد صلــح 

یــک رونــد دولتــی نیســت و طالبــان نیــز بــا دولــت کنونــی بــه 

ویــژه آقــای غنــی، حــارض بــه مذاکــر نیســتند. خلیلــی هشــدار 

داد: »اگــر عــده ای بخواهنــد کــه رونــد صلــح را در انحصــار 

ــود  ــوار می ش ــح دش ــه صل ــیدن ب ــا رس ــه تنه ــند، ن ــته باش داش

بلکــه »مانــع« صلــح خواهیــم بــود.« کریــم خلیلــی کــه در 

حــال حــارض یکــی از حامیــان اصلــی عبداللــه عبداللــه، نامــزد 

ریاســت جمهوری اســت، همــواره پافشــاری کــرده کــه حکومــت 

ــی  ــح باشــد؛ امــا طرف هــای اصل ــای صل ــد بخشــی از قضای بای

بــا  گذشــته  در  کــه  اســت  سیاســی  مجموعه هــای  صلــح، 

ــد. ــوده ان ــر ب ــروه درگی ــا آن گ ــف و ب ــان مخال طالب

امــا طــرف دیگــر کــه جــزء حلقــه ی رییس جمهــور غنــی 

می شــوند، تــا حــدودی ادبیــات صلــح را تغییــر داده  انــد؛ 

و  دانســته  منتفــی  را  بین االفغانــی«  ادبیاتــی  که»مذاکــرات 

ــه  ــت. امرالل ــرده  اس ــن آن ک ــور« را جاگزی ــرات دولت مح »مذاک

در  در حــال حــارض  کــه  غنــی،  اول ارشف  معــاون  صالــح، 

می گویــد  دارد،  بالقــوه  حضــور  صلــح  مذاکــرات  تب وتــاب 

کــه مذاکــره ی میان افغانــی )بین االفغانــی( معنــا و مفهومــی 

نــدارد. بــه بــاور او، مذاکــره بــا طالبــان بــه معنــای آن اســت کــه 

یــک طــرف میــز مذاکــره دشــمن )طالبــان( قــرار داشــته باشــد و 

طــرف دیگــر مناینــدگان دولــت افغانســتان. موقــف آقــای صالــح 

ــن  ــوع را روش ــن موض ــی ای ــور غن ــی از رییس جمه ــه منایندگ ب

می کنــد کــه تنهــا چارچــوب قابــل قبــول در جهــت انجــام 

مذاکــره، گفت وگــوی مناینــدگان طالبــان بــا مناینــدگان دولــت 

ــر از آن. ــزی بیش ــه چی ــت، ن اس

ــل  ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــی ب ــور آگاه سیاس ــظ منص حفی

می گویــد کــه دو محــور اصلــی وجــود دارد: یکــی خــود شــورای 

ــکیل  ــان را تش ــی طالب ــور نظام ــان مح ــه ه ــت ک ــه اس کویت

می دهــد و طــرف دیگــر خــود دولــت و رهــران افغانســتان 

اســت. جــای نگرانــی در ایــن اســت کــه نیــروی اصلــی این هــا 

یــک حــرف واضــح و روشــن در بــاب مذاکــرات صلــح ندارنــد و 

هــرگاه ایــن دو جانــب، موضــع معقــول و روشــن اتخــاذ نکننــد، 

ــود. ــه یــک صلــح قابــل قبــول دشــوار خواهــد ب رســیدن ب

ــدان  ــتان، متح ــت افغانس ــد: »دول ــور، می گوی ــظ منص حفی

ــب  ــد و از جان ــن ندارن ــع روش ــی اش، موض ــان بین امللل و حامی

دیگــر، دولــت گاهــی هیــأت روان می کنــد کــه روان کــرد و حتــا 

هیــأت ســاخت و جانــب طالبــان هــم آمادگــی بــرای مذاکــره بــا 

ایــن هیــأت نداشــتند؛ امــا حــاال موضــع خــود را عــوض کــرده 

ــک  ــا ی ــه ی این ه ــد. هم ــت منی کن ــان صحب ــراه طالب ــه هم ک

چانه زنــی اســت.«

از ســویی هــم، شــاری از اعضــای مجلــس مناینــدگان 

دولت محــور  بایــد  طالبــان  بــا  مذاکــره  جهــت  می گوینــد، 

باشــد و دولــت هــم در واقــع بــه منایندگــی از ملــت افغانســتان 

خــود  مذاکــرات  در  دولــت  قــدرت  زیــرا  می کنــد؛  مذاکــره 

تضمینــی اســت کــه افغانســتان هرگــز بــه عقــب برمنی گــردد و 

ــن  ــردم و دســت آوردهای هژده ســاله ی ای متــام خواســته های م

ــد. ــد ش ــظ خواه ــرات حف ــور در مذاک کش

 ســیدظاهر مــرور، عضــو مجلــس مناینــدگان، بــه روزنامه ی 

صبــح کابــل می گویــد کــه هرگونــه مذاکــره باطالبــان بایــد 

دولت محــور باشــد و در کنــار آن، بــرای تحقــق ایــن مذاکــرات، 

ــا دولــت  نیــاز اســت کــه سیاســیون کشــور همــکاری نزدیــک ب

افغانســتان داشــته باشــند. ایــن عضــو مجلــس مناینــدگان بــر 

ــت و از آدرس  ــه رهــری دول ــی  کــه ب ــاور اســت، مذاکرات ــن ب ای

ــد. ــه می ده ــر نتیج ــود، زودت ــرده ش ــمی پیش ب رس

ایــاالت  ســوی  از  توافق نامــه  امضــای  همــه،  ایــن  بــا 

متحــده ی امریــکا و گــروه طالبــان بــه یــک امــر حتمــی تبدیــل 

ــند  ــای س ــه پ ــرف ب ــت دو ط ــرار اس ــه زودی ق ــت. ب ــده اس ش

توافق نامــه امضــا کــرده و رونــد کاهــش آبرومندانــه ی نیروهــای 

امریکایــی از افغانســتان آغــاز شــود. امضــای ســند توافق نامــه، 

ــد  ــت را می ده ــن فرص ــکا ای ــی امری ــران کنون ــه ره ــع ب در واق

ــور  ــن کش ــت جمهوری ای ــات ریاس ــان انتخاب ــا در جری ــا آن ه ت

اســتفاده ی تبلیغاتــی کــرده و واشــنگن را در جنــگ افغانســتان 

ــد. ــروز اعــالم کنن ــوزده ســال، پی پــس از ن

ــه  ــا ب ــد کــه فقــط ب هــگل می گوی

ــه  ــت ک ــی اس ــن زندگ ــر انداخ خط

آزادی بــه دســت می آیــد؛ بی شــک 

ــود را در  ــی خ ــه زندگ ــم ک ــی ه کس

گــرو ننهــاده اســت، می توانــد بــه 

ــا  ــوان شــخص شــناخته شــود؛ ام عن

بــه  ایــن شــناخت  بــه حقیقــت  او 

صــورت هوش یــاری مســتقل دســت نیاقتــه اســت. آدمیــان 

بــه نــدرت تــرس خــود را از آزادی آشــکارا می پذیرنــد، بــه 

جــای آن، گاهــی هوش یارانــه بــا تظاهــر بــه دفــاع از 

ــه  ــان ب ــد. آن ــرس می گراین ــان داشــن آن ت ــه پنه آزادی ب

شــک و شــبه های خــود حالتــی هوشــیاران می دهنــد 

ــد؛  ــاس داری از آزادی نشــان دهن ــده ی پ ــا خــود را برازن ت

ــود  ــع موج ــظ وض ــا حف ــان آزادی را ب ــت آن ــا در حقیق ام

هوش یارســازی  اگــر  کــه  طــوری  می کننــد؛  خلــط 

خطــر آن را پیــش آورد کــه وضــع موجــود مــورد تردیــد 

ــس  ــه نف ــد متوج ــه تهدی ــد ک ــان می منای ــرد، چن ــرار گی ق

تصادفــی  نحــو  بــه  منی تــوان  را  آزادی  اســت.  آزادی 

تعریــف کــرد، بلکــه بایــد از کــردار جســت وجوگرانه ی 

ــناخن رضورت  ــا ش ــه آن و ب ــت یافن ب ــی دس ــان در پ آن

نــرد بــرای ایــن دســت یابی بــه تعریــف آن پرداخــت. 

ــان را هــان  ــرس از آزادی، ترســی کــه ممکــن اســت آن ت

ــه  ــد، ک ــوق ده ــتم گر س ــش س ــردن نق ــه آرزو ک ــدازه ب ان

ــی  ــارص اصل ــی از عن ــگاه دارد. یک ــتم کش ن ــش س در نق

بیــن ســتم گر و ســتم کش تجویــز اســت؛ هــر  رابطــه 

ــرد  ــرای ف ــرد ب ــک ف ــاب ی ــان دهنده ی انتخ ــزی نش تجوی

ــزی  ــای تجوی ــه رهنموده ــتم دیدگانی ک ــت. س ــر اس دیگ

آزادی  اســتند؛  آزادی  از  تــرس  از  را می پذیرنــد، لریــز 

ــرار دان  ــر و ق ــن تصوی ــدن ای ــرون ران ــه بی ــزم ب ــان را مل آن

اســتقالل و مســؤولیت بــه جــای آن می کنــد؛ زیــرا آزادی 

را بایــد بــا احســاس مســؤولیت دنبــال کــرد. آزادی آرمانــی 

ــط الزم  ــه رشای ــود، بلک ــدل ش ــتوره ب ــه اس ــه ب ــت ک نیس

بــرای بــه دســت آوردن کــال انســانی اســت. فرقه گرایــی 

همیشــه  می شــود،  تغذیــه  تعصــب  وســیله ی  بــه  کــه 

ــه  ــی ک ــای اصول ــه کاره ــش ب ــت. گرای ــص اس ــه ی نق مای

روحــی نقــاد آن را تغذیــه می کنــد، همــواره آفریننــده 

ــان  ــه، آدمی ــازد و در نتیج ــانه می س ــی افس ــت. آن یک اس

را از خــود بیگانــه می کنــد؛ ایــن یکــی نقــاد اســت و 

آدمــی را آزاد می ســازد. بــودن در بنــد اســارت خیالــی 

ــت  ــی اس ــال دارد، فضای ــه دنب ــودگی را ب ــه آس ــت ک اس

کــه راحتــی را بــه دنبــال مــی آورد و جایــی اســت کــه 

ــی  ــودن در دنیای ــرق ب ــت. غ ــیدن نیس ــه اندیش ــازی ب نی

کــه وامنــود اســت تــا واقعیــت، حقیقتــی کــه تولیــد شــده 

و جــز نشــانه ها و پدیدارهــای جعلــی چیــزی در خــود 

نــدارد. نقــاب خوش خیالــی کــه بــر چهره هــای مــردم 

ــد؛ همــه نشــان از اســارتی  ــازی می کن نقــش واقعــت را ب

ــدن از  ــرس از رهاش ــم. ت ــه رس می بری ــه در آن ب ــت ک اس

ایــن اســارت و آزادشــدن مــا را مســتلزم ایــن می کنــد کــه 

ــه رو  ــان روب ــت عری ــا حقیق ــش و ب ــدون پوش ــی ب در دنیای

شــویم. مــا می ترســیم و از رویارویــی حقیقــت واهمــه 

ــا  ــای م ــاب، پ ــا حقیقــت ن ــه رو شــدن ب ــم، نفــس روب داری

را در بنــد اســارت نگــه داشــته اســت. آزادی را مــا از خــود 

ــه جــای  ــا ب ــا ی ــرای م ــی کــه اســارت ب ــا زمان ــم. ت می رانی

پاســخ  بــه کنــش  و  مــا می اندیشــد، کنــش می کنــد 

می دهــد، مــا تــوان و یــا نیــاز اندیشــیدن را در خــود 

منی بینیــم. آزادی مــا را وادار بــه ایــن می کنــد تــا بدانیــم، 

دنیــای اطــراف مــان واقعــی و ســاخته ی خــود مــان 

ــا بفهمیــم کــه مــا  نیســت. آزادی مــا را مجبــور می کنــد ت

انســانیم و تنهــا تفــاوت همیــن انســان قــوه ی نطــق اســت 

و نطــق بــدون تفکــر معنایــی نــدارد. مــن ســتم می بینــم؛ 

چــون آزاد نیســتم. مــا خــود را درمانــده می بینیــم؛ چــون 

ــه در  ــزی ای ک ــته های تجوی ــم. بس ــت نداری آزادی را دوس

قامــت رفتــار اجتاعــی و سیاســی بــه مــا داده می شــود، 

ــم.  ــد بروی ــه بای ــرا و چگون ــا و چ ــه کج ــد ک ــوم می کن معل

آزادشــدن از آگاهــی ناشــاد یعنــی رســیدن بــه خــود، دور 

شــدن از خودبیگانگــی و گام زدن در خودآگاهــی. مــِن آزاد 

یعنــی منــی کــه می توانــد بــرای آینــده ی خــود و فرزنــدان 

و محیــط خــود فکــر کنــد و تصمیــم بگیــرد. رهایــی یعنــی 

ایــن کــه بدانیــم می شــود بــا اعــال و رفتارهــای انســانی 

بــر ایــن انســان افسارگســیخته  لجــام زد؛ لجــام را کشــید 

ــای  ــد از هســته ی دنی ــن موجــود هدایــت شــود. بای ــا ای ت

ــود  ــی خ ــد در زندگ ــد و بای ــرون آم ــری ب ــی و تصوی خیال

دخالــت کــرد، بایــد از ایــن وامنــوده کــه بــه عنــوان دنیــای 

واقعــی بــه مــا نشــان داده شــده، عبــور و بــه آزادی برســیم. 

از آزادی نبایــد ترســید؛ رشایــط عبــور از وضعیــت فعلــی را 

می تــوان در همیــن آزادی جســت وجو کــرد. 
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گفتــه می شــود کــه رسان گــروه طالبــان کــه طــرف 

ــس  ــرای آتش ب ــق ب ــح و تواف ــای صل ــی گفت وگوه اصل

یک هفتــه ای  برقــراری  بــرای  انــد،  امریکایی هــا  بــا 

آتش بــس بــه توافــق رســیده و از آن حایــت می کننــد.

ــای  ــه گفت وگوه ــد ب ــدوار ان ــه امی ــه هم ــدی ک رون

ــد؛  ــس دامئــی در افغانســتان کمــک کن ــح و آتش ب صل

ــرای یــک هفتــه  ــا اگــر ب چــرا کــه زندگــی در صلــح حت

اســت.  افغانســتان لذت بخــش  مــردم  بــرای  باشــد، 

ــد کــه پــس  ــد و دوســت دارن مــردم از جنــگ خســته  ان

ــش  ــا آرام ــبی ب ــزی، ش ــگ و خون ری ــه جن ــد ده از چن

امــروز  تــا  کــه  آرزوی  بگذارنــد،  بالیــن  رس  خاطــر، 

ــؤال های  ــان س ــن می ــا در ای ــت؛ ام ــده اس ــق نش محق

زیــادی وجــود دارد کــه صلــح بــا چــه روش و مکانیزمــی 

ــر اســت؟ تکلیــف ایــن همــه ســال  شــدنی و امکان پذی

و  رســانه  مدنــی،  آزادی هــای  دموکراســی،  مبــارزه، 

ارزش هــای بــه دســت آمــده چــه خواهــد شــد؟ مشــکل 

ــم  ــتان و ه ــل افغانس ــم در داخ ــوز ه ــه هن ــت ک آن اس

در بیــن کشــورهای حامــی افغانســتان مکانیــزم شــفاف 

ــح  ــس و صل ــه آتش ب ــیدن ب ــح و رس ــرای صل ــن ب و روش

ــدارد. وجــود ن

ســاختار سیاســی و کشــمکش های اخیــر انتخابــات 

موجــب شــده اســت کــه شــکاف های بزرگــی بیــن 

ــود  ــه وج ــتان ب ــت افغانس ــی و حکوم ــای سیاس گروه ه

آتش بــس  و  صلــح  رونــد  روی  می توانــد،  کــه  بیایــد 

ــد،  ــر باش ــا زیادت ــه اختالف ه ــر چ ــد. ه ــذار باش تأثیرگ

مــردم، حکومــت و گروه هــای سیاســی افغانســتان از 

موقــف ضعیف تــر وارد گفت وگوهــای صلــح خواهنــد 

شــد؛ بــرای همیــن، پیــش از هــر چیــز، بایــد وضعیــت 

و  اجــاع عمومــی، حکومــت  و  انتخابــات  سیاســی، 

ــال ها  ــود. س ــخص ش ــی مش ــی داخل ــای سیاس گروه ه

شــورای عالــی صلــح کــه در اصــل یــک امتیــاز سیاســی 

تــا هموارســازی  بــود  برخــی سیاســت مداران  بــرای 

دولــت  بودجــه ی  از  صلــح،  بــه  رســیدن  و  مســیر 

ــه  ــی  کــه حکومــت ب ــا زمان افغانســتان اســتفاده کــرد ت

ــذاری  ــح را پایه گ ــور صل ــت در ام ــای آن، وزارت دول ج

و گفت وگوهــای صلــح را دولتــی ســاخت؛ مســأله ای 

کــه موجــب ناراحتــی رسان گروه هــای سیاســی بــه 

ــا  ــار ب ــد ب ــه چن ــانی ک ــد. کس ــن ش ــوص مجاهدی خص

رسان طالبــان مذاکــره کردنــد.

حکومــت طــرف دار گفت وگــو از ســوی مقام هــای 

بــا  بــه مذاکــره  دولتــی اســت کــه طالبــان حــارض 

ــن  ــی- مجاهدی ــای سیاس ــتند. رسان گروه ه ــا نیس آن ه

معتقدنــد کــه صلــح پروســه ی حکومتــی نــه کــه ملــی و 

ــن اواخــر ایجــاد  ــی کــه در ای مردمــی اســت. تضادهای

رســیدن  کــه  دارد  آن  از  نشــان  همــه  اســت،  شــده 

بیــن  صلــح  و  آتش بــس  عمومــی،  اجــاع  یــک  بــه 

مقام هــای افغــان و طالبــان بســیار ضعیــف اســت.

ــور  ــرِه ک ــا گ ــه حت ــد ک ــده ان ــن عقی ــر ای ــیاری ب بس

ایــن  و  افغانســتان  ریاســت جمهوری  انتخابــات 

همــه بلــوا و جنجــال ناشــی از آن نیــز وابســته بــه 

گفت وگوهــای صلــح و آتش بــس اســت. امریکایی هــا 

آتش بــس  خواســتار  توافق نامــه،  امضــای  از  پیــش 

ده روزه بــا طالبــان شــده بودنــد کــه حــاال بــه نظــر 

خــود  رسان  بــا  مشــوره  از  پــس  طالبــان  می رســد 

یک هفتــه ای  آتش بــس  بــا  پاکســتان،  کویتــه ی  در 

واکنــش  البتــه رسان طالبــان  انــد.  کــرده  موافقــت 

رســمی نســبت بــه ایــن موضــوع نداشــته  انــد؛ امــا 

بارهــا گفتــه  انــد کــه ایــن توافــق فقــط بــا امریکایی هــا 

اســت، نــه حکومــت و مــردم افغانســتان. آتش بــس 

بــا حکومــت زمانــی خواهــد بــود کــه گفت وگوهــای 

بــا  کــه  گفت وگوهایــی  شــود؛  آغــاز  بین االفغانــی 

مشــخص  افغانســتان  در  موجــود  سیاســی  وضعیــت 

ــان، بــا چــه تــوان و وضعیتــی انجــام  نیســت چــه زم

خواهــد شــد.

و  صلــح  از  درســتی  تعریــف  بایــد  نخســت  در 

چگونگــی گفت وگوهــای صلــح بیــن طالبــان، حکومــت 

و مــردم افغانســتان وجــود داشــته باشــد؛ چــون مــردم 

ــته  ــته بازگش ــه گذش ــاره ب ــه دوب ــد ک ــت ندارن ــز دوس نی

در  بایــد  مــردم  کننــد.  تجربــه  را  ســیاه  روزهــای  و 

یــا  و  داشــته  نقــش  مذاکره هــا  رونــد  و  گفت وگوهــا 

کســانی کــه در ایــن رونــد رشیــک انــد، مناینــده و 

حامــل خواســت های مــردم باشــند تــا دغدغه هــای 

پایــال  ارزش هــا  شــود،  گرفتــه  نظــر  در  عمومــی 

ــود  ــانی نش ــم کس ــتی تقدی ــز دودس ــه چی ــده و هم نش

ــت در  ــردم و حکوم ــت م ــال اس ــه 20 س ــک ب ــه نزدی ک

تکلیــف  بایــد حکومــت  انــد.  آن هــا جنگیــده  برابــر 

بــا  و  داخــل  در  را  آتش بــس  و  صلــح  مذاکره هــای 

امریکایی هــا  خصــوص  بــه  خارجــی  کشــورهای 

مشــخص کنــد کــه آیــا ایــن مانورهــا خــوراک تبلیغاتــی 

دوران انتخابــات ریاســت جمهوری در امریــکا اســت یــا 

واقعــا کشــورهای حامــی می خواهنــد مــردم افغانســتان 

ــا  ــن راه ه ــی از مؤثرتری ــند؟ یک ــات برس ــح و ثب ــه صل ب

ــر کشــورهایی اســت  ــح، فشــار ب ــه صل ــرای رســیدن ب ب

کــه از تروریــزم حایــت می کننــد. رونــد و تاریــخ رشوع 

ــن  ــی ای ــد اصل ــه کلی ــی ک ــح بین االفغان ــرات صل مذاک

در  توافق نامه هــا  در متــام  بایــد  اســت،  گفت وگوهــا 

ــتان  ــم افغانس ــه بازه ــود و گرن ــح ش ــه و واض ــر گرفت نظ

ــه ای از  ــامان و در هال ــت نابس ــه در وضعی ــل همیش مث

تاریکــی، رهــا خواهــد شــد؛ وضعیتــی کــه بدتــر از هــر 

ــود. ــد ب ــخ خواه ــان در تاری زم

زندگی در صلح

مذاکرات دولت محور و سیاسیون آشفته

ما از آزادی می ترسیم 

سیدمهدی حسینی

سید محمدتقی 
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کابــل  صبــح  روزنامــه ی  یافته هــای 

نشــان می دهــد کــه کمیســیون مســتقل 

و  میلیــون   13۸ حــدود  انتخابــات، 

ضانتــی  پــول  افغانــی  هــزار   330

ــورای  ــی و ش ــات پارملان ــزدان انتخاب نام

ــد  ــزدان واج ــه نام ــوز ب ــوالی ها را هن ولس

رشایــط و یــا وزارت مالیــه پرداخــت نکــرده اســت. 

از ســویی هــم بــر اســاس قانــون انتخابــات، پــول ضانتــی 

بایــد  می آورنــد،  رأی  درصــد  دو  از  کم تــر  کــه  نامزدانــی 

ــه ی  ــا وزارت مالی ــد؛ ام ــدا کن ــال پی ــت انتق ــه ی دول ــه خزان ب

افغانســتان می گویــد کــه تنهــا شــش میلیــون افغانــی را از این 

بابــت از کمیســیون انتخابــات دریافــت کــرده اســت. در حالــی 

ــود.  ــی می ش ــون افغان ــر از 52 میلی ــغ، بیش ــن مبل ــه ای ک

ــار رشط هــای  ــات افغانســتان، در کن ــون انتخاب ــق قان طب

بــرای نامــزدی در  دیگــر، یکــی از رشط هــای ثبــت  نــام 

انتخابــات پارملانــی، تحویــل دادن ســی هــزار افغانــی پــول 

پیــش رشط بــه کمیســیون مســتقل انتخابــات اســت. قانــون 

انتخابــات واضــح کــرده اســت؛ هــرگاه نامــزدی کــه بیشــر از 

ــا  ــت آورد و ی ــه دس ــی ب ــات پارملان ــد آرا را در انتخاب دو درص

برنــده اعــالم شــود، پــول ضانتی/پیــش رشط او بایــد مســرد 

ــر از دو درصــد رأی  ــی کــه کم ت شــود. از ســویی  هــم نامزدان

ــول ضانتــی  ــات پ ــون انتخاب ــر اســاس قان ــه باشــند، ب گرفت

ــود.  ــل می ش ــت منتق ــاب حکوم ــه حس ــا ب آن ه

در بنــد دوم فقــره ی چهــارم مــاده ی 73 قانــون انتخابــات 

نامــزدان  پیش پرداخــت  پــول  بــا  رابطــه  در  افغانســتان 

انتخابــات پارملانــی آمــده اســت: »کاندیــد ولســی جرگه مبلــغ 

ــا  ــدن ی ــده ش ــورت برن ــغ در ص ــن مبل ــی. ای ــی هزار افغان س

کســب حــد اقــل دو درصــد آرای قانونــی، بــه کاندیــد اعــاده 

می شــود.« 

هم چنــان در فقــره ی پنجــم مــاده ی 73 قانــون انتخابــات 

در مــورد پــول پیــش رشط نامزدانــی کــه دو درصــد آرا را 

تکمیــل نکــرده انــد، چنیــن آمــده اســت: »کمیســیون مکلــف 

اســت کــه پــول پیــش رشط کاندیــد را کــه درصــدی فقــره ی 

ــاب  ــه حس ــد، ب ــاورده ان ــت نی ــه دس ــاده را ب ــن م ــار( ای )چه

ــد.«  ــک کن ــل بان ــت تحوی واردات دول

قانــون انتخابــات هم چنــان در مــورد پــول پیــش رشط 

نامــزدان پارملانــی کــه از نامــزدی شــان انــراف داده باشــند 

و یــا بــه دالیلــی دیگــر از فهرســت نهایــی حــذف شــده و یــا 

ــره ی  ــات کــرده باشــند، وضاحــت داده اســت. در فق هــم وف

ســوم مــاده 75 قانــون انتخابــات در ایــن مــورد چنیــن آمــده 

اســت: »رصف پــول پیــش رشط کاندیــدی کــه مطابــق تقویــم 

انتخاباتــی انــراف کنــد و یــا وفــات شــود، قابــل اعــاده 

می باشــد.«

از ســویی هــم کمیســیون مســتقل انتخابــات افغانســتان 

ــت  ــی، ثب ــات پارملان ــزدان انتخاب ــام نام ــت  ن ــا ثب ــان ب هم زم

ــا آن  ــرد. ب ــاز ک ــز آغ ــوالی را نی ــوراهای ولس ــزدان ش ــام نام  ن

ــول  ــا پ ــد؛ ام ــزار نش ــوالی ها برگ ــورای ولس ــات ش ــه انتخاب ک

ــد.  ــی مان ــزد کمیســیون باق ــزدان، ن ــن نام پیــش رشط ای

نامــزد  افغانســتان، هــر  انتخابــات  قانــون  بــر اســاس 

شــورای ولســوالی در کنــار ســایر رشایــط بایــد حــدود ده 

ــات  ــیون انتخاب ــه کمیس ــش رشط را ب ــول پی ــی پ ــزار افغان ه

ــاده ی 73  ــارم م ــره ی چه ــارم فق ــد چه ــد. در بن ــل ده تحوی

قانــون انتخابــات افغانســتان در مــورد پــول ضانتــی نامزدان 

ــد شــورای والیتــی  شــوراهای ولســوالی آمــده اســت: »کاندی

مبلــغ ده هــزار افغانــی. ایــن مبلــغ در صــورت برنــده شــدن 

ــده،  ــی استعال ش ــد آرای قانون ــل دو درص ــب حداق ــا کس ی

ــود.« ــاده می ش ــد اع ــه کاندی ب

روزنامــه ی صبــح کابــل بــا بیشــر از ســی نامــزد برنــده ی 

درصــد  دو  از  بیشــر  بــا  نامزدانــی  پارملانــی،  انتخابــات 

ــد و  ــده  ان ــذف ش ــی ح ــت نهای ــه از فهرس ــی ک رأی، نامزدان

کــرده  صحبــت  ولســوالی ها  شــورای  نامــزدان  هم چنــان 

اســت. در ایــن میــان، رمضــان بردوســت، مناینــده ی مــردم 

ــه از  ــت ک ــزدی اس ــا نام ــدگان، تنه ــس مناین ــل در مجل کاب

ســوی کمیســیون انتخابــات، پــول پیش رشطــش را دریافــت 

ــت. ــرده اس ک

 شــاری از نامــزدان انتخابــات پارملانــی کــه بیشــر از دو 

درصــد رأی گرفتــه  انــد، بــه صبــح کابــل می گوینــد کــه بارهــا 

ــه  ــات مراجع ــیون انتخاب ــه کمیس ــول ب ــن پ ــن ای ــت گرف باب

کــرده  انــد؛ امــا کمیســیون آن هــا را بــه داراالنشــای ایــن 

ــخی  ــز پاس ــع نی ــن مرج ــه از ای ــت ک ــرده اس ــع ک ــاد، راج نه

ــد. ــه  ان نگرفت

2500نامزدانتخاباتپارملانی

ــیدی، از 33  ــال 1397 خورش ــی س ــات پارملان در انتخاب

والیــت افغانســتان ، 25۸5 نامــزد بــرای گرفــن 250 کرســی 

پارملــان بــه رقابــت پرداختــه بودنــد.

یافته هــای روزنامــه ی صبــح کابــل نشــان می دهــد کــه بــر 

اســاس قانــون انتخابــات، حــدود ۸4۸ تــن از ایــن نامــزدان 

ــند.  ــان می باش ــش رشط ش ــول پی ــت پ ــط دریاف ــد  رشای واج

ایــن واجــدان رشایــط شــامل؛ 239 نامــزد برنــده، 524 نامــزد 

بــا بیشــر از دو درصــد رأی، یــک نامــزد فــوت شــده، 19 

نامــزدی کــه انــراف داده انــد و 65 نامــزدی کــه از فهرســت 

ــد، می شــوند.   نهایــی حــذف شــده  ان

ــر اســاس معلومــات کمیســیون مســتقل  از ســویی  هــم ب

انتخابــات افغانســتان در انتخابــات شــورای ولســوالی ها، 

حــدود 6 هــزار و ۸1 تــن نامــزد شــده بودنــد. ایــن فهرســت 

شــامل نامزدهــای 36۸ ولســوالی اســت و در 42 ولســوالی 

ــت.  ــرده  اس ــام نک ــت  ن ــزدی ثب ــچ نام ــی هی ــل ناامن ــه دلی ب

ــات  ــزد انتخاب ــر نام ــتان از ه ــات افغانس ــون انتخاب ــق قان طب

شــورای ولســوالی، حــدود ده هــزار افغانــی پــول پیــش رشط 

نامــزدان ثبت شــده  پــول ضانتــی  گرفتــه می شــود کــه 

بــرای انتخابــات شــورای ولســوالی، حــدود 60 میلیــون و 

۸10 هــزار افغانــی می شــود. 

ــا آن کــه کمیســیون انتخابــات در فیصله نامــه ی شــاره  ب

53-139۸ بــه تاریــخ 16 رسطــان ســال جــاری خورشــیدی 

بــا امضــای شــش عضــو ایــن کمیســیون فیصلــه کــرده اســت 

کــه پــول پیــش رشط نامــزدان واجــد  رشایــط پارملانــی و 

هم چنــان نامــزدان شــورای ولســوالی ها پرداخــت شــود؛ 

امــا ایــن کمیســیون تــا کنــون بــه اســتثنای پــول پیــش رشط 

رمضــان بردوســت، پــول ضانتــی ۸47 نامــزد واجد رشایــط 

دیگــر انتخابــات پارملانــی را کــه حــدود 25 میلیــون و 410 

ــت.  ــرده اس ــرد نک ــود، مس ــی می ش ــزار افغان ه

هیــچ  کمیســیون،  رســمی  فیصلــه ی  ایــن  از  پــس 

نامــزدان  شــدن  جریمــه  بــر  مبنــی  رســمی  اعالمیــه ی 

انتخابــات پارملانــی و یــا مــورد شــبیه آن از ســوی کمیســیون 

مســتقل انتخابــات بــه نــر نرســیده کــه بــر اســاس آن، پــول 

پیــش رشط ایــن نامــزدان غیرقابــل مســرد شــود.

نامــزدان انتخابــات پارملانــی بــا بیشــر از دو درصــد رأی، 

بــر اســاس والیــات: 

از ســویی هــم در انتخابــات پارملانــی ســال گذشــته، 

حــدود یــک هــزار و 737 نامــزد انتخابــات پارملانــی، 

دو  از  کم تــر  آن هــا  آرای  مجمــوع  کــه  کســانی  انــد 

درصــد می باشــد کــه پــول پیــش رشط آن هــا حــدود 

ــاس  ــر اس ــود. ب ــی می ش ــزار افغان ــون و 110 ه 52 میلی

قانــون انتخابــات، پــول پیــش رشط ایــن نامــزدان بایــد بــه 

ــه ی  ــا وزارت مالی ــد؛ ام ــدا کن ــال پی ــت انتق ــه ی دول خزان

تنهــا شــش  بابــت  ایــن  از  افغانســتان می گویــد کــه 

ــت. ــرده اس ــت ک ــی دریاف ــون افغان میلی

مالیــه  وزارت  ســخن گوی  مســجدی،  شــمروزخان 

می گویــد: »مــا از کمیســیون انتخابــات، بابــت پول هــای 

ــی در حــدود شــش  ــات پارملان ــوارد انتخاب ــی و م تضمین

میلیــون افغانــی را دریافــت کــرده  ایــم و بــرای مــا تســلیم 

ــت.« ــده اس داده ش

بــا ایــن وجــود نهادهــای ناظــر انتخاباتــی تأکیــد 

ــتان،  ــات افغانس ــون انتخاب ــاس قان ــر اس ــه ب ــد ک می کنن

ــد  ــر از دو درص ــه بیش ــی ک ــی نامزدان ــای ضانت پول ه

ــد، مســرد شــده و پول هــای  ــده ان ــه دســت آورن رأی را ب

تحویــل  بایــد  رأی  درصــد  دو  از  کم تــر  بــا  نامزدانــی 

ــود.  ــت ش ــه ی دول خزان

ــات آزاد  ــاد انتخاب ــی بنی ــس اجرای ــید، ریی ــف رش یوس

ــاس  ــر اس ــد: »ب ــا( می گوی ــتان )تیف ــه  ی افغانس و عادالن

قانــون انتخابــات افغانســتان، نامــزدان ولســی جرگــه 

ــند،  ــرده باش ــل ک ــد آرا را تکمی ــه دو درص ــی ک در صورت

پــول تضمینــی آ نهــا مطابــق بــه قانــون، قابــل اعــاده 

می باشــد. در صورتــی کــه کمیســیون بــا وجــود مراجعــه 

کــردن نامــزدان انتخاباتــی، در آن تعلــل کنــد، تقصیــر از 

ــد.« ــخ گو باش ــد پاس ــت و بای ــیون اس کمیس

پاسخکمیسیونانتخابات

ــد  ــتان می گوی ــات افغانس ــتقل انتخاب ــیون مس کمیس

کــه بــه دلیــل مروفیت هــای ایــن کمیســیون در کارهای 

عملیاتــی انتخابــات ریاســت جمهوری، فرصتــی بــرای 

ــی و  ــات پارملان ــزدان انتخاب ــه نام ــا ب ــن پول ه ــل ای تحوی

ــدا نکــرده اســت.  ــه، پی وزارت مالی

ــیون  ــن کمیس ــخن گوی ای ــاون س ــاری، مع ــی افتخ عل

ــی و  ــای تخنیک ــیون و بخش ه ــون کمیس ــد: »چ می گوی

ــن  ــد، ای ــات بودن ــی انتخاب ــر وســایل عملیات ــی، درگی مال

رونــد مانــده اســت.«

بــا آن کــه وزارت مالیــه ی افغانســتان از دریافــت تنهــا 

ــزدان  ــش رشط نام ــول پی ــت پ ــی باب ــون افغان ــش میلی ش

انتخابــات پارملانــی از ســوی کمیســیون انتخابــات خــر 

می دهــد؛ امــا کمیســیون انتخابــات می گویــد کــه تــا 

کنــون ایــن کمیســیون فرصــت نکــرده کــه پول هــای 

پیــش رشط نامزدانــی بــا کم تــر از دو درصــد رأی را بــه 

ــد.  ــل ده ــه تحوی وزارت مالی

ســخن گوی  دیگــر  معاونــان  از  ســادات،  ذبیــح 

مــاده ی  »مطابــق  می گویــد:  انتخابــات  کمیســیون 

ــول  ــت پ ــف اس ــیون مکل ــات، کمیس ــون انتخاب )73( قان

پیــش رشط کاندیدانــی کــه اعــاده منی شــود را بــه حســاب 

ــا کنــون تحویــل  واردات دولــت تحویــل بانــک کنــد کــه ت

آن صــورت نگرفتــه اســت. پــول نامــزدان نیــز تــا بــه حــال 

توزیــع نشــده، چــون در پروســه ی عملیاتــی انتخابــات 

ــی کار هــای  شــان  ــم؛ ول ــرار داشــته ای ریاســت جمهوری ق

بــرای  بــه ریاســت مالــی و حســابی  و  تکمیــل شــده 

ــت.« ــده اس ــال ش ــدی ارس ــراآت بع ــا اج ــت ی پرداخ

بــا ایــن حــال شــاری از حقوق دانــان تأکیــد دارد 

ــرای ماه هــا و  ــراد ب ــول اشــخاص و اف کــه نگــه داشــن پ

ســال ها در یــک اداره ی دولتــی غیرقانونــی اســت. 

ــان  ــه ی حقوق دان ــو اتحادی ــرزه ای، عض ــد ف عبدالواح

ــول  ــر پ ــه اگ ــد ک ــر کنی ــا فک ــد: »ش ــتان می گوی افغانس

دولــت و یــا مالیــه ی دولــت بــاالی اشــخاص و مالیه دهنده 

تنهــا یــک مــاه بگــذرد، ده روز بــه مالیه دهنــده وقــت 

داده می شــود کــه مســؤولیت مالیاتــی خــود را ادا کنــد. 

بــاالی آن فــرد وضــع  در غیــر آن جریمــه ی تأخیــری 

ــن  ــر گرف ــه خاط ــخاصی ب ــه اش ــی ک ــا زمان ــود؛ ام می ش

ــز  ــت نی ــد و دول ــه می کنن ــت مراجع ــه دول ــود ب ــول خ پ

بنــا بــر دالیلــی منی توانــد پــول اشــخاص را پرداخــت 

کنــد؛ حکومــت هــم بایــد جریمــه بپــردازد و یــا هــم میعــاد 

ــد.« ــول  شــان مشــخص کن ــرای پرداخــت پ ــی را ب معین

مــردم  مناینــده ی  بردوســت،  رمضــان  هم  چنــان 

کــه  صورتــی  »در  می گویــد:  مناینــدگان  مجلــس  در 

ایــن  نقــض شــود،  یــا طرزالعملــی  و  اصــول  قانــون، 

ــه خاطــری  کــه  ــوان فســاد قلمــداد کــرد؛ ب عمــل را می ت

ــت.  ــالس اس ــوع اخت ــک ن ــدرت و ی ــتفاده از ق ــوء اس س

ــد.« ــراآت کن ــون اج ــق قان ــت طب ــف اس ــیون مکل کمیس

3 کمیســیون انتخابات 138 میلیون افغانی پول ضمانتی نامزدان 
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انیمیشــن  مکانیکــی«،  »والتــز 

 Julien« ســاخته ی  اســت  کوتاهــی 

 47 و  دقیقــه  پنــج  در   »Dykmans

»والتــز«   .2015 ســال  تولیــد  ثانیــه، 

-نــام شــخصیت اول انیمیشــن را »والتــز« 

ــی کــه قهــوه اش را  فــرض کنیــد- در حال

می نوشــد، ریســانی کــه بــه حلقــه ی پشــت دســتش بســته 

اســت، او را بــه ســمت رادیــو می کشــاند، رادیــو را خامــوش 

می کنــد؛ ریســانی دســت دیگــرش را بــه ســمت دروازه 

می کشــاند. صبــح زود اســت و بــاران بــر عبــور خیابــان 

ــارد. والتــز از دروازه ی آپارمتانــی کــه زندگــی می کنــد،  می ب

ــان  ــج ریس ــا پن ــراد ب ــه ی اف ــه هم ــود ک ــهری می ش وارد ش

در دســت و پــا و رس شــان، در مســیرهای مشــخصی راه 

می رونــد؛ بــدون ایــن کــه ریســان ها بــه چیــز در بــاال 

بســته باشــد. آن ســمت ریســان ها دیــده منی شــود و ایــن 

ــر،  ــان های هدایت گ ــن ریس ــودن ای ــوز ب ــی در مرم ناپیدای

افــزوده اســت. در ایســتگاه بعــدی، »والتــز« در صندلــی 

ــوار  ــار س ــه انتظ ــه دروازه اش را ب ــت ک ــته اس ــاری نشس قط

شــدن افــراد بیشــری بــاز کــرده اســت. صــدای موســیقی ای 

را می شــنود و متوجــه دخــری می شــود کــه در ایســتگاه 

آژیــر  می نــوازد.  گیتــار  نشســته  صندلــی ای  روی  قطــار 

حرکــت قطــار بــه صــدا در می آیــد و »والتــز« از دروازه ی 

قطــاری کــه در حــال بســته شــدن اســت، خــودش را بیــرون 

می انــدازد؛ ریســان ها امــا بــا او از قطــار بیــرون منی شــود؛ 

ریســان هایی کــه انــگار در صندلــی یــا ســقف قطــار بســته 

می خــورد.  زمیــن  بــه  »والتــز«  و  می شــود  کنــده  اســت، 

ــادی دور دخــر جمــع اســتند.  چنــد دقیقــه بعــد، افــراد زی

بــه صــدا در می آیــد، پولیس هــا حملــه  آژیرهــای خطــر 

می کننــد و »والتــز« بــا نوازنــده و دیگــران فــرار. تصویــر، 

ریســان هایی را نشــان می دهــد کــه یکــی یکــی پاییــن 

ــاز می کنــد؛  ــه روشــنی تنــدی در آســان جــا ب می افتــد و ب

روشــنی ای کــه وقتــی »والتــز« بــا همراهانــش از دروازه ی 

دســت های  می شــوند،  بیــرون  قطــار  ایســتگاه  خروجــی 

می کننــد.  ســایه بان  شــان  چشــم های  بــاالی  را  شــان 

در بخــش معرفــی دســت اندرکاران در تولیــد انیمیشــن، 

ــات  ــه قطع ــد ک ــان می ده ــی را نش ــتگاه انالوگ ــر دس تصوی

ــد.  ــته بندی می کن ــد و بس ــان را تولی ــدن انس ــه ی ب جداگان

ایــن تقریبــا متــام تصویــر انیمیشــن اســت بــه عــالوه ی 

ــته  ــار نشس ــتگاه قط ــدا در ایس ــرد گ ــار پیرم ــه کن ــگی ک س

ــت از  ــا رسع ــه ب ــی ک ــانی و موش ــچ ریس ــدون هی ــت ب اس

خــط ریــل می گــذرد. هیــچ دیالوگــی در انیمیشــن اســتفاده 

ــنیده  ــو ش ــه در رشوع از رادی ــی ک ــز صدای ــت؛ ج ــده اس نش

می شــود. 

ــدون ریســان ها هــم می توانســت فهمــی  ــر ب ایــن تصوی

ــه نوعــی  ــد را ب ــق می کن ــون در ذهــن مخاطــب خل کــه اکن

ــی  ــر قطع ــد ب ــان ها، تأکی ــتفاده از ریس ــا اس ــد؛ ام بفهان

بــودن مکلفیت هایــی دارد کــه افــراد بخواهنــد یــا نخواهنــد 

زندگــی  و  می شــوند  کشــیده  ریســان ها  ایــن  توســط 

شــان وابســته بــه ریســان هایی اســت کــه آن هــا را بــه 

کــه  ریســانی  می رســاند.  شــان  مــدرن  مســؤولیت های 

ــرق رس همــه بســته اســت، خــالف  ــی در ف ــه ی آهن ــه حلق ب

ــری اشــاره دارد  ــر درونی ت ــه ام ــا، ب ریســان های دســت و پ

ــگاه اول  ــده در ن ــد. بینن ــر می کش ــی تصوی ــه پیچیدگ ــه ب ک

ــر را  ــر نف ــای ه ــت و پ ــه دس ــد ک ــان را می بین ــار ریس چه

هدایــت می کنــد و ریســان پنجــم کــه بــه رس بســته اســت، 

ریســانی  کنیــد  تصــور  نــدارد.  رس  هدایــت  در  نقشــی 

از فــرق رس تــان بســته اســت؛ شــا می توانیــد دور خــود 

ــا ریســان  دور بزنیــد بــدون ایــن کــه مانعــی اجــاد کنــد، ی

تــاب بخــورد کــه رس تــان را بچرخانــد، ممکــن نیســت؛ ایــن 

ــه مغــز افــراد در ارتبــاط  ــه ب ــوان ب ریســان منادیــن را می ت

دانســت کــه مدرنیتــه بــر عــالوه ی بســن چهــار دســت و پای 

انســان، تــالش کــرده اســت مغــز او را هــم ببنــدد. بحــث ایــن 

ــه جلوگیــری از فکــر کــردن کــرده  ــا مدرنیتــه اقــدام ب کــه آی

اســت را، شــاید بتــوان بــر ســاختارگرایی مدرنیتــه ربــط داد 

ــاختارها،  ــدی در س ــد، پابن ــی ان ــاختارگراها مدع ــه پساس ک

باعــث می شــود مترکــز قــدرت بــه وجــود بیایــد و ایــن مترکــز 

قــدرت در نقاطــی مشــخص، توانایــی تکــر و پدیدآمــدن 

اســتدالل،  همیــن  بــا  می گیــرد.  را  خرده روایت هــا 

پساســاختارگراها در زبــان، دســتور و خوانــش علمــی زبــان 

ــوع  ــناخته و ممن ــای ناش ــه پهلوه ــا ب ــد ت ــم می زنن ــر ه را ب

ــه  ــودن مدرنیت ــد. اگــر ســاختارمند ب ــدا کنن ــان دســت پی زب

را مانــع بــه وجــود آمــدن افــکار ساختارشــکن بدانیــم، ایــن 

ــت.  ــوده اس ــق نب ــکار موف ــرل اف ــرای کن ــه ب ــالش مدرنیت ت

ــه مشــکل  ــه را ب ــن ریســان ها کار مدرنیت ــزی کــه در ای چی

می کشــاند، ریســانی اســت کــه بــه رس افــراد بســته شــده 

اســت و ایــن ریســان، مثــل چهــار ریســان دیگــر بــه 

ــد. ــل کن ــه اش عم وظیف

ــد،  ــی می کن ــز« در آن زندگ ــه »والت ــینی ای ک ــهر ماش ش

بــر عــالوه ی متــام منادهایــی کــه از نظم و ســاختار مشــخص 

دارد، ریســان هایی را بــه چهــار دســت و پــای مــردم بســته 

ــت  ــق هدای ــان دقی ــان را در زم ــت ش ــه کار و حرک ــت ک اس

ــان  ــمی ش ــؤولیت رس ــالف مس ــت خ ــع حرک ــد و مان می کن

ــه بســن راه فکــر  می شــود. ریســان پنجمــی کــه اشــاره ب

ــد نقشــش را درســت  ــه دارد، منی توان کــردن توســط مدرنیت

ــه را  ــوان پســامدرن، مدرنیت ــه عن ــر ب ــی اگ ــد. بحث ــازی کن ب

بــه چالــش می کشــد، از بی مســؤولیتی یــا ناتوانــی ایــن 

ریســان پنجمــی رشوع می شــود کــه بــه درســتی نتوانســته 

اســت، مانــع فکــر کــردن افــراد بــه بیــرون زدن از ســاختار یــا 

بــه چالــش کشــیدن مدرنیتــه شــود. واکنشــی کــه »والتــز« بــا 

ــت  ــاختاری اس ــرون زدن از س ــام، بی ــیقی انج ــنیدن موس ش

ــه  ــاختاری ک ــت؛ س ــرده اس ــف ک ــش تعری ــه برای ــه مدرنیت ک

توســط »والتــز« بــر هــم زده می شــود. کاری کــه »والتــز« در 

ــز  ــل مغ ــد، عکس العم ــی« می کن ــز مکانیک ــن «والت انیمیش

اســت کــه بــه کمــک گــوش، او را وادار بــه شــنیدن موســیقی 

و دیــدن دخــری می کنــد کــه روی صندلــی ای در ایســتگاه 

قطــار گیتــار می نــوازد؛ دخــری کــه بیــرون از ســاختار 

ــت و  ــته اس ــا و رسش را بس ــت و پ ــانی دس ــه ریس ــت؛ ن اس

نــه مثــل دیگــران اســت. ســیر داســتانی انیمیشــن، رسیــع 

و بــا منــاد ســیاهی تعریــف می شــود؛ ســیاهی ای کــه در 

ــان  ــی جری ــح باران ــراد، کاله هــا و صب ریســان ها، لبــاس اف

دارد؛ جریانــی کــه خــر از تکــرار روزهــا و عمل کردهــای 

عکس العمــل  شــاهد  اگــر  بیننــده  و  می دهــد  یک ســان 

ــر  ــز« ه ــه »والت ــد ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــد، ب ــز« نباش »والت

ــی رود.  ــه ای م ــه کارخان ــال ب ــود و مث ــار می ش ــوار قط روز س

اعراضــی کــه »والتــز« ســاختار یــا نظــم موجــود نشــان 

می دهــد مقابــل، بــه دنبــال بــر هــم زدن ایــن تصویــر اســت؛ 

بــر هــم زدن تکــراری کــه بیننــده از آن احســاس درماندگــی 

می کنــد. والتــز بــا پیــاده شــدن و کنــدن ریســان هایی کــه 

او را بــه مســؤولیت های مدرنــش بســته اســت، ســاختاری را 

ــان دارد. ــه جری ــد ک ــم می زن ــر ه ب

از  برآمــده  ماللت هــای  مدرنیتــه،  پیامدهــای  از  یکــی 

کــه  ماللت هایــی  اســت؛  آن  تکــراری  و  علمــی  زندگــی 

پســامدرن های زیــادی آن را در نویســندگان و افــراد زیــادی 

ــا  ــان را ب ــی ش ــه زندگ ــه در اوج مدرنیت ــد ک ــبت می دهن نس

خودکشــی متــام کــرده انــد؛ هــر چنــد خودکشــی بــه عنــوان 

ــت،  ــی اس ــداوم زندگ ــه ت ــود ک ــم موج ــش در نظ ــک واکن ی

می توانــد اعراضــی مقابــل ســاختار یــا قطــع جریــان باشــد؛ 

امــا نفــس ایــن حــس کــه انســان را وادار بــه خودکشــی 

کــه  اســت  تکــراری  بیرونــی،  اجبــار  بــدون  می کنــد، 

ــرای  ــد. ب ــت می کن ــتگی و مالل ــاس خس ــان از آن احس انس

ــد،  ــته باش ــود داش ــی وج ــازه و مهیج ــزی ت ــه چی ــانی ک انس

ــی  ــی از خالی ــر خودکش ــد؛ فک ــر منی کن ــی فک ــه خودکش ب

ــا  ــه وجــود می آیــد کــه فــرد احســاس می کنــد ایــن خــال ب ب

ــرای پرکــردن ایــن خــال  ــا چیــزی ب ــر منی شــود و ی چیــزی پ

ــم  ــت ها ه ــی پست مدرنس ــال در زندگ ــن خ ــدارد. ای ــود ن وج

ــای  ــه از چهر ه ــت ک ــانده اس ــی کش ــه خودکش ــی را ب برخ

مشــهور آن می تــوان از »کِــرت  کوبیــن« بینان گــذار گــروه 

ــرد کــه یکــی از گروه هــای مطــرح  ــام ب ــا« ن موســیقی »نیروان

موســیقی پســت مدرن اســت. پساســاختارگراها مدعــی انــد 

کــه ســاختارهای تعریــف شــده، قطعــی نیســت و انســان بــه 

عنــوان موجــودی پیچیــده، منی توانــد در نقــش ماشــین یــا 

ریاضــی کار بدهــد. »والتــز« بــا بیــرون شــدن خــالف تکلیــف 

ــِی  ــط زمان ــد کــه در رشای ریســان هایش، از نســبیتی می آی

ــز ایــن صــدا  ــن کــه والت ــا می شــود و تعمیــم ای خاصــی معن

را در وضعیــت دیگــری شــنیده بــود، آیــا از قطــار پیــاده 

ــوار؟ ــه دش ــت ک ــد، کاری اس می ش

ــز«  ــه «والت ــی ک ــوان عامل ــه عن ــیقی ب ــتفاده از موس  اس

ــر در  ــش ه ــه نق ــد ب ــد، تأکی ــش می کن ــه واکن ــور ب را مجب

هــر  دارد.  پساســاختارگرایی  یــا  پســامدرن  شــکل گیری 

بــه عنــوان ابــزاری مؤثــر بــا ســینا، موســیقی، ادبیــات 

و ... پیــش از همــه ســاختارها بــه چالــش کشــید و بــا 

ــت  ــال زدودن مالل ــه دنب ــیال، ب ــاختارهای س ــق خرده س خل

برخواســته از ســاختارهای متمرکــز و تکــراری بــود.  ایــن 

ــده در  ــودن موســیقی ای کــه نوازن ــای پســت مدرن ب ــه معن ب

ــوازد، نیســت؛ ایــن موســیقی در نقــش  ایــن انیمیشــن می ن

یــک عامــل، »والتــز« را وادار بــه مســؤولیت گریزی و اعــراض 

ــل ســاختار می کنــد؛ ســاختاری کــه انســان مــدرن در  مقاب

آن گــم شــده اســت. واکنــش »والتــز« مقابــل ســاختار را 

ــش  ــک واکنی ــا ی ــی ی ــکنی اجتاع ــوان ساختارش ــاید بت ش

ــت.  ــاختار دانس ــل س ــاختار مقاب پساس

ســازنده ی انیمیشــن، در موقفــی کــه مقابــل ســاختار 

گرفتــه اســت اســت، آن قــدر قاطــع اســت کــه در یــک 

واکنــش »والتــز« متــام شــهر را پــر از ریســان های کنــده ای 

نشــان می دهــد کــه گویــا قــر مدرنیتــه را کنــده اســت. ایــن 

ــازنده  ــه س ــد ک ــن باش ــم انیمیش ــان ک ــل زم ــه دلی ــاید ب ش

کــه  هان طــور  و  نداشــته  کارش  توضیــح  بــرای  وقتــی 

ــبه،  ــیده، یک ش ــر کش ــه تصوی ــان ها ب ــا ریس ــه را ب مدرنیت

جنــازه اش را خوانــده می بینــد؛ جنــازه ای کــه تقالیــش را بــه 

ــی  ــان های مکانیک ــن از انس ــر انیمیش ــر آخ ــی در تصوی نوع

نشــان می دهــد.

آخــر  در  انیمیشــن  معرفــی  بخــش  در  کــه  تصویــری 

شــاید  حالــت،  خوش بینانه تریــن  در  می شــود،  دیــده 

نســلی می شــود  تولــد  بــه  منجــر  والتــز  واکنــش  گفــت 

ــف  ــان ها تعری ــا ریس ــتند ب ــور نیس ــتند و مجب ــه آزاد اس ک

ــت  ــه اس ــت خوش بینان ــتی از آن جه ــن برداش ــوند؛ چنی ش

و  آزادی  چنیــن  اســت  نتوانســته  پساســاختارگرایی  کــه 

ــن  ــه ای ــی ک ــه جوامع ــروز ب ــان ام ــی ای را در انس خوش بخت

گفتــان جایــی بــرای خــود پیــدا کــرده اســت، عرضــه کنــد. 

ــه  ــه در متــام کشــورهای پیش رفت ــوز مدرنیت ــن کــه هن ــا ای ب

حــرف اول را می زنــد و ریشــه های محکمــی در فرهنگ هــای 

ــه  ــلط مدرنیت ــا تس ــامدرن ب ــر پس ــرض اگ ــه ف ــدرن دارد؛ ب م

ــا  ــی ی ــن خوش بخت ــد، چنی ــاز کن ــان ب ــه ای گفت در جامع

پســامدرن  منی توانــد.  فراهــم  انســان  بــرای  را  آزادی ای 

ــی نســبی از مؤلفه هــای مــدرن اســت  فقــط در پــی بازخوان

ــا  ــاختارها ب ــازی س ــازی و نوس ــر، بازس ــرای تک ــه راه را ب ک

ــد. ــاز کن ــاوت ب ــای متف روش ه

یــا  انســان های فرمایشــی  بــه  را شــاید  برداشــت دوم 

ــد  ــرای تولی ــت ب ــی دانس ــبت داد و آن را اقدام ــک نس رباتی

نســل فرمایشــی کــه علــم رساغ کشــف آن مــی رود تــا از ایــن 

ــرای  ــه ریســانی ب ــاز ب ــد کــه نی ــی عرضــه کن راه »والتز«های

ــل  ــالک عم ــق کت ــه طب ــی ک ــز « های ــد. »والت ــت ندارن هدای

ــان  ــدی ش ــه ی تولی ــا کارخان ــازنده ی ــار س ــد و انتظ می کنن

را بــا اعــراض یــا رسپیچــی نقــش بــر زمیــن منی کننــد. 

ســازنده ی انیمیشــن، حتــا در پس زمینــه ی اثــر کــه معرفــی 

ــد و او  ــده را رهــا منی کن دســت اندرکاران اســت، یخــن بینن

را بــه تصاویــری پیونــد می زنــد کــه خــر از تولیــد و گســرش 

ــت  ــین اس ــد ماش ــه تولی ــلی ک ــد؛ نس ــری می ده ــل دیگ نس

ــازنده  ــد. س ــین کار بده ــت ماش ــد در خدم ــر می توان و به

ــه، بیننــده را در قســمت  ــر هــم زدن یک شــبه ی مدرنیت ــا ب ب

ــه  ــد ک ــه می کن ــه متوج ــی مدرنیت ــه توانای ــن ب ــر انیمیش آخ

ــد نســل دیگــری  ــه اش، رساغ تولی ــا دســتگاه های پیش رفت ب

مــی رود و انســان  فرمایشــی ای را تولیــد می کنــد کــه دیگــر 

ــنیدن  ــا ش ــا ب ــود ت ــز« نش ــتگی »والت ــا خس ــت ی ــار مالل دچ

باعــث  و  بزنــد  بــاز  کارخانــه رس  بــه  رفــن  از  موســیقی 

ــزی نظــم موجــود شــود.  فروری

افغانستان4 مهاجران  روایت 

در  مهاجــرت  تأثیرهــای 

قابــل  ســادگی  بــه  بــی کاری 

تشــخص نیســت؛ زیــرا معمــوال 

مهاجــران دارای توزیــع شــغلی 

محــل  و  فعالیتــی  رشــته ی  و 

کشــور  در  جداگانــه  ســکنایی 

مقصدنــد. بنــا بــر ایــن، در رقابــت کامــل و مســتقیم 

در  منی گیرنــد.  قــرار  محلــی  کار  نیروهــای  بــا 

ــی  ــه بوم گزین ــد ک ــش می آی ــا پی ــط حت ــی رشای برخ

تنگ ناهــای  برداشــن  میــان  از  بــا  را  بــی کاری  و 

ناشــی از عرضــه ی کار داخلــی در مشــاغل معیــن یــا 

ــن، کاهــش دهــد و موجــب افزایــش  در نواحــی معی

اشــتغال شــود. دیــده شــده اســت کــه بازگشــت 

کار  بــازار  بخش هــای  در  مشــکالتی  بوم گــزاران 

ایجــاد کــرده و بــه افزایــش بــی کاری منجــر می شــود. 

افزایــش  یــا بوم گــزاران، در کنــار  ایــن مهاجــران 

ــی  ــرای کاالهــای مرف ــزان تقاضــا ب ــروی کار، می نی

ــدم  ــن اســاس مق ــر ای ــد؛ ب ــش مــی دهن ــز افزای را نی

ــران  ــر کارگ ــه اگ ــود ک ــادآور می ش ــود ی ــاب خ در کت

ســاده ی  کار  نیــروی  واقعــا  نبودنــد،  افغانســتان 

بســیاری از طرح هــای عمرانــی و کارهایــی کــه از 

نظــر مــا منزلــت پســت دارد را چــه کســی تأمیــن 

چنــدی  مقــدم(  هاشــمی  )امیــر  مــن  می کــرد؟ 

ــت(  ــتان )والی ــان اداره ی کار اس ــا کارشناس ــش ب پی

بیشــرین  زمانــی  )کــه  بلوجســتان  و  سیســتان 

مهاجــران افغانســتانی را در خــود جــای داده بــود 

بــرای  اســتان های ممنوعــه  بــه  تبدیــل  اکنــون  و 

می کــردم.  گفت وگــو  شــده(  افغانســتانی ها 

ایــن  از  می گفتنــد پــس از اخــراج افغانســتانی ها 

ــن اســتان  ــع ای اســتان، بســیاری از مشــاغل و صنای

نیــز بــه تعطیلــی کشــیده شــده اســت؛ چــرا کــه 

ایــن  در  کارکــردن  بــه  حــارض  بومــی،  کارگــران 

از  یکــی  مدیــر  منونــه،  بــرای  نیســتند.  حوزه هــا 

ــه  ــتان ب ــازی اس ــای کنروس ــن کارخانه ه بزرگ تری

اداره ی کار مراجعــه کــرده و گفتــه کــه بارهــا آگهــی 

بخش هــا  از  برخــی  بــرای  کــه  داده  روزنامــه  بــه 

حــارض اســت دو برابــر حقــوق بدهــد؛ امــا هیــچ 

کارگــر ایرانــی ای بیــش از یــک روز در آن جــا تحمــل 

ــز  ــر پروی ــاد دک ــر از زنده ی ــای دیگ ــد. در ج منی کن

ــابهی دارد,  ــتان مش ــه داس ــد ک ــاد می کن ــد ی ورجاون

ــهرهای  ــی از ش ــنگ بری در یک ــای س او از کارخانه ه

در  بــود؛  افغانســتانی  کارگــران  از  پــر  کــه  ایــران 

حالــی کــه جوانــان آن شــهر در ســطح شــهر بــی کار 

می گشــتند، وقتــی علــت را جویــا شــد، اهالــی شــهر 

گِلــه کردنــد کــه جوانــان آن جــا دیگــر حــارض نیســتند 

بپردازنــد.  این چنینــی  کارهــای  بــه 

ایرانی هــای عزیــز هیــچ  اندیشــیدم  بــا خــودم 

وقــت دســت بــه چنیــن کارهــای منی زننــد و اگــر 

باشــد هــم بســیار بــه نــدرت اســت. کســانی کــه 

دســت  از  را  کار  افغانســتانی ها  می کننــد  ادعــا 

ــط و  ــا چنیــن رشای ــد ب ــا حــارض ان ــد، آی ــه ان ــا گرفت م

ــم.  ــاور منی کن ــه ب ــن ک ــد؟ م ــی کنن ــی کفاش وضعیت

ــی از دل  ــداری؟ آه ــر ن ــر کارگ ــان پ ــدر ج ــم پ گفت

کشــید و گفــت، یکــی از آن هــا کــه تــوان کار کــردن 

ــودم و  ــه فرســتاده ب ــه ترکی ــل ب را دارد، ســه ســال قب

از بخــت کــم مــا کــه بــا هــزار زحمــت و خطــر خــود را 

رســانده بــود؛ ولــی مدتــی پیــش دوبــاره برگرداندنــد. 

ــار  ــام رفت ــش مت ــس از آمدن ــرم پ ــت: »پ وی می گف

ــاظ  ــدیدا از لح ــت و ش ــرده اس ــرق ک ــان ف ــل ش و عم

روحــی متأثــر شــده اســت. پــرم می گویــد مــن 

تقریبــا ســه ســال از عمــر خــود را در کمــپ مهاجــرت 

ســپری کــردم و رسانجــام هــم دیپــورت شــدم.« گفتــم 

خــوب، چــرا ایــن کار را کــردی این جــا بــا ایــن همــه 

امکانــات چــرا پــرت را بــرای تحصیــل روان نکــردی؟ 

لحظــه ای مکــث کــرد؛ بعــد گفــت: »مگــر مــن نابــودی 

کــردم  نگاهــی  چشــمی  زیــر  می خواســتم؟«  را  او 

ــودی  ــدری ناب ــچ پ ــه؛ هی ــچ وج ــه هی ــه ب ــم ک و گفت

پــرش را منی خواهــد. دوبــاره بــا لبخنــد نگاهــم 

کــرد گفــت: »میدانــی مــن فقــط بــرای آینــده ی 

پــرم ایــن کار را کــردم و انــدک پولــی را کــه از 

ــه  ــردم ک ــال می ک ــتم دادم و خی ــری داش ــزد کارگ م

اگــر آن جــا قبــول شــود زندگــی راحت تــر و بهــری را 

ــد  ــرق می کن ــه ف ــر چ ــرف دیگ ــت. از ط ــد داش خواه

باالخــره مســافر اســتیم، در هــر کجــا کــه باشــیم.« در 

یــاد آن کتــاب »چــه کســی مــرا ایــن همــه از خانــه ام 

ــان  ــه از جری ــی ک ــم امین ــد؟« از ابراهی ــرده ان دور ک

ــادم. ــت افت ــرده اس ــو ک ــا بازگ ــفرش در اورپ س

 رویایــی شــدم و پــرواز کــردم بــه آن روزهایــی که از 

تلویزیــون داشــت خــر از ســفر مهاجــران افغانــی بــه 

ــان از غــرق شــدن  ترکیــه مــی داد )گارد ســاحلی یون

پنجاه وســه مهاجــر افغــان بــه شــمول کــودکان خــر 

ــران  ــل مهاج ــق حام ــدن قای ــون ش ــر واژگ داد، در اث

ــن جــان باختنــد  ــان بیســت و ســه ت در آب هــای یون

و هفــت نفــر دیگــر نجــات داده شــد. مقام هــای 

یونــان از نجــات دادن پنجاه وهفــت نفــر خــر داد 

ــی قایق هــای  ــت اصلــی رسنگون ــوز در مــورد عل و هن

مهاجــران و قربانیــان آن اطالعاتــی منتــر نشــده 

اســت؛ و ده هــا از ایــن قبیــل رخ دادهــای ناگــوار 

برنامه هــای  از  و  می کــرد  منتــر  روزنامه هــا  را 

تلویزونــی پخــش می شــد(. 

فرزندان زمین

قسمت دوم

مهاجرت؛ سفری کوتاه
 به درازای عمر آدمی  

عبدالله اطلس

زاهد مصطفا

بن بست مدرنیته در »والتز مکانیکی«

معرفــی  بخــش  در  کــه  تصویــری 

می شــود،  دیــده  آخــر  در  انیمیشــن 

شــاید  حالــت،  خوش بینانه تریــن  در 

گفــت واکنــش والتــز منجــر بــه تولــد 

اســتند  آزاد  کــه  می شــود  نســلی 

ریســامن ها  بــا  نیســتند  مجبــور  و 

از  برداشــتی  چنیــن  شــوند؛  تعریــف 

کــه  اســت  خوش بینانــه  جهــت  آن 

اســت  نتوانســته  پساســاختارگرایی 

در  را  خوش بختــی ای  و  آزادی  چنیــن 

ایــن  بــه جوامعــی کــه  امــروز  انســان 

ــرده  ــدا ک ــود پی ــرای خ ــی ب ــامن جای گفت

ــوز  ــه هن ــن ک ــا ای ــد. ب ــه کن ــت، عرض اس

مدرنیتــه در متــام کشــورهای پیش رفتــه 

ریشــه های  و  می زنــد  را  اول  حــرف 

دارد؛  مــدرن  محکمــی در فرهنگ هــای 

بــا تســلط  اگــر پســامدرن  فــرض  بــه 

مدرنیتــه در جامعــه ای گفتــامن بــاز کنــد، 

چنیــن خوش بختــی یــا آزادی ای را بــرای 

پســامدرن  منی توانــد.  فراهــم  انســان 

از  نســبی  بازخوانــی  پــی  در  فقــط 

مؤلفه هــای مــدرن اســت کــه راه را بــرای 

ــاختارها  ــازی س ــازی و نوس ــر، بازس تک

بــاز کنــد. بــا روش هــای متفــاوت 
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اشــاره:آنیتــا نــورزی، متولــد والیــت 

خانــواده  بــا  خردســالی  از  کندهــار، 

بــه ایــران مهاجــر و در آن جــا بــزرگ 

شــده اســت. آنیتــا ســه ســال اســت در 

ــد. او دانشــجوی  آملــان زندگــی می کن

دانشــکده ی هرهــای زیبــای برلیــن 

در  و  می کنــد  رســامی  و  نقاشــی  نــورزی  آنیتــا  اســت. 

ــه هــر چیدمــان و پروفارمنــس )منایــش  ــه ب ــار آن عالق کن

اجــرا محــور( دارد. کارهــای هــری آنیتــا تــا هنــوز در یــک 

منایشــگاه انفــرادی در شــهر ولفســبورگ، دو منایشــگاه 

ــای  ــری در افریق ــتیوال ه ــک فیس ــن و ی ــی در برلی گروه

ــت. ــده اس ــته ش ــش گذاش ــه منای ــی ب جنوب

ــری  ــتین تصوی ــد؛ نخس ــا رشوع ش ــل: از کج ــحکاب صب

کــه نقاشــی کــردی و فکــر کــردی بایــد بیشــر بشناســیش؟

آنیتــانــورزی: پــس از مهاجــرت و قــرار گرفــن در 

ــر فشــار  ــه زی ــر از ســوی جامع محیطــی کــه خــودم را کم ت

درونــی ام  امیــال  کشــف  بــه  بیشــر  می کــردم،  حــس 

پرداختــم و تــالش کــردم ایــن اســتقالل را در نقاشــی نیــز 

ــن مــدت، فقــط پرتره هــای  ــاورم. در طــول ای ــه دســت بی ب

ــوالت  ــی تح ــر تجل ــد ب ــازی بودن ــا آغ ــه هان ه ــیدم ک کش

و کنج کاوی هایــم بــرای یافــن اصالتــی کــه بخــش بــزرگ 

آن را در انــزوای خــود یافتــم. در واقــع پــس از آن بــود کــه 

هــر از تعریــف کالســیکی کــه برایــم تحمیــل شــده بــود بــه 

ــد. ــدل ش ــی ب ــی و عین ــوم تجرب مفه

صبــحکابــل: هــر چیســت بــه بــاورت؟ چــه دردی را از 

ــد؟ ــا دوا می کن آنیت

آنیتــانــورزی: هــر بســر پهنــاوری اســت کــه هرمنــد 

را بــه کشــف و تجربیــات جدیــد از طریــق رســانه های 

نیــز  مــن  می کنــد.  مجــذوب  و  فــرا خوانــده  گوناگــون 

ــق  ــف و خل ــه کش ــه ب ــه آزادان ــن عرص ــا در ای ــه دارم ت عالق

ــه  ــد ب ــارم در پیون ــر آث ــی بیش ــدف طراح ــردازم. ه ــر بپ اث

زیســت شــخصی مــن در زمان هــای مختلــف زندگــی ام 

اســت و ریشــه های از قبیــل مهاجــرت، هویــت، انــزوا و 

تشــویش های روانــی انســان معــارص را در بــر می گیــرد. 

گویــا مهاجــرت نقطــه ی آغــاز ایــن حرکــت برایــم بــوده 

اســت تــا ایــن گونــه کنــج کاو در تکاپــوی بــاز پــس گرفــن 

ــو و  ــه این س ــم ک ــی باش ــناخن هویت ــم، ش ــر بگوی ــا به ی

آن ســوی مرزهــای جغرافیایــی پنهــان شــده اســت. اکنــون 

ــم  ــزه ام تصمی ــدن انگی ــام ش ــا مت ــتم، ب ــان اس ــر در آمل اگ

دارم بنــد چکمه هایــم را محکــم ببنــدم و ره ســپار دیــار 

ــی  ــا زندگ ــان ره ــون انس ــا چ ــاید آنج ــا ش ــوم ت ــری ش دیگ

کنــم و ایــن امــر ذهــن مــرا بــه افق هــای بازتــر پیونــد بزنــد 

و ســوال های جدی تــر و جدیدتــری برایــم خلــق کنــد. 

پروســه ی خانه به دوشــی بــرای مــن راهــی بــوده بــه بلنــدای 

ــی. ــا زندگ ــرگ ت ــرگ و از م ــا م ــی ت ــچ، از زندگ هی

صبــحکابــل: دغدغــه ی اصلــی کارهایــت تــا هنــوز چــه 

بــوده؟

از  ایــن مجموعــه  آنیتــانــورزی: دغدغــه ی مــن در 

آثــارم، کشــف تراوش هــای ضمیــر رنجــور انســان در جهــان 

ایــن روح در تقــالی کســب جســمیتی  معــارص اســت. 

تــازه، وارد مرحلــه ی نــو از زیســت خویــش می شــود، آب 

ــری  ــن عن ــاروری، مهم تری ــات و ب ــمبل حی ــوان س ــه عن ب

بــوده اســت کــه بــا پرداخــن بــه متایــز اشــکالش، در نظــر 

داشــتم مفهــوم آن را در بســر ذهــن انســان اهمیتــی 

دوچنــدان ببخشــم. ایــن کــه ایــن ایــده چــرا و چگونــه 

ــاد و  ــب تض ــه موج ــد ب ــعه می ده ــناب توس ــود را در تش خ

هاهنگــی املانت هــا و انــرژی مــاورای موجــود در ایــن 

مــکان بــوده اســت )از تاریکــی تــا روشــنایی فاصلــه ای 

وجــود دارد بــه درازای یــک خــط ناانتهــا کــه رازهایــی را بــا 

ــود  ــر رازآل ــن تصوی ــی از ای ــد. بخش های خــود حمــل می کن

کــه تــوأم بــا رنــج آدمــی اســت بــرای مــن در حــام شــکل 

ــم  ــپس تصمی ــردم و س ــت ک ــا را دریاف ــن آن ه ــد و م یافتن

ــم  ــرض می کنی ــم( ف ــر بکش ــه تصوی ــم را ب ــم یافته های گرفت

ــرون  ــان بی ــان زم ــت را از ده ــن روای ــد دارد ای ــی قص کس

بکشــد، بازتــاب کلــات و مفاهیمــی کــههمــه جــا شــناور 

ــانه های  ــوا نش ــار در ه ــط ذرات بخ ــه ای توس ــه گون ــد ب ان

ملموســی اســتند کــه در بیانــم مــد نظــر داشــتم. ایــن 

روایــت پرسشــی را طــرح می کنــد.

چقــدر توانایــی داریــم تــا بــه آن نیمــه ی تاریــک وجــود 

مــان رجــوع کنیــم تــا دیگــر موجــود گم شــده ی نظــام 

پرشــتاب ســنگی و رسد نباشــیم؟ آیــا زمانــش نرســیده 

ــیم؟ ــت ببخش ــود حقیق ــت خ ــه زیس ــه ب ــت ک اس

ــی  ــی و دو نقاش ــدادی طراح ــامل تع ــه ش ــن مجموع ای

ــش  ــرم خوان ــه در ف ــود ک ــطرهایی می ش ــی و س ــگ روغن رن

اجرایــی در منایشــگاه ارائــه دادم. البتــه فکــر می کنــم 

ــم. ــام بده ــا انج ــن فض ــری در همی ــای بیش ــد کاره بای

در حــال حــارض روی دو ایــده ی اجرایــی در ارتبــاط بــه 

ــم. ــر می کن ــی فک ــرت و جابه جای ــوع مهاج موض

ــر  ــی در آب بیش ــر می کن ــرا آب؟ فک ــل: چ ــحکاب صب

می توانــی خــودت را ببینــی؟

آنیتــانــورزی: در اســتوره های کهــن، آب بــه عنــوان 

ــاب  ــف می شــود. بازت ــاروری و پاکیزه گــی تعری منــادی از ب

ــان  ــا ســیاهی و چرکــی خــود را بی ــن عنــر در تضــاد ب ای

می کنــد. آب بــه لحــاظ داشــن بــار مفهومــی کــه معنویــت 

را بــا خــود حمــل می کنــد، انســان را بــه آشــتی بــا طبیعتــی 

کــه در پیامدهــای خشــک و بــی روح مدرنیتــه بــه فراموشــی 

ســپرده شــده اســت، ارجــاع می دهــد.

صبــحکابــل: تــا این جــای کار گاهــی فکــر کــردی کــه 

کاش راه دیگــری را رفتــه باشــی؟

آنیتــانــورزی: فکــر منی کنــم؛ امــا بــه دلیــل هیجــان و 

آشــفتگی های درونــی خــودم بــرای دوره ی کوتــاه بــه نوعــی 

ســکوت و انــزوا پنــاه می بــرم و بیشــر از ایــن کــه در بــاره ی 

ــد در  ــن گام جدی ــه برداش ــم، ب ــه کن ــیر اندیش ــر مس تغیی

ــم. ــم مترکــز می کن ــداوم و پیشــرد توانایی های جهــت ت

ــه  ــی ب ــات دیجیتل ــه امکان ــی ک ــل: در دنیای ــحکاب صب

ــا  ــردن ب ــه، کار ک ــی پرداخت ــد نقاش ــی مانن ــت هرهای رقاب

دســت چــه امتیــازی بــا کار کــردن بــا وســایل پیش رفتــه ی 

ــی دارد؟ گرافیک

آنیتــانــورزی: در دنیــای معــارص، تکنالــوژی نویــن 

ــق  ــت و گســرش اف ــه ســزایی در پیرف ــر ب ــال تأثی دیجیت

ــاس  ــاید اس ــا ش ــت؛ ام ــته اس ــدان گذاش ــت هرمن خالقی

تنانگــی و بــه عبارتــی دخالــت بــدن در ایجــاد فــرم خاصــی 

از هــر بــه مثابــه ی رد حضــوری کــه بــه طــور محســوس از 

آرتیســت بــه جــا می گــذارد در ارتبــاط بیانــی وی بــا محیــط 

ــر بیشــری برخــوردار باشــد. ــی اش از تأثی بیرون

در  چقــدر  گرافیکــی  امکانــات  کابــل:  صبــح

داشــته  نقــش  می توانــد  امــروز  نقاشــی  شــکل گرفن 

؟ شــد با

ــت مســتقلی  ــا درنظرداشــت هوی ــه ب ــورزی: البت ــان آنیت

ــال  ــن ح ــا ای ــت، ب ــود دارا اس ــک از خ ــانه ی گرافی ــه رس ک

عنــری اســت کــه از بطــن هرهــای تجســمی پدیــد آمــده 

اســت. بــا حضــور امکانــات گرافیکــی بــه عنــوان فنــاوری و 

ــروز  ــد دارد، ام ــت هرمن ــر نی ــه در تکثی ــوی ای ک ــرد ق کارب

زمینــه فراهــم شــده اســت تــا در مــدت زمــان کم تــر از طریــق 

ــزار  ــن اب ــر ای ــه در بس ــیعی ک ــرم وس ــی و ف ــای رنگ طیف ه

ــر بپــردازد.  ــه تولیــد اث قــرار داده شــده اســت، هرمنــد ب

صبــحکابــل: از هویــت گم شــده ای بگــو کــه بــرای 

ــه اشــکال مختلــف نقاشــی اش می کنــی؛ چــه  یافتنــش، ب

ــی؟ ــت یافت ــن هوی ــوز از ای ــا هن ــی ت چیزهای

ــت  ــری اس ــن بس ــرای م ــر ب ــب، ه ــورزی: خ ــان آنیت

ــم ارتباطــی بیــن خــودآگاه و ناخــودآگاه  کــه در آن می توان

ــد  ــک می کن ــد کم ــه ی تولی ــم. پروس ــل کن ــش حاص خوی

ــن  ــگی م ــای همیش ــه دغدغه ه ــی ک ــات و مفاهیم ــا کل ت

ــوند .  ــک ش ــت نزدی ــی و اصال ــه پویای ــی ب ــه نوع ــتند، ب اس

ــذت  ــن ل ــیوا ای ــرم و ش ــان ن ــان بی ــوان زب ــه عن ــی ب نقاش

ــم  ــور کن ــی عب ــتی و زیبای ــای زش ــا از مرزه ــد ت را می آفرین

ــته از  ــه برخاس ــازه ای ک ــم ت ــا مفاهی ــی ام را ب ــا جهان بین ت

تجربیــات شــخصی ام اســتند، وســعت ببخشــم. زمانــی 

ــدار می شــود کــه  ــکان مقدســی پدی ــوان م ــه عن تشــناب ب

ــردازد. ــن می پ ــا خویش ــی ب ــه دگردیس ــان ب ــا انس در آن ج

صبــحکابــل: از واکنــش مــردم بگــو؛ از منایشــگاه هایی 

کــه کارهایــت بــه منایــش گذاشــته شــده اســت؟

آنیتــانــورزی: بــا توجــه بــه ایــن کــه مخاطبــان از 

قرهــای مختلــف اجتــاع می آینــد، اظهــار نظرهــای شــان 

نیــز متفــاوت اســت. تعــداد بیشــر شــان را می توانــم مثبــت 

ــه ی  ــد تذکــر بدهــم کــه توجــه و عالق ــا بای ــم؛ ام تلقــی کن

زیــاد بــه خصــوص نســبت بــه نقاشــی ها بهانــه ای می شــود 

کــه مــن از اجتــاع فــرار کنــم. گاهــی هــم مخاطــب 

ــه رو  ــن روب ــر م ــورد نظ ــوم م ــح از مفه ــدم درک صحی ــا ع ب

ایــن بــاره پرســش هایی مطــرح می کنــد  می شــود و در 

ــه طــرز مختــری پاســخ شــان  ــم ب کــه مــن ســعی می کن

ــر  ــاره ی رازهــای اث ــز از فکــر کــردن در ب ــا آن هــا نی دهــم ت

ــا  ــد ت ــن می  خواهن ــی از م ــگاه، گاه ــد. در دانش ــاز منانن ب

من هایــی را کــه می نویســم بــه زبــان فارســی بــرای شــان 

ــت. ــایند اس ــم خوش ــن برای ــم و ای بخوان

صبــحکابــل: آیــا بــه برداشــت واحــد از اثــر هــری 

ــه  ــر ب ــرت و از اث ــی پ ــن برداشــت ها خیل ــا ای تأکیــد داری ی

دور اســت؟

ــز  ــچ چی ــود هی ــه وج ــن ب ــز، م ــه هرگ ــورزی: ن ــان آنیت

کــه  برداشــتی  بــه  برســد  نــدارم چــه  اعتقــاد  مطلقــی 

ــد. اگــر قــرار باشــد روزی  ــاره ی کارهــا دارن مخاطبــان در ب

ــند،  ــم برس ــا ه ــرکی ب ــر مش ــن اتفاق نظ ــه چنی ــی ب همگ

بایــد کار  کــه  بــود  ایــن معنــا خواهــد  بــه  مــن  بــرای 

ــم دهــم. هــان طــور کــه اشــاره کــردم، در  دیگــری انجان

ــا  ــم ت ــو می کن ــا بازگ ــرای آن ه ــی را ب ــا، نکات ــورت تقاض ص

بــه محتــوای کلــی اثــر نزدیــک شــوند. اثــر بایــد خاصیــت 

مرمــوز و رازآلــودش را حفــظ کنــد.

صبــحکابــل: می شــود انتظــار داشــت وقتــی در آملــان 

زندگــی می کنــی، کار هــری ات بایــد در ســطح کاری 

ــود؟ ــد می ش ــان تولی ــه در آمل ــد ک باش

آنیتــانــورزی: اگــر ایــن انتظــارات بــه هــدف برابــری و 

قیــاس اثــر مــن بــه عنــوان هرمنــد رشقــی بــا فــالن هرمند 

مثــال غربــی همــراه باشــد، یــک نگــر بســیار پیش پاافتــاده 

در  حتــا  را  تجربــه اش  کــه  بــود  خواهــد  مغرضانــه  و 

ــال،  ــرای مث ــتم. ب ــیار داش ــم بس ــک ه ــای اکادمی محیط ه

در نــگاه نخســت آن هــا انتظــار مواجهــه بــا نقاشــی را دارنــد 

ــی  ــای زیبایی شناس ــت تئوری ه ــارت رعای ــوز در اس ــه هن ک

ــی کــه خــود غــرب انتخــاب کــرده اســت،  ــا محتوای هــر ب

ــت  ــا اگــر هــدف مســأله ی تکنیــک و خالقی می باشــند؛ ام

ــد در  ــود هرمن ــی خ ــر کس ــش از ه ــد، پی ــری باش کار ه

ــه  ــتندردهایی ک ــا اس ــارش را ب ــا آث ــود ت ــن می ش ــدد ای ص

ــد. ــه کن ــر دارد، مقایس ــر در نظ ــری دیگ ــه ی ه جامع

کاربــرد  و  تکنیــک  بحــث  از  منظــورم  کابــل:  صبــح

ــه  ــم ب ــتان را بخواهی ــر افغانس ــا اگ ــال م ــود. مث ــات ب امکان

لحــاظ اجتاعی-اقتصــادی بــه ســطح یکــی از کشــورهای 

و  دشــوار  اســت  کاری  بســازیم،  جهــان  پیش رفتــه ی 

زمان بــر؛ هــر یــا هرمنــدان افغانســتانی ای کــه مهاجــرت 

پــای شــان را بــه کشــورهای مختلــف کشــانده اســت، 

تــا  افغانســتان  از  موجــود  فاصلــه ی  می تواننــد  چقــدر 

کشــورهای مــدرن را بردارنــد؟

آنیتــانــورزی: خــب، این جــا دیگــر مشــکالت امنیتــی یا 

مــادی در انتخــاب هرمنــدان محدودیــت ایجــاد منی کنــد؛ 

امــا وقتــی ذهــن هرمنــد بــا مســأله ی »هویــت افغانســتانی 

ــی  ــوی اجتاع ــت از س ــی اس ــر تحمیل ــه بیش ــش« ک بودن

کــه بــه ســمت او وارد می شــود، گــره می خــورد؛ ایــن نکتــه 

ــالش  ــا ت ــود ت ــی ش ــبب چالش ــد س ــت می توان ــک جه از ی

او را بــرای تغییــر وشــکل دهی نویــن هــری کــه متهــم بــه 

رشقــی بــودن اســت، تشــدید کنــد و هــم می توانــد حافــظ 

ذهــن هرمنــد در باتالقــی باشــد کــه از غیرجهانــی شــدن 

ــد فرامــوش شــود کــه هــر  ــد. نبای ــت می کن هــرش حای

ــد،  ــد باش ــت هرمن ــیله ای در خدم ــه وس ــن ک ــر از ای بیش

در خدمــت زبــان بیــان هرمنــد اســت تــا لحظــه ای بــا 

اگــر  ایــن،  بــر  بنــا  بپــردازد؛  گفت وگــو  بــه  مخاطبــش 

ــا معارصشــدن  ــه ســوی مــدرن کــردن ی ــم گامــی ب بخواهی

هــر برداریــم، بایــد اول خــود را از قیدوبندهایــی کــه مــا را 

از اندیشــیدن بــه جریانــات نــو بــاز مــی دارد، رهــا ســازیم.

صبــحکابــل: بیــن کارهایــت چنــد جــا خــودت حضــور 

ــری  ــای ه ــامی، کاره ــی و رس ــر از نقاش ــی غی داری؛ یعن

ــی؟ ــم می کن ــری ه دیگ

آنیتــانــورزی: هرچنــد فضــای اصلــی کار مــن نقاشــی 

یــا رســامی بــوده اســت؛ امــا در کنــار آن بــه هــر چیدمــان 

می پــردازم؛  نیــز  محــور(  اجــرا  )منایــش  پروفارمنــس  و 

ــرای  ــا دســته بندی کــردن هرهــا ب ــن کــه مــن ب ضمــن ای

شــناخت  بــه  آن  از طریــق  کــه  فاکتورهایــی  قــراردادن 

موافــق  برســیم  خاصــی  تکنیــک  یــا  روش  از  مطلقــی 

نیســتم؛ زیــرا ایــن کار بیشــر بــه تحریــف و کوچک ســازی 

کنش هــای هــری می پــردازد تــا تعریــف آن. در عــر 

حــارض نــوآوری جانشــین مدیــا می شــود تــا هرمنــد اثــرش 

را در عرصه هــای متنوع تــر ارائــه بدهــد.

ــی  ــی و عکاس ــق نقاش ــه تلفی ــوز ب ــا هن ــل: ت ــحکاب صب

فکــر کــردی؟ بــه خلــق نقاشــی ای کــه بخشــی از آن شــی 

ــا طــرح بیرونــی باشــد؟ جســم ی

ــا  ــون ب ــای گوناگ ــس میدیاه ــه. میک ــورزی: بل ــان آنیت

ــه کــه اجبــاری  یک دیگــر برایــم جــذاب اســت. هــان گون

بــرای آن وجــود نــدارد دلیلــی هــم وجــود نــدارد کــه نقاشــی 

ــا  ــاف ب ــل انعط ــر غیرقاب ــک عن ــوان ی ــه عن ــه ب را همیش

دیگــر عنــارص قــرار دهــی.

صبــحکابــل: در افغانســتان تقریبــا هیــچ هــری بــرای 

هرمنــد نــان آور نیســت؛ مگــر ایــن کــه هــر را در خدمــت 

اهــداف خاصــی درآورد؛ در آملــان چطــور اســت؟

ــر  ــا، در ه ــد کج ــی منی کن ــد، فرق ــورزی: ببینی ــان آنیت

صــورت دنیــای هــر امــروز توســط نظــام رسمایــه داری 

هدایــت می شــود و معیارهــای ارزش گــذاری اثــر هــری 

ــت. در  ــرده اس ــیاری ک ــر بس ــته تغیی ــا گذش ــه ب در مقایس

آملــان، زمینه هــای فراوان تــری بــرای پشــتیبانی مالــی 

ــه  ــد ب ــا بتوانن ــه آن ه ــن ک ــا ای ــود دارد ت ــدان وج از هرمن

طــور مســتقل تر در راســتای فعالیت هــای خویــش گام 

ــا  ــد در تضــاد ب ــا اگــر موضــع سیاســی هرمن ــد. حت بردارن

سیســتمی باشــد کــه هرمنــد بــه عنــوان بخشــی از آن 

می کنــد. فعالیــت 

ــل: از نقاشــی در افغانســتان بگــو؛ کارهــای  صبــحکاب

ــی؟ ــال می کن ــی را دنب کس

آنیتــانــورزی: خــب، هــر نقاشــی در افغانســتان هنــوز 

در چارچــوب روش هــای ســنتی دســت و پــا می زنــد. دلیــل 

ــه  ــه ده ــه س ــد ک ــی باش ــاید پیامدهای ــر ش ــن ام ــی ای اصل

جنــگ بــر مــا وارد کــرد. متأســفانه ایــن شــاخه از هرهــای 

تجســمی همــواره از ســوی مــردم مــورد رسکــوب قــرار 

گرفــت. بــا ایــن حــال کســانی را می شناســم کــه آثــار شــان 

ــی و  ــرم آت ــه اک ــود ب ــه می ش ــت از آن جمل ــل اس ــل تأم قاب

الیــاس علــوی اشــاره کنــم.

ســنتی،  چارچوب هــای  از  منظــورت  کابــل:  صبــح

محتــوا اســت یــا تکنیــک؟ 

ــار  ــر آث ــه بیش ــی ب ــروز وقت ــد، ام ــورزی: ببینی ــان آنیت

هــری ای کــه توســط هرمنــدان افغانســتان چــه در داخــل 

ــگاه می کنیــد، متوجــه می شــوید  و چــه در خــارج کشــور ن

کــه هرمنــد در خلــق تصاویــر بــری تــا چــه حــد وابســته 

ــه  ــه نیازهــا و خواســته های مــردم حرکــت کــرده اســت؛ ب ب

ــف  ــه تحری ــر ب ــت و نقــش فــردی اش در اث طــوری کــه هوی

ــول و  ــر از اص ــک دیگ ــارص، تکنی ــای مع ــی رود. در هره م

پایه هــای تعریف شــده ی کالســیک آن پیــروی منی کنــد 

ــروز  ــت. ام ــه اس ــود گرفت ــه خ ــی ب ــکل مفهوم ــر ش و بیش

ــرد  ــه ارزش کارب ــر ب ــر بیش ــت ه ــر ماهی ــه ی ب ــا مطالع ب

مریــال بــر فــن تأکیــد می شــود. یعنــی اثــر هــری همــواره 

ــه  ــه رشــد جامع ــا توجــه ب در طــی دوره هــای گوناگــون و ب

ــر  ــه ه ــی ک ــود؛ در حال ــی می ش ــار دگرگون ــه دچ ــوده ک ب

در افغانســتان در نتیجــه ی ســاختارهای فکــری و فرهنگــی 

ســنتی جامعــه  در نقطــه ی ثابــت قــرار گرفتــه اســت.

صبــحکابــل: بهریــن اســتعداد یــا نقــاش افغانســتانی 

کیســت بــه برداشــت خــودت؟

آنیتــانــورزی: مــن موافــق بــه نقــد و قیــاس هرمنــد تــا 

جایــی کــه ناچــار بــه گزینــش »بهریــن« از میــان ســایرین 

باشــیم، نیســتم و معتقــدم هرمنــدی کــه قــادر بــه نــوآوری 

ــد هــرش را  ــش باشــد و بتوان ــور زیســتی خوی ــق ام در خل

ــد،  ــات ده ــدن آن نج ــاری ش ــرض تج ــن در مع از قرارگرف

مــورد تحســین اســت.

صبــحکابــل: می خواســتم بفهمــم کــه بیشــر از همــه 

ــد؟ ــرت می کن ــش غافل گی ــی در کارهای ک

بیان گــر  آتــی  اکــرم  نقاشــی های  نــورزی:  آنیتــا

ــت  ــش را زیس ــان پیرامون ــه جه ــه او چگون ــتند ک ــن اس ای

می کنــد؛ بــدون ایــن کــه آثــارش امضــای هویــت ملــی 

ــند.  ــرده باش ــل ک ــود حم ــا خ ــودن( را ب ــتانی ب او )افغانس

ــری  اش را از  ــه های ه ــت اندیش ــته اس ــرم او توانس ــه نظ ب

مرزهــا بیــرون بکشــد.

از تمجید تا نقد و اصالح

هنر نقاشی در افغانستان هنوز در چارچوب روش های سنتی 
دست و پا می زند

گفت و گو با انیتا نورزی )نقاش(

زاهد مصطفا
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ــا لبــاس و رس و وضــع  چهــر ه ی زیبایــی دارد؛ ب

دالیلــی  بــه  وقتــی  زنانــی  کم تــر  کــه  منظمــی 

مراجعــه  زنــان  حقــوق  مدافــع  نهادهــای  بــه 

انــد. ملکــه  آراســته  و  می کننــد، چنیــن منظــم 

)نــام مســتعار( را در یکــی از نهادهــای مدافــع 

حقــوق زنــان مالقــات کــردم. پــس از ابــرازی ایــن 

کــه زیبــا اســت، برایــش گفتــم کــه می خواهــم 

ــی زد  ــد تلخ ــنوم. لبخن ــودت بش ــتانت را از خ داس

و همیــن طــور بــا حرف هــای بــه الیه هــای تلــخ 

کشــید. رسک  زندگــی اش 

ــت  ــه خواس ــال دارد، ب ــه 16 س ــی ک ــه زمان ملک

نــه  نامــزد می شــود کــه  بــا پــری  خانــواده اش 

صدایــش را شــنیده و نــه حتــا عکســش را دیــده 

اســت. نامــزدی ملکــه دیــری منی گــذرد کــه بــه 

ازدواج  زمــان  تــا  کــه  ملکــه  می انجامــد.  ازدواج 

نامــزدش را ندیــده اســت، بــه آرزوی ایــن اســت کــه 

ــه ی شــوهر ناشــناخته اش، او  ــه خان پــس از رفــن ب

را خواهــد شــناخت و بــا او زندگــی خــوب و خوشــی 

را خواهــد داشــت. از هــان شــب دوم عروســی، 

پــی می بــرد کــه ایــن رؤیایــش را بایــد در نطفــه 

خفــه کنــد. شــب دوم عروســی اســت کــه شــوهرش 

ــان و  ــه برمی گــردد و پــس از خــوردن ن ــه خان ــر ب دی

ــرف  ــه ح ــا ملک ــه ب ــن ک ــدون ای ــی، ب ــه ی جنس رابط

زیــادی زده باشــد، بــه بســر خوابــش مــی رود. ملکــه 

ــه  ــن را نیافت ــان ای ــوز زب ــت، هن ــروس اس ــه تازه ع ک

ــی رود و  ــا م ــه کج ــد ک ــوهرش بپرس ــا از ش ــت ت اس

ــردد.  ــر می گ ــه ب ــه خان ــر ب ــرا دی چ

زندگــی ملکــه بــا شــوهر نامهربانــش، ادامــه پیــدا 

می کنــد. چنــد ســالی می گــذرد و دیگــر ملکــه 

ــگام  ــن هن ــت. در همی ــده اس ــل ش ــه طف ــادر س م

ــه  ــه خان اســت کــه شــوهرش دیگــر کم تــر شــب ها ب

می آیــد و بــه ملکــه می گویــد کــه در جایــی از طــرف 

شــب هــم کار گرفتــه تــا بتوانــد زندگــی بهــری بــرای 

ــش  ــده ی فرزندان ــه آین ــه ک ــازد. ملک ــش بس فرزندان

برایــش مهــم اســت، ایــن حــرف شــوهرش را قبــول 

ــرای  ــوهرش ب ــه ش ــت ک ــال اس ــد و خوش ح می کن

ــد. ــالش می کن ــدر ت ــن ق ــان ای ــی آن ــاخن زندگ س

یکــی از روزهــا کــه ملکــه رفتــه اســت دخــر 

مــرد  متوجــه  بیــاورد،  مکتــب  از  را  کوچکــش 

موتورسایکل ســواری می شــود کــه بــا زنــی ســوار 

پشــت رسش از جلــو او رد می شــود. ملکــه بــا آن 

ــد قبــول  کــه می شناســد شــوهرش را؛ امــا منی  توان

کنــد کــه ایــن شــوهرش باشــد. او مشــکوک بــه 

خانــه برمی گــردد و داســتان را بــه خشــویش بازگــو 

ــن  ــه ممک ــد ک ــش می گوی ــویش برای ــد. خش می کن

کــس دیگــری را دیــده باشــد. چنــد شــب بعــد کــه 

ــه رســم اعــراض  ــه برمی گــردد، ب ــه خان شــوهرش ب

ــوهرش  ــد و ش ــوهرش می گوی ــه ش ــرف را ب ــن ح ای

ــا  ــد، ب ــش داده باش ــخی برای ــه پاس ــن ک ــدون ای ب

ــوش  ــه، او را خام ــورت ملک ــه ص ــی ب ــیلی محکم س

می کنــد.

ملکــه فــردای هــان روز، دســت ســه کودکــش 

را گرفتــه بــه خانــه ی پــدرش مــی رود. چنــد روز 

ــوهرش  ــه ش ــد ک ــد و می گوی ــویش می آی ــد خش بع

نــدارد  قبــول  اگــر  اســت؛  گرفتــه  دیگــری  زن 

می توانــد خانــه ی پــدرش مبانــد؛ امــا خشــویش 

ــه از  ــه ک ــرد. ملک ــودش می ب ــا خ ــه هایش را ب نواس

ــول  ــد قب ــش را دارد، منی توان ــط کودکان ــان فق جه

کنــد کــه از آنــان جــدا شــود. او دوبــاره بــه خانــه ی 

ــه  ــذرد ک ــری منی گ ــا دی ــردد؛ ام ــوهرش برمی گ ش

بــه  را  را طــالق داده و زن دیگــرش  او  شــوهرش 

خانــه اش مــی آورد.

ــه عنــوان زنــی  ــه ی پــدر ب ــد در خان ملکــه می مان

ــای  ــر روز حرف ه ــت و ه ــده اس ــالق داده ش ــه ط ک

زیــادی از اقــارب و خویشــاوندانش می شــنود. روزی 

از روزهــا کــه ملکــه تنهایــی و بدبختــی اش را در 

ــردی  ــد، م ــدم می زن ــران ق ــای ای ــی از خیابان ه یک

ــا هــم آشــنا می شــوند.  ــد و ب ــا او هــم دردی می کن ب

ایــن مــرد نیــز افغانســتانی اســت و ماننــد خانــواده ی 

ملکــه در ایــران مهاجــر اســت. ملکــه و ایــن مــرد بعــد 

از ســه مــاه ازدواج می کننــد و تصمیــم می گیرنــد 

ــی در  ــت زندگ ــد وق ــس از چن ــد. پ ــل بیاین ــه کاب ب

کابــل، یکــی از روزهــا کــه شــوهر ملکــه رس کار رفتــه 

اســت، دوبــاره بــه خانــه برمنی گــردد. ملکــه از متــام 

ــای  ــوهرش، جوی ــتان ش ــارب و دوس ــفاخانه ها، اق ش

ــس  ــت. پ ــری نیس ــوهرش خ ــا از ش ــود؛ ام او می ش

از یــک ماهــی صاحــب خانــه، ملکــه را از خانــه 

بیــرون می انــدازد و برایــش می گویــد کــه بــه زن 

بــدون شــوهر یــا محــرم منی توانــد خانــه بدهــد. 

ــی  ــدارد، راه ــل ن ــتی در کاب ــچ دوس ــه هی ــه ک ملک

خیابان هــای بی رحــم کابــل می شــود. در همیــن 

بــا زنــی آشــنا می شــود و  خیابان هــا اســت کــه 

ــن زن  ــد. ای ــن می کن ــش او په ــش را پی ــفره ی دل س

ملکــه را دل داری داده و برایــش می گویــد کــه تــا 

یافــن خانــه، می توانــد در خانــه ی او زندگــی کنــد. 

ــان و  ــا زن ــه ی آن زن مــی رود، ب ــه خان ملکــه وقتــی ب

دخــران زیــادی روبــه رو می شــود کــه اعضــای یــک 

خانــواده نــه؛ بلکــه اعضــای یــک گــروه انــد. او رس از 

روســپی خانه در آورده اســت. یکــی از دخرانــی کــه 

در ایــن روســپی خانه اســت، ملکــه را تشــویق بــه 

ــد  ــا ملکــه برایــش می گوی ــد؛ ام روســپی گری می کن

کــه تــا هنــوز بــه چنیــن کاری دســت نــزده اســت و از 

مجبوریــت و بی جایــی این جــا پنــاه آورده اســت. آن 

ــد  ــول می کنن دخــر و دیگــر همراهانــش ظاهــرا قب

کــه ملکــه مدتــی را در آن خانــه زندگــی کنــد بــدون 

ــد؛  ــرار کن ــی برق ــه ی جنس ــی رابط ــا کس ــه ب ــن ک ای

ملکــه  را می خورنــد،  نــان  کــه  اول  هــان شــب 

در  دیــر،  صبــح  و  می کنــد  رسگیجــی  احســاس 

حالــی از خــواب بیــدار می شــود کــه برهنــه روی 

اتاقــی افتــاده اســت و بــه یــاد نــدارد کــه شــب چنــد 

ــا او رابطــه برقــرار کــرده انــد. نفــر ب

ملکــه دیگــر وارد بــازی شــده اســت و از ایــن کــه 

ــود  ــور می ش ــدارد، مجب ــن ن ــه رف ــری ب ــای دیگ ج

و  روزهــا می گــذرد  بســپارد.  تن فروشــی  بــه  تــن 

پایه هــای  از  یکــی  بــه  آن روســپی خانه  ملکــه در 

اصلــی تبدیــل می شــود کــه هیــچ جایــی بــرای 

رفــن نــدارد و مجبــور اســت، جواب گــوی مشــریان 

مراجعــه  آن جــا  بــه  کــه  باشــد  روســپی خانه  آن 

می کننــد و یــا ســفارش می دهنــد کــه در فــالن 

آدرس، بایــد یکــی یــا چندتــا روســپی رســانده شــود.

او فعــال در یکــی از نهادهــای مدافــع حقــوق 

ــی  ــرد و مدع ــه رس می ب ــاری ب ــل گرفت ــه دلی ــان ب زن

اســت کــه همــه چیــز ناخواســته بــر زندگــی اش 

ــت. ــده  اس ــل ش تحمی

خانواده

کــودک  روان شــناس  پیــاژه،  ژان 

دانش مندانــی  را  کــودکان  سوئیســی؛ 

کنــج کاو می دانســت کــه بــه تحقیــق و 

ــاره ی اشــیای درون محیــط  آزمایــش در ب

دســت می زننــد تــا ببیننــد چــه پیــش 

خواهــد آمــد.

بــا ایــن روش هــا می شــود کــه رونــد یادگیــری و رشــد 

ــید. ــت ببخش ــاخته و رسع ــر س ــود را به ــودکان خ ــی ک ذهن

تالشکنیدکهازبافتهاوتزئیناتاستفادهکنید

کــودکان نوپــا، زبان آمــوزان حســی اســتند کــه دوســت 

ــراف  ــان اط ــا جه ــند ت ــد و بچش ــو کنن ــد، ب ــس کنن ــد مل دارن

ــرای نشــان دادن  خــود را بهــر بشناســند. از یــک نشــان گر ب

حــروف الفبــا یــا اعــداد روی کاغــذ اســتفاده کنیــد؛ ســپس از 

ــا،  ــی، لوبی ــا نخ هــای بافت ــروف را ب ــام ح ــد مت ــودک بخواهی ک

ــد. ــن کن ــی و … تزئی ــه، ماکاران ــوپ پنب ت

ملس کــردن حــروف بــه بچه هــا ایــن امــکان را می دهــد 

ــد.  ــاس کنن ــرف را احس ــکل گرفن ح ــوه ی ش ــه نح ک

اندازهگیریرابهکودکانتانیادبدهید

تــا  کنیــد  اســتفاده  روزمــره  چیزهــای  و  اســباب  از 

دهیــد. آمــوزش  خــود  کــودک  بــه  را  اندازه گیــری 

اندازه گیــری  رایــج  وســیله ی  یــک  خط کــش  چــه  اگــر 

ــد  ــه کنی ــا ســال ها تجرب ــد ماه هــا، فصل هــا و ی ــا بای اســت؛ ام

ــد. ــب باش ــا جال ــودک ش ــرای ک ــری ب ــد یادگی ــا فرآین ت

در پاییــز، کــودک خــود را بــر روی چمــن بگذاریــد و ســپس 

ســیب ها را در کنــار او بگذاریــد تــا ببینــد قــد ســیب هایی کــه 

روی هــم چیــده چقــدر اســت؟

بــرای رسگرمــی فوق العــاده و باحال تــر، بــا هــم کشــف 

ــت  ــا کل تخ ــودک ش ــای ک ــداد از کتاب ه ــه تع ــه چ ــد ک کنی

خــواب او را پــر می کنــد؟

همیشــه اشــیای مختلــف را شــارش کنیــد و بــه زودی 

ــرق  ــه ط ــد ب ــری را می توان ــارش و اندازه گی ــا ش ــودک ش ک

ــرد.  ــاد بگی ــف ی مختل

اسبابخانهرابرچسبگذاریکنید

یــک یــا دو شــی را در خانــه ی خــود انتخــاب کنیــد، ماننــد 

یخچــال، پنجره هــا و چوکی هــا، و هــر چنــد مــاه چنــد بــار 

ــر دهیــد. وســایل را تغیی

برچســب ها را بــا اندازه هــای یک ســان و بــا یــک فونــت 

راحــت ایجــاد کنیــد تــا بچه هــا بتواننــد بــه راحتــی آن را 

شناســایی کننــد.

روی  را  تــان  خــود  خــاص  کلــات  یــا  و  وســایل  اســم 

کنیــد.  چــاپ  و  نوشــته  برچســب ها 

طبــق گفتــه بایــد نوشــته و شناســایی شــود. برچســب زدن 

ــه  ــت، ب ــک اس ــی کوچ ــوز خیل ــر او هن ــا اگ ــد ت ــازه می ده اج

حــروف مختلــف اشــاره کنیــد و کلــات را بــه او معرفــی کنیــد. 

جســتوجوگر شــکارچی یــک بــه را خــود کــودک

تبدیــلکنیــد

بچه هــا محققــان طبیعــی اســتند و دوســت دارنــد کــه 

کشــف کننــد؛ مثــال در فروشــگاه ها، بــه دنبــال غذاهایــی 

ــه دنبــال  ــا ب ــد )ماننــد بنفــش( و ی کــه یــک رنــگ خــاص دارن

اشــیایی کــه بــه یــک شــکل اســتند )ماننــد یــک دایــره(  

باشــید.

ــیء  ــد،3 ش ــته باش ــک داش ــه کم ــاز ب ــا نی ــد ش ــر فرزن اگ

انتخــاب کنــد کــه چی هــا  تــا  او جمــع آوری کنیــد  بــرای 

ــره ای  ــیء دای ــدام ش ــت؟« »ک ــیء رسخ اس ــدام ش ــد؟ »ک بپرس

اســت؟«

ــد  ــه منی توانی ــد ک ــود کنی ــد وامن ــن می توانی ــا همچنی ش

کارتــن نارنجــی رنــگ یــا جفــت جــوراب او را پیــدا کنیــد.

پــس کــودک خــود را بــه یــک مأموریــت رسگرم کننــده بــرای 

پیــدا کــردن اقــالم و وســائل در خانــه بفرســتید.

واژگانراباآهنگبخوانید

ــده دار  ــای خن ــا و صداه ــاد آهنگ ه ــا ایج ــارت را ب ــن مه ای

ــای  ــا آهنگ ه ــا ده، ی ــارش ت ــه دار، ش ــات قافی ــورد کل در م

ــا و … تقویــت کنیــد. کالســیک مثــل آهنــگ حــروف الفب

ــه، در  ــازی در خان ــه آوازخوانــدن هنــگام ب کــودک تــان را ب

طــول حــام، در ماشــین و جاهــای دیگــه تشــویق کنیــد. 

ــب  ــا مکت ــتان ی ــول روز در کودکس ــان در  ط ــد ت ــر فرزن اگ

ــف  ــه ی صن ــورد عالق ــعرهای م ــا و ش ــت، آهنگ ه ــغول اس مش

را از معلــم شــان بپرســید تــا آن هــا را در خانــه تقویــت کنیــد.

ــد؛  ــری می کن ــه یادگی ــگ رشوع ب ــق آهن ــا از طری ــد ش فرزن

زیــرا حــروف الفبــا، اعــداد، روزهــای هفتــه، اعضــای بــدن و… را 

ــراه  ــد و هم ــودی وار می خوان ــوزون و مل ــای م ــا آهنگ ه ــراه ب هم

بــا لــذت بــردن و رسگرمــی چیزهــای زیــادی را هــم یــاد می گیــرد.

روزهارابشامرید

ــا 31 قســمت  ــم شــبکه ای ب ــک تقوی روی کاغــذ پوســر، ی

ایجــاد کنیــد و جــای خالــی را در بــاالی هــر قســمت بگذاریــد 

تــا عالمت هایــی کــه  هــر مــاه را نشــان می دهــد اضافــه 

ــد. کنی

روزهــای هفتــه را در بــاالی هــر قســمت بنویســید و کارت ها 

را از یــک تــا 31 شــاره گذاری کنیــد.

نــوار چســپی را بــه پشــت هــر کارت و هــر یــک از 31 

ــان  ــد ت ــو چشــم فرزن ــم را جل قســمت در پوســر بزنیــد و  تقوی

بچســپانید.

و در اولیــن روز هــر مــاه، عالمــت ماهانــه و شــاره ی کارت 

یــک را در روز درســت هفتــه اضافــه کنیــد

روز بعــد، او را بــه چالــش بکشــید تــا کارت شــاره 2 را پیــدا 

و روزهــای هفتــه را شناســایی کنــد.

روش های رسعت دادن 
رشد ذهنی کودکان

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

از بی خامنانی تا روسپی گری 

خانم ریزاندامی که در نگاه اول به 

هژده  هفده،  از  بیشر  منی رسد  نظر 

و یک سال  باشد، چهل  داشته  سال 

تجربه  زمین  روی  بر  را  زندگی اش 

از  منونه ای  او  خاطرات  می کند. 

رسگذشتی است که شاید هر انسانی 

رشایط  با  بتوانند  که  دیانا  مانند  کسانی  اما  باشد؛  داشته 

از  فروتنی  و  تواضع  با  را  و خود  بیایند  کنار  زندگی  مختلف 

گردنه ها عبور دهند و همیشه هم دست موفقیت را باالی رس 

خود داشته باشند، کم است. حد اقل، ما از این جنس آدم ها 

او پرسیدم: دیانا، سال  از  آرام  کم می شناسیم. دیروز وقتی 

تولدت؟ ... آرام گفت: یک راز، تنها تو را می گویم. به کسی 

تا  از من...  یعنی یک سال قبل تر  نگو: سال 196۸!  دیگر 

وقتی از کنارش دور می شدم، سه بار صدا زد و گفت: عزیز! 

این یک راز است، یادت باشد به کسی نگویی! ... من هم 

قول دادم. اکنون به کسی منی گویم: تنها قصه اش را کردم!

دیانا در چین کمونیست به دنیا آمد، در شهرکی کوچک 

مشهور  تولیدکننده های  از  بزرگش  پدر  شانگ های.  نزدیک 

فیلم های  دیگر  و  بروس لی  فیلم های  است.  بوده  فیلم 

پدربزرگ  تولیدات  از  دارند،  جهانی  شهرت  که  کونگ فو 

به  و  گرفته  را  او  ده سالگی  در  پدرش  و  مادر  است.  بوده  او 

فکر  و  منی دانست  ابتدا  در  دیانا  آمدند.  هانگ کانگ  سوی 

می کرد که مدتی اندک از هم ساالن و هم بازی های خود دور 

می ماند؛ اما وقتی سوار قطار می شوند، مادرش می گوید: ما 

گشت. برنخواهیم  دیگر 

دوام  درس هایش  به  وقتی  چگونه  که  دارد  یاد  به  دیانا 

او  می کرد.  تجربه  را  بی هویتی  مفهوم  گام  به  گام  می داد، 

و  نبود  آن جا  از  چون  باشد؛  هانگ کانگ  اهل  منی توانست 

سند شهروندی آن را نداشت. منی توانست اهل چین باشد؛ 

چون به طور غیرقانونی از آن جا بیرون آمده بود و تأیید رسمی 

آن کشور را نداشت. وقتی خواست کانادا برود، برای اولین 

فاقد  یعنی  این  و  »ستت لیس«  نوشتند:  پاسپورتش  در  بار 

مکتب  دیانا  ملت.  یک  و  دولت  یک  به  تعلق  رسمی  هویت 

را در هانگ کانگ، کالج را در کانادا و دانشگاه  را در امریکا 

درس خوانده است. رشته ی اختصاصی او بازاریابی است و 

این رشته او را قادر کرده است که با رشکت ها و کمپنی های 

بیابد.  ارتقای مقام  و  بزرگ جاپانی و هانگ کانگی کار کند 

رشکت  یک  فعالیت های  از  بخشی  ریاست  مقام  در  زمانی 

هانگ کانگی و زمانی هم با رشکت مرسی کورپس امریکایی، 

صالحیت داشته است تا میلیون ها دالر را تصمیم بگیرد در 

کجا و چگونه مرف کند.

دیانا یاد گرفته است که به جای منتقد بودن، شکیبایی 

موفقیت  مختلف،  موقعیت های  و  وضعیت ها  با  سازگاری  و 

خانم های  می دید  که  این  از  او  می کند.  ضانت  بیشر  را 

جاپانی در هر موقعیتی که باشند، باید از دیگران با چای و 

قهوه پذیرایی کنند، دچار تعجب می شد؛ اما به زودی درک 

کرد که این بخشی از فرهنگ جاپانی ها است و لزومی ندارد 

که او به خاطر این ویژگی فرهنگی، احساس ناراحتی کند.

و  تایلند  ویتنام،  چون  عقب مانده ای  کشورهای  در  دیانا 

برای  و  مردمان محروم سفر کرده  به  برای رسیدگی  مالیزی 

همه ی آن ها زمینه ی کار و تجارت فراهم کرده است. کار او 

اقتصادی  رشد  در  است  توانسته  و چقدر  بوده  موفق  چقدر 

مبالغه  آن  مورد  در  هرگز  دیانا  کند،  کمک  کشورها  این 

دراز  کمک  برای  دستی  وقتی  که  می داند  اما  منی کند؛ 

رشد  که  می گوید  دیانا  می کند.  خلق  را  خود  اثرات  شود، 

نداشته  اجتاعی  وسیع  حایت  و  زمینه ها  اگر  پیرفت  و 

باشد، دوام دار بوده منی تواند. این سخن او رازی را در رشد 

افغانستان  چون  کشورهایی  بی ثبات  و  نامتوازن  اقتصادی 

هرگز  اطمینان  اما  می شود؛  انباشته  ثروت  می کرد.  برمال 

اگر  اقتصاد،  و  خلق منی شود. دیانا می گوید که در تجارت 

اطمینان و آرامش خاطر وجود نداشته باشد، رشد و انکشاف 

می شود. ناممکن  توسعه  و 

چون  را  خود  کودکی  دوران  بیچارگی های  و  فقر  دیانا 

کمک  او  برای  بزرگ سالی  در  که  می کند  نگاه  رسمایه ای 

کرده اند تا حال فقیران و مردمان نیازمند را درک و احساس 

کند. او خامنی شکسته نفس و متواضع و فروتن است. شکی 

کشورهای  در  نیازمندان  به  است  خواسته  وقتی  که  ندارم 

است  برنینگیخته  آن ها  در  را  حسی  کند،  رسیدگی  مختلف 

که گویا او کاری برای آن ها می کند و آن ها در عوض، ناگزیر 

نکنند. فراموش  را  احرامش  و  باشند  را داشته  اند هوایش 

دیانا، فرزندانش را چون خودش متواضع بار آورده است. 

فوق العاده باادب و باهوش و آرام. فرزندانش با او یک جایی 

برخورد  مادرانه  آن ها  با  او  اند.  آمده  یل  دانشگاه  سفر  در 

می کند؛ اما حسی که برای شا منی گوید او یک مادر است، 

اما  است؛  خود  کودکان  هم بازی  یک  می کنید  حس  بیشر 

هم بازی بزرگ تر که آن کوچک ترها حریم و حدودش را حفظ 

و گزارش  بود  نگفته  از سن و سالش  تا زمانی که  می کنند. 

مادر  او  که  باورم منی شد  نداد،  را رشح  زندگی اش  و  کارها 

باشد. بچه ها  آن 

احساس  تا  می کوشد  بیشر  خود  کارهای  در  دیانا 

مسؤولیت  اجتاعی و سهم گیری و مشارکت اجتاعی را در 

مخاطبان خود تقویت کند. او معتقد است که بدون احساس 

مسؤولیت ناممکن است کسی بتواند در زندگی و امور خود 

امکانات  با  جامعه  می گوید  او  کند.  ایجاد  مثبتی  تغییر 

کمک های  دارد.  اختیار  در  که  می شود  ساخته  منابعی  و 

بیرونی می تواند مساعدت خلق کند؛ اما اگر پایه ی اصلی را 

امکانات و منابع داخلی تشکیل ندهد، می تواند فاسدکننده 

نیز باشد. او می گوید رهران کوچک در هر جامعه ای وجود 

دارند. این رهران کوچک اند که چرخ اصلی حیات جامعه 

از  مدنی  جامعه ی  که  می گوید  او  می اندازند.  حرکت  به  را 

از  سخنی  او  می گیرد.  شکل  کوچک  رهری های  سطوح 

انگیزه  او  برای  که همیشه  کرد  نقل  را  جران خلیل جران 

آن چه خود  از  بیشر  مراتب  به  »تو  است:  کرده  دید خلق  و 

به  دهی.  انجام  را  کاری  هر  می توانی  تو  بزرگی.  می دانی 

باش.« داشته  باور  خود 

آن چه  من  زندگی  در  می گوید:  خود  توصیف  در  دیانا 

بیشر از هر چیزی مرا به حرکت می اندازد، توجه به نتیجه ی 

کارهایم است. او می گوید هر کاری که نتیجه ی نیکو نداشته 

باشد، به رسخوردگی و مأیوسیت می انجامد و کاری بیهوده 

میان  که  است  مدیر خوب کسی  و  رهر  می گوید  او  است. 

افرادی که با آن ها کار می کند، نقطه های مشرک پیدا کند. 

هر  موفقیت  اولیه ی  رشط  را  مساعد  و  همکار  فضای  دیانا 

گروه اجتاعی می داند. او می گوید: من وقتی می بینم افراد 

پیدا می کنند، متعجب منی شوم.  اختالفاتی  در درون گروه 

داشته  باور  شان  خود  به  کدام  هر  که  می کنم  کمک  تنها 

باشند و فکر کنند که دارند برای بهبودی امور تالش دارند. 

اختالفات  رفع  برای  است  آغاز خوبی  اما  نیست؛  کافی  این 

و  حرکت  باعث  گاهی  اختالفات  که  می گوید  او  نزاع ها.  و 

می شود. گروه  پویایی 

اما صادقانه و بی آالیش  دیانا خود را یک تاجر می داند؛ 

روی  ما  داریم.  را  خود  خاص  زبان  تاجران،  ما  می گوید: 

می کنیم  پرسان  را  چیزی  منی کنیم.  بحث  انتزاعی  مسائل 

که پاسخ مشخص داشته باشد. چیزی را پاسخ می دهیم که 

سوالش را درک کرده باشیم. ضایع کردن وقت برای تاجران، 

باید فکر  باشیم،  اگر هیچ کاری نداشته  قابل قبول نیست. 

خود  آینده ی  موفقیت های  برای  می توانیم  چگونه  که  کنیم 

کنیم. برنامه ریزی 

و  اجتاعی  مسؤولیت  بنیاد  مدیر  مقام  در  فعالً  دیانا 

رییس بنیاد KPMG که برنامه هایی را در عرصه ی آموزش و 

رشد پایدار رهری می کند، یکی از معروف ترین و موثرترین 

چهره های هانگ کانگ و چین به شار می رود. او قبال مدیر 

عامل رشکت مرسی کورپس امریکایی و رییس امور اجتاعی 

است. بوده  نایک  جاپانی  آسیا اقیانوسیه ی رشکت  بخش 

دیانا تسوی از هانگ کانگ  
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گــزارش  ژورنــال،  وال اســریت  روزنامــه ی 

آتش بــس  از  طالبــان،  رهــری  کــه  اســت  داده 

می کنــد. حایــت  یک هفتــه ای 

یــک  از  نقــل  بــه  امریکایــی،  روزنامــه ی  ایــن 

منبــع، نگاشــته اســت کــه شــورای رهــری طالبــان 

آتش بــس  برقــراری  روی  پاکســتان،  کویتــه ی  در 

یک هفتــه ای بــه توافــق رســیده اســت.

ــان  ــای افغ ــل از مقام ه ــه نق ــزارش، ب ــن گ در ای

و امریکایــی، آمــده اســت کــه پیــش از ایــن، زملــی 

خارجــه ی  وزارت  ویــژه ی  مناینــد ه ی  خلیــل زاد، 

امریــکا در امــور صلــح افغانســتان، از گــروه طالبــان 

خواســته بــود کــه پیــش از امضــای هرگونــه توافــق، 

بایــد آتش بــس ده روزه ای را اعــالم کنــد.

چهارشــنبه ی  روز  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 

هفتــه ی گذشــته )4 جــدی( رهــران طالبــان در 

نشســتی کــه مــال هبت اللــه، رهــر ایــن گــروه نیــز 

حضــور داشــته، بــه توافــق رســیده انــد کــه آتش بــس 

هفــت روزه ای را اعــالم کننــد.

گــروه طالبــان، تــا کنــون به گونــه ی رســمی ایــن 

موضــوع را تأییــد نکــرده اســت.

پیــش از ایــن، زملــی خلیــل زاد، در گفت وگوهــای 

ایجــاد  توقــف  طالبــان،  مناینــدگان  بــا  صلــح 

کــرد و گفــت کــه ایــن وقفــه، فرصــت کوتاهــی 

اســت تــا رهــری طالبــان، در مــورد آتش بــس و 

گفت وگوهــای بین االفغانــی، بــا هــم مشــوره کننــد.

ایــن،  از  پیــش  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 

سیاســی  دفــر  ســخن گوی  شــاهین،  ســهیل 

طالبــان در قطــر، گفتــه بــود کــه آتش بــس بــا 

دولــت افغانســتان، زمانــی برقــرار می شــود کــه 

ــز  ــی نی ــزار و توافق ــی برگ ــای بین االفغان گفت وگوه

ــان،  ــا آن زم ــه ت ــود ک ــزوده ب ــد. او اف ــت آی ــه دس ب

آتش بــس تنهــا بــا امریــکا برقــرار خواهــد شــد.

ــرا در  ــی، اخی ــور غن ــال، رییس جمه ــن ح ــا ای ب

دیــدار بــا زملــی خلیــل زاد، تأکیــد کــرده اســت کــه 

ــد آتش  بــس  ــح در افغانســتان، بای ــرای تأمیــن صل ب

برقــرار شــود. آقــای غنــی، پیــش از ایــن، بارهــا 

پایــان  راه  تنهــا  را  بین االفغانــی  گفت وگوهــای 

جنــگ در افغانســتان خوانــده اســت.

از ســویی هــم، گــروه طالبــان چنــدی پیــش 

ــس  ــی، پ ــای بین االفغان ــه گفت وگوه ــرد ک ــالم ک اع

از امضــای توافق نامــه ی خــروج کامــل نیروهــای 

امریکایــی از افغانســتان، آغــاز خواهــد شــد.

کمیســیون مســتقل حقــوق بــر، از کمیســیون رســیدگی 

بــه شــکایات انتخاباتــی، خواســته اســت تــا شــکایت های 

انتخاباتــی را به گونــه ی شــفاف، عادالنــه و قانونــی مــورد 

ــرار دهــد. بررســی ق

رشــته  در  جــدی(   7( شــنبه  روز  کمیســیون،  ایــن 

تویتــی، گفتــه اســت: »از کمیســیون رســیدگی بــه شــکایات 

انتخاباتــی، می خواهیــم کــه در زمــان معیــن قانونــی کار 

قانونــی  و  عادالنــه  شــفاف،  بررســی  منظــور  بــه  را  خــود 

ــردم در  ــا اراده ی م ــاند ت ــام رس ــه انج ــتی ب ــکایات به درس ش

یابــد.« عملــی  تجلــی  جدیــد  حکومــت  شــکل دهی 

کمیســیون مســتقل حقــوق بــر، گفتــه اســت کــه مــردم 

فــراوان،  دشــواری های  و  ناامنــی  وجــود  بــا  افغانســتان، 

مســؤولیت ملــی خــود را ادا کــرده و بــا اســتفاده از حــق 

مشــارکت سیاســی خــود، در راســتای حایــت از ارزش هــای 

دموکراتیــک و تقویــت آن هــا گام گذاشــتند. 

ــهروندان  ــرد ش ــه رویک ــت ک ــزوده اس ــیون، اف ــن کمیس ای

ــت. ــتایش   اس ــی و س ــته ی قدردان ــتان، شایس افغانس

کمیســیون مســتقل انتخابــات، هفتــه ی گذشــته نتیجــه ی 

بــر  کــرد.  اعــالم  را  ریاســت جمهوری  انتخابــات  ابتدایــی 

اســاس ایــن نتیجــه، محمــدارشف غنــی، بــا بــه دســت آوردن 

ــب  ــا کس ــه ب ــه عبدالل ــدر و عبدالل ــد آرا در ص 50٫64 درص

ــرار دارد. ــگاه دوم ق ــد آرا در جای 39٫52 درص

ــی، روز  ــکایت های انتخابات ــت ش ــد ثب ــم، رون ــویی ه از س

پنج شــنبه )5 جــدی( پایــان یافــت. کمیســیون رســیدگی بــه 

ــه 16500  ــت ک ــرده اس ــالم ک ــی، اع ــکایت های انتخابات ش

ــل و  ــه شــمول 2300 شــکایت در کاب شــکایت انتخاباتــی، ب

14200 شــکایت دیگــر در ســایر والیت هــای افغانســتان بــه 

ثبــت رســیده اســت.

انتخاباتــی  دســته ی  ســوی  از  شــکایت   ۸600 حــدود 

دســته ی  ســوی  از  شــکایت   3000 همگرایــی،  و  ثبــات 

انتخاباتــی دولت ســاز، 4400 شــکایت از ســوی دســته ی 

ــم از  ــکایت ه ــالمی و 15 ش ــت اس ــح و عدال ــی صل انتخابات

ســوی دســته ی انتخاباتــی امنیــت و عدالــت ثبــت شــده 

ــت. اس

اصالحــات  ایجــاد  منظــور  بــه  معــارف،  وزارت 

وزارت،  ایــن  وظایــف  و  ســاختار  در  دانش آموزمحــور 

می کنــد. برگــزار  ســمپوزیم 

ایــن وزارت، روز شــنبه )7 جــدی( بــا نــر اعالمیــه ای 

گفتــه اســت کــه ایــن ســمپوزیم، در هفتــه ی ســوم مــاه 

جــاری، بــرای ســه روز در شــهر کابــل برگــزار می شــود.

در ایــن ســمپوزیم، روی شناســایی و بازتعریــف وظایــف 

اساســی وزارت معــارف، تعریــف وظایــف مدیریتــی در ســطح 

مکتــب، ولســوالی، والیــت و اداره هــای مرکــزی، تفویــض 

صالحیــت از مرکــز بــه والیت هــا، تعییــن وظایــف رهــری، 

پالیســی و نظارتــی وزارت معــارف، ترســیم ســاختار تشــکیالتی 

وزارت معــارف از مرکــز تــا مکتــب، جایــگاه تعلیــات اســالمی، 

بدنــه ی  و  چارچــوب  در  آمــوزگار  آمــوزش  و  ســوادآموزی 

تشــکیالتی وزارت معــارف و ارتقــای آموزش هــای آمــوزگار، 

چگونگــی مدیریــت نــر و توزیــع کتــاب و چگونگــی مدیریــت 

نصــاب آموزشــی، بحــث می شــود.

در اعالمیــه آمــده اســت کــه در ایــن ســمپوزیم، مناینــد گان 

ارشــد وزارت هــای معــارف، تحصیــالت عالــی، مالیــه، انکشــاف 

مخابــرات،  اجتاعــی،  امــور  و  کار  زنــان،  امــور   دهــات، 

ــدگان، ریاســت جمهــوری، کمیســیون  مهاجــران و عودت کنن

اصالحــات اداری، جامعــه ی مدنــی، متخصصــان آمــوزش و 

ــرا، کوچی هــا، شــوراهای مکتــب، علــای  ــرورش، اداره ی ات پ

مکاتــب،  آمــوزگاران  و  مدیــران  انکشــافی،  دینــی، رشکای 

ــرد. ــد ک ــت خواهن ــن، رشک ــه و والدی ــوزان نخب دانش آم

ــن  ــزاری ای ــش از برگ ــه پی ــت ک ــه اس ــارف، گفت وزارت مع

ســمپوزیم، مناینــدگان ایــن اداره هــا، در چارچــوب شــش 

گــروه کاری )ســاختار و وظایــف، نصــاب و آمــوزش آمــوزگار، 

سیســتم ها، اصالحــات مالــی، تعلمیــات اســالمی، تعلمیــات 

عمومــی و ســوادآموزی( نشســت های منظــم برگــزار کــرده و 

بــه رأی زنــی پرداختــه انــد.

ــمپوزیم،  ــن س ــه در ای ــت ک ــرده اس ــد ک ــن وزارت، تأکی ای

دیدگاه هــا و نظــرات متامــی اشــراک کنندگان از ســوی کار 

گروه هــا جمــع آوری شــده و در پرتــو آن، روی تغییــر ســاختار 

و وظایــف معــارف، تصمیــم گرفتــه خواهــد شــد.

وزارت معــارف، تأکیــد کــرده اســت کــه بــه اصــالح نظــام 

آموزشــی مبتنــی بــر نیــاز بــازار متعهــد بــوده و در ایــن 

راســتا، اقدامــات عملــی خــود را در ایــن ســمپوزیم همگانــی 

می کنــد.

ــای  ــگاه نیروه ــار در پاس ــک انفج ــه ی ی در نتیج

والیــت  ولســوالی ســنگین  مربوطــات  در  ارتــش 

ــد. ــه ان ــان باخت ــش ج ــاز ارت ــد، 10 رسب هلمن

ــه ای  ــا نــر اعالمی ــد، ب ــول اردوی 215 میون ق

گفتــه اســت کــه حوالــی ســاعت 04:30 صبــح روز 

ــب، پاســگاه  ــان طال شــنبه )7 جــدی(، هراس افگن

نیروهــای ارتــش را در ســاحه ی چرخــکان ولســوالی 

ســنگین والیــت هلمنــد، منفجــر کردنــد.

ــن  ــه ی ای ــه در نتیج ــت ک ــده اس ــه آم در اعالمی

ــد و 4  ــه ان ــان باخت ــش ج ــاز ارت ــداد، 10 رسب روی

ــد. ــده ان ــی ش ــر، زخم ــاز دیگ رسب

قــول اردوی 215 میونــد، گفتــه اســت کــه 4 

ــه در  ــامل ب ــان س ــار ج ــن انفج ــش، از ای ــاز ارت رسب

درگیــری  بــه  بــا هراس افگنــان طالــب،  و  بــرده 

پرداختنــد.

از ســویی هــم، عمــر زواک، ســخنگوی والــی 

ــه  ــد ک ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــد، ب هلمن

ــه هراس افگنــان طالــب  ــداد، تلفاتــی ب در ایــن روی

در دســت  آن  دقیــق  آمــار  امــا  وارد شــده،  نیــز 

ــت. نیس

گــروه طالبــان، مســؤولیت ایــن رویــداد را بــه 

ــاز  ــه 26 رسب ــت ک ــرده اس ــا ک ــه و ادع ــده گرفت عه

ارتــش جــان باختــه انــد؛ ادعایــی کــه از ســوی 

مســؤوالن امنیتــی والیــت هلمنــد، رد شــده اســت.

والیــت هملنــد در جنــوب افغانســتان، مرکــز 

اصلــی گــروه طالبــان اســت. هلمنــد در جریــان 

ســه ســال اخیــر، چندیــن بــار تــا مــرز ســقوط 

ــت  ــن والی ــوالی در ای ــه ولس ــا س ــت و تنه ــش رف پی

بــه گونــه ی کامــل در دســت نیروهــای دولتــی قــرار 

والیــت،  ایــن  ولســوالی های  بقیــه  در  امــا  دارد؛ 

ــور دارد و  ــوالی ها حض ــز ولس ــا در مراک ــت تنه دول

ــت. ــان اس ــراد طالب ــرل اف ــاحات در کن ــه س بقی

ایــن والیــت بــه دلیــل داشــن کشــت زارهای 

گســرده ی تریــاک، محــل مناســبی بــرای تجمــع و 

رسبازگیــری طالبــان اســت. گذشــته از جنگ هــای 

طالبــان  فرماندهــان  از  بســیاری  ایدئولوژیــک، 

ــن  ــگ در ای ــاک، جن ــل تجــارت پرســود تری ــه دلی ب

والیــت را هم چنــان ادامــه می دهنــد.

ســفارت پاکســتان در کابــل، اعــالم کــرده اســت کــه 

متامــی خدمــات بخــش کنســولی اش را رس از روز یک شــنبه 

)۸ جــدی( از رس می گیــرد.

ــل،  ــتان در کاب ــفارت پاکس ــش، س ــاه پی ــه دو م ــک ب نزدی

اعــالم کــرده بــود کــه بخــش کنســولی ایــن کشــور، بــه دلیــل 

ــد  ــدود خواه ــی مس ــان نامعلوم ــا زم ــی، ت ــای امنیت تهدیده

بــود و تنهــا بــرای بیــاران و مــوارد فــوری ویــزا صــادر خواهــد 

کــرد.

گفتــه  زمــان  آن  در  نیــز  افغانســتان  خارجــه ی  وزارت 

بــود کــه ادعــای نگرانی هــای امنیتــی ســفارت پاکســتان 

ــدی  ــه ی ج ــه گون ــتان ب ــت افغانس ــب دول ــل، از جان در کاب

می شــود. بررســی 

نفــر  صدهــا  روزه،  همــه  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 

بــه  ویــزا  گرفــن  بــرای  افغانســتان،  شــهروندان  از 

ــهروندان  ــد. ش ــه می کنن ــتان مراجع ــول گری های پاکس کنس

قســمت  در  کــه  محدودیت هایــی  از  همــواره  افغانســتان 

دارنــد. شــکایت  دارد،  وجــود  پاکســتان  ویــزای  صــدور 

ــب  ــورد نامناس ــزا، برخ ــدور وی ــد ص ــدی رون ــر کن ــزون ب اف

ــی  ــز انتقادهای ــور نی ــن کش ــول گری های ای ــدان کنس کارمن

ــه همــراه داشــته اســت. را ب

نیروهــای کومانــدو بــا راه انــدازی عملیاتــی در مربوطــات 

نیروهــای  از  نفــر   ۸ غزنــی،  والیــت  قره بــاغ  ولســوالی 

امنیتــی را از زنــدان طالبــان آزاد کردنــد.

ــن  ــه اســت کــه ای ــه ای گفت ــا نــر اعالمی ــاع، ب وزارت دف

عملیــات، حوالــی ســاعت 11:00 جمعــه شــب )6 جــدی( 

ــت  ــاغ والی ــوالی قره ب ــکی ولس ــاحه ی موش ــات س در مربوط

غزنــی، راه انــدازی شــده بــود.

ایــن  نتیجــه ی  در  کــه  اســت  آمــده  اعالمیــه  در 

عملیــات، یــک زنــدان طالبــان نابــود شــده و 4 رسبــاز 

ارتــش، 2 رسبــاز پولیــس و 2 نفــر از نیروهــای خیــزش 

انــد. شــده  آزاد  مردمــی، 

والیــت غزنــی، در جنــوب افغانســتان، از والیت هایــی 

ــان در  ــور طالب ــته حض ــال گذش ــی دو س ــه در یک ــت ک اس

آن گســرده بــوده و ایــن گــروه، ســال گذشــته، بــرای چهــار 

شــبانه روز قســمت های زیــادی از ایــن والیــت را تــرف 

کردنــد. گفتنــی اســت کــه در حملــه ی یادشــده ی طالبــان، 

ــد. ــان باختن ــی ج ــر نظام ــی و غی ــش از 300 نظام بی

امــا چنــدی پیــش، نیروهــای امنیتــی بــا راه انــدازی 

عملیــات تصفیــوی ای، ولســوالی جغتــوی ایــن والیــت را 

پــس از دو ســال از وجــود طالبــان پاک ســازی کردنــد.

نیروهــای امنیتــی و دفاعــی، بــا راه انــدازی عملیاتــی، 

دره ی کنتــوا در شــهر پــارون، مرکــز والیــت نورســتان را پــس از 

ــد. ــان آزاد کردن ــرل طالب ــال از کن ۸ س

وزارت دفــاع، پــس از چاشــت روز شــنبه )7 جــدی( بــا نــر 

اعالمیــه ای گفتــه اســت کــه در جریــان ایــن عملیــات، تلفــات 

ســنگینی بــه هراس افگنــان طالــب وارد شــده اســت.

ــای  ــارض، نیروه ــال ح ــه در ح ــت ک ــده اس ــه آم در اعالمی

کامــل  به گونــه ی  کنتــوا  دره ی  در  دفاعــی،  و  امنیتــی 

دارنــد. حاکمیــت 

والیت هــای  از  افغانســتان،  شــال-رشق  در  نورســتان، 

ــه شــمول  ناامــن ایــن کشــور اســت و گروه هــای تروریســتی ب

ــد. ــرده دارن ــور گس ــت حض ــن والی ــده، در ای ــان و القاع طالب

وال اسرتیت ژورنال:
 رهربی طالبان روی آتش بس یک هفته ای به توافق رسیده است

کمیسیون حقوق برش:
 شکایت های انتخاباتی شفاف و عادالنه بررسی شود

برای اصالح ساختار و وظایف وزارت معارف 
سمپوزیم برگزار می شود

کشته شدن 1۰ رسباز ارتش در هلمند

خدمات ویزای سفارت پاکستان در کابل 
از رس گرفته می شود

هشت نفر از نیروهای امنیتی از زندان طالبان 
در غزنی آزاد شدند

دره ی کنتوا در نورستان پس از 8 سال
 از کنرتل طالبان آزاد شد

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 $
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w w w . s u b h e k a b u l . c o m 8ما می نویسیم، شام قضاوت کنید

به  دانشگاه  این  بسن  برای  برنامه ریزی  از  آگاه  منبع  سه 

آمادگی  افغانستان  امریکایی  دانشگاه  که  می گویند  »سی ان ان« 

تلفات  از  یکی  دانشگاه  این  شود؛  بسته  آینده  سال  تا  می گیرد 

کاهش  بر  مبنی  متحده  ایاالت  دولت  پیش بینی  قابل  تصمیم 

قابل مالحظه ی بودجه ی دانشگاه ها است. این دانشگاه به طور 

گسرده یکی از بهرین دانشگاه ها در افغانستان به شار می رود 

و تنها دانشگاهی است که به شیوه ی غربی تدریس می کند. این 

دانشگاه در سال 2006 تأسیس شده و نیمی از دانش جویان آن 

را دخرانی تشکیل می دهند که در دوره ی حاکمیت طالبان حق 

برای  دانشگاه  این  فارغ التحصیالن  از  بسیاری  نداشتند.  آموزش 

می کنند. کار  افغانستان  دولت 

بیش از 60 درصد از بودجه ی این دانشگاه توسط منایندگی 

پرداخت   )USAID( بین املللی  توسعه ی  برای  متحده  ایاالت 

فعالیت  نهاد، منی توانست  این  مالی  پشتیبانی  بدون  و  می شود 

کند. این دانشگاه نتوانسته از این نهاد اطمینان حاصل کند که 

حایت مالی اش را ادامه خواهد داد. بودجه ی کنونی تا ماه می 

سال آینده دوام خواهد کرد. دیوید سدنِی به »سی ان ان« گفت که 

این دانشگاه 2۸ میلیون دالر است. بودجه ی ساالنه ی 

احتالی  شدن  بسته  برای  برنامه ریزی  از  آگاه  منابع  از  یکی 

این دانشگاه گفت: »ما مسؤولیت امانت گونه ای به این دانشگاه، 

دانش جویان و حامیان مالی مان داریم. واقعا مهم است در مورد 

»سی ان ان«  به  منابعی  بزنیم.«  حرف  حالت  بدترین  سناریوی 

گفته اند که به تازگی، »اداره توسعه ی بین املللی امریکا« مالقات 

سفارت  در  افغانستان  امریکایی  دانشگاه  پرسونل  با  جدی ای 

مراحلی  مورد  در  مالقات،  آن  در  آن ها  داشت؛  کابل  در  امریکا 

گرین،  مارک  کردند.  صحبت  پروژه  یک  به  دادن  پایان  برای 

در  ماه  این  اوایل  در  امریکا،  بین املللی  توسعه ی  اداره ی  مدیر 

هیچ  و  داشته  دانشگاه  این  هیأت مدیره ی  با  دیداری  واشنگن، 

از  یکی  است.  نداده  مالی  حایت  تجدید  برای  محکمی  تعهد 

»سی ان ان«  به  امریکا  بین املللی  توسعه ی  اداره ی  سخن گویان 

امریکایی  دانشگاه  هیأت مدیره ی  با  که  مالقاتی  »در  گفت: 

اداره ی  رهری  داشتیم،   2019 دسامر   9 تاریخ  به  افغانستان 

امریکایی  دانشگاه  دیگر  بار  یک  امریکا  بین املللی  توسعه ی 

افغانستان را جدا تشویق کرد تا در منابع حایت مالی اش تنوع 

ایجاد کند؛ منایندگان ما در مکاتبات و مالقات های گذشته این 

هیأت مدیره ی  این  بودند.  رسانده  دانشگاه  اطالع  به  را  موضوع 

مورد  در  تا  دارد  امانت گونه ای  مسؤولیت   که  است  دانشگاه 

امریکا؛  بین املللی  توسعه ی  اداره ی  نه  بگیرد،  تصمیم  آینده اش 

است.« مستقل  نهاد  یک  دانشگاه  این  چون 

با بودجه ی کنونی، برنامه های امسال به پایان می رسد؛ اما این 

دانشگاه مجبور خواهد شد برنامه هایش را برای بسته شدن پس 

آگاه  منابع  از  یکی  پیاده کند.  این دوره،  دانش جویان  فراغت  از 

از برنامه ریزی برای بسته شدن احتالی این دانشگاه گفت: »در 

ماه مارچ، کارمندان بین املللی مان به دنبال شغل های جدیدی 

به  جدیدی  قراردادهای  اپریل  ماه  تا  نتوانیم  اگر  بود.  خواهند 

خواهند  دیگری  شغل های  دنبال  به  آن ها  کنیم،  پیشنهاد  آنان 

می،  ماه  در  دانشگاه  این  درهای  شدن  بسته  صورت  در  رفت.« 

دوره ی  دارند  انتظار  که  افغان  دانش جوی   ۸00 از  بیش  آموزش 

پایان  به  دانشگاه  این  در  را  ارشد شان  کارشناسی  و  کارشناسی 

تالش  نیاز،  صورت  در  ماند.  خواهد  معلق  هوا  روی  برسانند، 

دانش جویانش  به  برای کمک  راه هایی  دانشگاه در جست وجوی 

جهت یافن جاهای دیگری برای به پایان رساندن آموزش شان، 

از این  آگاه دیگر  کار پیچیده و پرزحمتی خواهد بود. یک منبع 

دانشگاه  مانند  کشور،  در  دانشگاهی  »هیچ  گفت:  برنامه ریزی 

برنامه ای  می کنیم  تالش  ما  ندارد.  وجود  افغانستان  امریکایی 

توسعه ی  اداره ی  اما قطع کمک های  بسازیم؛  برای دانش جویان 

بین املللی امریکا، کار غیرمسؤوالنه ای است.« برای افراد درگیر در 

این موضوع، دلیل مشخصی وجود ندارد که چرا اداره ی توسعه ی 

است.  نداده  دانشگاه  به  تعهد رسمی  ای  امریکا هیچ  بین املللی 

خر بسته شدن بالقوه ی این دانشگاه در حالی مطرح می شود که 

دولت ترامپ در حال آماده شدن برای کاهش رسبازان امریکایی 

است. افغانستان  در 

یکی از افراد آگاه از موضع دانشگاه گفت: »به جز این دلیل 

که دولت ترامپ می خواهد پول کمری را در خارج از کشور هزینه 

کند و کمر درگیر موضوعات افغانستان باشد، از هر زاویه ای که 

تغییراتی  ایجاد  در تالش  ما  است.  این مسأله یک معا  ببینیم، 

استیم که آن ها خواسته اند.«

یکی از سخن گویان اداره ی توسعه ی بین املللی امریکا گفت 

که حایت مالی آینده از این دانشگاه نتیجه ی یک »روند رقابتی« 

سازگارکردن  در  دانشگاه  این  توانایی  به  بستگی  و  بود  خواهد 

خودش با توافق نامه ای دارد که با این اداره داشته تا فعالیت هایش 

را بهبود ببخشد و نظارت امانت گونه و کنرل داخلی داشته باشد. 

در  گزارش ها،  برخی  که  گرفت  صورت  آن  از  پس  توافق نامه  این 

بوش،  الرا  دادند.  هشدار  دانشگاه  این  پول های  مدیریت  مورد 

بانوی اول پیشین امریکا، پنج سال پس از آغاز جنگ افغانستان، 

این دانشگاه را تأسیس کرد.

گفت:  بوش  دولت  کارکنان  ستاد  رییس  مک براید،  آنیتا 

هم چنان  و  عالی  تحصیالت  به  تعهدی  دانشگاه،  یک  »تأسیس 

ایاالت  دولت  بود.«  افغانستان  در  استعداد  شناخن  رسمیت  به 

متحده می خواست آن ها را در کشور خود شان آموزش دهد. برای 

بودجه ی  و  مدیریت  اداره ی  با  دانشگاه،  این  هزینه های  تأمین 

کله  و  رس  بسیار  امریکا  بین املللی  توسعه ی  اداره ی  و  امریکا 

توسط  دانشگاه  آن  شدن  اداره  شدیم.  موفق  رسانجام  اما  زدیم؛ 

بر  کلی  مترکز  در  آموزش،  که  می کرد  تأکید  اساسا  بوش،  خانم 

دانشگاه  این  می ترسم  بود.  مهم  بسیار  افغانستان  دوباره سازی 

که  موضعی  و  ما  خودمنایی های  کلی  راه برد  درگیر  ناخواسته 

شود.  داریم،  افغانستان  به  راجع  متحده  ایاالت  دولت  عنوان  به 

امنیت هم چنان بزرگ ترین سد در برابر این دانشگاه است و اگر 

ُرک بگویم، امنیت به طور عمومی، سد بزرگی برای پیش رفت و 

است.« زنان  توان مندسازی 

نبوده  امان  در  افغانستان  طوالنی  جنگ  از  هم  دانشگاه  این 

است. این دانشگاه می گوید در حمله ای که بر آن در سال 2016 

توسط طالبان صورت گرفت، 15 تن کشته شدند و این دانشگاه 

دانشگاه  این  کارمندان  از  تن  دو  شد.  بسته  ماه  هفت  مدت  به 

بیرون از محوطه ی آن ربوده شدند و بیش از سه سال اسیر بودند 

تا این که در تبادله ای در پاییز امسال، آزاد شدند. دانش جویانی 

که در تهاجم طالبان بر آنان حمله شده بود، در سال های اخیر 

فارغ شده اند. در ابتدا، دولت امریکا متام هزینه های این دانشگاه 

را پرداخت می کرد. این نهاد در سال های اخیر توانسته تا از منابع 

مالی دیگری نیز بهره برد؛ اما شیوه ی مدیریت امورات مالی اش 

موشکفانه بررسی شد.

بازرس ویژه ی ایاالت متحده برای بازسازی افغانستان، در اوایل 

این  یادآور شده بود  ارائه کرد که در آن  امسال گزارشی به کنگره 

دانشگاه »بیش از 63 میلیون دالر را از سال 2012 به این سو از 

نتایج آن گزارش  از  با برخی  دست داده است.« مقامات دانشگاه 

مخالفت کرده و گفتند که در واقع هیچ بخشی از آن پول ها از دست 

نرفته بود؛ اما با این وجود، مأموریت کاهش هزینه ها را آغاز کردند.

را  هزینه ها  گذشته،  سال  در  که  می گویند  دانشگاه  مقامات 

در  جدید  هزینه های  اصالح  و  سفر  کاهش  پرسونل،  کاهش  با 

اداره ی  به نظر می آید که  اما  اند؛  حدود 15 درصد کاهش داده 

توسعه ی بین املللی امریکا، روی الگوی جدیدی برای پول هایی 

نهاد،  این  است.  کرده  مترکز  می کند،  خرج  افغانستان  در  که 

دانشگاه را تشویق کرد تا از طریق یکی از برنامه های جدید این 

درخواستی  که  برنامه ای  کند؛  مالی  حایت  درخواست  نهاد، 

سازمان های گوناگون را در یک فضای رقابتی می پذیرد که توانایی 

مهارت های  دادن  یاد  با  را  افغان  زنان  و  مردان  شدن  استخدام 

برنامه که »تحصیالت عالی  این  بهبود می بخشد.  آنان،  به  کاری 

پیش رفته برای انکشاف افغانستان« نام دارد، اولین دور کمک های 

می دهد.  درخواست کننده ها  از  یکی  به  آینده  سال  را  مالی اش 

داشت. رقابت دشواری خواهند  راستا،  این  در  دانشگاه  مقامات 

ِسدنی گفت: »امید مان را از دست نداده ایم. بسته شدن این 

دانشگاه یک مناد بزرگ سیاسی خواهد بود. دانشگاه امریکایی 

یک  عنوان  به  متحده  ایاالت  که  است  کاری  بهرین  افغانستان 

میراث مثبت از خود به جا گذاشته است. این دانشگاه، منایان گر 

در  آموزش  باکیفیت ترین  ما  است.  صلح آمیز  آینده ی  برای  امید 

رسارس افغانستان را ارائه می کنیم و دانش جویان ما همین اکنون 

نیز در پست های رهری حکومت افغانستان و در بخش  نهادهای 

ناسودبر حضور دارند.« قانون اختیارات دفاع ملی ایاالت متحده 

که دو هفته پیش امضا شد، شامل حایت از »نهادهای تحصیالت 

عالی مختلط در کابل« است. برخی از منایندگان کنگره، به دلیل 

مسائل زبانی، معتقدند که حایت از این دانشگاه اجبارا و به طور 

قانونی باید ادامه یابد.

یکی از سخن گویان اداره ی توسعه ی بین املللی امریکا گفت 

که آن ها با کنگره کار خواهند کرد تا این قانون را ایجاد و هم چنان 

واجد  که  افغانستان  در  عالی  تحصیالت   نهادهای  »چشم انداز 

رشایط حایت استند را بازبینی کنند.«

احتامل بسته شدن دانشگاه  امریکایی افغانستان در صورت قطع کمک های دولتی

نویسنده: کایلی اتوود – سی ان ان
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