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کمیسیون انتخابات:

اقدام شرکای انتخاباتی
مخالف قانون انتخابات است

کمیســیون مســتقل انتخابــات،
میگویــد کــه کارهــای تجزیــه و
تحلیــل نتیجــهی انتخابــات در
 27والیــت ،تکمیــل شــده و اگــر
مشــکل هفــت والیــت دیگــر تــا
رازق اختیاربیگ
یکــی دو روز بعــد حــل نشــود،
کمیســیون بــا توجــه بــه صالحیتهــای قانونـیای کــه
دارد ،نتیجــهی ابتدایــی انتخابــات را اعــام خواهــد
کــرد.
علــی افتخــاری ،ســخنگوی کمیســیون
انتخابــات ،بــه روزنامـهی صبــح کابــل میگویــد ،اگــر
رشکای انتخابــات بــا کمیســیون در مــورد هفــت والیت
همــکاری نکننــد ،کمیســیون بــا اســتفاده از صالحیت
قانون ـیای کــه دارد ،نتیج ـهی ابتدایــی  27والیــت را
اعــام خواهــد کــرد.

گفتوگوهای صلح بین
امریکا و طالبان از رس گرفته شد
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ارباب بزرگ مذاکره را آغاز کرد
اینبار توافقنامه امضا میشود؟
رونــد مذاکــرات صلــح میــان مناینــدگان امریــکا و
گــروه طالبــان ،بــار دیگــر بــه جریــان افتــاد .برخــی
از منابــع امریکایــی بــه رســانههای افغانســتان ...
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ایران از پروسهی صلح به رهربی
حکومت افغانستان پشتیبانی کرد
گفتوگوهــای صلــح میــان مناینــدگان ایــاالت
متحــدهی امریــکا و طالبــان ،بهگونــهی رســمی ،در
دوحــه پایتخــت قطــر ،از رس گرفتــه شــده اســت.

7

2

برنامههایی برای کاهش آلودگی
هوا در کابل روی دست
گرفته شده است

گفتوگو
گفتوگو با مصطفا صمدی
( شاعر )

در افغانستان منتقدان
تنبل داریم؛ نه شاعر تنبل

مســؤوالن ادارهی ملــی حفاظــت از محیــط
زیســت ،میگوینــد کــه برنامههایــی بــه منظــور
کاهــش آلودگــی هــوا در شــهر کابــل ،روی دســت
گرفتــه شــده اســت.

شــعر افغانســتان و شــاعران بــه دنبــال جریان شــعر
گفتــار اســتند و هیــچ شــاعری در تــاش آن نیســت
کــه بــه شــعر زبــان دســت یابــد ...

پیکر شهروند افتخاری افغانستان
به جاپان منتقل شد
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بازار پنهان فروش داروهای تقویت جنسی
در کابل

متایــل بــه برقــراری رابط ـهی جنســی طوالنیتــر میــان
زوجهــا ،از دیــر زمانــی بــه ایــن ســو ،رایــج بــوده و ایــن
موضــوع بــر هیــچ کســی پوشــیده نیســت؛ امــا مشــکالت
جنســی فراوانــی ماننــد انــزال زودهنــگام ،بیمیلــی بــه
ایجــاد رابطــه و یــا نعــوذ دیرهنــگام از مشــکالتی بــه شــار
م ـیرود کــه علــم و طــب بــرای یافــن راه حــل آن دســت
بــه کار شــده و نتایــج خوبــی هــم گرفتــه اســت .امــروزه
محصــوالت زناشــویی و داروهــای تقویــت جنســی ،دیگــر
موضــوع پوشــیدهای نیســت و بیشــر زوجهــا یــا از آن
اســتفاده کــرد ه یــا در مــورد آن چیزهایــی شــنیده انــد.
اســتفاده از محصــوالت زناشــویی و داروهــای تقویــت
جنســی بــرای آن اســت کــه زوجهــا رابطــهی جنســی

زندگی به رنگ زن
مطابــق قوانیــن نافــذهی افغانســتان ،ازدواجهــای
اجبــاری ،زیــر ســن ،بــد و بــدل جــرم پنداشــته شــده و هــر
شــخصی کــه ایــن عمــل را مرتکــب شــود ،مــورد تحقیــق،
تعقیــب و مجــازات قــرار میگیــرد.

موفقــی داشــته و از آن راضــی باشــند؛ امــا انــزال
زودهنــگام در مــردان یــا بیمیلــی در یکــی از زوجهــا
باعــث تلــخ شــدن آن شــده و بــر خــاف آنچــه اغلــب
ممکــن اســت تصــور شــود ،رابطــهی جنســی بــه هیــچ
وجــه رضایتبخــش نباشــد .ایــن نارضایتــی یــا ناکامــی،
تأثیــرات بــدی روی روابــط غیرجنســی زوجهــا نیــز
میگــذارد.
مشــکالت جنســی در میــان زوجهــای زیــادی وجــود
دارد؛ امــا دلیــل ایــن کــه بــه چنیــن مشــکالتی پرداختــه
منیشــود ،تابوهــای اجتامعــی ،محافظــهکاری و ننــگ
دانســن مشــکالت جنســی در میــان مــردم اســت.
بیــاری جنســی ممکــن اســت بــرای ...
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بنبستهای پس از بُن
هژده سال از موج تحول نوین در سیاست و حکومت
افغانستان گذشت .پس از حمالت یازدهم سپتامرب
از سوی القاعده بر دو مرکز بزرگ تجارتی جهان در
امریکا ،ایاالت متحده ،بر اثر تهدید و خسارهی شدید
از جانب جهادیسم و تروریسم بیناملللی ،وارد نربد
افغانستان شد .این امر موجب رضایت و پیروزی
گروههای ضد طالبان شد .نیرویهای جبههی متحد
شامل به رهربی شادروان احمدشاه مسعود ،در برابر
طالبان میجنگیدند .جزماندیشی و روایت ایدئولوژیک
طالبان برای حکومتداری با نظم «امارتی» مورد پذیرش
جناحهای دیگر قرار منیگرفت و هیچ پذیرش و سازگاری
میان طالبان و رسان جبههی متحد شامل وجود نداشت.

جربی که به فرار از منزل انجامید

امــا بــا وجــود ایــن قوانیــن ،عرفهــای ناپســند ،جــای
بیشــری را در جامعــه بــاز کــرده کــه تطبیــق قوانیــن را
مختــل کــرده اســت.
اگــر بــه قریههــا ،ولســوالیها و والیتهــای دورتــر،

بــه وضعیــت زندگــی زنــان دیــده شــود ،هویــدا اســت کــه
بــر تصمیمگیریهــا در زندگــی زنــان تنهــا و تنهــا عــرف و
عنعنــات مردســاالرانه حاکــم اســت و حــرف آخــر را بــزرگان
قــوم بــا توجــه بــر عــرف و عنعنــات حاکــم میزننــد.

جنگ جبههی متحد با طالبان به بنبست نظامی رسیده
بود؛ اما با مداخلهی نظامی ایاالت متحده و ایجاد
حکومت جدید خامته یافت .مهم همین نکته است که
پایان جنگ طالبان با رسان گروههای قومی در آن زمان
به اثر یک توافق سیاسی صورت نگرفت .ورود نظامی
ایاالت متحده ،نظم پس از  2001را رقم زد .روایتهای
عرفی-مذهبی جایش را به ارزشهای جهانشمول و
لیربالیستی در عرصههای سیاست ،اجتامع و اقتصاد
خالی کرد .کنفرانس بُن برگزار شد و سبب ایجاد نظم
جدید سیاسی شد.
نظم پس از  ،2001طالبان را به عنوان یک گروه
شکستخورده دید و برای ایجاد ...
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یکــی از عمدهتریــن عواملــی کــه بیشــر دخــران را بــه
فــرار از منــزل وا م ـیدارد ،عــرف ناپســندی بــه نــام ازدواج
اجبــاری اســت .در روایــت امــروز میپردازیــم بــه ماجرایــی
شــهابه یکــی از دخــران ...
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اشکهای
استاد «گلزمان»
مشــهور اســت کــه در افغانســتان زنــدهی
خــوب و مــردهی بــد نداریــم؛ امــا کاش ایــن
رســم قدیمــی و کهنــه تغییــر کنــد و آدمهــا
پیــش از آن کــه از جریــان رقابــت (زندگــی)
خــارج شــوند ،قــدر شــده و بــه آرزوهــای شــان
برســند .اســتاد گلزمــان ،هرنمنــد قدیمــی
افغانســتان کــه بســیاری ،بــا صــدا و هــر او
زندگــی کــرده و حــس نوســتالژیک دارنــد ،از
بــد روزگار ،آشــکارا بــا پهنــای صورتــش اشــک
میریــزد .گلــهای هــم نیســت؛ چــون اگــر
هــر ،احســاس رقیــق و انســانی در مناســبات
فکــری و اجتامعــی مــا حاکــم میبــود کــه
شــاهد ایــن همــه ناهنجــاری و نامــرادی
منیبودیــم .هــر ،تعامــل بــا دل و جــان
اســت ،فــدا شــدن در راه عشــق و کســانی
کــه محــو و غــرق در هــر انــد ،دســت از دیگــر
چیزهــا شســته انــد .تاریــخ هــر افغانســتان
چنیــن مردانــی را بــه خــود دیــده اســت کــه در
فقــر تهمــن شــده انــد؛ امــا هــر ،رشف و عــزت
خــود را نفروختــه انــد .آنهــا عاشــق انــد نــه
کاســب .تفــاوت هرنمنــد واقعــی بــا کســانی که
از هــر نــان میخورنــد ،زیــاد اســت .اســتاد
گلزمــان شــاید یکــی از آخریــن بازمانــدگان
هرنمنــدان گردنفــراز ایــن رسزمیــن باشــد
کــه مــا فقــط مدالهــای روی ســینه ،شــملهی
لنگــی و تقدیرنامههایــش را دیــدهایــم ،نــه
درد دل و آرزوهایــش را« .اولمیــر ،ســاربان»
و  ...همــه در فقــر زیســتند و رسبلنــد رفتنــد.
آنهــا چــون عاشــقان جــاودان بودنــد ،مــردم
پــس از دهههــا هنــوز هــم بــا آثــار و صــدای
شــان زندگــی میکننــد .عاشــق کــه باشــی،
محــو عشــقی نــه کاســب .کاســبان هــر
کــه هــر را قربــان قدمهــای هــر خــس و
خاشــاک کــردهانــد ،ماهانــه دههــا هــزار دالــر
درآمــد دارنــد؛ امــا گلزمــان کــه فهــم ،درک و
ســابقهی طوالنــی در هــر دارد ،بایــد از فــرط
نامرادیهــا در روزگار کهنســالی ،بغضــش
بشــکند و گریــه کنــد!
اشــکهای گلزمــان ،تنهــا اشــکهای
او نــه ،کــه فریــاد هــر ایــن رسزمیــن اســت.
فریــادی بــه بلنــدای آســان از جــر زمانــه،
از جامعــه ،تاریــخ و زمــامداران بیهــر
ایــن رسزمیــن کــه نــه خــود هــری دارنــد
و نــه قــدر هــر و هرنمنــد را میداننــد.
اشــکهای گلزمــان در واقــع بغــض و خشــم
هرنیســت اســت کــه همیشــه در کنــج عزلــت
و بیپناهــی اش مهجــور و بیکــس مانــده
اســت .اشــکهای گلزمــان ،اگــر اشــک
هــر و هرنمنــد نباشــد ،فریــاد بلنــد یــک مــرد
کــه اســت؛ مــردی کــه ســعی کــرده اســت،
یــک عمــر بــا عــزت و رشافــت زندگــی و همــه
چیــزش را وقــف هــر و خوشــی دیگــران کنــد.
یقینــا ایــن اشــکهای دردآور ،نخســتین
آه پرســوز یــک مــرد نبــوده و آخریــن آن نیــز
نخواهــد بــود .در کشــوری کــه هــر کســی،
تــا توانســت بــا پولهــای مــردم و بــادآورده
برخــوردار و فرادســت شــد تــا هــر و هرنمنــدان
فرودســت باشــند؛ فرودســتانی کــه بــه دنبــال
آرزوهــا و آرمانهــای شــان نــه ،کــه خواهــان
امکانــات اولیــهی زندگــی ،مثــل رسپنــاه و
یــک ســفره اســتند .رشم و ننــگ ســفرهی ایــن
فرودســتان ،معطــوف و متوجــه کســانی اســت
کــه نــگاه ابــزاری بــه آنهــا داشــته و فقــط در
روزهــای ســخت بــه یــاد شــان میافتنــد ،نــه
در زمــان آرامــش!
رویــه و برخــورد جامعــه بــا هــر و هرنمنــد،
میتوانــد آیینــهی متاممنــای آینــده و هــر
ایــن رسزمیــن باشــد .نســل امــروز و عاشــقان
هــر ،وقتــی اشــکهای پیشکســوت و پیــر
هــر کشــور شــان را ببیننــد ،بــا چــه انگیــزه
و توانــی ،دل و جــان در راه عشــق و هــر
بگذارنــد؟ هرنمنــدان ،آورنــدگان زندگــی
انــد ،نــه مــرگ .اگــر حکومــت و زمــامداران
مــا میخواهنــد کــه مــردم و فرزنــدان ایــن
رسزمیــن زنــده باشــند و زندگــی کننــد ،بایــد
درد و خواســت هرنمندانــی مثــل اســتاد
گلزمــان را ببیننــد .ننــگ اســت بــر کشــوری
کــه اســتاد هــرش از درد اشــک بریــزد.

کمیســیون مســتقل انتخابــات ،میگویــد کــه کارهــای
تجزیــه و تحلیــل نتیجــهی انتخابــات در  27والیــت ،تکمیــل
شــده و اگــر مشــکل هفــت والیــت دیگــر تــا یکــی دو روز بعــد
حــل نشــود ،کمیســیون بــا توجــه بــه صالحیتهــای قانون ـیای
کــه دارد ،نتیجــهی ابتدایــی انتخابــات را اعــام خواهــد کــرد.

قــرار اســت امــروز یکشــنبه (17قــوس) بــار دیگــر نشســت
مشــرکی را بــا نهادهــای ناظــر داخلــی و خارجــی ،نهادهــای
کمککننــده بــه انتخابــات افغانســتان ،احــزاب سیاســی،
مناینــدگان نامــزدان و رســانهها برگــزار و بــه اعرتاضــات و
پرسـشهای معرتضــان پاســخ ارائــه کننــد .ایــن درحالــی اســت
کــه پیــش از ایــن تیــم ثبــات و همگرایــی بــه رهــری عبداللــه
عبداللــه ،نیــز گفتــه بــود کــه ایــن نشســت بــا پادرمیانــی دفــر
ســازمان ملــل در کابــل تــدارک دیــده شــده اســت تــا در آن
کمیســیون بــه نگرانیهــا و پرســشهای تکتهــای انتخاباتــی
معــرض پاســخ بدهــد؛ امــا علــی افتخــاری میگویــد کــه ایــن
نشســت از ســوی کمســیون انتخابــات بــه منظــور رفــع ابهامــات

علــی افتخــاری ،ســخنگوی کمیســیون انتخابــات ،بــه
روزنامــهی صبــح کابــل میگویــد ،اگــر رشکای انتخابــات بــا
کمیســیون در مــورد هفــت والیــت همــکاری نکننــد ،کمیســیون
بــا اســتفاده از صالحیــت قانونـیای کــه دارد ،نتیجـهی ابتدایــی
 27والیــت را اعــام خواهــد کــرد .آقــای افتخــاری میگویــد:
«نتیج ـهی ابتدایــی انتخابــات از بیســت و هفــت والیــت تجزیــه
و تحلیلــش کامــل و آمــادهی اعــام اســت .اگــر همــکاریای
در ایــن مــورد صــورت نگیــرد ،کمیســیون در نهایــت تــا چنــد
روز دیگــر بــه اســاس صالحیتهایــی کــه دارد ،در مطابقــت
بــه قانــون و طرزالعملهــا در مــورد اعــام نتیجــهی ابتدایــی
انتخابــات تصمیــم خواهــد گرفــت».
آقــای افتخــاری همچنــان میگویــد کــه رشکای انتخاباتــی
کمیســیون ،خــاف قانــون عمــل میکننــد و بــه جــای ایــن
کــه اعرتاضــات و شــکایتهای شــان در مطابقــت بــه قانــون
بــه مرجــع اصلــی آن کــه کمیســیون شــکایات اســت ثبــت
کننــد ،مانــع بازشــاری آرا در هفــت والیــت شــده و مســؤولیت
ایــن کار نیــز بــه عهــدهی کســانی اســت کــه اقــدام بــه چنیــن
کاری کــرده انــد.
بــر بنیــاد اطالعــات ســخنگوی کمیســیون انتخابــات،

دایــر میشــود و هــدف آن ،ایــن اســت کــه احــزاب سیاســی،
رشکای انتخاباتــی کمیســیون و نهادهــای ناظــر و در نهایــت
کل مــردم بداننــد کــه کمیســیون هیــچ گونــه اقــدام فراقانونــی
انجــام نــداده اســت.
توگــو بــا روزنامــهی صبــح کابــل
آقــای افتخــاری در گف 
افــزود« :بــه ادامــهی صحبتهــای معلوماتــیای کــه داشــتیم
یــک بــار دیگــر رشکاری انتخاباتــی ،نهادهــای ناظــر و احــزاب
سیاســی را خواســتیم کــه در یــک نشسـ ِ
ـت بــاز اشــراک کننــد
کــه در آن رســانهها هــم میتواننــد حضــور داشــته باشــند؛ البتــه
حضــور رســانهها اختیــاری اســت .مــا میخواهیــم یــک نشســت
معلوماتــی را داشــته باشــم و جزئیاتــی را کــه تــا حــاال مــا پیــش
رفتیــم و کارهایــی را کــه مطابــق قانــون و مقــررات انجــام دادهایم
کمیســیون میخواهــد کــه ایــن معلومــات را بــا نهادهــای ناظــر،
رشکای انتخاباتــی و احــزاب سیاســی رشیــک کنــد».
او میگویــد کــه برخــی از پرســشهای احــزاب سیاســی
و رشکای انتخاباتــی قبــا دریافــت شــده اســت؛ امــا بــرای
ایــن کــه بــه پرســشهای بیشــر معرتضــان کــه احتــاال
بســیار کلیــدی هــم باشــند و در هــان لحظــه مطــرح شــود،
یــک ســاعت وقــت بیشــر اختصــاص داده شــده تــا متــام
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نگرانیهــا در مــورد کارکردهــای کمیســیون انتخاباتــی رفــع
شــود .کمیســیون انتخابــات بــاور دارد کــه شــاری از احــزاب
و یــا رشکای انتخاباتــی احتــاال در خــاء معلوماتــی قــرار
دارنــد و تصــور میکننــد کــه کمیســیون بــر خــاف قانــون
عمــل میکنــد.
آقــای افتخــاری همچنــان میگویــد کــه احتــاال در ایــن
نشســت در مــورد هفــت والیــت باقیمانــده مســائلی مطــرح
نشــود؛ امــا کمیســیون امیــدوار اســت کــه معرتضــان از راه
قانونــی اقــدام بــه ثبــت اعرتاضــات و شــکایات شــان بکننــد تــا
پروســهی انتخابــات و اعــام نتیجــهی ابتدایــی بیشــر از ایــن
بــا مشــکل روب ـهرو نشــود؛ در غیــر آن بــه گفتــه او ،کمیســیون
بــه زودی در مــورد اعــام نتیج ـهی ابتدایــی انتخابــات تصمیــم
خواهــد گرفــت.
او میگویــد« :کمیســیون بــه انــدازهی کافــی بــه رشکای
انتخاباتــی وقــت داده اســت .بارهــا خواســته کــه بیاییــن اجــازه
بتیــن تــا کــه پروس ـهی بازشــاری انجــام شــود .اگــر اعــراض
داریــن و یــا ایــن کــه اگــر اســنادی داریــن ،آدرس رســمی و
قانونــی بــرای رســیدگی بــه شــکایات و اعرتاضهــا وجــود دارد
کــه کمیســیون شــکایات انتخاباتــی اســت و در واقــع هــان
فلســفهی وجــودی کمیســیون شــکایات انتخاباتــی هــم همیــن
اســت؛ امــا متأســفانه ایــن اجــازه داده نشــده اســت تــا هنــوز.
بــدون شــک مشــکل پیــش آمــده متوجــه رشکای انتخاباتــی
کمیســیون اســت و بســیار واضــح اســت کــه ایــن کار رشکای
انتخاباتــی در مخالفــت رصیــح بــا قانــون اســت و هیــچ کــس
بــه لحــاظ قانونــی حــق نــدارد جلــو کار کمیســیون را بگیــرد».
کمیســیون انتخابــات در حالــی میگویــد احتــاال در جریان
چنــد روز دیگــر در مــورد اعــام نتیجــهی ابتدایــی انتخابــات
تصمیــم خواهــد گرفــت ،کــه از زمــان برگــزاری انتخابــات بیشــر
از دومــاه وقــت میگــذرد؛ امــا بــه دلیــل آنچــه اعــال تقلــب
گســرده در انتخابــات خوانــده میشــود ،هنــوز مشــخص
نیســت کــه نتیجــهی انتخابــات بــه ایــن زودی اعــام خواهــد
شــد یــا خیــر.
تیــم ثبــات و همــکاری معــرض اســت کــه تیــم «دولتســاز»،
بــه رهــری ارشفغنــی ،تقلــب ســازمانیافته انجــام داده و
کمیســیون نیــز بــه نفــع آنهــا کار میکنــد .هــواداران ایــن تیــم،
چنــد روز اســت کــه در والیــات مختلــف اقــدام بــه اعرتاضــات
گســرده کــرده و همــهروزه بــا شــعار علیــه تقلــب بــه جادههــا
میریزنــد و خواســتار رســیدگی بــه تقلبهــای انتخاباتــی انــد.
بــا ایــن همــه نهادهــای ناظــر انتخابــات نیــز میگوینــد،
هــر چنــد کــه کار کمیســیون انتخابــات بــا مشــکالت زیــادی
بــه همــراه اســت و تقلــب نیــز در انتخابــات ریاســتجمهوری
صــورت گرفتــه اســت؛ امــا معرتضــان بایــد بــه کارمنــدان
کمیســیون اجــازه دهنــد کــه رونــد بازشــاری آرا در هفــت
والیــت باقیمانــده انجــام و نتیجــهی ابتدایــی هرچــه زودتــر
اعــام شــود.

ارباب بزرگ مذاکره را آغاز کرد؛ اینبار توافقنامه امضا میشود؟
سیدمهدی حسینی
رونــد مذاکــرات صلــح میــان مناینــدگان امریــکا و
گــروه طالبــان ،بــار دیگــر بــه جریــان افتــاد .برخــی از
منابــع امریکایــی بــه رســانههای افغانســتان گفتــ ه انــد،
زملــی خلیــلزاد فرســتادهی ویــژهی امریــکا بــرای صلــح
افغانســتان ،روز شــنبه ( 16قــوس) مذاکــرات صلــح را بــا
مناینــدگان طالبــان در دوحــه پایتخــت قطــر ،از رس گرفتــه
اســت .ایــن منابــع امریکایــی ،همچنــان بیــان کــرده
کــه در ایــن دور مذاکــرات ،دو طــرف پیرامــون کاهــش
خشــونتها در افغانســتان مترکــز خواهنــد داشــت و در
عیــن حــال ،چگونگــی مذاکــرات بیناالفغانــی و برقــراری
آتشبــس ،بخشــی از مذاکــرات آقــای خلیــلزاد بــا
طالبــان خواهــد بــود.
خلیــلزاد ،هفتــهی گذشــته بــه کابــل آمــده بــود و
بــا رهــران سیاســی حکومــت وحــدت ملــی پیرامــون
چگونگــی پیشبــرد مذاکــرات صلــح ،دیــدار و گفتوگــو
کــرد .در ایــن دیــدار ،رییسجمهــور غنــی و زملــی
خلیــلزاد ،در خصــوص آتشبــس رسارسی و پرداخــن
بــه مشــکل مخفیگاههــای طالبــان در بیــرون از مرزهــای
افغانســتان بــه منظــور دســتیابی بــه صلــح پایــدار،
مترکــز داشــتند .آقــای غنــی خطــاب بــه خلی ـلزاد تأکیــد
کــرد کــه هــم مســألهی آتشبــس و هــم مخفیگاههــای
طالبــان در مذاکــرات صلــح ،جــدی گرفتــه شــود.
منظــور از «اربــاب بــزرگ» هــان ایــاالت متحــدهی
امریــکا اســت کــه دلــش خواســت مذاکــره میکنــد و
دلــش نخواســت لغــو میکنــد .همیــن اربــاب بــزرگ ،یــک
گــروه رسکــش کــه معتقــد بــه هیچگونــه نظــام دموکراتیــک
نیســت را رس میــز مذاکــره حــارض کنــد .بــه عبــارت دیگــر،
طالبانــی کــه بــا خشــونت و قتــل عــام آمیختــه شــده،
واشــنگنت قــادر شــد کــه حداقــل امیــدی را بــرای اســتقرار
صلــح در افغانســتان احیــا کنــد .مذاکراتــیکــه یــک بــار
لغــو شــده بــود ،اکنــون مجــددا از رس گرفتــه میشــود و
احتــال م ـیرود کــه امریــکا و طالبــان مســودهی از قبــل
نوشــته شــده را بــا تغییــرات جزئــی ،امضــا کننــد.
شــاری از اعضــای پیشــین طالبــان نســبت بــه
آغــاز مذاکــرهی مجــدد طالبــان و امریکاییهــا ابــراز
خوشبینــی میکننــد کــه ایــنبــار مســودهی توافقنامــه

از ســوی دو طــرف امضــا خواهــد شــد .مولــوی قلمالدیــن،
عضــو پیشــین طالبــان ،بــه روزنامــهی صبــح کابــل
میگویــد ،ایــن گــروه همــواره آمــادهی امضــای توافقنامــه
بــا امریــکا بــود و اکنــون کــه ایــن مذاکــرات از رس گرفتــه
شــده ،مؤفقانــه بــه پایــان خواهــد رســید.
بــه گفتــهی ایــن عضــو پیشــین گــروه طالبــان ،پــس
از امضــای تافقنامــه ،ظــرف دو روز آینــده ،آتشبــس
میــان نظامیــان امریکایــی و جنگجویــان طالبــان
برقــرار خواهــد شــد و ایــن آتشبــس ،منجــر بــه کاهــش
خشــونتها در افغانســتان میشــود .از جانــب دیگــر،
مولــوی قلمالدیــن باورمنــد اســت کــه بــا آغــاز مذاکــرات
بیناالفغانــی ،آتشبــس دایمــی میــان دولــت افغانســتان
و گــروه طالبــان برقرارخواهــد شــد.

خلیلزاد ،هفتهی گذشته به کابل
آمده بود و با رهربان سیاسی
حکومت وحدت ملی پیرامون
چگونگی پیشبرد مذاکرات صلح،
دیدار و گفتوگو کرد .در این دیدار،
رییسجمهور غنی و زملی خلیلزاد،
در خصوص آتشبس رسارسی و
پرداخنت به مشکل مخفیگاههای
طالبان در بیرون از مرزهای
افغانستان به منظور دستیابی به
صلح پایدار ،مترکز داشتند.
او معتقــد اســت ،وقتــیکــه توافقنامــه میــان امریــکا
و طالبــان امضــا شــد ،در واقــع بزرگتریــن گام بــرای
رســیدن بــه صلــح دایمــی در کشــور برداشــته میشــود
و پــس از آن ،مذاکــرات بیناالفغانــی بــدون قیــد و رشط
رشوع میشــود کــه ایــن امــر زمینــهی یــک آتشبــس
دایمــی را در افغانســتان مهیــا میســازد.
مولــوی قلمالدیــن میگویــد ،گــروه طالبــان هنــوز
هــم ،دولــت کابــل را بــه رســمیت منیشناســد و بــا دولــت
کنونــی ،مذاکــره هــم منیکنــد؛ ایــن گــروه تحــت چــر
اجــاع ملــی کــه دولــت جزئــی از آن باشــد ،وارد مذاکــره
میشــود کــه در ایــن اجــاع ملــی ،سیاســیون افغانســتان،
احــزاب سیاســی و شــار دیگــری از جریــان داخلــی
حضــور خواهنــد داشــت .اعضــای پیشــین گــروه طالبــان

تأکیــد دارنــد ،در اجــاع ملــی ،طرفهــا بــه یــک توافــق
خواهنــد رســید تــا حکومــت آینــده بــا چــه ســازوکاری بــه
وجــود آیــد کــه قابــل قبــول همــهی طرفهــا باشــد.
بــا ایــن همــه ،ســال  2019میــادی ،ســال مذاکــرات
صلــح میــان امریکاییهــا و طالبــان بــود کــه در نفــس
خــود ،پیرشفتهــای قابــل مالحظــهای را بــرای ختــم
منازعــات مســلحانه در افغانســتان ،بــه جــود آورده اســت.
هرچنــد در جریــان مذاکــرات ،چالشهــای میــان دو
طــرف بــه وجــود آمــد کــه مــدت ســه مــاه ،مذاکــرات را بــا
ســکتگی روب ـهرو کــرد؛ امــا اکنــون ،مذاکــرات بــار دیگــر
بــه مســیر اصلــی خــود بــاز گشــته اســت کــه ایــن امــر
خوشبینیهایــی را در جهــت اســتقرار صلــح دایمــی در
افغانســتان بیشــر کــرده اســت.
مفهــوم اســتقرار صلــح پایــدار بــه یکــی از مهمتریــن
مفاهیــم بنیــادی در میــان نخبــگان جامع ـهی افغانســتان
مبــدل شــده اســت کــه ذهــن و ضمیــر همـهی طرفهــا را
در جهــت زیسـت مســاملتآمیز زندگــی در کنــار همدیگــر
بــه دور از جنــگ و منازعــه ،مشــغول کــرده اســت .عدالــت،
عقالنیــت ،حاکمیــت قانــون ،قــدرت نظامــی و سیاســی،
حقــوق شــهروندی ،آزادی عقیــده ،آزادی بیــان و برابــری در
متــام ســطوح زندگــی ،از شــاخصههای اساســی اســت کــه
بــه صلــح دایمــی معنــا میبخشــد .بنــا بــر ایــن ،تأمیــن
صلــح پایــدار زمانــی در جامع ـهی افغانســتان امکانپذیــر
میشــود کــه یــک مصالحــهی ملــی (مــردم ،دولــت،
طالبــان) شــکل گیــرد و از طریــق گفتــان مصالحــه بــه
توافــق برســند .معیــار گفتــان در جهــت تأمیــن صلــح
ایجــاب میکنــد کــه طرفهــای درگیــر جنــگ بــرای آغــاز
مذاکــره و بــه منظــور دسـتیابی بــه نتیجـهی مؤثــر ،از هــر
نــوع خشــونت ،جنــگ و منازعــه جلوگیــری کننــد.
آنچــه کــه در جریــان یــک ســال اخیــر اتفــاق افتــاد،
امریکاییهــا و طالبــان نُــه دور در دوحــه پایتخــت
قطــر مذاکــره کردنــد ،در ایــن جریانــات ،هــر دو طــرف
مذاکرهکننــده ،منافــع علیــای مــردم افغانســتان و جایــگاه
دولــت کابــل را در ایــن مذاکــرات نادیــده گرفتــه و بــه
حاشــیه راندنــد .از جانــب دیگــر ،قبــل از آنکــه مذاکــرات
بیناالفغانــی آغــاز شــود ،اختالفــات میــان دولــت مبنــی
بــر چگونگــی مدیریــت صلــح بــا طالبــان وجــود دارد و نیــاز
اســت کــه ایــن اختالفــات میــان نخبــگان دولــت حــل و
فصــل شــود .بــا توجــه بــه رسعتــی کــه در پیرشفــت در
مذاکــرات صلــح بــه وجــود آمــده ،تقاضــای عمومــی ایــن
اســت کــه بایــد هرچــه زودتــر ،طرفهــا بــه نتیجــهای
بــرای ختــم منازعــات افغانســتان برســند.
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مهمترین مسأله در ترک اعتیاد متایل خود فرد
برای ترک است؛ افرادی که میل به ترک دارند،
میتوانند اراده کنند و از دام اعتیاد رها شوند؛ اما
افرادی که متایلی برای ترک ندارند ،الزم است در
آنها انگیزه ایجاد شود تا ارادهی ترک را پیدا کنند.
برای این که بتوانید فرد را برای ترک کردن تشویق
کنید ،الزم است در ابتدا اعتیاد شخص معتاد را
بپذیرید و آن را انکار نکنید؛ سپس در رابطه با نوع
مواد مخدر اطالعات الزم را کسب کنید تا در رشایط
خاص غافلگیر نشوید و درک بهرتی از موقعیت فرد
معتاد داشته باشید.
 -1تأمین مالی ممنوع :ممکن است فرد معتاد
منبع درآمدی نداشته باشد و شام تأمینکنندهی
مخارج او باشید .هر زمانی که متوجه شدید این
پولها هزینهی خرید مواد مخدر میشود ،دیگر به او
پول ندهید؛ زیرا شام با این کار تأمینکنندهی اصلی
فرد معتاد استید .وقتی فرد معتاد از لحاظ مالی
تأمین نشود ،ممکن است دست به خشونت بزند و
بخواهد بهزور پول بگیرد و یا به خود یا شام آسیبی
بزند؛ اما با این وجود نباید تسلیم شوید و خرج مواد
او را بدهید؛ زیرا شام با قطع تأمین مالی ،به او کمک
میکنید.
 -2با فرد معتاد امتام حجت کنید :باید تکلیف
خود تان را روشن کنید ولی کاری نکنید که شخص
احساس گناه کند؛ زیرا این کار نه تنها مفید نیست
بلکه باعث میشود تأثیر منفی روی فرد معتاد
بگذارید و انگیزهای برای ترک در او ایجاد نکنید.
از طریق امتام حجت کردن میتوانید مشکالتی که
در خانواده وجود دارد را به شیوهای سامل بیان کنید
و عوارض اعتیاد را به فرد معتاد نشان دهید .امتام
حجت یکی از روشهای مؤثر بر روی فرد معتاد است
که البته به میزان تأثیرگذاری شام بستگی دارد.
 -3ثابت کنید که افراد معتاد طردشده نیستند:
زمانی که شخصی گرفتار اعتیاد میشود ،سالمت
اجتامعی او به خطر میافتد و در عملکرد
اجتامعیاش به مشکل بر میخورد .این گونه افراد
گامن میکنند جامعه پذیرای آنها نیست و طرد شده
اند؛ اما شخص معتاد باید احساس مهم بودن کند
و درک کند که خانواده ،دوستان و اطرافیان شخص
تالش میکنند تا او بهبود پیدا کند و درمان شود.
 -4تشویق معتاد به ترک :برخی از افراد گامن
میکنند در کمپ ترک اعتیاد از طریق شکنجه
ترک داده میشوند و مجبورند برای ترک سختی
زیادی بکشند ،به همین دلیل از ترک کردن
منرصف میشوند و به مرصف خود ادامه میدهند؛
اما این نگرش اشتباهی است که باید اصالح شود؛
زیرا مراکز ترک اعتیاد معترب اغلب از داروهای ترک
اعتیاد با روش جایگزین کردن دارو به جای مواد
مخدر و  ...افراد را ترک میدهند و از شکنجههای
فیزیکی استفاده منیکنند .حتا معموال در این مراکز
روانشناسانی هستند تا از لحاظ روانی فرد معتاد را
حامیت کنند و نگذارند آسیب روحی ببیند.
 -5از ترس آبرو ترک منیکنم :برخی از افراد به
دلیل واهمه از فاش شدن اعتیاد شان در محل کار و
اطرافیان و از بین رفنت آبروی شان متام تالش خود را
میکنند تا کسی متوجه اعتیاد آنها نشود و به همین
خاطر اقدامی برای ترک اعتیاد منیکنند؛ اما آنها
باید این مسأله را بدانند که تنها آنها گرفتار اعتیاد
نیستند و هرچه رسیعتر جلو این کار را بگیرند به نفع
آنها است .همچنین اگر تصمیم به ترک گرفت ه اید
نیازی نیست همهی افراد را از تصمیم خود با خرب
کنید و اگر همرس تان یا یکی از اعضای خانوادهی
تان از تصمیم شام با خرب باشند کافی است.
 -6برای بهبودی شخص معتاد تالش کنید :گاهی
اوقات اطرافیان شخص معتاد تالشی برای ترک فرد
منیکنند و وی را به حال خودش رها میکنند که
ممکن است باعث وخیمتر شدن اوضاع وی شوند؛
اما اطرافیان فرد معتاد میتوانند با حامیت کردن و
بسیاری راهکارهای دیگر انگیزهی ترک در فرد ایجاد
کنند .آنها باید به گونهای شخص معتاد را قانع کنند
که چارهای جز ترک ندارد .همچنین اگر تا کنون
هزینهی مواد وی را میدادند ،باید این کار را متوقف
کنند .یکی دیگر از موضوعاتی که خانوادهها باید به
آن توجه کنند این است که زمانی که شخص موفق به
ترک مواد شد ،نباید او را به حال خود رها کنند؛ زیرا
ممکن است دوباره وسوسه شود و به مرصف دوبارهی
مواد مخدر روی بیاورد.
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فروشگاههای پنهان
چنــد ســالی از ایجــاد فروشگاههــای آنالیــن در
افغانســتان میگــذرد .شــا بــا دنبــال کــردن صفحــات
آنهــا در شــبکههای اجتامعــی بــه ویــژه فیسبــوک،
میتوانیــد جنــس مــورد نظــر را درب منــزلتــان تحویــل
بگیریــد .ایــن روزهــا همــه چیــز در ایــن فروشــگاهها یافــت
میشــود؛ از وســایل مــورد نیــاز در آشــپزخانه گرفتــه تــا
عطــر و کفــش و پیراهــن .در ایــن میــان امــا ،برخــی از
فروشــندگان آنالیــن ،در جایــی از ایــن دنیــای مجــازی،
محصــوالت زناشــویی و داروهــای تقویــت جنســی را تبلیــغ
میکننــد و در آخــر مطلــب شــان مینویســند کــه تنهــا
کاری کــه بــرای تهیــهی ایــن محصــوالت بایــد انجــام
بدهیــد ،متــاس گرفــن بــه شــارهی ******* 07و ثبــت
ســفارش اســت.
ســود فروشگاههــای آنالیــن کــم نیســت .وقتــی جنســی
را بــه صــورت آنالیــن ســفارش میدهیــد ،منیتوانیــد رس
قیمــت آن چانــه بزنیــد؛ امــا نکتـهی مثبتــش ایــن اســت کــه
آن را بــدون رفــن بــه دکان یــا بــازار دریافــت میکنیــد.
فروشگاههــای آنالیــن در بیشــر مــوارد جنسهــای
شــان را دو یــا ســه برابــر قیمــت اصلــی میفروشــند و از
ایــن بابــت ســود کالنــی بــه آنهــا میرســد .چنــد ســالی
از صفحــات اسپانرسشــدهی فروشگاههــای آنالیــن کــه
محصــوالت زناشــویی میفروشــند ،میگــذرد .هرچنــد
هــان گونــه کــه گفتیــم ،محصــوالت زناشــویی و اســتفاده
از داروهــای تقویــت جنســی هنــوز هــم پرســانی فراگیــر
در کشــور محســوب منیشــود و خیلیهــا آن را تابــو
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متایــل بــه برقــراری رابطــهی جنســی طوالنیتــر میــان
زوجهــا ،از دیــر زمانــی بــه ایــن ســو ،رایــج بــوده و ایــن
موضــوع بــر هیــچ کســی پوشــیده نیســت؛ امــا مشــکالت
جنســی فراوانــی ماننــد انــزال زودهنــگام ،بیمیلــی بــه
ایجــاد رابطــه و یــا نعــوذ دیرهنــگام از مشــکالتی بــه شــار
مــیرود کــه علــم و طــب بــرای یافــن راه حــل آن دســت
بــه کار شــده و نتایــج خوبــی هــم گرفتــه اســت .امــروزه
محصــوالت زناشــویی و داروهــای تقویــت جنســی ،دیگــر
موضــوع پوشــیدهای نیســت و بیشــر زوجهــا یــا از آن
اســتفاده کــرده یــا در مــورد آن چیزهایــی شــنیده انــد.
اســتفاده از محصــوالت زناشــویی و داروهــای تقویــت
جنســی بــرای آن اســت کــه زوجهــا رابطــهی جنســی
موفقــی داشــته و از آن راضــی باشــند؛ امــا انــزال زودهنــگام
در مــردان یــا بیمیلــی در یکــی از زوجهــا باعــث تلــخ
شــدن آن شــده و بــر خــاف آنچــه اغلــب ممکــن اســت
تصــور شــود ،رابطـهی جنســی بــه هیــچ وجــه رضایتبخــش
نباشــد .ایــن نارضایتــی یــا ناکامــی ،تأثیــرات بــدی روی
روابــط غیرجنســی زوجهــا نیــز میگــذارد.
مشــکالت جنســی در میــان زوجهــای زیــادی وجــود
دارد؛ امــا دلیــل ایــن کــه بــه چنیــن مشــکالتی پرداختــه
منیشــود ،تابوهــای اجتامعــی ،محافظــهکاری و ننــگ
دانســن مشــکالت جنســی در میــان مــردم اســت .بیــاری
جنســی ممکــن اســت بــرای هــر کســی اتفــاق بیفتــد؛ امــا
بنــا بــه دلیلــی کــه گفتــه شــد ،خیلــی از ایــن بیــاران ،از
مراجعــه بــه مراکــز درمانــی خــودداری میکننــد .ناتوانــی
جنســی و یــا بیمیلــی بــه انجــام رابطــه ،میتوانــد ناشــی
از مشــکالت جســمی و روحــی یــک فــرد باشــد .بــه هــر
حــال علــم توانســته اســت بــرای درمــان ایــن مشــکالت
راههــای حلــی پیــدا کنــد.
کشــورهای توســعهیافتهی دنیــا توانســته انــد بــه طــور
بهــری بــه ایــن مشــکل رســیدگی کننــد و مراکــز درمانــی
مجهــزی بــرای مشــکالت جنســی بســازند .محصــوالت
زناشــویی و داروهایــی کــه بــرای حــل ایــن مشــکل ســاخته
میشــوند ،از کیفیــت بســیار باالیــی در ایــن کشــورها
برخوردارنــد؛ امــا بحــث مشــکالت جنســی در میــان زوجهای
افغــان ،جدیــد اســت و بــه همیــن دلیــل منیتــوان انتظــار
داشــت کــه بــه ماننــد کشــورهای توســعهیافته ،داروهــای
بــا کیفیــت در ایــن زمینــه داشــته باشــیم و راحــت در ایــن
مــورد حــرف بزنیــم.
بــه دالیــل مختلفــی چــون نــو بــودن ،تابــو محســوب
شــدن و دسترســی محــدود ،داروهــا و محصــوالت
زناشــویی ،بســیار ابتدایــی و اکــرا بــرای مــردان اســت.
ویاگــرا کــه نــام اصلــی آن «ســیلدنافیل» اســت ،از آن دســته
داروهــای پرفــروش و محبــوب میــان مــردم افغانســتان بــه
شــار مـیرود .ویاگــرا را میتــوان در جاهــای زیــادی ماننــد
فروشــگاههای آنالیــن ،داروخانههــا یــا حتــا خیابانهــای
اصلــی شــهر پیــدا کــرد .بــازار پرجمعیــت پلخشــتی در
شــهر کابــل ،یکــی از جاهایــی اســت کــه دستفروشــان
کــه برخــی از آنــان کــودک اســتند ،بســتههای تابلــت
ویاگــرا را روی ســبدها گذاشــته و بــه فــروش میرســانند.
ِ
پشــت بســتههای تابلــت ویاگــرا ،عکسهــای
نیمهبرهن ـهی زنــان و مــردان بــه چشــم میخــورد و همیــن
امــر توجــه بســیاری از عابــران را بــه خــود جلــب میکنــد.
هــر از گاهــی مــردان جــوان و مســن بــه فروشــندگان نزدیــک
میشــوند و بــا زیــر نظــر گرفــن اطــراف شــان ،رسیــع و
مخفیانــه ویاگــرا میخرنــد .فروشــندگان هــم بــه دلیــل ایــن
کــه قانونــا اجــازهی فــروش چنیــن داروهایــی را در ســطح
خیابــان ندارنــد ،حــارض بــه گفتوگــو منیشــوند؛ امــا
برخــی از آنــان در طــول روز ،بیــش از  150بســته از آن را بــه
فــروش میرســانند .معمــوال قیمــت هــر بســته 200-100
افغانــی اســت کــه بــرای مشــریها مناســب اســت و آنهــا
حارضنــد بــرای داشــن یــک رابطــهی جنســی موفقتــر و
طوالنیتــر ،مشــتاقانه ایــن بهــا را بپردازنــد.
بــه غیــر از خیابانهــا ،ویاگــرا در بیشــر داروخانههــای
شــهر و متامــی فروشــگاههای آنالینــی کــه ایــن روزهــا
بــازار بســیار گرمــی دارنــد ،پیــدا میشــود .داروفروشــان در
داروخانههــا معمــوال ایــن داروهــا را بــدون نســخهی پزشــک
بــه فــروش میرســانند.
بشــیر رسوری از مســؤوالن وزارت صحــت عامــهی
افغانســتان ،میگویــد کــه خریــد و فــروش ایــن داروهــا
بــه صــورت قانونــی مجــاز اســت؛ چــون بــرای رفــع
مشــکالت و بیامریهــای یــک فــرد اســتفاده میشــود؛
امــا تأکیــد میکنــد کــه فــروش چنیــن داروهــا بــدون
نســخه و راهنامییهــای پزشــکان ،غیــر قانونــی اســت .بــا
ایــن وجــود ،بــا فــروش بــدون نســخهی داروهــای تقویــت
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جنســی ،هیــچ محدودیتــی بــر خریــداران وضــع نشــده
و چنیــن داروهایــی کــه گاهــی خطرهــای فراوانــی بــرای
ســامت بــدن دارد ،در دسـترس بیشــر دســتههای ســنی
و بــه ویــژه نوجوانــان هــم قــرار میگیــرد.
یکــی از داروفروشــانی کــه نخواســت نامــی از او بــرده
شــود ،بــه روزنامـهی صبــح کابــل گفــت« :داروهــای تقویــت
جنســی انــواع و نامهــای گوناگونــی دارنــد .نــام یکــی از
قابــل دســترسترین آنهــا «راکــت» اســت کــه بــدون
نســخه و مشــوره بــا پزشــک فروختــه میشــود .اســتفادهی
نادرســت و بیرویــه از تابلــت «راکــت» میتوانــد باعــث
ایســت قلبــی و رسانجــام منجــر بــه مــرگ فــرد شــود ».از او
در مــورد کیفیــت ایــن داروهــا و قابــل اطمینــان بــودن آنهــا
پرســیدیم .او بــا جدیــت ویــژهای در جــواب گفــت« :واضــح
اســت اگــر پــول خوبــی بدهــی ،داروی بهــری میخــری
اگــر پولــت کــم باشــد ،دارویــت هــم بیکیفیــت اســت».
احمــد (نــام مســتعار) در گذشــته بــرای یــک داروخانــه کار
میکــرده و مــردم زیــادی بــرای خریــد داروهــای تقویــت
جنســی بــه او مراجعــه میکردنــد .احمــد از تجربیــات
خــودش در مــورد فــروش داروهــای تقویــت جنســی در
داروخانههــا گفــت« :مــا داروهــای تقویــت جنســی را نظــر
بــه ســن و ســال و قــوی یــا ضعیــف بــودن جســم خریــدار
میفروختیــم .بــه لحــاظ قانونــی اجــازهی فــروش آن
بــدون نســخهی پزشــک وجــود نــدارد؛ امــا افغانســتان یــک
استثناســت .اســتفاده از داروهــای تقویــت جنســی بــرای
افــراد زیــر  25ســال یــا چنانچــه پزشــکان میگوینــد
حتــا بــرای افــراد زیــر ســی ســال ،خطرهــای فراوانــی
دارد ».احمــد در رابطــه بــه ایــن کــه ایــن داروهــا از چــه
کشــورهایی وارد افغانســتان میشــوند ،گفــت« :بیشــر
ایــن داروهــا از کشــورهایی ماننــد هنــد ،تایلنــد و آملــان بــه
افغانســتان میآینــد».

میداننــد؛ امــا بــا آن هــم ،خریــداران در بخــش دیــدگاه
مطلــب اسپانرسشــدهی آن فــروشگاه آنالیــن ،در مــورد
قیمــت آن محصــول ،کیفیــت یــا ایــن کــه ایــن فــروشگاه در
شــهر آنهــا منایندگــی دارد یــا نــه ،میپرســند؛ برخــی هــم
بــرای اطالعرســانی بــه دوســتان نیازمنــد شــان ،آنهــا را در
زیــر آن مطلــب «منشــن» یــا «تــگ» میکننــد.
مــا اخیــرا بــا یکــی از ایــن فروشــگاههای آنالیــن کــه
وبســایت هــم دارد ،صحبــت کردیــم .آن طــرف خــط،
مــرد جوانــی کــه خــود را کارمنــد آن فروشــگاه معرفــی
میکــرد ،بــه ســؤالهای مــا پاســخ مــیداد .او کــه در
صحبتهایــش بســیار مضطــرب بــه نظــر میرســید ،گفــت:
«مــا بــرای فــروش ایــن محصــوالت ،هیــچ مجــوز قانونــی
نداریــم .محصــوالت مــا ویــژهی مــردان اســت و از چیــن
وارد میکنیــم ».زمانــی کــه از او در مــورد نحــوهی وارد
کــردن ایــن محصــوالت پرســیدم ،بــا دســتپاچگی گفــت:
«مــن فقــط یــک کارمنــدم و چیــز زیــادی منیدانــم .رییــس
مــا در هــرات اســت .او محصــوالت را وارد میکنــد و مــا
میفروشــیم .قیمـت هــر محصــول هــم توســط خــو ِد رییــس
تعییــن میشــود».
فــروش محصــوالت زناشــویی در دیگر کشــورها ،در صورت
داشــن مجــوز قانونــی از ســوی مراجــع مربــوط ،مجــاز
اســت و هــر کســی میتوانــد بــه راحتــی بــه فروشــندگان آن
مراجعــه کنــد؛ امــا بــه جــرأت میتــوان گفــت کــه بســیاری
از فروشگاههــای آنالیــنِ محصــوالت زناشــویی و داروهــای
تقویــت جنســی در افغانســتان ،مجــوز رســمی بــرای فــروش
چنیــن محصوالتــی ندارنــد و از ایــن رو ،واقعــا مشــخص
نیســت کــه ســطح کیفیــت ایــن محصــوالت چگونــه اســت
و قیمــت آن را چــه کســی کنــرل میکنــد.
اســتفاده از داروهــا و محصــوالت زناشــویی خالــی از
خطــر نیســت
ســادهلوحانه اســت کــه فکــر کنیــم محصــوالت زناشــویی
و داروهــای تقویــت جنســی ،هیــچ خطــری بــرای ســامت
بــدن نــدارد .کار اصلــی داروهــای تقویــت جنســی بــرای
مــردان ،افزایــش جریــان خــون در آلــت تناســلی آنهــا
اســت .خــون بیشــر مســاوی بــا عملکــرد بهــر در
رابطــهی جنســی اســت؛ امــا هیچکــدام از آنهــا بــیرضر
نیســت .رسدرد ،بــدندرد ،مشــکالت گوراشــی ،رسگیجــه،
کاهــش بینایــی و آبریــزش بینــی ،از عــوارض جانبــی
و خطرهــای شــایع اســتفاده از چنیــن داروهــا اســت.
مهمتریــن چیــزی کــه خریــدار و فروشــنده در هنــگام
خریــد محصــوالت زناشــویی بــه صــورت آنالیــن یــا حضــوری
بــه آن توجــه منیکننــد ،در نظــر گرفــن نــو ِع ناتوانــی
یــا مشــکل جنســی اســت .خریــدار بــدون ایــن کــه دیگــر
بیامریهایــش را مــد نظــر گرفتــه و در تناســب بــا آن دســت
بــه خریــد محصــول بزنــد ،جنــس مــورد نظــرش را میخــرد
و بــرای فروشــنده هــم ســامت جــان خریــدار از کمتریــن
دغدغههــا اســت.
افــرادی کــه بیامریهــای قلبــی دارنــد ،نبایــد بــدون
نســخه و مشــوره بــا پزشــک متخصــص ،اقــدام بــه خریــد
داروهــای تقویــت جنســی کننــد؛ زیــرا ایــن داروهــا جریــان
خــون در بــدن را بلنــد بــرده و ممکــن اســت باعــث ایســت
قلبــی و مــرگ فــرد شــود .از ســوی دیگــر اســتفاده از ایــن
داروهــا بــرای افــرادی کــه مشــکالت بینایــی زیــادی دارنــد،
هرگــز توصیــه منیشــود؛ چــون اســتفاده از آن ،ممکــن
اســت منجــر بــه کــوری افــراد شــود.
«العربیــه» در  3رسطــان  1398نوشــت کــه وزارت
صحــت عامــه فرمــان جم ـعآوری داروهــای تقویــت جنســی
را در رسارس کشــور صــادر کــرده اســت .ایــن خربگــزاری بــه
نقــل از داکــر فیروزالدیــن فیــروز ،وزیــر صحــت عامــهی
افغانســتان نوشــت « :دیــده میشــود کــه محصــوالت
مختلــف دوایــی تحــت نــام ادوی ـهی تقویــه جنســی ،ادویــه
الغرکننــده ،چاقکننــده و غیــره کــه بــهشــکل غیرقانونــی
وارد میشــود ،توســط افــراد غیرمســلکی و غیرمســؤول در
روی بــازار و دستفروشــان دورهگــرد ،بــه فــروش میرســند.
از آنجایــی کــه ایــن ادویــه فوقالعــاده خطرنــاک انــد
و افــراد نــاآگاه و ســادهلوح شــکار ایــن دستفروشــان
میشــوند ،ایجــاب میکنــد تــا بــا راهانــدازی یــک کمپایــن
رستــارسی در مرکــز و والیــات ،هــم بــه مــردم آگاهــی داده
شــود تــا از ارضار خطرنــاک ایــن محصــوالت واقــف شــوند
و هــم ب ـه شــکل رستــارسی ایــن ادویــه جم ـعآوری و هــدر
داده شــود».
بــا ایــن وجــود ،خریــد خودرسانــه و بــدون نســخهی
محصــوالت زناشــویی و داروهــای جنســی ،نــه تنهــا ممکــن
اســت کمکــی بــه بیــاران جنســی نکنــد؛ بلکــه میتوانــد
تــا مــرز مــرگ بــرای اســتفادهکنندگان آن خطــر داشــته
باشــد .قانونــی شــدن فــروش ایــن محصــوالت و وادارکــردن
فروشــندگان آن بــه گرفــن مجــوز ،میتوانــد از کمــی و
کاســتیهای فــراوان ایــن رونــد در افغانســتان بکاهــد؛ امــا
ظاهــرا نــه فروشــندگان غیرقانونــی ایــن محصــوالت مــورد
پیگــرد قــرار میگیرنــد و نــه توجــه کافــیای بــه ایــن
موضــوع صــورت میگیــرد.

من یک معتادم

سال اول

به غیر از خیابانها،
ویاگرا در بیشرت
داروخانههای شهر و متامی
فروشگاههای آنالینی
که این روزها بازار بسیار
گرمی دارند ،پیدا میشود.
داروفروشان در داروخانهها
معموال این داروها را بدون
نسخهی پزشک به فروش
میرسانند.
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یکشنبه

مجیب ارژنگ
یکــی از ابعــاد مهــم مهاجــرت و تأثیراتــی کــه مهاجــرت بــه
عنــوان یــک پدیــدهی زیســتی جدیــد در یــک قــرن اخیــر بــر
روی فرهنگهــا گذاشــته ،ایــن اســت کــه در پــی مهاجرتهــای
طوالنــی ،افــراد یــک رسزمیــن بــه رسزمینهــای مجــاور،
فرهنگهایــی کــه تــا ســالها ســینه بــه ســینه و از نســلی بــه
نســلی دیگــر انتقــال پیــدا میکــرد ،تحــت تأثیــر محیطــی و
اجتامعــی جوامــع میزبــان قــرار گرفتــه و تغییــر را میپذیرفتنــد.
اگــر بخواهیــم آنیتــر و عینیتــر ایــن مســأله را موشــکافی
کنیــم ،میتوانیــم بــه مهاجــرت دســتهای در وســعت گســرده بــه
جابهجایــی یــا هــان (مهاجــرت) مــردم افغانســتان بــه ایــران کــه
تقریبــا یــک قــرن پیــش رشوع شــده بــود ،اشــاره کــرد.
کشــور ایــران در همســایگی افغانســتان از بیشــرین تعــداد
مهاجریــن افغانســتانی میزبانــی میکنــد .ایــن تعــداد میلیونــی
مهاجــر افغانســتانی در ایــران آن هــم بــه مــدت ســالهای زیــاد
ســبب شــد کــه مهاجــران افغانســتان مقیــم در ایــران تحــت تأثیــر
شــدید فرهنگــی آنــان قــرار بگیرنــد .امــروزه مــا شــاهد ایــن اســتیم
کــه نســل ســوم و چهــارم مهاجــران افغانســتانی در ایــران از
فرهنگهــای اصیــل کشــور شــان هیــچ اطالعــی ندارنــد و همیــن
دور مانــدن از اصــل فرهنــگ مــادری شــان ســبب شــده اســت
کــه هویــت ملــی مــردم افغانســتان چــه در داخــل کشــور و چــه در
کشــورهای مهاجرپذیــر دچــار تردیــد یــا عــدم پذیریــش از ســوی
خــود شــهروندان افغانســتان شــود.
بــر هیــچ کــدام مــان پوشــیده نیســت کــه متــام جوامــع
انســانی بــر پایــهی اصــول فرهنگــی و قدامــت تاریخــی خــود
در اذهــان دیگــر جوامــع انســانی تعریــف میشــوند و هــر چــه
فرهنــگ یــک جامعــه اصیلتــر و بِکرتــر باشــد بــه هــان میــزان
افــراد آن جامعــه بــرای دیگــر ســاکنان جهــان قابــل احــرام
اســتند.
متأســفانه در یــک قــرن اخیــر و بــا شــعلهور مانــدن آتــش جنگ
در افغانســتان ایــن امتیــاز عالــی از مردمــان رسزمیــن مــا گرفتــه
شــده اســت .مــردم افغانســتان در جریــان جنگهــای قبایلــی
تــا جنگهــای حزبــی ناچــار شــدند کــه بــه ایــران یــا پاکســتان
مهاجــرت کننــد و طوالنــی شــدن مهاجــرت مــردم افغانســتان،
ســبب شــد کــه نســل بعــدی مــان کــه در مهاجــرت زاده و رشــد
کردنــد ،از ریش ـهها و مبانــی اصیــل فرهنــگ و عنعنــات مرســوم
جامعــهی افغانســتانی نــاآگاه مباننــد و بیــن نســلهای اول تــا
ســوم مهاجــرت شــکاف عمیقــی از لحــاظ فرهنگــی بــر مهاجــران
افغانســتانی تحمیــل شــود؛ زیــرا نســل ســوم بــه علــت اختــاف
ســنیای کــه بــا نســل اول دارنــد ،در تــاش میشــوند تــا خــود
شــان را بــا رونــد رو بــه تغییــر نظــام خانــواده کــه در دهههــای
اخیــر بســیار پیشرونــده بــوده ،تطبیــق دهنــد .پــس در ایــن
صــورت نســل ســوم مهاجــرت بــا فرهنــگ کشــور میزبــان رشــد
میکننــد و حــارض بــه پذیــرش فرهنــگ اصیــل خــود نیســتند؛
زیــرا آنــان تجربــهی زیســتی ملمــوس و عینــی را از زندگــی بــا
فرهنــگ خــود ندارنــد و درک فرهنــگ رسزمیــن مــادری شــان
میتوانــد غیــر قابــل پذیــرش باشــد.
بــه صــورت خــاص اگــر بــه نــوع فرهنــگ حاکــم در زندگــی
مهاجرانــی کــه از ایــران بــه افغانســتان بازگشــته انــد ،نگاهــی
بیندازیــم ،درخواهیــم یافــت کــه هــر ســه خانــوادهای کــه از
بدخشــان ،دایکنــدی و کندهــار بــه ایــران رفتــه انــد در زمــان
برگشــت بــا ایــن کــه هــر ســه از نقــاط مختلــف افغانســتان بــا
تفاوتهــای فرهنگــی مختــص بــه خــود شــان بودنــد؛ امــا بــا
زندگــی کــردن بــه مــدت یــک دهــه یــا دو دهــه در شــهرهای
ایــران ،حــاال هــر ســه خانــواده بــه مشــرکات فرهنگــی بیشــاری
در نــوع زندگــی شــان رســیده انــد کــه ایــن ،نشــاندهندهی
ایــن اســت کــه مهاجــرت تــا چــه میــزان میتوانــد بــر فرهنــگ
خانوادههــای مهاجــر تأثیــر بگــذارد.
در مبحــث تاریــخ متدنهــا اصلــی وجــود دارد کــه قدامــت
فرهنگــی جوامــع انســانی را در هویتبخشــی رسزمینهــا و
متدنهــا مــورد بررســی قــرار میدهــد .هنگامــی یــک کشــور از
لحــاظ سیاســی میتوانــد وجهــهی قابــل احــرام و بــا نفــوذی
را بــه خــود بگیــرد کــه آن کشــور دارای فرهنــگ اصیــل زیســت
بومــی مختــص بــه خــود باشــد.
پــس درســت اســت کــه مهاجــرت در کوتاهمــدت میتوانــد
محافــظ خوبــی بــرای نجــات جوامــع انســانی از خطــر مــرگ
باشــد؛ امــا هــر چــه ایــن رونــد یــا هامنــا مهاجــرت طوالنیمــدت
باشــد ،بــه هــان میــزان فرهنــگ و هویــت فرهنگــی آن کشــور
خدشــهدار خواهــد شــد .یکــی از مؤلفههــای اصلــی جامعــهی
سیاســی را کــه میتــوان بــه وســیله آن امتیازگیــری کــرد ،از
دســت خواهیــم داد و جامعــه را دچــار بحــران هویتــی و فرهنگــی
در ســطح ملــی و بیناملللــی خواهــد کــرد.
اگــر دولــت و مــردم افغانســتان هوشــیار نباشــند ،پدیــدهی
مهاجــرت بــه معنــای محــو کامــل هویــت فرهنگــی افغانســتان
خواهــد بــود.

هــژده ســال از مــوج تحــول نویــن در سیاســت و حکومــت
افغانســتان گذشــت .پــس از حمــات یازدهــم ســپتامرب از
ســوی القاعــده بــر دو مرکــز بــزرگ تجارتــی جهــان در امریــکا،
ایــاالت متحــده ،بــر اثــر تهدیــد و خســارهی شــدید از جانــب
جهادیســم و تروریســم بیناملللــی ،وارد نــرد افغانســتان
شــد .ایــن امــر موجــب رضایــت و پیــروزی گروههــای ضــد
طالبــان شــد .نیرویهــای جبهــهی متحــد شــال بــه رهــری
شــادروان احمدشــاه مســعود ،در برابــر طالبــان میجنگیدنــد.
جزماندیشــی و روایــت ایدئولوژیــک طالبــان بــرای حکومـتداری
بــا نظــم «امارتــی» مــورد پذیــرش جناحهــای دیگــر قــرار
منیگرفــت و هیــچ پذیــرش و ســازگاری میــان طالبــان و رسان
جبه ـهی متحــد شــال وجــود نداشــت .جنــگ جبه ـهی متحــد
بــا طالبــان بــه بنبســت نظامــی رســیده بــود؛ امــا بــا مداخل ـهی
نظامــی ایــاالت متحــده و ایجــاد حکومــت جدیــد خامتــه
یافــت .مهــم همیــن نکتــه اســت کــه پایــان جنــگ طالبــان
بــا رسان گروههــای قومــی در آن زمــان بــه اثــر یــک توافــق
سیاســی صــورت نگرفــت .ورود نظامــی ایــاالت متحــده ،نظــم
پــس از  2001را رقــم زد .روایتهــای عرفی-مذهبــی جایــش
را بــه ارزشهــای جهانشــمول و لیربالیســتی در عرصههــای
سیاســت ،اجتــاع و اقتصــاد خالــی کــرد .کنفرانــس بُــن برگــزار
شــد و ســبب ایجــاد نظــم جدیــد سیاســی شــد.
نظــم پــس از  ،2001طالبــان را بــه عنــوان یــک گــروه
شکســتخورده دیــد و بــرای ایجــاد یــک توافــق سیاســی بــا
طالبــان کاری صــورت نگرفــت .بنبســت نظامــی جبهــهی
متحــد شــال بــا طالبــان بــه اثــر یــک مذاکــره و توافــق سیاســی
گرهگشــایی نشــد ،بلکــه مداخلــهی نظامــی ایــاالت متحــده،
وضعیــت جدیــدی بــه پیــش آورد .کنفرانــس بــن نیــز نقــش
طالبــان را بــه عنــوان یــک واقعیــت تاریخــی مــورد نظــر قــرار
نــداد .در آن کنفرانــس ایجــاب میکــرد کــه برخــی از مناینــدگان
ایــن گــروه روی ایجــاد یــک حکومــت جدیــد در کنــار ســایر
گروههــا حضــور میداشــت.
پــس از ســالها جنــگ داخلــی ویرانگــر ،برپایــی حکومــت
مؤقــت بــه رهــری حامدکــرزی بــه اثــر توافــق سیاســی در
کنفرانــس بــن ،نویــد جدیــدی بــرای آینــدهی سیاســی و
اجتامعــی افغانســتان بــه شــار میرفــت .اســتقرار جمهوریــت
و تصویــب قانــون اساســی جدیــد بــا حفــظ ارزشهــای بومــی و
مترکــز بــه ارزشهــای جهانشــمول لیربالیســتی ،بنیــاد یــک
وضعیــت جدیــد را پایــه گذاشــت .پــس از هــژده ســال از برپایــی
دمکراســی منایندگــی در کشــور ،طالبــان و انتخابــات دو معضــل
کالن جامعـهی سیاســی افغانســتان بــه شــار مـیرود .حکومــت
و حامیــان بیناملللــیاش ،بــرای حــل هــردو چالــش کاری
بــه پیــش نــردهانــد و اگــر تالشــی صــورت گرفتــه تــا اکنــون
نتیجــهای بــه دســت نیامــده اســت.
بازگشت شورش و تقابل:
ســوال اساســی ایــن اســت کــه چــه شــد طالبــان
شکس ـتخورده پــس از  2001بــار دیگــر بــه طــور چریکــی و بــه
تدریــج وارد میــدان جنــگ شــدند؟ یکــی از عوامــل عمــده ایــن

بــود کــه مناســبات جدیــد عرصــهی قــدرت ،بــه طــور طبیعــی
برخــی از قبایلــی را کــه رسان طالبــان بــه آن تعلــق داشــتند،
بــه حاشــیه کشــاند؛ قبایــل نــورزی ،اســحاقزی و علــیزی
در جنــوب ،بــه دور از مناســبات جدیــد سیاســی و اقتصــادی
قــرار گرفــت .بارکزاییهــا و پوپلزاییهــا بــا ایجــاد روابــط بــا
امریکاییهــا توانســتند در مــن مناســبات جدیــد قــرار بگیرنــد.
عامــل دوم ایــن بــود کــه ارزشهــای دمکراتیــک بــه عنــوان
یــک روایــت جدیــد در مناســبات سیاســی درســت فهامنــده
نشــد .نوعــی رویارویــی میــان روایــت مذهبــی و روایــت لیــرال-
دمکراســی از سیاســت و اجتــاع ،پدیــد آمــد .ســنت و مذهــب
دو عامــل مهــم بــرای نپذیرفــن ارزشهــای امریکایــی بــه
شــار مــیرود .قبایــل جنوبــی و رسحــدی بــا نوعــی انزجــار و
تنفــر حــارض بــه پذیــرش روایــت نــو حکومــتداری نبودنــد .و
امریکاییهــا نیــز در امــر بــه دســت آوردن قناعــت قبایــل جنوبــی
مبنــی بــر حضــور نظامــی و نظــم جدیــد سیاســی موفــق نشــدند.
بنــا بــر ایــن نیــاز بــود کــه بــرای تبییــن و پذیــرش روایتهــای نــو،
ســازوکارهایی در نظــر گرفتــه میشــد .از جانــب دیگــر ،موضــع
ایــاالت متحــده در دوران حکومــت بــوش در قبــال طالبــان ،هیــچ
تســاهل و تســامعی را منیپذیرفــت .حکومــت بــوش حــارض بــه
عفــو شورشــیان طالــب و درخواســت بــه گفتوگوهــای صلــح
نشــد .در آن زمــان ،زمینههــای رســیدن بــه صلــح بــا طالبــان
بیشــر از امــروز فراهــم بــود .عــدم پذیــرش روایــت جدیــد
حکوم ـتداری ،بــه حاشــیه قــرار گرفــن برخــی قبایــل جنوبــی
از مناســبات جدیــد قــدرت و عــدم انعطــاف در سیاســت خارجــی
ایــاالت متحــده در برابــر طالبــان ،همــه عواملــی انــد کــه ایــن
گــروه را بــار دیگــر بــه میــدان جنــگ کشــانید .رسان طالبــان
بــه پاکســتان بــه عنــوان چــر حامیتــی پنــاه بردنــد و پاکســتان
جایــگاه عمــق اســراتیژیک طالبــان را بــه خــود گرفــت.
ایــن مــورد نیــز بایــد تذکــر داده شــود ،یکــی از عوامــل مهمــی
کــه باعــث شــد امریکاییهــا نتواننــد بــا طالبــان کنــار بیاینــد،
همــکاری ایــن گــروه بــا القاعــده بــوده اســت .اگــر طالبــان
تضمیــن میکردنــد کــه دیگــر بــا القاعــده بــه عنــوان دشــمن
ایــاالت متحــده ،قطــع رابطــه کننــد ،موضــع سیاســت خارجــی
ایــاالت متحــده در قبــال طالبــان شــاید امــروز چیــز دیگــری
میبــود .در آن صــورت آنــان بــه عنــوان یــک گــروه شورشــی
داخلــی تلقــی میشــدند نــه از عامــان تروریســم جهانــی و
دشــمن ایــاالت متحــده.
در رشایــط کنونــی کــه جنــگ طالبــان و حکومــت بــه بنبســت
نظامــی رســیده اســت ،تنهــا راه حــل مذاکــره ،گفتوگــو و جــذب
طالبــان بــه جمهــوری اســت .ایــن امــر مســتلزم اجــاع ملــی در
داخــل و همکاریهــای منطقـهای و جهانــی در پیرامــون اســت.
در کنــار ایــنکــه بخــش عظیمــی از نیروهــای انســانی و
مــادی حکومــت رصف میدانهــای جنــگ بــا طالبــان شــده
اســت ،نظــام انتخاباتــی منایندگــی مــا نیــز خــای بزرگــی را بــه
میــان آورده اســت .ســؤال ایــن اســت کــه چــرا انتخاباتهــای مــا
هــر بــار بــه بحــران م ـیرود؟
انتخابات و بحرانهای پیدرپی:
نظــام انتخاباتــی در افغانســتان هــم بــه لحــاظ تخنیکــی و هم
بــه لحــاظ امنیتــی چالــشزا و بحرانآفریــن اســت .انتخابــات
دورههــای قبــل مجلــس مناینــدگان و ریاســتجمهوری ایــن
واقعیــت را برتابیــده اســت کــه نظــام تــک رأی غیــر قابــل
انتقــال منیتوانــد کارا واقــع شــود .نقــش احــزاب در ایــن
نظــام انتخاباتــی نادیــده گرفتــه میشــود؛ امــا بــرای دفــاع
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از آن عنــوان کــرده انــد کــه احــزاب در افغانســتان «فراگیــر» و
«ملــی» نیســتند .نامــزدی کــه در انتخابــات ریاســتجمهوری
شکســت میخــورد ،حــارض نیســت شکســت خــود را در برابــر
رقیــب بپذیــرد .ناامنــی در مناطــق جنوبــی و ســایر بخشهــای
ناامــن کشــور ،نظــارت از انتخابــات را دشــوار میســازد و ایــن
خــود عامــل بیاعتــادی بــه آرای ریختــه شــده در آن مناطــق
ناامــن اســت .تجربـهی سیاســی دو دهـهی اخیــر در کشــور ،ایــن
واقعیــت را نیــز برتابیــده اســت کــه نهــادی بــه نــام اپوزیســیون
همچنــان نتوانســته اســت در افغانســتان شــکل بگیــرد و جایــگاه
حســابی و درســت خــود را کســب کنــد .متصدیــان حکومتــی بــه
دنبــال بــه حاشــیه رانــدن و حــذف رقبــای سیاس ـی شــان بــوده
انــد نــه بــه دنبــال تشــویق آنــان بــه عنــوان یــک اوپوزیســیون
فعــال و پویــا .در کنــار مشــکالت نظــام انتخاباتــی و نبــود
یــک اپوزیســیون فراگیــر ،فرهنــگ سیاســی مــا نیــز بــه شــدت
قومباورانــه و قوممحورانــه شــکل گرفتــه اســت .ایــن نــوع
فرهنــگ سیاســی ،ریش ـههای تاریخــی و جامعهشــناختی دارنــد
کــه در اینجــا بــه آن ریشــهها منیپردازیــم .از جانــب دیگــر
ایــن فرهنــگ قوممحــور ،بــه دلیــل تصمیمهــای سیاســی در
کنفرانــس بُــن ،بــه میــان آمــده اســت .نظــام متمرکــز ریاســتی
کــه در آن رییسجمهــور از صالحیتهــای زیــادی برخــوردار
اســت و یــک پارملــان ضعیــف کــه منیتوانــد نقــش بازدارنــدهی
قــدرت را ایفــا کنــد ،در هــان ابتــدا ،عــارت حکوم ـتداری را
کــج بنــا کــرده اســت .اگــر در کنفرانــس بُــن فیصلــه میشــد
کــه یــک پارملــان مقتــدر توســط یــک نظــام انتخاباتــی تناســبی
و یــک نخســتوزیر وارد نظــام سیاســی مــا شــود و حکومــت
نیمهریاســتی بــه میــان آیــد ،جــو سیاســی بــه ایــن انــدازه بحرانی
منیشــد .آنانــی کــه خــود را در کرســی ریاس ـتجمهوری نامــزد
میکننــد ،اولیــن و آخریــن هــدف شــان رســیدن بــه رأس هــرم
قــدرت اســت؛ زیــرا نهــاد ریاس ـتجمهوری ،قــدرت و اختیــارات
تــام و متــام دارد .آنانــی کــه در رأس قــدرت قــرار گرفتــه انــد،
متهــم بــه قومیســازی شــدهانــد .در انتخابــات  2009هنگامــی
کــه انتخابــات بــه دور دوم میرفــت ،داکــر عبداللــه عبداللــه
بــه دلیــل بیبــاوری بــه کمیســیون مســتقل انتخابــات ،از رفــن
بــه دور دوم انــراف داد .در انتخابــات ریاسـتجمهوری 2014
بحــران انتخابات ـیای کــه شــباهت زیــادی بــه انتخابــات اخیــر
دارد ،موجــب تشــکیل حکومــت وحــدت ملــی شــد .پیامــد ایــن
بحرانهــا ،واضــح اســت .نظــام سیاســی و انتخاباتــی مــا بایــد
تعدیــل شــود.
در فضــای کنونــی و در رشایطــی کــه ســناریوی 2014
بــار دیگــر تکــرار میشــود ،تنهــا راه حــل گفتوگــو و توافــق
سیاســی اســت .نیروهــای رقیــب انتخاباتــی کــه هــر دو جانــب
در انتخابــات گذشــته نیــز رقبــای رسســخت بــوده انــد ،بایــد
بــه توافــق سیاســی تــن در دهنــد .از ســوی دیگــر ،فرامــوش
نکنیــم کــه ترامــپ بــا کســی شــوخی نــدارد و نیروهــای
نظامــیاش را باالخــره از افغانســتان بیــرون خواهــد کــرد .کار
خانگیهــای حکومــت افغانســتان زیــاد اســت .اکنــون نیــاز
اســت کــه منایــش قــدرت رقبــای انتخاباتــی کنــار گذاشــته
شــود و زمــان آن رســیده اســت کــه هــر دو جانــب بــه توافــق
سیاســی بــه عنــوان راه حــل بنگرنــد .حکومــت آینــده ،بایــد
پاســدار ارزشهــای جمهــوری باشــد و بــرای حفــظ و گســرش
ارزشهــای دمکراتیــک ،لویــه جرگ ـهی تعدیــل قانــون اساســی
را تدویــر کنــد .رضورت واضــح اســت کــه نخبــگان سیاســی مــا
بایــد بــا درایــت کامــل از بحــران انتخاباتــی عبــور کننــد و بــه
اولویتهــای کار حکومــتداری بپردازنــد.
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تعارض اصول و منافع در امریكا
عزیز رویش
جامعهی امریكایی بر حفظ و پربار ساخنت اصول و ارزشهایی
تأكید دارد كه زیربنای سیاست و روابط را در این كشور تشكیل
میدهند ،حال آنكه حكومت ،در كنار رعایت این اصول و
ارزشها ،خود را با سوال منافع امریكا نیز مواجه میبیند .تعارض
میان اصول و منافع امریكا ،در مجموع ،تناقضی را خلق كرده
است كه نه تنها مردمِ خارج از امریكا ،بلكه تا حدودی زیاد خود
امریكاییها را نیز به تأمل وا داشته است.
مایك هیلمن در صحبتهای خویش مسأله را بدینگونه
ترشیح میكرد:
«مهمترین اصول و ارزشها در نظام امریكایی دموکراسی
و حقوق برش است .بر اساس این اصول و ارزشها ،قاعدتا باید
سیاست و پالیسی خارجی امریكا گرایش به تقویت عنارصی داشته
باشد كه ُم ِمد دموکراسی و حقوق برش به شامر میروند؛ اما آیا در
عمل نیز چنین بوده است؟ توجه میكنیم كه جواب به طور رصیح
منفی است .امریكا در خارج از مرزهای خویش هم از دموکراسی
و حقوق برش سخن میگوید و هم از منافع؛ اما در واقع بر اساس
منافع موضعگیری و دوستیابی و دشمنتراشی میكند .تروریسم
به طور آشكار منافع امریكا را به خطر انداخته است .مسألهی
فلسطین و ارساییل تا حدی زیاد به منافع امریكا مرتبط میشود.
در عراق مسألهی منافع در بین است .رابطه با چین و پاكستان و
هند و ایران بر اساس منافع تعیین میشود .مشكل افغانستان از
زمان تهاجم شوروی تا كنون منافع امریكا را مورد سوال قرار داده
است .در كشورهای عربی روابط بر اساس منافع شكل میگیرند.
در كوریا جنگ جنگ منافع است .كشورهای آسیای میانه نیز
نقطهی كشش اصلی را در منافع امریكا تشكیل میدهند .در هیچ
كدام از این موارد شام منیتوانید اصول و ارزشهای دموکراسی را
در خط اول مالحظه کنید».
اما وی در ادامهی توضیحات خود گفت:
« ...این به اعتقاد من خیلی طبیعی است :امریكا باالخره یك
كشور است و از مردم خاصی منایندگی میكند .تا كنون آن نظام

آیدیالی را كه در مذاهب پیشبینی شده و یا كمونیستان آرزوی
تحقق آن را داشتند ،در جهان خویش شاهد نیستیم .روابط با
كشورهای جهان رضوری است؛ اما الزاما منیشود توقع كرد
كه اگر كشورهای جهان متاما از اصول و ارزشهای امریكایی
تبعیت كردند ،باید با آنها روابط برقرار كرد ،در غیر آن باید انزوا
و كنارهگیری اختیار کرد .امتیاز امریكا نسبت به اكرث كشورهای
مخالف آن در این است كه زمینه دارد منافع خود را از بسرتی
بهرت توجیه کند .مخالفان امریكا چارهای ندارند كه در برابر
تهاجم اصول و ارزشهای امریكایی به مصلحتها و بهانههایی
توسل جویند كه تنها میتواند توجیهكنندهی استبداد و سوء
استفادهی آنان باشد .به طور مثال به مواضع و سخنان اسامه بن
الدن و جورج بوش به طور مقایسوی نگاه كنید .توجیهات كدام
یك را معقولتر و قابلقبولتر مییابید؟ جورج بوش را با صدام
مقایسه كنید .مالعمر و طالبان و رهربان ایران را نگاه كنید.
آنها در نهایت با تلقینات آیدیالوژیك حمله میكنند ،حاالنكه
رسان امریكا بر موارد عینی كه مقبولیت جهانی نیز دارد استناد
میكنند .مسألهی حقوق برش و اِعامل شیوههای استبدادی و
رسكوبگرانه یا شیوههای دموکراتیك و انساندوستانه با موارد
عینی ارتباط مییابند .وقتی جورج بوش از دموکراسی و حقوق
برش سخن میگوید ،حد اقل برای جهان از رعایت آن در كشور
خود میتواند منونه دهد ،حاالنكه مخالفان وی در برابر اینگونه
اتهامات فوقالعاده ضعیف و ناتوان اند».
استدالل مایك هیلمن با آن كه در موارد زیاد قابل تأمل و
بازشكافی بود؛ اما در مجموع این نكته را وضاحت میبخشید كه
در امریكا تالشی گسرتده برای رفع تناقض میان اصول و منافع
در جریان است .خالدالشهرامی ،شخصیت فلسطینیای كه در
كنفرانس خاورمیانه اشرتاك كرده بود ،مسأله را از دیدی دیگر
نگاه میكرد:
«یوتیلیتاریانیسم یا منفعتجویی یكی از خصیصههای فطری
در برش است .منیشود در این رابطه امریكا را به تنهایی مقرص
دانست؛ اما امتیاز نظام امریكایی در این است كه برای تعادل
بخشیدن میان اصول و منافع ضامنتهای بیشرتی خلق كرده
است .سیاست خارجی امریكا بدون شك از منافع این كشور
حامیت میكند؛ اما این سیاست از دههی پنجاه تا حاال خیلی
فرق کرده است .جامعهی امریكایی بر نظام حكومتی خود فشار
مداومی داشته است تا منافع این كشور را در چوكات اصول

و ارزشهای آن عیار کند .تعادل یافنت نسبی روابط میان
شهروندان خود امریكا دلیل موفق بودن این فشار است .نقش
نهادهای مدافعِ اصول و ارزشهای امریكایی امروز به مراتب
قدرتمندتر شده است .این نهادها حكومت را به شدت تحت
نظارت دارند .موارد نقض اصول و ارزشها توسط حكومت
امریكا ،قبل از جاهای دیگر ،توسط خود نهادهای امریكایی افشا
میشوند و مورد نقد و بررسی قرار میگیرند .این روند به خودی
خود راه را برای رفع تعارض میان اصول و منافع امریكایی در
درازمدت باز میكند».
خالدالشهرامی در ادامهی سخنان خود میگفت:
«برای متعادل شدن سیاست خارجی امریكا تنها فشار داخلی
مردم امریكا كفایت منیكند .باید كشورهایی كه در معرض تهاجم
منافع امریكا قرار دارند نیز در راستای تقویت اصول دموکراسی
و حقوق برش تالش كنند .اگر در كشوری هیچ نهاد دموکراتیك
و مدافع حقوق برش وجود نداشته باشد و یا اگر باشد ،از قدرت
و سازماندهی الزم برخوردار نباشد ،امكان ندارد كه امریكا یا هر
كشوری دیگر بر نیروها و عنارص منفی رسمایهگذاری نكنند.
باالخره هر كشور برای متثیل منافع خود به مرجعی رضورت دارد.
اگر این مرجع را نیروهای سامل و دموکرات تشكیل ندهند ،به
طور طبیعی عنارص غیر دموکرات و حتا انحصارطلب جای آنها
را پر خواهند كرد».
ستیو فری در نیویارك با دید عرفانی ـ مذهبی خود به مسأله
نگاه میكرد:
«انسان روز به روز به سوی بهرت شدن پیش میرود .ما هنوز
هم برای رعایت اخالق و ارزشهای برتر به ریاضت رضورت داریم.
امریكا در ابتدای تشكیل خود بنیاد بدی داشته است :برای
تشكیل این كشور خونهای زیادی بر زمین ریخت و نسلهای
بیشامری منقرض شد .این بسرت هنوز نالهی هامن قربانیان
را در بطن خود دارد .پدران ما از لحظهای كه به این حقیقت
آگاه شده اند ،در تالش جربان آن بوده اند؛ اما هنوز این تالش
پایان نیافته است .باید به جای پول ارزشهای دیگری خلق
شوند .باید به جای قدرت عطوفت احرتام شود .باید انسانها
خوشی خود را در خوشی همنوعان خود جستوجو كنند .اصول
و ارزشهای امریكایی غیر از این چیزی نخواهد بود .زمان به
كار است تا این اصول و ارزشها مقامی برتر از منافع فردی و
شخصی آدمها بیابند».

از تمجید تا نقد و اصالح
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گفتوگو با مصطفا صمدی ( شاعر )
قبــول کنــم کــه منتقــدی وقتــی کــه میبینــد شــاعری دســت بــه
تولیــد انبــوه زده او را ایــن گونــه قضــاوت کنــد کــه نبایــد دســت
بــه تولیــد انبــوه بزنــد .منتقــد اگــر بــه دنبــال شــاعر اســت بایــد
ایــن ادعــا یــا قضاوتــش را بــا نوشــن نقــد بــر روی اثــر شــاعر
جــواب بدهــد.
متأســفانه دلیــل ایــن وضعیــت ایــن اســت کــه مــا در ادبیــات
افغانســتان منتقــدان تنبــل داریــم و نــه شــاعر تنبــل؛ همیــن
منتقدیــن انگشــت شــار در فضــای ادبــی افغانســتان گاه
گاهــی برایــم پیــام میگذارنــد و اگــر حرفــی روی شــعر مــن
هــم میزننــد تنهــا شــفاهی اســت و مــن هیــچ گاه ندیــدم کــه
منتقــدی بیایــد و بــه صــورت مکتــوب شــعرهایم را نقــد کنــد و
چیــزی بنویســند .ایــن کاســتی یــا تنبلــی در کار منتقــد ســبب
شــده اســت کــه فاصل ـهی مخاطــب بــا شــاعر زیــاد شــود.
صبــح کابــل :حــاال پــس بــا ایــن منــوال تولیــد انبــوه شــاعر
مالکــی میتوانــد بــرای ســنجش ایــن باشــد کــه فــان شــاعر
خــوب اســت یــا فــان شــاعر بــد ،هــر چنــد کــه بــاور مــن ایــن
اســت کــه مــا شــاعر خــوب و بــد نداریــم.
مصطفــا صمــدی :تولیــد انبــوه و ایــن کــه میتوانــد مالکــی
بــرای ســنجش شــاعر باشــد ،بــاز برمیگــردد بــه نقــش منتقــد
در ادبیــات و مــا در ادبیــات افغانســتان بســیار شــاعرانی داریــم
کــه یــک مجموعــه شــعر چــاپ کــرده انــد و تــا دو ســال یــا ده
ســال دیگــر هیــچ مجموعــهای را بیــرون ندادنــد؛ ولــی هــان
یــک مجموعــه بــه انــدازهای قــوی بــوده کــه تأثیــر خــود را
گذاشــته اســت؛ پــس منیتــوان تولیــد انبــوه را معیــاری بــرای
خــوب بــودن شــاعر دانســت؛ امــا بــرای قضــاوت درســت مخاطــب
تنهــا بایــد منتقــد در ایــن زمینــه دســت بــه کار شــود و تولیــدات
ادبــی را نقــد کنــد .حتــا شــاعرانی هــم داشــتیم کــه بــا وجــود
تولیــد انبــوه توانســته انــد تــا حــدی موفــق و تأثیرگــذار باشــند؛
ایــن معیــار قــرار دادن تولیــد انبــوه شــعر را بــرای ســنجش زیــر
ســوال میبــرد و بهــر اســت معیــار را نقدهــای نوشــته شــدهی
منتقــدان قــرار بدهیــم.
صبــح کابــل :پــس در ایــن رشایــط وقتــی کــه منتقــد
منینویســد و شــاعری مثــل تــو میآیــد حداقــل هــر ســال یــک
مجموعــه شــعر بــه بــازار میفرســتد چــه چیــزی چنیــن شــاعری
را متفــاوت میکنــد؟
مصطفــا صمــدی :در ابتــدا بایــد بگویــم کــه مــن بهرتیــن
شــاعر نیســتم؛ امــا میتوانــم ادعــا کنــم کــه شــاعری متفــاوت
اســتم و ایــن تفــاوت را دوســت دارم و بایــد ایــن تفــاوت باشــد.
اگــر شــا برویــد از مجموعــهی اول تــا چهــارم مــن را نگاهــی
بیندازیــد ،شــعرهای مجموعـهی «بیــن دوری و دوزخ» ،شــعرهای
پرمغــز و یونیکــی دارد و مختــص بــه خــودم بــود و شــعرهای
متفاوتــی بــود .در مجموع ـهی «مــن هــم آدمــم» در شــعرهایم بــا
زبــان درگیــر بــودم و ایــن مجموعــه از لحــاظ فرمــی ،زبانــی،
ســاختاری و موضوعــی چرخــش  180درجــه بــا مجموعـهی اومل
دارد .بعــد آن در مــورد «عشــق رحمتاللــه علیــه» بایــد بگویــم
کــه ایــن مجموعــه هــم شــعرهای ســادهتر و عاشــقانهتری دارد و
بایــد بگویــی کــه شــعرهای ایــن مجموعــه طــی ســالها نوشــته
شــده اســت .مجموعــهی چهــارم مــن «برادریــدن» شــعرهای
یــا کوتــاه و یــا بلنــد اســتند کــه از لحــاظ موضوعــی اجتامعــی
اســتند .ایــن چهــار مجموعــه از هــر لحــاظ بــا یکدیگــر
متفاوتتــر اســتند و مــن در هــر مجموعــه ســعی کــردم از
متــام ظرفیتهــای ادبیــات و زبــان بــه ســود شــعرم اســتفاده
کنــم .بــرای مثــال میتوانــم شــعر «رس خــط» در مجموعــهی
«برادریــدن» را بگویــم کــه ایــن شــعر چندزبانــی و چندفرمــی
اســت کــه کمتــر شــاعران افغانســتان دســت بــه چنیــن کارهایــی
زده انــد و هــر چنــد در شــعر دهـهی هفتــاد ایــران از ایــن دســت
کارهــا بیشــار میتــوان دیــد .مــن از ایــن لحــاظ میتوانــم
بگویــم کــه شــاعری متفــاوت اســتم و خــودم اســتم ،شــعرهای

مــن هــم خــود شــان اســتند و ایــن تفــاوت زیباســت؛ امــا بایــد
بگویــم کــه متفــاوت بــودن بــه معنــای بهــر بــودن نیســت.
صبح کابل :شاعر باید چه کار کند تا متفاوت باشد؟
مصطفــا صمــدی :هــر شــاعر بــرای متفــاوت بــودن بایــد
تــاش کنــد امضــای خــودش را پــای شــعرهایش داشــته باشــد و
بفهمیــم کــه مصطفــای صمــدی بــا شــاملویی یــا براهنــی یــا علی
عبدالرضایــی کــه در ایــران شــعر مینویســد و وحیــد بکتــاش و
مجیــب مهــردادی کــه در کابــل اســتند تــا احمــد بهــرادی کــه
در هــرات اســت ،متفــاوت مینویســد و در شــعرهایش خــودش
اســت؛ امــا مــن شــاعر منیتوانــم بیایــم و در بــارهی ایــن
شــاعران بنویســم .ایــن کار منتقــد اســت و متأســفانه منتقــد
از شــاعر گالیــه دارد کــه شــاعران مــا فســتفودی شــدند و
برعکــس شــاعر از منتقــد شــکایت دارد.
صبــح کابــل :پــس در ایــن بیــن تکلیــف مخاطــب چیســت؟
وقتــی شــاعر شــعرش نقــد منیشــود و منتقــدی کــه ناخوانــده
مــن را مــورد قضــاوت قــرار میدهــد.
مصطفــا صمــدی :مخاطــب را ایــن وضعیــت همیشــه
عقبتــر میبــرد؛ بــه همیــن خاطــر اســت کــه تــا هنــوز مخاطــب
افغانســتانی شــعر فارســی از شــعر ســپید هیــچ بویــی نــرده
اســت مگــر خــود هــان تعــداد شــاعرانی کــه شــعر ســپید
مینویســند .شــعر فارســی بعــد از شــعر نیامیــی و شــاملویی
جریانــات بســیاری مثــل شــعر گفتــار و شــعر زبــان و شــعر حجــم
و سادهنویســی و دهــهی هفتــاد را از رس گذرانــده اســت کــه
خیلــی از شــاعران هــم نتوانســته انــد ایــن جریانــات را درک کنند
و منتقــد هــم کــه تکلیفــش مشــخص اســت ،پــس تنهــا کســی
کــه در ایــن میــان آســیب میبینــد ،مخاطــب اســت .البتــه ایــن
گفت ـهی مــن مبنــی بــر ایــن نیســت کــه مخاطــب خــود دلیــل
ایــن عقــب مانــدن باشــد ،مخاطــب شــعر در افغانســتان را عقــب
نگــه داشــته انــد.
صبــح کابــل :پــس اگــر قــرار باشــد ایــن کاســتی در کار
منتقــد وجــود داشــته باشــد ،شــاعر بیایــد و خــود نقــش منتقــد
را بــر عهــده بگیــرد هامننــد رضــا براهنــی کــه بــا «کتــاب طــا در
مــس» خــود نشــان داد کــه بــر عــاوهی ایــن کــه شــاعر خوبــی
اســت میتوانــد منتقــد خوبــی باشــد.
مصطفــا صمــدی :مــن ایــن دیــدگاه را زیــاد دوســت نــدارم
و بــر ایــن بــاور اســتم کــه نبایــد شــاعر بــه دنبــال مخاطــب بــرود
و شــعر را بــه خاطــر مخاطــب بــه ســطح پایینتــر بکشــد .شــاعر
بایــد کاری کنــد کــه مخاطــب بــه دنبــال شــعر راه بیفتــد و اگــر
مــن شــاعر بخواهــم وقــت خــود را رصف نقــد آثــار دیگــر شــاعران
کنــم پــس شــعر خــودم ا ُفــت خواهــد کــرد .هــر چنــد مــن بــر ایــن
بــاورم کــه یــک شــاعر میتوانــد منتقــد خــوب باشــد؛ امــا منتقــد
منیتوانــد شــاعر خوبــی شــود .بــه همیــن خاطــر اســت کــه مــا
امــروز منقــد خــوب نداریــم بــه ایــن خاطــر کــه منتقــد امــروز مــان
دوســت شــاعر اســت و یــک منتقــد منیتوانــد در نقــد اثــر بــدون
توجــه بــه رویکــرد رفیقانــه شــاعری را نقــد کنــد .مــن در کتابــی
خوانــده بــودم کــه رضــا براهنــی نقــدی بــر شــعر نــرت رحامنــی
نوشــته بــود و بعــد چــاپ آن نقــد نــرت رحامنــی چاقــو گرفتــه
بــود و بــه دنبــال رضــا براهنــی راه افتــاه بــود.
پــس منیتــوان نقــد را مهربانانــه نوشــت ،بــا نقــدی کــه در آن
آمــده اســت خواهــش میکنــم ،شــا عالــی نوشــتید ،منیتــوان
کاری بــرای ادبیــات کــرد .مگــر میشــود کســی بــا کســی
دوســت باشــد و از او بــد بگویــد کــه در ایــن جــا منظــورم از بــد
بــه معنــای نقــد اســت .منتقــد مــا نبایــد بــا شــاعر دوســت باشــد.
صبــح کابــل :مصطفایــی کــه در طــول روز آملانــی حــرف
میزنــد و حتــا آملانــی فکــر میکنــد و از چغرافیــای زبــان
مــادریاش دور مانــده اســت ،چطــور توانســته بــا ایــن دوری کنار
بیایــد و هنــوز بــه زبــان فارســی شــعر بنویســد؟
مصطفــا صمــدی :بایــد بگویــم کــه در ابتــدا برایــم ســخت

بــود؛ امــا چــون مــن از آن جایــی کــه اهــل نوســتالژی نیســتم
توانســتم خیلــی زود خــودم را در جامعــهی آملــان پیــدا کنــم.
مــن بــا نوســتالژی زندگــی منیکنــم چــون زندگــی در نوســتالژی
درســت مثــل ایــن میمانــد کــه بــا مــرده ِســلفی بگیــری .بــه
نظــرم بایــد در چنیــن مــواردی مبانــی و بگــذری و بســازی بــا
رشایــط پــس مــن تــا هنــوز تــاش میکنــم در زبــان زندگــی
کنــم.
صبــح کابــل :مخاطــب بــرای شــاعری کــه هنــوز دارد در زبــان
خــودش زندگــی میکنــد ،آیــا هنــوز هــان مخاطــب افغانســتانی
اســت یــا ایــن کــه مخاطــب ایرانــی و یــا مخاطــب جهانــی؟
مصطفــا صمــدی :مخاطــب مــن بــدون شــک مخاطــب
افغانســتانی اســت .بعــد کمــی اگــر جلوتــر بــروم ،مخاطــب
فارســی زبــان و در نهایــت مــن بــه مخاطــب بزرگتــری فکــر
میکنــم کــه شــاید بعدهــا رساغ ایــن مخاطــب بــروم.
صبــح کابــل :اگــر ایــن طــور اســت آیــا دســتهبندیها در
ادبیــات مثــل شــعر مهاجــرت یــا شــعر زنــان ،شــعر مقاومــت،
شــعر پســاطالبان و غیــره  ...را قبــول داری؟
مصطفــا صمــدی :تــا حــدی کــه ایــن دســتهبندیها
بــه پژوهــش و بررســی شــعر کمــک کنــد و رونــد را ترسیــع
بدهــد مشــکلی نیســت؛ امــا اگــر در کلیــت بخواهیــم بــا ایــن
ی بــه شــعر صدمــه بزنیــم ،ایــن دســتهبندیها هیــچ
دســتهبند 
الزامــی نــدارد و حتــا بــرای فهــم شــعر هــم بــه مخاطــب هیــچ
کمکــی نخواهــد کــرد.
صبــح کابــل :چــه چیــزی میتوانــد بــه مخاطــب شــعر کمــک
کنــد و بــه خصــوص مخاطــب افغانســتانی و ایــن کــه چــرا شــعر
فارســی ایــران مــورد پذیــرش بیشــر مخاطبــان افغانســتانی
اســت تــا شــعر شــاعران افغانســتانی؟
مصطفــا صمــدی :همــگام بــودن شــاعر بــا جریــان شــعری
مســلط بــر فضــای ادبــی میتوانــد بهرتیــن کمــک را بــه مخاطــب
کنــد و بــه طــور مثــال در جریــان شــعری ایــران «شــعر زبــان»
حاکــم اســت و در افغانســتان شــعر «گفتــار» ،جریــان شــعری
کــه ســید علــی صالحــی و شــمس لنگــرودی آغازگــر آن بودنــد؛
امــا شــعر فارســی حــاال از مــرز شــعر گفتــار گذشــته و «شــعر
زبــان» کــه یداللــه رویایــی ،رضــا براهنــی و علــی عبدالرضایــی
در دهــهی هفتــاد از آن حــرف میزدنــد توانســتند شــعر ایــران
را متحــول کننــد ،هــر چنــد کــه تأثیــر جریــان «شــعر گفتــار» را
هــم منیتــوان انــکار کــرد؛ امــا مــن خــودم جریــان «شــعر زبــان»
را ترجیــح میدهــم و «شــعر گفتــار» بــه نظــر مــن شــعر یکبــار
مــرف اســت نــه ایــن کــه کامــا مــردود باشــد.
صبــح کابــل :بــه گــان تــو ایــن بــازی زبانــی و پیچیدگــی
زبــان در جریــان شــعر زبانــی آیــا مخاطــب را دور نگــه منـیدارد
و بــه شــعر صدمــه منیزنــد؟
مصطفــا صمــدی :شــعر زبــان مثــل راه رفــن بــر روی لبـهی
یو
تیــغ اســت و بــازی بــا زبــان عنــری اســت کــه اگــر قــو 
ماهرانــه اســتفاده کنیــد ،مخاطــب را در شــعر ارضــا میکنــد.
ترســی را نبایــد بــه دل راه داد؛ نبایــد شــعر را بــه دنبــال مخاطــب
راه بیندازیــد ایــن بایــد بــر عکــس باشــد و مخاطــب را بــه دنبــال
شــعر بکشــانید.
صبــح کابــل :شــاعران معــارص افغانســتان بــه دنبــال کــدام
جریــان اســتند و شــعر افغانســتان در چــه وضعیتــی قــرار دارد؟
مصطفــا صمــدی :شــعر افغانســتان و شــاعران بــه دنبــال
جریــان شــعر گفتــار اســتند و هیــچ شــاعری در تــاش آن نیســت
کــه بــه شــعر زبــان دســت یابــد؛ ایــن عمومیتــی کــه در شــعر
شــاعران افغانســتان اســت ،ســبب شــده اســت کــه شــعرها را در
یــک کلیــت موضوعــی یــا ســاختاری و فرمــی قــرار بدهــد .ایــن
امــر بــه شــعر افغانســتان لطمــه زده اســت .تــاش نکــردن بــرای
تغییــر جریــان شــعر فاصلـهی مخاطــب بــا شــعر را هــر روز بیشــر
کــرده اســت.
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اشــاره :مصطفــا صمــدی ،زادهی ســال  ۱۳۷۰در هــرات
اســت .از او تــا حــاال چهــار مجموعــه شــعر بــا عنوانهــای «بیــن
دوری و دوزخ»« ،مــن هــم آدمــم»« ،عشــق رحمتاللــه علیــه» و
«برادریــدن» بــه نــر رســیده اســت .او لیســانس اقتصــاد کالن از
دانشــگاه هــرات دارد و در حــال حــارض دانشــجوی سمســر آخــر
«ارتبــاط انرتنتــی در عــر دیجیتــال» در یکــی از دانشــگاههای
آملــان اســت.
صبــح کابــل :از خــودت بگوییــد و ایــن کــه شــعر کجــای
زندگــیات قــرار دارد؟
مصطفــا صمــدی :مــن اگــر بخواهــم از خــودم بگویــم و ایــن
کــه چطــور شــد بــا شــعر آشــنا شــدم ،بایــد بگویــم کــه مــن از
کودکــی عاشــق بــازی کــردن بــودم و آن زمــان در کودکــی عاشــق
تــوپ بــودم و شـبها بــا توپــی در بغــل میخوابیــدم و بــه نوعــی
عاشــق بــازی کــردن بــودم؛ درســت مثــل حــاال کــه بــا کلمــه
بــازی میکنــم و شــبها بــا کلــات بــه خــواب مــیروم.
مــن فکــر میکنــم بــازی بــا زندگــی نوعــی بــازی بــا واقعیــت
اســت و ایــن در امــر نویســندگی و شــعر منــود بیشــری دارد؛
چــون در نویســندگی تــو میتوانــی بــه زندگــی دســت بــری و
خــود را در موقعیتهایــی دلخواهــت قــرار بدهــی و شــاید بــه
همیــن خاطــر اســت کــه میگوینــد معنابخشــی از نــوع ادبــی
بهــر از نوعهــای دیگــر اســت و مــن ایــن معنابخشــی را کــه
از بــازی کلــات بــه دســت م ـیآورم ،بســیار دوستداشــتنیتر
میدانــم.
امــا مــن بــا کلمــه بــازی منیکنــم کــه در نهایــت پیــروز
باشــم؛ مــن بــازی میکنــم چــون لــذت میبــرم از کلــات و
تالشــم ایــن اســت کــه ایــن لــذت را بتوانــم بــه دیگــران منتقــل
کنــم و دقیقــا شــعر هــم همینجــای زندگـیام ایســتاده اســت و
نســبت مــن بــا ادبیــات هــم از عمــق ایــن رابطــه معنــا میگیــرد.
صبــح کابــل :خــوب بــا ایــن اوصــاف آیــا میتوانــی جــای
ادبیــات را در زندگــیات بــا چیــز دیگــری عــوض کنــی؟
مصطفــا صمــدی :نــه فکــر نکنــم ،بــرای مــن ادبیــات
نجاتبخــش بــوده و خــود زندگــی بــوده؛ تــا آن جایــی کــه
ادبیــات توانســته اســت متــام انــدوه و یــأس مــن را لبــاس شــعر
بپوشــاند .شــعر در زندگ ـیام نقــش تکمیلکننــده را داشــته تــا
نقصهــا و کاســتیهایم را بــا لذتــی کــه در خــودش دارد ،پــر
کنــد .مــن از ایــن بابــت خوشحــامل کــه کلمــه توانســته چنیــن
جایگاهــی را در زندگــی مــن داشــته باشــد و ســخت اســت کــه
بتوانــم بــرای ادبیــات یــا کلمــه جایگزیــن دیگــری پیــدا کنــم؛ امــا
یــک درصــد اگــر احتــال بدهیــم کــه بایــد جایگزینــی بــرای امــر
نوشــن یــا ادبیــات در زندگـیام داشــته باشــم ،خــوب مــن شــاید
فوتبالیســت میبــودم و حتــا مــدت زمانــی هــم تــاش کــردم؛
امــا نتوانســتم؛ چــون دریافتــم کــه امــر نوشــن یــک فرآینــد
24ســاعته اســت و آن وقــت مجبــور بــودم یکــی را انتخــاب کنــم
کــه ادبیــات و نوشــن را انتخــاب کــردم.
صبــح کابــل :یــک مثــال میتوانــی بــرای رابطــهای کــه
میــان تــو و کلمــه گــره خــورده اســت ،بدهــی؟
مصطفــا صمــدی :مــن اگــر بخواهــم دقیــق رابط ـهی خــود
بــا کلمــه را تشــبیه کنــم ،بهرتیــن مثــال در ذهنــم حــاال رابطــه
مــادری و فرزنــدی اســت .در واقــع مــن خــود را مــادری میدانــم
کــه موظــف اســت بــرای فرزنــد خــود مــادری کنــد .پــس بــرای
نوشــن بایــد واقعــا مثــل یــک مــادر بــا کلــات برخــورد کنــی.
صبــح کابــل :اگــر بــه تاریــخ نــر مجموعههــای شــعرهایت
نگاهــی بیندازیــم میبینیــم کــه از ســال  94بدیــن ســو شــا
هــر ســال یــک مجموعــه شــعر چــاپ کردیــد؛ ایــن یعنــی شــا
شــاعر پــر کاری اســتید؟
مصطفــا صمــدی :کار شــاعر بــه هــر حــال نوشــن اســت و
اتفاقــا چنــدی پیــش هــم دوســتی ایــن ســؤال را از مــن پرســید
کــه چطــور بــا زندگــی در آملــان و مرصوفیتهایــت توانســتی
بــه نوشــن ادامــه بدهــی و در چهــار ســال ،چهــار کتــاب چــاپ
کنــی؟ ایــن ســوال جــواب آســانی داشــت .بــرای دوســتم گفتــم
کــه معلــوم اســت زمانــی کــه ازدواج کنــی و زندگــی را چهــار ســال
پیــش آغــاز کــرده باشــی تــو حــاال یــک زن و چنــد فرزنــد داری.
بــه هــر حــال مــن در ایــن چهــار ســال کلمــه تولیــد کــردم و ایــن
مجموعــه شــعرها مثــل فرزنــدان مــن اســتند.
صبــح کابــل :شــاری از منتقــدان ادبــی بــر ایــن بــاور انــد،
زمانــی کــه شــاعری در ایــن ســطح تولیــد مــن ادبــی داشــته
باشــد بــه نوعــی دچــار تکــرار میشــود و تولیــد آن نویســنده
حــرف تــازهای نــدارد ،بــاور خــودت چیســت؟
مصطفــا صمــدی :مــن تــا حــدی میتوانــم ایــن گفتــه را
تأییــد کنــم .هســتند شــاعرانی کــه یــک چهارچــوب مشــخص را
اختیــار میکننــد و در هــان زبــان و هــان ســاختار همیشــگی
کــه در ذهــن خــود دارنــد ،دســت بــه تولیــد میزننــد و تولیــد
شــان بــه مــرز انبــوه میرســد؛ امــا مــن دیــدگاه متفاوتــی دارم.
ببینیــد در ایــن ســالها کــه مــن رشوع بــه کار کــردم بایــد
بگویــم کار شــاعر نوشــن اســت و کار منتقــد نقــد کــردن .مــن
طــی ایــن ســالها متأســفانه منتقــدی را ندیــدم کــه بیایــد و
بگویــد آقــای شــاعر شــا چــرت نوشــتید .شــاعر زمانــی میتوانــد
کار خــود را ســنجش کنــد کــه درســت یــا بــد نوشــته اســت کــه
منتقــد بــه خــودش وقــت بدهــد کــه اثــر شــاعر را مــورد نقــد قــرار
بدهــد .بــه هــر حــال نقــد و منتقــد بــرای ایــن اســت کــه فاصلــه
بیــن مخاطــب و شــاعر را کــم کنــد و شــاعر هــر چــه بنویســد
و بگویــد بــه مخاطــب کاری نــدارد ،منیشــود؛ چــون بایــد
مخاطــب از شــاعر راضــی باشــد و ایــن کــه فاصلــه بیــن مخاطــب
و شــاعر کــم شــود بایــد منتقــد پــای خــود را بــه میــدان بگــذارد.
پــس در کنــار ایــن کــه قبــول دارم شــاعرانی هســتند کــه
بــه تولیــد مکــرارات در ســطح انبــوه میرســند؛ امــا منیتوانــم
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زندگی به رنگ زن

مــرگ فرزنــد در هــر ســن و ســالی کــه باشــد ســختترین
تجربــه بــرای هــر پــدر و مادری اســت .بررســی جامعهشناســان
از رفتارهــای واکنشــی والدیــن هــم نشــان میدهــد کــه
در فرهنــگ خانوادههــای افغانســتانی بزرگتریــن عامــل
اســرس میتوانــد مــرگ فرزنــد باشــد کــه ســازگار شــدن مــا
بــا ایــن اتفــاق را ســختتر میکنــد؛ امــا ایــن مصیبــت بــا
همــه رنجهــا و دردهایــش بایــد پشــت رس گذاشــته شــود و
زندگــی جریــان خــود را پیــدا کنــد.
تجربــهی از دســت دادن فرزنــد تــان بــه ویــژه اگــر
ناگهانــی اتفــاق بیفتــد مراحلــی دارد کــه در هــر کــدام
احتــاال احســاس ویــژهای را تجربــه میکنیــد .پــس تعجــب
نکنیــد و یــا نگــران نباشــید اگــر احســاس تــان بــه ایــن اتفــاق
مــورد انتظــار تــان نیســت یــا در حــال تغییــر اســت .مراحــل
ســوگ بــه طــور طبیعــی شــامل انــکار ،عصبانیــت ،چانهزنــی،
افرسدگــی و در نهایــت پذیــرش میشــود؛ امــا جــدا از ایــن
مراحــل ممکــن اســت احساســات دیگــری نیــز تجربــه کنیــد.
ممکــن اســت بعــد از مــرگ فرزنــد تــان بــرای مدتــی
احســاس شــوکه شــدن کنیــد .ایــن حالــت شــبیه بیحســی
اســت .در ایــن حالــت بــا ایــن کــه انــکار منیکنیــد و بــاور
کــردهایــد کــه عزیــزی را از دســت دادهایــد؛ امــا منیتوانیــد
گریــه کنیــد یــا حتــا غمگیــن شــوید .ایــن حالــت طبیعــی
اســت کــه ذهــن شــا بــرای محافظــت از شــا انتخــاب کــرده
و پــس از مــدت کوتاهــی رفــع میشــود.
فرزنــد شــا منیتوانــد مــرده باشــد .حتــا اشــتباهی
شــده .شــاید چندیــن بــار ایــن را بــرای خــود گفتــه باشــید.
حتــا ممکــن اســت ســایهی او را در کنــار در ببینیــد یــا صــدای
او را بشــنوید؛ امــا ایــن حالــت هــم واکنــش طبیعــی ذهــن
شــا اســت کــه معمــوال در ایــن مرحلــه رخ مــی دهــد .ممکــن
اســت بعــد ایــن اتفــاق بــه کــرات ســناریوهای مختلــف را مــرور
کنیــد و بــا خــود بگویــد «چطــور میشــد اگــر« ،»...اگــر اون
روز »...و خیلــی «اگر»هــای دیگــری کــه هــر چــه در ذهــن
تکــرار میشــوند ،تنهــا غــم و غصــهی شــا را زیــاد مــی
کننــد .بســیاری از والدیــن میگوینــد مــدام دعــا میکننــد
تــا هــر چــه دارنــد بدهنــد؛ امــا فقــط پنــج دقیقــه فرزنــد شــان
را دوبــاره ببینــد تــا بگوینــد چقــدر دوســتش دارنــد.
بعــد از ایــن اتفــاق ممکــن اســت حافظــه و آگاهــی شــا
تــا حــدی مختــل شــود .چیزهــای کوچــک را فرامــوش کنیــد.
هنــگام رانندگــی فرامــوش کنیــد بــه کجــا میرفتیــد .بــه
اصطــاح روانشناســی ذهــن شــا دچــار مهگرفتگــی شــده.
در حقیقــت بعــد از ایــن شــوک بــزرگ ذهــن تــان بعضــی از
عملکردهایــش مختــل میشــود .شــا عقــل تــان را از دســت
منیدهیــد .ایــن حالــت پــس از مدتــی ترمیــم میشــود.
احســاس گنــاه میتوانــد بــه هــر دلیلــی باشــد .بــه یــاد
آوردن کارهایــی کــه میتوانســتید بــرای نجــات او انجــام
دهیــد و انجــام ندادیــد .غفلتهــای کوچــک و یــا حتــا
دالیــل کامــا غیــر منطقــی بــرای تــان آزاردهنــده مــی شــود.
احســاس شــا کامــا قابــل درک و طبیعــی اســت .شــاید
در ایــن زمــان بــه صــورت غیــر منطقــی خــود را بــرای متــام
اتفاقاتــی کــه بــرای فرزنــد تــان افتــاده مســئول بدانیــد؛ امــا
بایــد بــه اتفاقاتــی کــه در کنــرل شــا هــم نبــوده توجــه
کنیــد .احســاس گنــاه شــا ممکــن اســت منبــع دیگــری
داشــته باشــد .شــاید متــام خاطــرات تــان را دوبــاره مــرور
میکنیــد و بابــت کمتوجهیهــا یــا برخــوردی کــه بــا فرزنــد
تــان داشــتهایــد احســاس گنــاه میکنیــد.
یکــی از شــایعترین احساســاتی کــه والدیــن ،مخصوصــا
بعــد از مــرگ ناگهانــی فرزنــدان تجربــه میکننــد احســاس
خشــم اســت .جهــان ،ناعادالنــه بــا شــا رفتــار کــرده و شــا از
ایــن بیعدالتــی عصبانــی اســتید .شــاید همــر یــا اطرافیــان
تــان مســئوولیت خــود را بــه درســتی انجــام نــدادهانــد بــه نظــر
شــا در ایــن اتفــاق نقــش داشــته انــد .شــاید بــه نظــر شــا بــه
انــدازهی کافــی ســوگوار نیســتند و برخــورد ســادهتری دارنــد و
همــهی اینهــا شــا را خشــمگین میکنــد.
شــا یــا اطرافیــان شــا کــه مــرگ فرزنــد شــان را تجربــه
کــردهانــد ممکــن اســت متــام ایــن احساســات را بــا هــم
تجربــه کننــد و ایــن مســأله آنهــا را متعجــب کنــد و حتــا باعث
دور شــدن اطرافیــان شــود؛ امــا بــه یــاد داشــته باشــید کــه
تجربـهی همـهی ایــن احساســات طبیعــی اســت و اگــر فراینــد
ســوگ بــه درســتی مراحــل خــود را بگذرانــد حــل میشــود.
بهرتیــن راهــی کــه باعــث میشــود ســازگاری بعــد از
ســوگ فرزنــد اتفــاق بیافتــد گذرانــدن مراحــل ســوگ بــه
شــکل طبیعــی اســت .شــا بــه عنــوان اطرافیــان والدیــن
داغــدار از آنهــا نخواهیــد کــه بــه زودی درد و رنــج ســوگ
را فرامــوش کننــد یــا احساساتشــان را نشــان ندهنــد .اجــازه
دهیــد احساســات تخلیــه شــود .والدیــن مدتــی در افرسدگــی
میماننــد و اطرافیــان بایــد در کنــار آنهــا حضــور داشــته
باشــند و یــاری برســانند .بگذاریــد هــر چقــدر میخواهنــد
گریــه کننــد و بــه صحبتهــای شــان در بــارهی فرزنــد شــان
گــوش دهیــد و بــا آنهــا همدلــی کنیــد و بــه همــر تــان
نزدیــک مبانیــد ،او درد مشــرکی بــا شــا دارد.

افسانه یاس

مطابــق قوانیــن نافــذهی افغانســتان،
ازدواجهــای اجبــاری ،زیــر ســن ،بــد و بــدل
جــرم پنداشــته شــده و هــر شــخصی کــه
ایــن عمــل را مرتکــب شــود ،مــورد تحقیــق،
تعقیــب و مجــازات قــرار میگیــرد.
امــا بــا وجــود ایــن قوانیــن ،عرفهــای
ناپســند ،جــای بیشــری را در جامعــه بــاز
کــرده کــه تطبیــق قوانیــن را مختــل کــرده
اســت.
اگــر بــه قریههــا ،ولســوالیها و
والیتهــای دورتــر ،بــه وضعیــت زندگــی
زنــان دیــده شــود ،هویــدا اســت کــه بــر
تصمیمگیریهــا در زندگــی زنــان تنهــا و
تنهــا عــرف و عنعنــات مردســاالرانه حاکــم
اســت و حــرف آخــر را بــزرگان قــوم بــا توجــه
بــر عــرف و عنعنــات حاکــم میزننــد.
یکــی از عمدهتریــن عواملــی کــه بیشــر
دخــران را بــه فــرار از منــزل وا مــیدارد،
عــرف ناپســندی بــه نــام ازدواج اجبــاری
اســت .در روایــت امــروز میپردازیــم بــه
ماجرایــی شــهابه یکــی از دخرتانــی کــه
خانــه را بــه قصــد ازدواج بــا شــخص مــورد
عالقــهاش تــرک کــرده اســت.
شــهابه (نــام مســتعار) دخــری از
خانــوادهای بــا وضعیــت اقتصــادی
متوســط ،زمانــی کــه هــژده ســال دارد،
در یکــی از کورسهــا بــا پــر همســایهی
شــان همصنفــی اســت .همــه روزه راه
خانــه تــا کــورس را بــا هــم میرونــد و بــا
هــم دوســت میشــوند .مدتــی کــه از ایــن
دوســتی میگــذرد ،تبدیــل بــه رابطــهی
عاشــقانه میشــود .از ایــن کــه خانههــای
شــان نزدیــک اســت ،زمینــه را بــرای شــان
مســاعد کــرده اســت کــه همدیگــر را بــا
اعتــاد بیشــر ببیننــد .نزدیکــی خانــه
ایــن فرصــت را بــرای شــان میدهــد کــه در
هــر فرصــت مناســبی قرارهــای عاشــقانهی
شــان را تنظیــم کننــد.

یــک ســالی از رابطــهی عاشــقانهی
شــهابه و حمیــد (نــام مســتعار) ،میگــذرد
کــه حمیــد بــه خان ـهی شــهابه خواســتگار
میفرســتد .خواســتگاری کــه جــواب رد
میگیــرد .خانــوادهی شــهابه ،حمیــد را
مناســب دخــر شــان منیداننــد و در
حقیقــت بــه ایــن بــاور انــد کــه بایــد شــوهر
آینــدهی شــهابه ،کســی باشــد کــه آنهــا
میخواهنــد نــه شــهابه؛ ایــن برداشــتی
اســت کــه در بیشــر خانوادههــای
افغانســتانی وجــود دارد و همــه انتخــاب
شــوهر بــه دخــر شــان را حــق خــود
میداننــد نــه دخــر.
بــا همیــن منطــق اســت کــه خانــوادهی
شــهابه ،میخواهنــد او را بــدون رضایتــش
بــا پــر عمـهاش نامــزدکننــد .بــا ایــن کــه
شــهابه مخالفــت میکنــد و میگویــد
کــه مطابــق قانــون و آموزههــای اســامی،
انتخــاب شــوهر حــق خــودش اســت؛
امــا خانــوادهاش اعــراض او را نادیــده
میگیرنــد؛ اعرتاضــی کــه از همــه دخــران
نادیــده گرفتــه شــده اســت .مقدمــات
نامــزدی شــهابه چیــده میشــود ،شــهابه
زهــری کــه قبــا آمــاده کــرده اســت را بــه
قصــد خودکشــی میخــورد؛ امــا انــگار قــرار
نبــوده کــه مبیــرد و خانــوادهاش او را رسیــع
بــه شــفاخانه انتقــال میدهنــد .نقشــهی
اول شــهابه کــه خودکشــی اســت ،نتیجــه
منیدهــد.
شــهابه منیمیــرد؛ از شــفاخانه زنــده
برمیگــردد و خانــوادهاش بــا عصبانیــت
ایــن کــه از تصمیــم آنهــا رس بــاز زده
اســت ،او را زیــر خشــونتهای گوناگــون
میگیرنــد تــا بــا جــر وادارش کننــد کــه
قبــول کنــد .خانــوادهاش بــرای ایــن کــه
زودتــر ایــن وصلــت را انجــام داده باشــند،
بــدون مراســم نامــزدی ،تصمیــم بــه
برگــزاری مراســم عروســی شــهابه بــا پــر

عم ـهاش را میگیرنــد .آنهــا تــاش دارنــد
شــهابه را در موقعیتــی قــرار دهنــد کــه راه
برگشــتی وجــود نداشــته باشــد؛ امــا شــهابه
کــه ایــن بــار پشــتش را از حامیــت خانــواده
خالــی دیــده اســت و از خشــونتهایی کــه
بــر او وارد کــرده انــد ،خشــمگین اســت،
تصمیــم میگیــرد زندگــی و آینــدهاش را
خــودش رقــم بزنــد.
شــهابه بــا حمیــد برنامــه میریــزد کــه
از خانــه فــرار کنــد؛ آنهــا از خانــه فــرار
میکننــد و بــه خانــهی یکــی از دوســتان
حمیــد میرونــد .ایــن دو دلــداده کــه یــک
ســال متــام را بــرای روز ازدواج شــان رؤیــا
بافتــه بودنــد ،مجبــور میشــوند در حضــور
یــک مــا عقــد ببندنــد و رؤیــای شــان را
نادیــده بگیرنــد .شــهابه و حمیــد ،بــا هــم
ازدواج میکننــد؛ ازدواجــی کــه بــا هــزار
تــرس و دلهــره همــراه اســت و هــر دم
امــکان ایــن مـیرود کــه خانــوادهی شــهابه
از راه برســد.
خانــوادهی شــهابه کــه مطمــن
اســتند ،شــهابه بــا حمیــد گریختــه اســت،
پرونــدهای علیــه حمیــد و شــهابه بــاز
میکننــد؛ آنهــا مدعــی میشــوند کــه
دخــر شــان مبلــغ زیــاد پــول را از خانــه
دزدیــده اســت؛ ادعایــی کــه زندگــی شــهابه
و حمیــد را تلختــر کــرده اســت .آنهــا هــر
از گاهــی پــای شــان بــه ادارهی پولیــس
کشــیده میشــود .بــا ایــن کــه شــهابه
مدعــی اســت هیــچ چیــزی از خانــهی
شــان بــر نداشــته اســت؛ امــا ثابــت کــردن
ایــن در مقابــل ادعایــی کــه پــدر و مــادرش
مطــرح کــرده انــد ،کار ســادهای نیســت.
نهادهــای عدلــی بیشــر از حــرف شــهابه،
دوســت دارنــد حــرف پــدر و مــادرش را
بشــنوند؛ چــون بــه بــاور عمــوم ،دخــری
کــه از خانــه فــرار میکنــد ،شــنیدن
حرفــش کار ســادهای نیســت.

آگاهی بهعنوان امر فردی
سیدمحمدتقی حسینی
آگاهــی از آگاهــی بــا «یاســپرس» آغــاز شــد.
او بیــان کــرد کــه بیــن صاحــب آگاهــی و آگاه
شــدن از آگاهــی تفــاوت وجــود دارد .نــهتنهــا
بایــد صاحــب آن شــد ،بــل کــه بایــد از خــو ِد
آگاهــی آگاه شــد« .آگاهــی از» را میتــوان
بــه «آزادی از» ،آیزیــا برلیــن پیونــد زد؛ جایــی
کــه بایــد بــرای اندیشــیدن آزاد شــد ،بایــد
از قیدوبنــد افــکاری کــه آگاهــی نیســت رهــا
شــد؛ بایــد امــر ذهنــی را مــروط و بــه بــاوری
دســت پیــدا کــرد کــه عقالنــی و اخالقــی اســت،
اخالقــی کــه کانــت را بــه خــود مشــغول داشــت،
اخــاق ســازنده و نــه بــه معنــای عــام کلمــه.
شــاید نیــاز اســت گاهــی بــرای درک آگاهــی
بــه شــهود رســید« ،شــهود دکارتــی» کــه متریــن
ذهنــی را در پــی دارد و ایــن متریــن ،ذهــن را
آمــادهی تفکــری میکنــد کــه دیگــر تکــراری
نیســت .متریــن ذهــن از راه متریــن ذهنــی،
عقــل را آمــاده تصمیمــی خواهــد کــرد کــه
نشــأتگرفته از آگاهــی اســت .آگاهــی در
دسرتســی ،کــه انباشــت اطالعــات نیســت
هیــچ ،بلکــه انباشــت مســئله اســت و پرســش.
علــوم انســانی را بــه دســتههای گوناگونــی
تقســیم کــردهانــد ،شــاید بــا ایــن دســتهبندی
موافــق نباشــید .بعضــی از علــوم انســانی را
علــوم اجتامعــی و برخــی دیگــر را علوم انســانی
گفتــهانــد .بــرای مثــال فلســفه علــوم انســانی و
جامعهشناســی ،علــم اجتامعــی اســت .فلســفه
فــردی اســت ،درســت اســت کــه نتیجــهی آن
تأثیــر بــر جمــع دارد؛ امــا کنشــی کــه در فلســفه
اســت فــردی اســت .ایــن فردیــت تــا زمانــی
کــه بــه مرحل ـهی انتقــال بــه دیگــران نرســیده

همچنــان در فردیــت خــود خواهــد مانــد ،نــزد
اندیشمنــدی کــه آن را اندیشــه کــرده ،یــا
فهمــی کــه اندیشمنــد بــه آن رســیده در حــد
هــان فــرد میمانــد.
جامعهشناســی علمــی اجتامعــی اســت؛
زیــرا بــه مطالعــهی رفتــار انســانها در
جامعــه میپــردازد؛ امــا مــراد در ایــن نوشــته
نوعیتــی نیســت کــه بیــان شــد؛ یعنــی تفکیــک
علــوم نیســت ،بلکــه هــدف ،جملــه نیچــه در
بــارهی فلســفهی افالتــون اســت .او گفــت،
خطرناکتریــن وجــه فلســفهی افالتــون ایــن
اســت کــه عقالنیــت او بــه خــرد گــروه خاصــی
تعلــق دارد و نــه بــه اجتــاع و جمــع ،ایــن امــر
بســیار خطرنــاک اســت و باعــث نابــودی جامعــه
میشــود .ایــن جملــه از نیچــه بــا مقدمــهای
کوتــاه از آگاهــی و آگاه شــدن را بــه ایــن
عنــوان انتخــاب کردیــم کــه امــروزه و در زمــان
حــال اگــر آگاهــی هــم وجــود دارد ،در ســطح
فــردی اســت ،بــه چــه معنــا؟ بهعنــوان مثــال
میتــوان از نبــود کالــج نامرئــی ســخن گفــت
کــه در جامعــهی مــا وجــود نــدارد .شــخصی
نوشــتهای دارد بــه نــام «خــرد آواره» ،دیگــر
کســی نیســت کــه در مــورد ایــن خــرد آواره
بنویســد ،یــا ایــن «خــرد آواره شــده» را نقــد کند،
اگــر کســی یــا کســانی بودنــد ،بــدون شــک
کالــج نامرئــی شــکل میگرفــت ،جایــی کــه بــا
نقــد شــدن و نقــد کــردن میتــوان راه را بــرای
پیرشفــت و ظاهــر شــدن ابــر دانایــی بــاز کــرد.
ابــری کــه احتــال مــیرود بــر رس خیلیهــا
خواهــد باریــد و آگاهــی را گســرش خواهــد
داد .منونــهی دیگــر آگاهــی در امــر فــردی
را میتــوان در رفتــار و عملکــرد صاحبــان
آگاهــی (البتــه بــا تســامح) دانســت .جایــی کــه
فــردی ماننــد نویســنده خــرد آواره و امثالهــم،
خــود را در جایــی ،پنهــان و وقــت خــود را بــه

نوشــن کتابهایــی رسکردنــد کــه بهراحتــی
منیتــوان بــرای آنهــا مخاطــب یافــت .ایــن
آگاهــی در حــوزهی فــردی میتوانســت از
دایــرهی فردیــت بیــرون و بــه قالــب یــک گــروه
منــود یابــد؛ گروهــی کــه ،گروهــی کار کنــد،
حلقــهای کــه بــا جمــع شــدن بــه دور فــرد،
میتوانســت حلقههــای دیگــر را نیــز بــه وجــود
آورد ،یقیــن مــیرود کــه اگــر صاحــب آگاهــی
فــردی در کنــار تــاش بــرای نوشــن ،تــاش
بــرای آگاه ســاخنت را هــم انجــام مــیداد،
شــاید خــرد کمــر آواره میشــد.
اشــتباه نشــود ،خــود نفــس نوشــن کتــاب
و کتابخوانــی رسمنشــأ آگاهــی اســت؛ امــا
نبایــد از یــاد بــرد کــه بایــد بــرای آگاه کــردن
دیگــران از آگاهــی خــود نیــز کارهــای بســیاری
انجــام داد .نوشــن کتــاب اول راه اســت.
تربیــت حلقــهی خاصــی کــه بتوانــد بســیاری
از چیزهایــی کــه بهراحتــی توســط جامعــه
فهمیــده منیشــود را بفهمــد و بــه دیگــران نیــز
انتقــال دهــد ،جمعکــردن افــرادی کــه توانایــی
فهمیــدن فــرد نویســنده را دارنــد و مــراد
نویســنده را بــه کمــک خــود او درک میکننــد،
راه مؤثــری اســت کــه میتوانــد آگاهــی را از
حلقــهی فردیــت بیــرون کشــیده و دیگــران را
نیــز بــا حقیقتــی آشــکار روب ـهرو کنــد .آمــوزش
نســلی کــه بــا جدیــت بــا مــن و کتــاب ،ترجمــه
و تفســیر مواجــه شــوند ،میتوانــد زمینــهی
رشــد بهــری را فراهــم کنــد.
بایــد بــه دیگــران آمــوزش داد تــا فکــر کننــد،
مســألهدار شــوند و بــرای حــل مســأله تحقیــق
کننــد و دســت بــه عمــل بزننــد .مادامــی کــه
علــم در حــوزهی فــردی افــراد بــه اســارت گرفتــه
شــده اســت ،منیتــوان انتظــار نتیجــهی
مثبتــی از علــم و علمگرایــی و کتابنویســی
داشــت.

گفتوگوهای صلح بین امریکا و طالبان
از رس گرفته شد

پیکر شهروند افتخاری افغانستان به جاپان
منتقل شد
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اشتراک در روزنـامـه

ایران از پروسهی صلح به رهربی حکومت
افغانستان پشتیبانی کرد

مناینــدهی ویــژهی ایــران در امــور افغانســتان ،در
دیــدار بــا رییسجمهــور غنــی ،در مــورد ســفر اخیــر
هیــأت طالبــان بــه تهــران جزئیــات ارائــه کــرده اســت.
دفــر مطبوعاتــی ارگ ریاســتجمهوری ،روز
شــنبه ( 16قــوس) بــا نــر اعالمیــهای گفتــه اســت
کــه محمــدارشف غنــی ،در دیــدار بــا محمدابراهیــم
طاهریــان ،مناینــدهی ویــژهی ایــران در امور افغانســتان،
در مــورد گســرش روابــط دوجانبــه و پروســهی صلــح،
گفتوگــو کــرده اســت.
آقــای غنــی در ایــن دیــدار ،گفتــه اســت« :صلــح و
ثبــات در افغانســتان بــه معنــی صلــح و ثبــات در منطقــه
میباشــد و تــاش دولــت افغانســتان ایــن اســت کــه
صلــح و ثبــات دامئــی در کشــور تأمیــن شــود».
محمدابراهیــم طاهریــان نیــز در ایــن دیــدار ،در مــورد
ســفر هیــأت طالبــان بــه تهــران ،جزئیــات ارائــه کــرده و

گفتــه اســت کــه ایــران ،بــر احــرام بــه قانــون اساســی
افغانســتان پابنــد اســت.
او افــزوده اســت کــه کشــورش از پروسـهی صلحــی که
حکومتمحــور باشــد و بــه مالکیــت و رهــری حکومــت
افغانســتان بــه پیــش بــرده شــود ،حامیــت میکنــد.
حــدود دو هفتــه پیــش ،مــا بــرادر ،مســؤول دفــر
سیاســی طالبــان در قطــر ،در ســفری بــه تهــران ،بــا
جــواد ظریــف ،وزیــر خارج ـهی ایــران دیــدار و در مــورد
رونــد صلــح ،گفتوگــو کــرده بــود .پیــش از ایــن ،ایــران،
بارهــا بــه حامیــت از طالبــان در افغانســتان متهــم شــده
اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه بــه گفتــهی منابــع ،روز
شــنبه ( 16قــوس) گفتوگوهــای صلــح میــان ایــاالت
متحــدهی امریــکا و طالبــان ،بــه گونـهی رســمی در قطــر
آغــاز شــده اســت.

وزارت دفــاع ،اعــام کــرده اســت کــه در نتیجــهی
کمیــن نیروهــای ارتــش در والیــت فاریــاب ،فرمانــدهی
کلیــدی طالبــان کشــته شــده اســت.
ایــن وزارت ،روز شــنبه ( 16قــوس) بــا نــر
اعالمیــهای گفتــه اســت کــه در نتیجــهی کمیــن
نیروهــای ارتــش در منطقــهی تــورتکل ولســوالی
شــیرین تــگاب والیــت فاریــاب ،مــا رساج ،فرمانــدهی
کلیــدی طالبــان کشــته شــده اســت.
در اعالمیــه آمــده اســت کــه بــه دنبــال ایــن کمیــن،

دو هراسافگــن دیگــر نیــز کشــته شــده انــد.
وزارت دفــاع گفتــه اســت کــه مــا رساج ،در
ولســوالیهای شــیرین تــگاب ،دولتآبــاد و خواجــه
ســبزپوش ،دســت بــه فعالیتهــای تروریســتی
مــیزد.
والیــت فاریــاب در شــال افغانســتان ،از
والیتهــای بــه شــدت ناامــن اســت و چندیــن
ولســوالی ایــن والیــت همیــن اکنــون در کنــرل
طالبــان و یــا در تهدیــد بســیار بــاال قــرار دارد.

کشته شدن فرماندهی کلیدی طالبان
در فاریاب
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شش ماه$ 175 :
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مســؤوالن ادارهی ملــی حفاظــت از محیــط
زیســت ،میگوینــد کــه برنامههایــی بــه
منظــور کاهــش آلودگــی هــوا در شــهر کابــل،
روی دســت گرفتــه شــده اســت.
شــاهزمان میونــدی ،رییــس ایــن اداره ،روز
شــنبه ( 16قــوس) در یــک نشســت خــری
گفــت کــه شــهر کابــل بــه دلیــل انکشــاف
غیرپالنــی در ســالهای گذشــته ،بــا مشــکل
آلودگــی هــوا مواجــه اســت.
او افــزود کــه میــزان آلودگــی هــوا در فصــل
زمســتان ،بــه چالــش جــدی تبدیــل شــده
و نگرانکننــده اســت؛ امــا در هامهنگــی
بــا ســایر ادارههــای حکومتــی ،برنامههایــی
روی دســت گرفتــه شــده تــا کاهــش قابــل
مالحظــهای در آلودگــی هــوا بــه وجــود آیــد.
آقــای میونــدی گفــت« :افزایــش
ساختوســاز غیرپالنــی ،خامــه بــودن
رسکهــا ،نبــود ترانســپورت منظــم شــهری،
کمبــود ســاحات ســبز ،عــدم دسرتســی بــه
بــرق منظــم و مهمتــر از همــه اســتفاده از مــواد
ســوخت آلودهکننــده در فصــل زمســتان ،از
دالیــل افزایــش آلودگــی هــوا در شــهر کابــل
اســت».
او ترصیــح کــرد کــه تنهــا ادارههــای دولتــی
منیتواننــد بــه تنهایــی بــا آلودگــی هــوا مبــارزه

کننــد؛ بلکــه ایــن کار ،نیازمنــد همــکاری
ســکتور خصوصــی ،جامعــهی مدنــی،
رســانهها ،علــای دینــی ،مراجــع علمــی و
شــهروندان نیــز اســت.
رییــس ادارهی ملــی حفاظــت از محیــط
زیســت ،گفــت« :دو برنامــه بــرای کاهــش
آلودگــی هــوا (یکــی بــرای شــهر کابــل و دومــی
بــرای والیتهــا) تهیــه و تصویــب شــده کــه در
برنام ـهی پنجســاله روی جلوگیــری ،کاهــش و
مدیریــت آلودگــی هــوای شــهر کابــل ،بــه ۲۵
وزارتخانــه و ادارهی دولتــی وظایــف مشــخص
زیــر  ۱۳ســکتور کــه در برگیرنــدهی بیشتــر از
 ۵۰مــورد میشــود ،تشــخیص شــده اســت».
آقــای میونــدی گفــت کــه ادارهی ملــی
حفاظــت از محیــط زیســت در زمســتان ســال
گذشــته ۱۱،مــورد برنام ـهی زمســتانی داشــته
کــه  ۸۰درصــد آن تطبیــق شــده اســت.
او افــزود کــه در دو مــاه گذشــته۳۴۹ ،
مــورد ارزیابــی انجــام شــده کــه شــامل ،نظــارت
از داشهــای خشــتپزی ،ریگریشــنها،
حاممهــا و رســتورانتها بــوده و گــزارش آن
بــه ادارههــای مربــوط ارائــه شــده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه بــا شــدت گرفــن
رسمــا ،کابــل صدرنشــین جــدول شــهرهای
آلــودهی جهــان شــده اســت.
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پیکــر تتســو ناکامــورا ،امدادگــر جاپانــی ،پــس از
چاشــت روز شــنبه ( 16قــوس) طــی مراســم ویــژهای در
میــدان هوایــی کابــل ،بــا حضــور رییسجمهــور غنــی،
مقامهــای بلندپایـهی دولتــی و اعضــای خانــوادهی او،
تشــییع و بــه جاپــان فرســتاده شــد.
آقــای غنــی ،در ایــن مراســم ،از تتســو ناکامــورا ،بــه
عنــوان قهرمانــی یــاد کــرد کــه بخــش بزرگــی از عمــرش
را وقــف بهبــود زندگــی مــردم افغانســتان کــرده اســت.
او افــزود کــه پروژههــای ناتکمیــل ناکامــورا را تکمیــل و
بــه نــام او نامگــذاری میکنــد.
رییسجمهــور غنــی ،بــه اعضــای خانــوادهی تتســو
ناکامــورا ،تعهــد ســپرد کــه قاتــان او ،شناســایی و
مجــازات خواهنــد شــد.
ی خیریــ هی
تتســو ناکامــورا ،رییــس مؤسســ ه 
خدمــات پزشــکی صلــح جاپــان ،روز چهارشــنبه (13
قــوس) همــراه بــا پنــج همــکار افغــان خــود در نتیجـهی
یــک حملــهی مســلحانه در شــهر جاللآبــاد والیــت
ننگرهــار ،کشــته شــدند.
آقــای ناکامــورا ،شــهروند جاپــان بــود .او از زمــان
حاکمیــت طالبــان تــا کنــون ،رسگــرم ارائ ـهی خدمــات
در بخشهــای صحــی ،آبیــاری ،مدیریــت آبهــا،
انکشــاف روســتاها و ســهولتهای زراعتــی در والیــت
ننگرهــار بــود و چنــدی پیــش ،بــه پــاس فعالیتهــای
برشدوســتانهاش در افغانســتان ،از ســوی رییسجمهــور
غنــی ،تابعیــت افتخــاری ایــن کشــور را بــه دســت آورد.
ناکامــورا ،بخــش بزرگــی از عمــر خــود را وقــف بهبــود
زندگــی شــهروندان افغانســتان ،بــه ویــژه باشــندگان
والیــت رشقــی ننگرهــار کــرد .او یــازده رسبنــد و
ب َرو را بــرای مهــار آب کــر ســاخت تــا از ایــن آب
آ 
بــرای رسســبزی و کشــاورزی بخــش بــزرگ زمینهــا

اســتفاده شــود.
یاماس»
بــر اســاس گفتههــای کارمنــدان نهــاد «پ ـ 
کــه ناکامــورا رییــس آن بــود ،ایــن امدادگــر جاپانــی ،در
حفــر ۱۵۰۰چــاه عمیــق و فراهمســازی آب نوشــیدنی
بــرای ۶۵۰هــزار تــن در ننگرهــار نیــز کمــک کــرده
اســت .او همچنــان دو شــفاخانه در رشق افغانســتان
ایجــاد کــرد.
ایــن امدادگــر جاپانــی ،بــه تازگــی کار ســاخت
کانــال دوم مرواریــد را بــا هزینـهی  15میلیــون دالــر در
ولســوالی خیــوهی والیــت ننگرهــار آغــاز کــرده بــود؛ امــا
پیــش از گشــایش ایــن پــروژه ،بــه قتــل رســید.
مــرگ ایــن شــهروند افتخــاری افغانســتان،
واکنشهــای زیــادی را در پــی داشــت و همــه از او،
بــه عنــوان یــک قهرمــان یــاد کردنــد .شــینزو آبــه،
نخســتوزیر جاپــان ،گفتــه اســت کــه از خــر کشــته
شــدن ناکامــورا ،تــکان خــورده اســت.
عبداللــه عبداللــه ،رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت
ملــی ،گفتــه اســت کــه ناکامــورا ،بــرای افغانســتان یــک
الگــو بــود و یــاد او ،ســالها بــر دریــای کــر یــادگار
خواهــد مانــد.
دفــر منایندگــی ســازمان ملل متحــد در افغانســتان
هــم ،حملــه بــر ایــن شــهروند افتخــاری افغانســتان را
محکــوم کــرده و گفتــه اســت کــه او بخــش زیــادی از
زندگــی خــود را در راســتای کمــک بــه افغانهــای
آســیپپذیر ســپری کــرده بــود.
بســیاری از شــهروندان افغانســتان ،در شــبکههای
اجتامعــی تصاویــری از ناکامــورا را منتــر کردنــد و
در جریــان چنــد روز گذشــته ،مراســم شــمعافروزی
بــه یادبــود از او ،در شــاری از والیتهــای افغانســتان
راهانــدازی شــد.

گفتوگوهــای صلــح میــان مناینــدگان ایــاالت
متحــدهی امریــکا و طالبــان ،بهگونــهی رســمی ،در
دوحــه پایتخــت قطــر ،از رس گرفتــه شــده اســت.
منابــع امریکایــی ،تأییــد میکننــد کــه ایــن
گفتوگوهــا ،روز شــنبه ( 16قــوس) از رسگرفتــه شــده
و بیشــر روی کاهــش خشــونتها متمرکــز خواهــد بــود
تــا بــه مذاکــرات بیناالفغانــی و آتشبــس منجــر شــود.
از ســویی هــم ،ســخنگوی دفــر سیاســی طالبــان در
قطــر ،تأییــد میکنــد کــه گفتوگوهــای صلــح میــان
زملــی خلیــلزاد و مناینــدگان ایــن گــروه ،در دوحــه،
پایتخــت قطــر از رس گرفتــه شــده اســت.
ســهیل شــاهین ،پــس از چاشــت روز شــنبه (16
قــوس) در برگــهی تویــر خــود نوشــت« :مذاکــرات
صلــح میــان امریــکا و طالبــان از جایــی کــه متوقــف
شــده بــود ،دوبــاره آغــاز شــد و روی امضــای توافقنامــه
و موضوعــات مرتبــط بحــث صــورت گرفــت .ایــن
گفتوگوهــا ادامــه دارد».
او افــزوده اســت کــه انــس حقانــی نیــز بــه عنــوان
عضــو هیــات گفتوگــو کننــدهی طالبــان ،در ایــن دور
مذاکــرات رشکــت کــرده اســت.
زملــی خلیـلزاد ،مناینــدهی ویــژهی وزارت خارجهی
ایــاالت متحــدهی امریــکا ،چنــد روز پیــش وارد کابــل
شــد و پــس از دیــدار و گفتوگــو بــا مقامهــای ارشــد
افغانســتان ،بــه دوحــه ،پایتخــت قطــر رفــت.
رییسجمهــور غنــی ،در دیــدار اخیــر خــود بــا
زملــی خلیــلزاد ،تأکیــد کــرد کــه موضــوع آتشبــس
در جریــان پروس ـهی صلــح ،بایــد بهگون ـهی جــدی در
نظــر گرفتــه شــود.
پیــش از ایــن ،وزارت خارجــهی امریــکا ،بــا نــر
اعالمیــهای گفتــه بــود کــه آقــای خلیــلزاد ،پــس از
کابــل ،بــه دوحــه مــیرود و گفتوگوهــای صلــح بــا

طالبــان را از رس میگیــرد.
ایــن وزارت ،افــزوده اســت بــود کــه زملــی خلی ـلزاد
و مناینــدگان طالبــان در دوحــه ،در مــورد گامهایــی
کــه میتوانــد منجــر بــه مذاکــرات بیناالفغانــی،
حلوفصــل مســاملتآمیز جنــگ افغانســتان و کاهــش
خشــونت کــه منجــر بــه آتشبــس شــود ،گفتوگــو
میکنــد.
گفتوگوهــای صلــح میــان امریــکا و طالبــان ،در
مــاه ســپتامرب ســال جــاری میــادی ،بــه دنبــال کشــته
شــدن یــک رسبــاز امریکایــی در حملــهی تروریســتی
طالبــان در کابــل ،متوقــف شــده بــود.
ایــن در حالــی اســت چنــدی پیــش ،دونالــد ترامــپ،
رییسجمهــور ایــاالت متحــدهی امریــکا ،در ســفر
غیــر منتظــرهای بــرای نخســتین بــار وارد افغانســتان
شــد و در پایــگاه نظامــی بگــرام ،در مــورد رونــد صلــح
افغانســتان و کاهــش نیروهــای امریکایــی صحبــت
کــرد.
آقــای ترامــپ ،در میــان رسبــازان امریکایــی
حضــور یافــت و گفــت کــه پیــش از ایــن طالبــان
موافــق آتشبــس نبودنــد؛ امــا حــاال میخواهنــد کــه
آتشبــس کننــد .او گفــت کــه امریــکا همیــن اکنــون
میتوانــد بــا طالبــان مذاکــره کنــد و ایــن بــه دلیــل
زحمتهایــی اســت کــه نیروهــای نظامــی ایــن کشــور
در افغانســتان کشــیده انــد.
او عــاوه کــرد کــه امریــکا در حــال کاهــش حضــور
نظامــی خــود در افغانســتان اســت .بــه گفت ـهی آقــای
ترامــپ ،نیروهــای امریکایــی در افغانســتان تــا ۸۶۰۰
نفــر کاهــش خواهــد یافــت.
گفتنــی اســت کــه در حــال حــارض ،حــدود  ۱۳هــزار
رسبــاز امریکایــی در کنــار هــزاران نفــر از رسبــازان
عضــو ســازمان ناتــو در افغانســتان حضــور دارنــد.

ما مینویسیم ،شام قضاوت کنید

w w w . s u b h e k a b u l . c o m

افغانستان و جاپان یک قهرمان را از دست دادند

نوشته شده در :جاپان تایمز

مرتجم :مهدی غالمی

قتل تتسو ناکامورا در این هفته ،هم برای افغانستان و
هم برای جاپان تراژیدی بزرگی بود .تعهد پرشور ناکامورا
برای کمک به مردم افغانستان نه تنها احرتام عظیمی
برایش کسب کرده بود ،بلکه همه با او دوست و صمیمی
بودند .آن تعهد او را به هدفی برای نیروهای بیگانههراس
و مرتجع تبدیل کرد که محرومیت و بیثباتی را ترجیح
میدهند .آنها تنها در هامن وضعیت محرومیت و
بیثباتی است که میتوانند رشد کنند .آنانی که از کار
ناکامورا حامیت میکنند و آن را قدر میدانند ،نباید از
این عمل وحشتناک برتسند و دل زده شوند ،بلکه باید
با کمکهای مداوم به نیازمندان در رسارس دنیا ،زحامت و
یاد او را زنده نگه داشت و از آن به افتخار یاد کرد.
اولین سفر ناکامورا به افغانستان در دههی  70میالدی
رقم خورد .عالقه به حرشات و خواستش برای باال رفنت
از کوههای افغانستان ،او را به سوی این کشور کشاند و
خیلی زود عالقهی خاصی به افغانستان پیدا کرد .ناکامورا

پس از پایان آموزشهای پزشکیاش ،در دههی  80به
پشاور در پاکستان برگشت تا برای کمک به مهاجرانی که
از جنگ افغانستان فرار میکردند ،در کلینیکها کار کند.
ناکامورا فعالیتهای پزشکیاش را به رشق افغانستان
گسرتش داد و دریافت که خشکسالی و آب ناپاک ،تهدید
بزرگتری نسبت به بیامریها است .نخست رشوع به کندن
چاه کرد – مجموعاً  1600چاه – سپس به تکنیکهای
سنتیِ جاپان برای آبیاری رو آورد که نیاز زیادی به
فنآوری نداشت .رسانجام ،تالشهای او منجر به ایجاد
شبکهای از کانالها شد که آن منطقهی یک میلیون نفری
را دگرگون کرد .ناکامورا توانسته بود  24300هکتار بیابان
را تبدیل به جنگل و زمینهای حاصلخیز گندم کند.
زحامتش ،او را به طور گسرتدهای مشهور کرده بود.
در سال  ،2003برندهی جایزهی «رامون مگسایسای»
شد ،جایزهای برای «بزرگی روح و رهربی متحولکننده
در آسیا» .به این جایزه اغلب جایزهی صلح نوبل آسیا هم
میگویند .او به دلیل «تعهد پرشور برای کاهش در ِد جنگ،
بیامری و مصیبت در میان مهاجران و مردم فقیر دو طرف
مرز افغانستان و پاکستان که در کوهها زندگی میکردند»
آن جایزه را گرفته بود .در سال  ،2013شهری که ناکامورا
در آن به دنیا آمده بود ،به دلیل «ترویج و درک فرهنگهای

شناسنامه

یکشنبه 17 ،قوس  | 1398سال اول | شامره 8 December, 2019 | 133

منحرص به فر ِد آسیا» جایزهی فاکوئوکو را به او داد.
در اوایل امسال ،ارشفغنی ،رییسجمهور افغانستان،
به دلیل خدمات ناکامورا ،شهروندی افتخاری کشور را
به او اهدا کرد .پس از مرگ ناکامورا ،غنی مراتب تسلیت
عمیق خویش را بیان کرد و سخنگویش قتل او را «عمل
زشت و حملهی بزدالنه بر یکی از بزرگترین دوستان
افغانستان» دانست .روستانشینان و رهربان ،کار ناکامورا را
مورد ستایش قرار دادند و از مرگ او غمگین بودند .صدها
صفحه در شبکههای اجتامعی عکسهایی از او را نرش و
ترورش را محکوم کردند.
شینزو آبه ،نخستوزیر جاپان گفت که ناکامورا «کمک
عظیمی» به افغانستان کرده و زندگیاش را به خطر انداخت
تا کمکهای گوناگونی به مردم کند .سخنگوی دبیر کل
سازمان ملل متحد این ترور را «یک عمل خشونتآمی ِز
بیمعنی در برابر مردی که بیشرت عمرش را رصف کمک به
مردم آسیبپذیر افغانستان کرد» دانست.
ناکامورا به خوبی از خطرات کارش آگاه بود .گروهی
از شورشیان در سال  ،2008یکی از همکارانش را ربود
و به قتل رساند؛ اما ناکامورا نرتسید .در ماههای اخیر ،با
قویتر شدن طالبان ،بیثباتی در افغانستان بیشرت شده
بود .گفته میشود که اکنون این گروه بیش از نیمی از
کشور را در کنرتل دارد و هر روز دست به حمله میزند.
طالبان دست داشنت در قتل ناکامورا و چهار محافظش
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را رد کرده اند .هیچ گروه دیگری هم مسؤولیت حمله را
بر عهده نگرفته است .به نظر میرسد که این یک حملهی
تصادفی نه ،بلکه یک حملهی از پیش برنامهریزی شده
بوده است.
کارمندان مؤسسههای کمککننده بسیار آسیبپذیرند.
در اواخر نوامرب و در یک حمله با نارنجک در کابل ،یکی
از کارمندان ملل متحد کشته و چهار افغان به شمول دو
کارمند دیگر ملل متحد زخمی شدند .متام این حمالت
بخشی از یک روند اخاللگر است .گزارشی از سازمان ملل
نشان داد که بیشرت از هر ربع دیگر سال در دههی گذشته،
طی سه ماه پیش بیشرتین افراد غیرنظامی کشته و زخمی
شده اند .در سال جاری  8000فرد ملکی کشته و زحمی
شده اند .مقرص بیشرت این حمالت شورشیان شناخته
میشوند؛ اما برخی از فعالیتهای دولت افغانستان و
نیروهای ائتالف هم منجر به کشته شدن افراد غیرنظامی
شده است.
به دلیل سیاست جاپان که در برابر باز کردن مرزهایش
به روی مهاجران مقاومت میکند ،تعهد ناکامورا در نقطهی
مقابل مردمی قرار دارد که در قبال اتفاقات فرامرزی
شان بیتفاوت استند .هرچند ناکامورا در جامعهی رو به
پیرشفت افغانستان مشهور بود؛ اما در سطح گسرتدهتر،
گمنام باقی ماند .اکنون بر ماست که زحامت و خاطرهاش
را زنده نگه داریم.
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