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گزارش روز

گفت وگو

ازدواج هــای  افغانســتان،  نافــذه ی  قوانیــن  مطابــق 

اجبــاری، زیــر ســن، بــد و بــدل جــرم پنداشــته شــده و هــر 

ــق،  ــورد تحقی ــن عمــل را مرتکــب شــود، م شــخصی کــه ای

تعقیــب و مجــازات قــرار می گیــرد.

ــای  ــند، ج ــای ناپس ــن، عرف ه ــن قوانی ــود ای ــا وج ــا ب ام

بیشــری را در جامعــه بــاز کــرده کــه تطبیــق قوانیــن را 

ــت. ــرده اس ــل ک مخت

دورتــر،  والیت هــای  و  ولســوالی ها  قریه هــا،  بــه  اگــر 

ــدا اســت کــه  ــده شــود، هوی ــان دی ــه وضعیــت زندگــی زن ب

ــرف و  ــا ع ــا و تنه ــان تنه ــی زن ــا در زندگ ــر تصمیم گیری ه ب

عنعنــات مرد ســاالرانه حاکــم اســت و حــرف آخــر را بــزرگان 

ــد. ــات حاکــم می زنن ــر عــرف و عنعن ــا توجــه ب ــوم ب ق

یکــی از عمده تریــن عواملــی کــه  بیشــر دخــران را بــه 

ــام ازدواج  ــه ن فــرار از منــزل وا مــی دارد، عــرف ناپســندی ب

اجبــاری اســت. در روایــت امــروز می پردازیــم بــه ماجرایــی 

شــهابه یکــی از دخــران  ...
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متایــل بــه برقــراری رابطــه ی جنســی طوالنی تــر میــان 

ــن  ــوده و ای ــج ب ــو، رای ــن س ــه ای ــی ب ــر زمان ــا، از دی زوج ه

موضــوع بــر هیــچ کســی پوشــیده نیســت؛ امــا مشــکالت 

ــه  ــی ب ــگام، بی میل ــزال زودهن ــد ان ــی مانن ــی فراوان جنس

ایجــاد رابطــه و یــا نعــوذ دیرهنــگام از مشــکالتی بــه شــار 

مــی رود کــه علــم و طــب بــرای یافــن راه حــل آن دســت 

ــروزه  ــت. ام ــه اس ــم گرفت ــی ه ــج خوب ــده و نتای ــه کار ش ب

محصــوالت زناشــویی و داروهــای تقویــت جنســی، دیگــر 

موضــوع پوشــیده ای نیســت و بیشــر زوج هــا یــا از آن 

ــد. ــی شــنیده ان ــا در مــورد آن چیزهای اســتفاده کــرده  ی

ــت  ــای تقوی ــویی و داروه ــوالت زناش ــتفاده از محص اس

جنســی بــرای آن اســت کــه زوج هــا رابطــه ی جنســی 

انــزال  امــا  باشــند؛  راضــی  آن  از  و  داشــته  موفقــی 

زودهنــگام در مــردان یــا بی میلــی در یکــی از زوج هــا 

ــب  ــه اغل ــالف آن چ ــر خ ــده و ب ــدن آن ش ــخ ش ــث تل باع

ــچ  ــه هی ــی ب ــه ی جنس ــود، رابط ــور ش ــت تص ــن اس ممک

ــا ناکامــی،  ــن نارضایتــی ی وجــه رضایت بخــش نباشــد. ای

نیــز  زوج هــا  غیرجنســی  روابــط  روی  بــدی  تأثیــرات 

می گــذارد.

ــود  ــادی وج ــای زی ــان زوج ه ــی در می ــکالت جنس مش

دارد؛ امــا دلیــل ایــن کــه بــه چنیــن مشــکالتی پرداختــه 

منی شــود، تابوهــای اجتاعــی، محافظــه کاری و ننــگ 

اســت.  مــردم  میــان  در  جنســی  مشــکالت  دانســن 

ــرای ... ــت ب ــن اس ــی ممک ــاری جنس بی

هژده سال از موج تحول نوین در سیاست و حکومت 

سپتامرب  یازدهم  حمالت  از  پس  گذشت.  افغانستان 

در  جهان  تجارتی  بزرگ  مرکز  دو  بر  القاعده  سوی  از 

شدید  خساره ی  و  تهدید  اثر  بر  متحده،  ایاالت  امریکا، 

نربد  وارد  بین املللی،  تروریسم  و  جهادیسم  جانب  از 

پیروزی  و  رضایت  موجب  امر  این  شد.  افغانستان 

متحد  جبهه ی  نیروی های  شد.  طالبان  ضد  گروه های 

برابر  در  مسعود،  احمدشاه  شادروان  رهربی  به  شال 

ایدئولوژیک  روایت  و  طالبان می جنگیدند. جزم اندیشی 

طالبان برای حکومت داری با نظم »امارتی« مورد پذیرش 

جناح های دیگر قرار منی گرفت و هیچ پذیرش و سازگاری 

میان طالبان و رسان جبهه ی متحد شال وجود نداشت. 

جنگ جبهه ی متحد با طالبان به بن بست نظامی رسیده 

ایجاد  و  متحده  ایاالت  نظامی  مداخله ی  با  اما  بود؛ 

که  است  نکته  مهم همین  یافت.  حکومت جدید خامته 

پایان جنگ طالبان با  رسان گروه های قومی در آن زمان 

نظامی  ورود  نگرفت.  صورت  سیاسی  توافق  یک  اثر  به 

ایاالت متحده، نظم پس از 2001 را رقم زد. روایت های 

و  جهان شمول  ارزش های  به  را  جایش  عرفی-مذهبی 

اقتصاد  و  اجتاع  سیاست،  عرصه های  در  لیربالیستی 

نظم  ایجاد  و سبب  برگزار شد  بُن  کنفرانس  کرد.  خالی 

شد. سیاسی  جدید 

گروه  یک  عنوان  به  را  طالبان   ،2001 از  پس  نظم 

... ایجاد   برای  و  دید  شکست خورده 

بازار پنهان فروش داروهای تقویت جنسی
 در کابل

بن بست های پس از بُن
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محیــط  از  حفاظــت  ملــی  اداره ی  مســؤوالن 

منظــور  بــه  برنامه هایــی  کــه  می گوینــد  زیســت، 

ــت  ــل، روی دس ــهر کاب ــوا در ش ــی ه ــش آلودگ کاه

گرفتــه شــده اســت.

گفت وگوهــای صلــح میــان مناینــدگان ایــاالت 

ــمی، در  ــه ی رس ــان، به گون ــکا و طالب ــده ی امری متح

ــت. ــده اس ــه ش ــر، از رس گرفت ــت قط ــه پایتخ دوح

رونــد مذاکــرات صلــح میــان مناینــدگان امریــکا و 
ــار دیگــر بــه جریــان افتــاد. برخــی  گــروه طالبــان، ب

ــتان  ... ــانه های افغانس ــه رس ــی ب ــع امریکای از مناب

در افغانستان منتقدان
 تنبل داریم؛ نه شاعر تنبل

ایران از پروسه ی صلح به رهربی 
حکومت افغانستان پشتیبانی کرد

 برنامه هایی برای کاهش آلودگی 
هوا در کابل روی دست

 گرفته شده است

ارباب بزرگ مذاکره را آغاز کرد 
این بار توافق نامه امضا می شود؟

پیکر شهروند افتخاری افغانستان 
به جاپان منتقل شد

گفت وگو با مصطفا صمدی

 ) شاعر (
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جربی که به فرار از منزل انجامید زندگی به رنگ زن
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گفت وگوهای صلح بین
 امریکا و طالبان از رس گرفته شد
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کمیســیون مســتقل انتخابــات، 

می گویــد کــه کارهــای تجزیــه و 

در  انتخابــات  نتیجــه ی  تحلیــل 

ــر  ــده و اگ ــل ش ــت، تکمی 27 والی

مشــکل هفــت والیــت دیگــر تــا 

یکــی دو روز بعــد حــل نشــود، 

کمیســیون بــا توجــه بــه صالحیت هــای قانونــی ای کــه 

ــد  ــالم خواه ــات را اع ــی انتخاب ــه ی ابتدای دارد، نتیج

ــرد. ک

کمیســیون  ســخن گوی  افتخــاری،  علــی 

انتخابــات، بــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد، اگــر 

رشکای انتخابــات بــا کمیســیون در مــورد هفــت والیت 

همــکاری نکننــد، کمیســیون بــا اســتفاده از صالحیت 

قانونــی ای کــه دارد، نتیجــه ی ابتدایــی 27 والیــت را 

اعــالم خواهــد کــرد.

شــعر افغانســتان و شــاعران بــه دنبــال جریان شــعر 

ــت  ــالش آن نیس ــاعری در ت ــچ ش ــتند و هی ــار اس گفت

کــه بــه شــعر زبــان دســت یابــد ...

کمیسیون انتخابات: 
اقدام شرکای انتخاباتی 

مخالف قانون انتخابات است

2

رازق اختیاربیگ
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کارهــای  کــه  می گویــد  انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون 

ــل  ــت، تکمی ــات در 27 والی ــه ی انتخاب ــل نتیج ــه و تحلی تجزی

ــد  ــا یکــی دو روز بع ــت دیگــر ت شــده و اگــر مشــکل هفــت والی

حــل نشــود، کمیســیون بــا توجــه بــه صالحیت هــای قانونــی ای 

ــرد. ــد ک ــالم خواه ــات را اع ــی انتخاب ــه ی ابتدای ــه دارد، نتیج ک

بــه  انتخابــات،  کمیســیون  ســخن گوی  افتخــاری،  علــی 

روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد، اگــر رشکای انتخابــات بــا 

کمیســیون در مــورد هفــت والیــت همــکاری نکننــد، کمیســیون 

بــا اســتفاده از صالحیــت قانونــی ای کــه دارد، نتیجــه ی ابتدایــی 

ــد:  ــاری می گوی ــای افتخ ــرد. آق ــد ک ــالم خواه ــت را اع 27 والی

»نتیجــه ی ابتدایــی انتخابــات از بیســت و هفــت والیــت تجزیــه 

ــکاری ای  ــر هم ــت. اگ ــالم اس ــاده ی اع ــل و آم ــش کام و تحلیل

ــد  ــا چن ــت ت ــیون در نهای ــرد، کمیس ــورت نگی ــورد ص ــن م در ای

روز دیگــر بــه اســاس صالحیت هایــی کــه دارد، در مطابقــت 

ــی  ــه ی ابتدای ــالم نتیج ــورد اع ــا در م ــون و طرزالعمل ه ــه قان ب

ــت.« ــد گرف ــم خواه ــات تصمی انتخاب

آقــای افتخــاری هم چنــان می گویــد کــه رشکای انتخاباتــی 

ــن  ــای ای ــه ج ــد و ب ــل می کنن ــون عم ــالف قان ــیون، خ کمیس

ــون  ــه قان ــت ب ــان در مطابق ــکایت های ش ــات و ش ــه اعراض ک

بــه مرجــع اصلــی آن کــه کمیســیون شــکایات اســت ثبــت 

کننــد، مانــع بازشــاری آرا در هفــت والیــت شــده و مســؤولیت 

ایــن کار نیــز بــه عهــده ی کســانی اســت کــه اقــدام بــه چنیــن 

ــد. کاری کــرده ان

انتخابــات،  کمیســیون  ســخن گوی  اطالعــات  بنیــاد  بــر 

قــرار اســت امــروز یک شــنبه )17قــوس( بــار دیگــر نشســت 

ــای  ــی، نهاده ــی و خارج ــر داخل ــای ناظ ــا نهاده ــرکی را ب مش

سیاســی،  احــزاب  افغانســتان،  انتخابــات  بــه  کمک کننــده 

و  اعراضــات  بــه  و  برگــزار  رســانه ها  و  نامــزدان  مناینــدگان 

پرســش های معرضــان پاســخ ارائــه کننــد. ایــن درحالــی اســت 

ــه  ــه رهــربی عبدالل ــی ب ــن تیــم ثبــات و همگرای کــه پیــش از ای

عبداللــه، نیــز گفتــه بــود کــه ایــن نشســت بــا پادرمیانــی دفــر 

ــا در آن  ــت ت ــده اس ــده ش ــدارک دی ــل ت ــل در کاب ــازمان مل س

ــی  ــای انتخابات ــش های تکت ه ــا و پرس ــه نگرانی ه ــیون ب کمیس

معــرض پاســخ بدهــد؛ امــا علــی افتخــاری می گویــد کــه ایــن 

نشســت از ســوی کمســیون انتخابــات بــه منظــور رفــع ابهامــات 

ــی،  ــزاب سیاس ــه اح ــت ک ــن اس ــدف آن، ای ــود و ه ــر می ش دای

رشکای انتخاباتــی کمیســیون و نهادهــای ناظــر و در نهایــت 

کل مــردم بداننــد کــه کمیســیون هیــچ گونــه اقــدام فراقانونــی 

ــداده اســت. انجــام ن

آقــای افتخــاری در گفت  وگــو بــا روزنامــه ی صبــح کابــل 

افــزود: »بــه ادامــه ی صحبت هــای معلوماتــی ای کــه داشــتیم 

ــزاب  ــر و اح ــای ناظ ــی، نهاده ــر رشکاری انتخابات ــار دیگ ــک ب ی

ــد  ــاز اشــراک کنن ــک نشســِت ب سیاســی را خواســتیم کــه در ی

کــه در آن رســانه ها هــم می تواننــد حضــور داشــته باشــند؛ البتــه 

حضــور رســانه ها اختیــاری اســت. مــا می خواهیــم یــک نشســت 

معلوماتــی را داشــته باشــم و جزئیاتــی را کــه تــا حــاال مــا پیــش 

رفتیــم و کارهایــی را کــه مطابــق قانــون و مقــررات انجــام داده  ایم 

کمیســیون می خواهــد کــه ایــن معلومــات را بــا نهادهــای ناظــر، 

ــد.« ــک کن ــی رشی ــزاب سیاس ــی و اح رشکای انتخابات

ــی  ــزاب سیاس ــش های اح ــی از پرس ــه برخ ــد ک او می گوی

ــرای  ــا ب ــت؛ ام ــده اس ــت ش ــال دریاف ــی قب و رشکای انتخابات

ایــن کــه بــه پرســش های بیشــر معرضــان کــه احتــاال 

بســیار کلیــدی هــم باشــند و در هــان لحظــه مطــرح شــود، 

یــک ســاعت وقــت بیشــر اختصــاص داده شــده تــا متــام 

ــع  ــی رف ــیون انتخابات ــای کمیس ــورد کارکرده ــا در م نگرانی ه

شــود. کمیســیون انتخابــات بــاور دارد کــه شــاری از احــزاب 

و یــا رشکای انتخاباتــی احتــاال در خــالء معلوماتــی قــرار 

ــون  ــالف قان ــر خ ــیون ب ــه کمیس ــد ک ــور می کنن ــد و تص دارن

عمــل می کنــد. 

ــن  ــاال در ای ــه احت ــد ک ــان می گوی ــاری همچن ــای افتخ آق

نشســت در مــورد هفــت والیــت باقی مانــده مســائلی مطــرح 

نشــود؛ امــا کمیســیون امیــدوار اســت کــه معرضــان از راه 

قانونــی اقــدام بــه ثبــت اعراضــات و شــکایات شــان بکننــد تــا 

ــن  ــر از ای ــی بیش ــه ی ابتدای ــالم نتیج ــات و اع ــه ی انتخاب پروس

ــه او، کمیســیون  ــه گفت ــر آن ب ــه رو نشــود؛ در غی ــا مشــکل روب ب

بــه زودی در مــورد اعــالم نتیجــه ی ابتدایــی انتخابــات تصمیــم 

ــت. ــد گرف خواه

او می گویــد: »کمیســیون بــه انــدازه ی کافــی بــه رشکای 

انتخاباتــی وقــت داده اســت. بارهــا خواســته کــه بیاییــن اجــازه 

ــا کــه پروســه ی بازشــاری انجــام شــود. اگــر اعــراض  بتیــن ت

ــمی و  ــن، آدرس رس ــنادی داری ــر اس ــه اگ ــن ک ــا ای ــن و ی داری

ــه شــکایات و اعراض هــا وجــود دارد  ــرای رســیدگی ب ــی ب قانون

ــان  ــع ه ــت و در واق ــی اس ــکایات انتخابات ــیون ش ــه کمیس ک

فلســفه ی وجــودی کمیســیون شــکایات انتخاباتــی هــم همیــن 

ــوز.  ــا هن ــن اجــازه داده نشــده اســت ت اســت؛ امــا متأســفانه ای

بــدون شــک مشــکل پیــش آمــده متوجــه رشکای انتخاباتــی 

ــن کار رشکای  ــه ای ــت ک ــح اس ــیار واض ــت و بس ــیون اس کمیس

ــس  ــچ ک ــت و هی ــون اس ــا قان ــح ب ــت رصی ــی در مخالف انتخابات

ــو کار کمیســیون را بگیــرد.« ــدارد جل ــه لحــاظ قانونــی حــق ن ب

کمیســیون انتخابــات در حالــی می گویــد احتــاال در جریان 

ــات  ــی انتخاب ــه ی ابتدای ــالم نتیج ــورد اع ــر در م ــد روز دیگ چن

تصمیــم خواهــد گرفــت، کــه از زمــان برگــزاری انتخابــات بیشــر 

ــب  ــل آن چــه اعــال تقل ــه دلی ــا ب ــاه وقــت می گــذرد؛ ام از دوم

مشــخص  هنــوز  می شــود،  خوانــده  انتخابــات  در  گســرده 

ــد  ــالم خواه ــن زودی اع ــه ای ــات ب ــه ی انتخاب ــه نتیج ــت ک نیس

شــد یــا خیــر.

تیــم ثبــات و همــکاری معــرض اســت کــه تیــم »دولت ســاز«، 

بــه رهــربی ارشف غنــی، تقلــب ســازمان یافته انجــام داده و 

کمیســیون نیــز بــه نفــع آن هــا کار می کنــد. هــواداران ایــن تیــم، 

ــات  ــه اعراض ــدام ب ــف اق ــات مختل ــه در والی ــت ک ــد روز اس چن

ــا  ــه جاده ه ــب ب ــه تقل ــعار علی ــا ش ــه روزه ب ــرده و هم ــرده ک گس

می ریزنــد و خواســتار رســیدگی بــه تقلب هــای انتخاباتــی انــد.

ــد،  ــز می گوین ــات نی ــر انتخاب ــای ناظ ــه نهاده ــن هم ــا ای ب

ــادی  ــکالت زی ــا مش ــات ب ــیون انتخاب ــه کار کمیس ــد ک ــر چن ه

ــت جمهوری  ــات ریاس ــز در انتخاب ــب نی ــت و تقل ــراه اس ــه هم ب

کارمنــدان  بــه  بایــد  معرضــان  امــا  اســت؛  گرفتــه  صــورت 

کمیســیون اجــازه دهنــد کــه رونــد بازشــاری آرا در هفــت 

والیــت باقی مانــده انجــام و نتیجــه ی ابتدایــی هرچــه زودتــر 

ــود.  ــالم ش اع

و  امریــکا  میــان مناینــدگان  رونــد مذاکــرات صلــح 

گــروه طالبــان، بــار دیگــر بــه جریــان افتــاد. برخــی از 

ــد،  ــه  ان ــتان گفت ــانه های افغانس ــه رس ــی ب ــع امریکای مناب

ــح  ــرای صل ــکا ب ــژه ی امری ــتاده ی وی ــل زاد فرس ــی خلی زمل

ــا  افغانســتان، روز شــنبه )16 قــوس( مذاکــرات صلــح را ب

مناینــدگان طالبــان در دوحــه پایتخــت قطــر، از رس گرفتــه 

اســت. ایــن منابــع امریکایــی، هم چنــان بیــان کــرده 

کــه در ایــن دور مذاکــرات، دو طــرف پیرامــون کاهــش 

خشــونت ها در افغانســتان مترکــز خواهنــد داشــت و در 

عیــن حــال، چگونگــی مذاکــرات بین االفغانــی و برقــراری 

بــا  خلیــل زاد  آقــای  مذاکــرات  از  بخشــی  آتش بــس، 

ــود. ــد ب ــان خواه طالب

خلیــل زاد، هفتــه ی گذشــته بــه کابــل آمــده بــود و 

بــا رهــربان سیاســی حکومــت وحــدت ملــی پیرامــون 

ــو  ــدار و گفت وگ ــح، دی ــرات صل ــرد مذاک ــی پیش ب چگونگ

زملــی  و  غنــی  رییس جمهــور  دیــدار،  ایــن  در  کــرد. 

خلیــل زاد، در خصــوص آتش بــس رسارسی و پرداخــن 

بــه مشــکل مخفی گاه هــای طالبــان در بیــرون از مرزهــای 

پایــدار،  بــه صلــح  منظــور دســت یابی  بــه  افغانســتان 

مترکــز داشــتند. آقــای غنــی خطــاب بــه خلیــل زاد تأکیــد 

ــای  ــم مخفی گاه ه ــس و ه ــأله ی آتش ب ــم مس ــه ه ــرد ک ک

ــود. ــه ش ــدی گرفت ــح، ج ــرات صل ــان در مذاک طالب

منظــور از »اربــاب بــزرگ« هــان ایــاالت متحــده ی 

امریــکا اســت کــه دلــش خواســت مذاکــره می کنــد و 

دلــش نخواســت لغــو می کنــد. همیــن اربــاب بــزرگ، یــک 

گــروه رسکــش کــه معتقــد بــه هیچ گونــه نظــام دموکراتیــک 

نیســت را رس میــز مذاکــره حــارض کنــد. بــه عبــارت دیگــر، 

طالبانــی کــه بــا خشــونت و قتــل عــام آمیختــه شــده، 

واشــنگن قــادر شــد کــه حداقــل امیــدی را بــرای اســتقرار 

صلــح در افغانســتان احیــا کنــد. مذاکراتــی  کــه یــک بــار 

ــود و  ــه می ش ــددا از رس گرفت ــون مج ــود، اکن ــده ب ــو ش لغ

احتــال مــی رود کــه امریــکا و طالبــان مســوده ی از قبــل 

ــا تغییــرات جزئــی، امضــا کننــد. نوشــته شــده را ب

بــه  نســبت  طالبــان  پیشــین  اعضــای  از  شــاری 

ابــراز  امریکایی هــا  و  طالبــان  مجــدد  مذاکــره ی  آغــاز 

ــار مســوده ی توافق نامــه  ــن  ب خوش بینــی می کننــد کــه ای

از ســوی دو طــرف امضــا خواهــد شــد. مولــوی قلم الدیــن، 

کابــل  صبــح  روزنامــه ی  بــه  طالبــان،  پیشــین  عضــو 

می گویــد، ایــن گــروه همــواره آمــاده ی امضــای توافق نامــه 

ــود و اکنــون کــه ایــن مذاکــرات از رس گرفتــه  ــا امریــکا ب ب

ــید. ــد رس ــان خواه ــه پای ــه ب ــده، مؤفقان ش

ــس  ــان، پ ــروه طالب ــین گ ــو پیش ــن عض ــه ی ای ــه گفت ب

آتش بــس  آینــده،  روز  دو  ظــرف  تافق نامــه،  امضــای  از 

طالبــان  جنگ جویــان  و  امریکایــی  نظامیــان  میــان 

ــش  ــه کاه ــر ب ــس، منج ــن آتش ب ــد و ای ــد ش ــرار خواه برق

از جانــب دیگــر،  افغانســتان می شــود.  خشــونت ها در 

ــرات  ــاز مذاک ــا آغ ــه ب ــت ک ــد اس ــن باورمن ــوی قلم الدی مول

ــت افغانســتان  ــان دول ــس دایمــی می ــی، آتش ب بین االفغان

ــد. ــد ش ــان برقرارخواه ــروه طالب و گ

ــکا  ــان امری ــه می ــه توافق نام ــی  ک ــت، وقت ــد اس او معتق

و طالبــان امضــا شــد، در واقــع بزرگ تریــن گام بــرای 

ــود  ــته می ش ــور برداش ــی در کش ــح دایم ــه صل ــیدن ب رس

ــد و رشط  ــدون قی ــی ب ــرات بین االفغان ــس از آن، مذاک و پ

رشوع می شــود کــه ایــن امــر زمینــه ی یــک آتش بــس 

دایمــی را در افغانســتان مهیــا می ســازد.

قلم الدیــن می گویــد، گــروه طالبــان هنــوز  مولــوی 

هــم، دولــت کابــل را بــه رســمیت منی شناســد و بــا دولــت 

ــر  ــت چ ــروه تح ــن گ ــد؛ ای ــم منی کن ــره ه ــی، مذاک کنون

اجــاع ملــی کــه دولــت جزئــی از آن باشــد، وارد مذاکــره 

می شــود کــه در ایــن اجــاع ملــی، سیاســیون افغانســتان، 

از جریــان داخلــی  و شــار دیگــری  احــزاب سیاســی 

حضــور خواهنــد داشــت. اعضــای پیشــین گــروه طالبــان 

ــق  ــک تواف ــه ی ــی، طرف هــا ب ــد، در اجــاع مل ــد دارن تأکی

خواهنــد رســید تــا حکومــت آینــده بــا چــه ســازوکاری بــه 

ــد. ــا باش ــه ی طرف ه ــول هم ــل قب ــه قاب ــد ک ــود آی وج

بــا ایــن همــه، ســال 2019 میــالدی، ســال مذاکــرات 

صلــح میــان امریکایی هــا و طالبــان بــود کــه در نفــس 

بــرای ختــم  خــود، پیرشفت هــای قابــل مالحظــه ای را 

منازعــات مســلحانه در افغانســتان، بــه جــود آورده اســت. 

دو  میــان  چالش هــای  مذاکــرات،  جریــان  در  هرچنــد 

طــرف بــه وجــود آمــد کــه مــدت ســه مــاه، مذاکــرات را بــا 

ــر  ــار دیگ ــرات ب ــون، مذاک ــا اکن ــرد؛ ام ــه رو ک ــکتگی روب س

ــر  ــن ام ــه ای ــت ک ــته اس ــاز گش ــود ب ــی خ ــیر اصل ــه مس ب

ــی در  ــح دایم ــتقرار صل ــت اس ــی را در جه خوش بینی های

ــت. ــرده اس ــر ک ــتان بیش افغانس

ــن  ــی از مهم تری ــه یک ــدار ب ــح پای ــتقرار صل ــوم اس مفه

مفاهیــم بنیــادی در میــان نخبــگان جامعــه ی افغانســتان 

مبــدل شــده اســت کــه ذهــن و ضمیــر همــه ی طرف هــا را 

در جهــت زیســت  مســاملت آمیز زندگــی در کنــار هم دیگــر 

بــه دور از جنــگ و منازعــه، مشــغول کــرده اســت. عدالــت، 

ــی،  ــی و سیاس ــدرت نظام ــون، ق ــت قان ــت، حاکمی عقالنی

حقــوق شــهروندی، آزادی عقیــده، آزادی بیــان و برابــری در 

متــام ســطوح زندگــی، از شــاخصه های اساســی اســت کــه 

ــن  ــن، تأمی ــر ای ــا ب ــد. بن ــا می بخش ــی معن ــح دایم ــه صل ب

ــر  ــدار زمانــی در جامعــه ی افغانســتان امکان پذی صلــح پای

دولــت،  )مــردم،  ملــی  مصالحــه ی  یــک  کــه  می شــود 

ــه  ــه ب ــان مصالح ــق گفت ــرد و از طری ــکل گی ــان( ش طالب

ــح  ــن صل ــت تأمی ــان در جه ــار گفت ــند. معی ــق برس تواف

ایجــاب می کنــد کــه طرف هــای درگیــر جنــگ بــرای آغــاز 

مذاکــره و بــه منظــور دســت یابی بــه نتیجــه ی مؤثــر، از هــر 

نــوع خشــونت، جنــگ و منازعــه جلوگیــری کننــد. 

ــاد،  ــر اتفــاق افت ــان یــک ســال اخی آن چــه کــه در جری

پایتخــت  دوحــه  در  دور  نُــه  طالبــان  و  امریکایی هــا 

ــرف  ــر دو ط ــات، ه ــن جریان ــد، در ای ــره کردن ــر مذاک قط

مذاکره کننــده، منافــع علیــای مــردم افغانســتان و جایــگاه 

دولــت کابــل را در ایــن مذاکــرات نادیــده گرفتــه و بــه 

حاشــیه راندنــد. از جانــب دیگــر، قبــل از آن  کــه مذاکــرات 

ــی  ــت مبن ــان دول ــات می ــود، اختالف ــاز ش ــی آغ بین االفغان

بــر چگونگــی مدیریــت صلــح بــا طالبــان وجــود دارد و نیــاز 

ــل و  ــت ح ــگان دول ــان نخب ــات می ــن اختالف ــه ای ــت ک اس

ــت در  ــه در پیرشف ــی ک ــه رسعت ــه ب ــا توج ــود. ب ــل ش فص

ــن  ــه وجــود آمــده، تقاضــای عمومــی ای ــح ب مذاکــرات صل

اســت کــه بایــد هرچــه زودتــر، طرف هــا بــه نتیجــه ای 

ــند.  ــتان برس ــات افغانس ــم منازع ــرای خت ب
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ــده ی  ــتان زن ــه در افغانس ــت ک ــهور اس مش

ــن  ــا کاش ای ــم؛ ام ــد نداری ــرده ی ب ــوب و م خ

رســم قدیمــی و کهنــه تغییــر کنــد و آدم هــا 

پیــش از آن  کــه از جریــان رقابــت )زندگــی( 

خــارج شــوند، قــدر شــده و بــه آرزوهــای شــان 

برســند. اســتاد گل زمــان، هرنمنــد قدیمــی 

ــرن او  ــدا و ه ــا ص ــیاری، ب ــه بس ــتان ک افغانس

ــد، از  ــتالژیک دارن ــس نوس ــرده و ح ــی ک زندگ

بــد روزگار، آشــکارا بــا پهنــای صورتــش اشــک 

می ریــزد. گلــه ای هــم نیســت؛ چــون اگــر 

هــرن، احســاس رقیــق و انســانی در مناســبات 

فکــری و اجتاعــی مــا حاکــم می بــود کــه 

نامــرادی  و  ناهنجــاری  همــه  ایــن  شــاهد 

جــان  و  دل  بــا  تعامــل  هــرن،  منی بودیــم. 

اســت، فــدا شــدن در راه عشــق و کســانی 

کــه محــو و غــرق در هــرن انــد، دســت از دیگــر 

ــتان  ــرن افغانس ــخ ه ــد. تاری ــته ان ــا شس چیزه

چنیــن مردانــی را بــه خــود دیــده اســت کــه در 

فقــر تهمــن شــده انــد؛ امــا هــرن، رشف و عــزت 

ــه  ــد ن ــق ان ــا عاش ــد. آن ه ــه ان ــود را نفروخت خ

کاســب. تفــاوت هرنمنــد واقعــی بــا کســانی که 

ــتاد  ــت. اس ــاد اس ــد، زی ــان می خورن ــرن ن از ه

ــدگان  ــن بازمان ــی از آخری ــاید یک ــان ش گل زم

هرنمنــدان گردن فــراز ایــن رسزمیــن باشــد 

کــه مــا فقــط مدال هــای روی ســینه، شــمله ی 

لنگــی و تقدیر نامه هایــش را دیــده  ایــم، نــه 

درد دل و آرزوهایــش را. »اول میــر، ســاربان« 

و ... همــه در فقــر زیســتند و رسبلنــد رفتنــد. 

ــردم  ــد، م ــاودان بودن ــقان ج ــون عاش ــا چ آن ه

ــدای  ــار و ص ــا آث ــم ب ــوز ه ــا هن ــس از دهه ه پ

ــی،  ــه باش ــق ک ــد. عاش ــی می کنن ــان زندگ ش

هــرن  کاســبان  کاســب.  نــه  عشــقی  محــو 

و  هــر خــس  قدم هــای  قربــان  را  هــرن  کــه 

خاشــاک کــرده  انــد، ماهانــه ده هــا هــزار دالــر 

درآمــد دارنــد؛ امــا گل زمــان کــه فهــم، درک و 

ســابقه ی طوالنــی در هــرن دارد، بایــد از فــرط 

بغضــش  کهن ســالی،  روزگار  در  نامرادی هــا 

ــد! ــه کن ــکند و گری بش

اشــک های  تنهــا  گل زمــان،  اشــک های 

ــت.  ــن اس ــن رسزمی ــرن ای ــاد ه ــه فری ــه، ک او ن

ــه،  ــرب زمان ــان از ج ــدای آس ــه بلن ــادی ب فری

بی هــرن  زمــام داران  و  تاریــخ  جامعــه،  از 

ایــن رسزمیــن کــه نــه خــود هــرنی دارنــد 

می داننــد.  را  هرنمنــد  و  هــرن  قــدر  نــه  و 

ــم  ــض و خش ــع بغ ــان در واق ــک های گل زم اش

هرنیســت اســت کــه همیشــه در کنــج عزلــت 

مانــده  بی کــس  و  بی پناهــی اش مهجــور  و 

اشــک  اگــر  گل زمــان،  اشــک های  اســت. 

هــرن و هرنمنــد نباشــد، فریــاد بلنــد یــک مــرد 

کــه اســت؛ مــردی کــه ســعی کــرده اســت، 

ــا عــزت و رشافــت زندگــی و همــه  یــک عمــر ب

چیــزش را وقــف هــرن و خوشــی دیگــران کنــد. 

نخســتین  دردآور،  اشــک های  ایــن  یقینــا 

آه پرســوز یــک مــرد نبــوده و آخریــن آن نیــز 

نخواهــد بــود. در کشــوری کــه هــر کســی، 

تــا توانســت بــا پول هــای مــردم و بــادآورده 

برخــوردار و فرادســت شــد تــا هــرن و هرنمنــدان 

فرودســت باشــند؛ فرودســتانی کــه بــه دنبــال 

ــان  ــه خواه ــه، ک ــان ن ــای ش ــا و آرمان ه آرزوه

امکانــات اولیــه ی زندگــی، مثــل رسپنــاه و 

یــک ســفره اســتند. رشم و ننــگ ســفره ی ایــن 

فرودســتان، معطــوف و متوجــه کســانی اســت 

ــه آن هــا داشــته و فقــط در  ــزاری ب ــگاه اب کــه ن

ــه  ــد، ن ــان می افتن ــاد ش ــه ی ــخت ب ــای س روزه

در زمــان آرامــش!

ــا هــرن و هرنمنــد،  ــه و برخــورد جامعــه ب روی

می توانــد آیینــه ی متام منــای آینــده و هــرن 

ایــن رسزمیــن باشــد. نســل امــروز و عاشــقان 

هــرن، وقتــی اشــک های پیش کســوت و پیــر 

ــزه  ــه انگی ــا چ ــد، ب ــان را ببینن ــور ش ــرن کش ه

هــرن  و  راه عشــق  در  و جــان  توانــی، دل  و 

زندگــی  آورنــدگان  هرنمنــدان،  بگذارنــد؟ 

انــد، نــه مــرگ. اگــر حکومــت و زمــام داران 

مــا می خواهنــد کــه مــردم و فرزنــدان ایــن 

ــد  ــد، بای ــی کنن ــند و زندگ ــده باش ــن زن رسزمی

اســتاد  مثــل  هرنمندانــی  خواســت  و  درد 

ــر کشــوری  گل زمــان را ببیننــد. ننــگ اســت ب

کــه اســتاد هــرنش از درد اشــک بریــزد. 

اشک های
 استاد »گل زمان«

کمیسیون انتخابات: 
اقدام شرکای انتخاباتی مخالف قانون انتخابات است

سیدمهدی حسینی

رازق اختیاربیگ

ارباب بزرگ مذاکره را آغاز کرد؛ این بار توافق نامه امضا می شود؟

خلیل زاد، هفته ی گذشته به کابل 

آمده بود و با رهربان سیاسی 

حکومت وحدت ملی پیرامون 

چگونگی پیش برد مذاکرات صلح، 

دیدار و گفت وگو کرد. در این دیدار، 

رییس جمهور غنی و زملی خلیل زاد، 

در خصوص آتش بس رسارسی و 

پرداخنت به مشکل مخفی گاه های 

طالبان در بیرون از مرزهای 

افغانستان به منظور دست یابی به 

صلح پایدار، مترکز داشتند.
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ــان  ــر می ــی طوالنی ت ــه ی جنس ــراری رابط ــه برق ــل ب متای

زوج هــا، از دیــر زمانــی بــه ایــن ســو، رایــج بــوده و ایــن 

ــکالت  ــا مش ــت؛ ام ــیده نیس ــی پوش ــچ کس ــر هی ــوع ب موض

جنســی فراوانــی ماننــد انــزال زودهنــگام، بی میلــی بــه 

ــا نعــوذ دیرهنــگام از مشــکالتی بــه شــار  ایجــاد رابطــه و ی

ــت  ــل آن دس ــن راه ح ــرای یاف ــب ب ــم و ط ــه عل ــی رود ک م

بــه کار شــده و نتایــج خوبــی هــم گرفتــه اســت. امــروزه 

محصــوالت زناشــویی و داروهــای تقویــت جنســی، دیگــر 

آن  از  یــا  زوج هــا  بیشــر  و  نیســت  پوشــیده ای  موضــوع 

ــد. ــنیده ان ــی ش ــورد آن چیزهای ــا در م ــرده  ی ــتفاده ک اس

اســتفاده از محصــوالت زناشــویی و داروهــای تقویــت 

جنســی  رابطــه ی  زوج هــا  کــه  اســت  آن  بــرای  جنســی 

موفقــی داشــته و از آن راضــی باشــند؛ امــا انــزال زودهنــگام 

در مــردان یــا بی میلــی در یکــی از زوج هــا باعــث تلــخ 

ــت  ــن اس ــب ممک ــه اغل ــالف آن چ ــر خ ــده و ب ــدن آن ش ش

تصــور شــود، رابطــه ی جنســی بــه هیــچ وجــه رضایت بخــش 

ــدی روی  ــی، تأثیــرات ب ــا ناکام ــی ی ــن نارضایت ــد. ای نباش

روابــط غیرجنســی زوج هــا نیــز می گــذارد.

مشــکالت جنســی در میــان زوج هــای زیــادی وجــود 

ــه  ــکالتی پرداخت ــن مش ــه چنی ــه ب ــن ک ــل ای ــا دلی دارد؛ ام

ننــگ  و  محافظــه کاری  اجتاعــی،  تابوهــای  منی شــود، 

دانســن مشــکالت جنســی در میــان مــردم اســت. بیــاری 

جنســی ممکــن اســت بــرای هــر کســی اتفــاق بیفتــد؛ امــا 

ــن بیــاران، از  ــی از ای ــه شــد، خیل ــه دلیلــی کــه گفت ــا ب بن

ــی  ــد. ناتوان ــودداری می کنن ــی خ ــز درمان ــه مراک ــه ب مراجع

ــی  ــد ناش ــه، می توان ــام رابط ــه انج ــی ب ــا بی میل ــی و ی جنس

از مشــکالت جســمی و روحــی یــک فــرد باشــد. بــه هــر 

حــال علــم توانســته اســت بــرای درمــان ایــن مشــکالت 

ــد. ــدا کن ــی پی ــای حل راه ه

ــور  ــه ط ــد ب ــته ان ــا توانس ــعه یافته ی دنی ــورهای توس کش

ــی  ــد و مراکــز درمان ــن مشــکل رســیدگی کنن ــه ای بهــری ب

محصــوالت  بســازند.  جنســی  مشــکالت  بــرای  مجهــزی 

زناشــویی و داروهایــی کــه بــرای حــل ایــن مشــکل ســاخته 

کشــورها  ایــن  در  باالیــی  بســیار  کیفیــت   از  می شــوند، 

برخوردارنــد؛ امــا بحــث مشــکالت جنســی در میــان زوج های 

افغــان، جدیــد اســت و بــه همیــن دلیــل منی تــوان انتظــار 

ــای  ــعه یافته، داروه ــورهای توس ــد کش ــه مانن ــه ب ــت ک داش

ــا کیفیــت در ایــن زمینــه داشــته باشــیم و راحــت در ایــن  ب

ــم. مــورد حــرف بزنی

بــه دالیــل مختلفــی چــون نــو بــودن، تابــو محســوب 

محصــوالت  و  داروهــا  محــدود،  دست رســی   و  شــدن 

زناشــویی، بســیار ابتدایــی و اکــرا بــرای مــردان اســت. 

ویاگــرا کــه نــام اصلــی آن »ســیلدنافیل« اســت، از آن دســته 

ــه  ــتان ب ــردم افغانس ــان م ــوب می ــروش و محب ــای پرف داروه

شــار مــی رود. ویاگــرا را می تــوان در جاهــای زیــادی ماننــد 

فروشــگا ه های آنالیــن، داروخانه هــا یــا حتــا خیابان هــای 

اصلــی شــهر پیــدا کــرد. بــازار پرجمعیــت پل خشــتی در 

شــهر کابــل، یکــی از جاهایــی اســت کــه دست فروشــان 

تابلــت  بســته های  اســتند،  کــودک  آنــان  از  برخــی  کــه 

ــانند. ــروش می رس ــه ف ــته و ب ــبد ها گذاش ــرا را روی س ویاگ

عکس هــای  ویاگــرا،  تابلــت  بســته های  پشــِت 

ــن  ــه چشــم می خــورد و همی ــردان ب ــان و م ــه ی زن نیمه برهن

ــد.  ــب می کن ــه خــود جل ــران را ب ــر توجــه بســیاری از عاب ام

هــر از گاهــی مــردان جــوان و مســن بــه فروشــندگان نزدیــک 

ــع و  ــان، رسی ــراف ش ــن اط ــر گرف ــر نظ ــا زی ــوند و ب می ش

مخفیانــه ویاگــرا می خرنــد. فروشــندگان هــم بــه دلیــل ایــن 

ــطح  ــی را در س ــن داروهای ــروش چنی ــازه ی ف ــا اج ــه قانون ک

امــا  منی شــوند؛  گفت وگــو  بــه  حــارض  ندارنــد،  خیابــان 

برخــی از آنــان در طــول روز، بیــش از 150 بســته از آن را بــه 

ــته 200-100  ــر بس ــت ه ــوال قیم ــانند. معم ــروش می رس ف

افغانــی اســت کــه بــرای مشــری ها مناســب اســت و آن هــا 

ــر و  ــی موفق ت ــه ی جنس ــک رابط ــن ی ــرای داش ــد ب حارضن

ــد. ــا را بپردازن ــن به ــتاقانه ای ــر، مش طوالنی ت

ــای  ــر داروخانه ه ــرا در بیش ــا، ویاگ ــر از خیابان ه ــه غی ب

ایــن روزهــا  شــهر و متامــی فروشــگاه های آنالینــی کــه 

بــازار بســیار گرمــی دارنــد، پیــدا می شــود. داروفروشــان در 

داروخانه هــا معمــوال ایــن داروهــا را بــدون نســخه ی پزشــک 

ــانند.  ــروش می رس ــه ف ب

عامــه ی  صحــت   وزارت  مســؤوالن  از  رسوری  بشــیر 

افغانســتان، می گویــد کــه خریــد و فــروش ایــن داروهــا 

رفــع  بــرای  چــون  اســت؛  مجــاز  قانونــی  صــورت  بــه 

اســتفاده می شــود؛  فــرد  یــک  بیاری هــای  و  مشــکالت 

بــدون  داروهــا  فــروش چنیــن  کــه  تأکیــد می کنــد  امــا 

ــا  ــت. ب ــی اس ــر قانون ــکان، غی ــای پزش ــخه  و راهنایی ه نس

ــت  ــای تقوی ــخه ی داروه ــدون نس ــروش ب ــا ف ــود، ب ــن وج ای

جنســی، هیــچ محدودیتــی بــر خریــداران وضــع نشــده 

ــرای  ــی ب ــای فراوان ــی خطره ــه گاه ــی ک ــن داروهای و چنی

ســالمت بــدن دارد، در دســت رس بیشــر دســته های ســنی 

و بــه ویــژه نوجوانــان هــم قــرار می گیــرد.

ــرده  ــی از او ب ــت نام ــه نخواس ــانی ک ــی از داروفروش یک

شــود، بــه روزنامــه ی صبــح کابــل گفــت: »داروهــای تقویــت 

ــی از  ــام یک ــد. ن ــی دارن ــای گوناگون ــواع و نام ه ــی ان جنس

بــدون  کــه  اســت  »راکــت«  آن هــا  قابــل دســت رس ترین 

ــتفاده ی  ــود. اس ــه می ش ــک فروخت ــا پزش ــوره ب ــخه و مش نس

باعــث  تابلــت »راکــت« می توانــد  از  نادرســت و بی رویــه 

ایســت قلبــی و رسانجــام منجــر بــه مــرگ فــرد شــود.« از او 

در مــورد کیفیــت ایــن داروهــا و قابــل اطمینــان بــودن آن هــا 

ــژه ای در جــواب گفــت: »واضــح  ــا جدیــت وی پرســیدیم. او ب

ــری  ــری می خ ــی، داروی به ــی بده ــول خوب ــر پ ــت اگ اس

ــت.«  ــت اس ــم بی کیفی ــت ه ــد، داروی ــم باش ــت ک ــر پول اگ

احمــد )نــام مســتعار( در گذشــته بــرای یــک داروخانــه کار 

ــت  ــای تقوی ــد داروه ــرای خری ــادی ب ــردم زی ــرده و م می ک

تجربیــات  از  احمــد  می کردنــد.  مراجعــه  او  بــه  جنســی 

خــودش در مــورد فــروش داروهــای تقویــت جنســی در 

ــر  ــی را نظ ــت جنس ــای تقوی ــا داروه ــت: »م ــا گف داروخانه ه

ــدار  ــم خری ــودن جس ــف ب ــا ضعی ــوی ی ــال و ق ــن و س ــه س ب

آن  فــروش  اجــازه ی  قانونــی  لحــاظ  بــه  می فروختیــم. 

بــدون نســخه ی پزشــک وجــود نــدارد؛ امــا افغانســتان یــک 

ــرای  ــی ب ــت جنس ــای تقوی ــتفاده از داروه ــت. اس استثناس

پزشــکان می گوینــد  یــا چنان چــه  زیــر 25 ســال  افــراد 

افــراد زیــر ســی ســال، خطرهــای فراوانــی  بــرای  حتــا 

ــه  ــا از چ ــن داروه ــه ای ــن ک ــه ای ــه ب ــد در رابط دارد.« احم

»بیشــر  گفــت:  می شــوند،  افغانســتان  وارد  کشــورهایی 

ایــن داروهــا از کشــورهایی ماننــد هنــد، تایلنــد و آملــان بــه 

می آینــد.« افغانســتان 

فروش گاه های پنهان

در  آنالیــن  فروش گاه هــای  ایجــاد  از  ســالی  چنــد 

افغانســتان می گــذرد. شــا بــا دنبــال  کــردن صفحــات 

فیس بــوک،  ویــژه  بــه  اجتاعــی  شــبکه های  در  آن هــا 

می توانیــد جنــس مــورد نظــر را درب منــزل  تــان تحویــل 

بگیریــد. ایــن روزهــا همــه چیــز در ایــن فروشــگاه ها یافــت 

می شــود؛ 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، 

ــغ  ــت جنســی را تبلی محصــوالت زناشــویی و داروهــای تقوی

می کننــد و در آخــر مطلــب شــان می نویســند کــه تنهــا 

انجــام  بایــد  محصــوالت  ایــن  تهیــه ی  بــرای  کــه  کاری 

بدهیــد، متــاس گرفــن بــه شــاره ی *******07 و ثبــت 

ســفارش اســت.

ســود فروش گاه هــای آنالیــن کــم نیســت. وقتــی جنســی 

ــد رس  ــد، منی توانی ــفارش می دهی ــن س ــورت آنالی ــه ص را ب

قیمــت آن چانــه بزنیــد؛ امــا نکتــه ی مثبتــش ایــن اســت کــه 

آن را بــدون رفــن بــه دکان یــا بــازار دریافــت می کنیــد. 

جنس هــای  مــوارد  بیشــر  در  آنالیــن  فروش گاه هــای 

شــان را دو یــا ســه برابــر قیمــت اصلــی می فروشــند و از 

ــالی  ــد س ــد. چن ــا می رس ــه آن ه ــی ب ــود کالن ــت س ــن باب ای

کــه  آنالیــن  فروش گاه هــای  اسپانرسشــده ی  از صفحــات 

هرچنــد  می گــذرد.  می فروشــند،  زناشــویی  محصــوالت 

ــم، محصــوالت زناشــویی و اســتفاده  ــه کــه گفتی هــان گون

ــر  ــانی فراگی ــم پرس ــوز ه ــی هن ــت جنس ــای تقوی از داروه

تابــو  را  آن  خیلی هــا  و  منی شــود  محســوب  کشــور  در 

ــدگاه  ــش دی ــداران در بخ ــم، خری ــا آن ه ــا ب ــد؛ ام می دانن

مــورد  آنالیــن، در  فــروش گاه  آن  مطلــب اسپانرسشــده ی 

قیمــت آن محصــول، کیفیــت یــا ایــن کــه ایــن فــروش گاه در 

شــهر آن هــا منایندگــی دارد یــا نــه، می پرســند؛ برخــی هــم 

بــرای اطالع رســانی بــه دوســتان نیازمنــد شــان، آن هــا را در 

ــد. ــگ« می کنن ــا »ت ــن« ی ــب »منش ــر آن مطل زی

مــا اخیــرا بــا یکــی از ایــن فروشــگاه های آنالیــن کــه 

آن طــرف خــط،  دارد، صحبــت کردیــم.  هــم  وب ســایت 

مــرد جوانــی کــه خــود را کارمنــد آن فروشــگاه معرفــی 

کــه در  او  مــی داد.  پاســخ  مــا  بــه ســؤال های  می کــرد، 

صحبت هایــش بســیار مضطــرب بــه نظــر می رســید، گفــت: 

ــی  ــوز قانون ــچ مج ــوالت، هی ــن محص ــروش ای ــرای ف ــا ب »م

نداریــم. محصــوالت مــا ویــژه ی مــردان اســت و از چیــن 

وارد  نحــوه ی  مــورد  او در  از  کــه  زمانــی  وارد می کنیــم.« 

ــت:  ــتپاچگی گف ــا دس ــیدم، ب ــوالت پرس ــن محص ــردن ای ک

»مــن فقــط یــک کارمنــدم و چیــز زیــادی منی دانــم. رییــس 

مــا در هــرات اســت. او محصــوالت را وارد می کنــد و مــا 

می فروشــیم. قیمــت  هــر محصــول هــم توســط خــوِد رییــس 

می شــود.« تعییــن 

فــروش محصــوالت زناشــویی در دیگر کشــورها، در صورت 

داشــن مجــوز قانونــی از ســوی مراجــع مربــوط، مجــاز 

اســت و هــر کســی می توانــد بــه راحتــی بــه فروشــندگان آن 

مراجعــه کنــد؛ امــا بــه جــرأت می تــوان گفــت کــه بســیاری 

ــِن محصــوالت زناشــویی و داروهــای  از فروش گاه هــای آنالی

تقویــت جنســی در افغانســتان، مجــوز رســمی بــرای فــروش 

چنیــن محصوالتــی ندارنــد و از ایــن رو، واقعــا مشــخص 

ــت  ــه اس ــوالت چگون ــن محص ــت ای ــطح کیفی ــه س ــت ک نیس

ــد. ــرل می کن ــی کن ــه کس ــت آن را چ و قیم

اســتفاده از داروهــا و محصــوالت زناشــویی خالــی از 

خطــر نیســت

ســاده لوحانه اســت کــه فکــر کنیــم محصــوالت زناشــویی 

ــالمت  ــرای س ــری ب ــچ خط ــی، هی ــت جنس ــای تقوی و داروه

ــرای  ــی ب ــت جنس ــای تقوی ــی داروه ــدارد. کار اصل ــدن ن ب

مــردان، افزایــش جریــان خــون در آلــت تناســلی آن هــا 

در  بهــر  عمل کــرد  بــا  مســاوی  بیشــر  خــون  اســت. 

ــی رضر  ــا ب ــدام از آن ه ــا هیچ ک ــت؛ ام ــی اس ــه ی جنس رابط

ــه،  ــی، رسگیج ــکالت گوراش ــدن درد، مش ــت. رسدرد، ب نیس

عــوارض جانبــی  از  بینــی،  آب ریــزش  و  بینایــی  کاهــش 

اســت.  داروهــا  چنیــن  از  اســتفاده  شــایع  خطرهــای  و 

هنــگام  در  فروشــنده  و  خریــدار  کــه  چیــزی  مهم تریــن 

خریــد محصــوالت زناشــویی بــه صــورت آنالیــن یــا حضــوری 

بــه آن توجــه منی کننــد، در نظــر گرفــن نــوِع ناتوانــی 

ــر  ــه دیگ ــن ک ــدون ای ــدار ب ــت. خری ــی اس ــکل جنس ــا مش ی

بیاری هایــش را مــد نظــر گرفتــه و در تناســب بــا آن دســت 

ــد، جنــس مــورد نظــرش را می خــرد  ــه خریــد محصــول بزن ب

ــن  ــدار از کم تری ــان خری ــالمت ج ــم س ــنده  ه ــرای فروش و ب

اســت. دغدغه هــا 

افــرادی کــه بیاری هــای قلبــی دارنــد، نبایــد بــدون 

ــد  ــه خری ــدام ب ــص، اق ــک متخص ــا پزش ــوره ب ــخه و مش نس

داروهــای تقویــت جنســی کننــد؛ زیــرا ایــن داروهــا جریــان 

ــرده و ممکــن اســت باعــث ایســت  خــون در بــدن را بلنــد ب

قلبــی و مــرگ فــرد شــود. از ســوی دیگــر اســتفاده از ایــن 

داروهــا بــرای افــرادی کــه مشــکالت بینایــی زیــادی دارنــد، 

هرگــز توصیــه منی شــود؛ چــون اســتفاده از آن ، ممکــن 

ــراد شــود. ــه کــوری اف اســت منجــر ب

وزارت  کــه  نوشــت   1398 رسطــان   3 در  »العربیــه« 

صحــت عامــه فرمــان جمــع آوری داروهــای تقویــت جنســی 

را در رسارس کشــور صــادر کــرده اســت. ایــن خربگــزاری بــه 

ــه ی  ــت عام ــر صح ــروز، وزی ــن فی ــر فیروزالدی ــل از داک نق

محصــوالت  کــه  می شــود  دیــده   « نوشــت:  افغانســتان 

ــام ادویــه ی تقویــه جنســی، ادویــه  مختلــف دوایــی تحــت ن

ــی  ــکل غیرقانون ــه  ش ــه ب ــره ک ــده و غی ــده، چاق کنن الغرکنن

ــؤول در  ــلکی و غیرمس ــراد غیرمس ــط اف ــود، توس وارد می ش

روی بــازار و دست فروشــان دوره گــرد، بــه فــروش می رســند. 

انــد  ادویــه فوق العــاده خطرنــاک  ایــن  آن جایــی  کــه  از 

دست فروشــان  ایــن  شــکار  ســاده لوح  و  نــاآگاه  افــراد  و 

ــا راه انــدازی یــک کمپایــن  می  شــوند، ایجــاب می  کنــد تــا ب

ــه مــردم آگاهــی داده  ــات، هــم ب ــارسی در مرکــز و والی رست

ــوند  ــف ش ــوالت واق ــن محص ــاک ای ــا از ارضار خطرن ــود ت ش

ــدر  ــع آوری و ه ــه جم ــن ادوی ــارسی ای ــکل رست ــه  ش ــم ب و ه

داده شــود.«

بــا ایــن وجــود، خریــد خودرسانــه و بــدون نســخه  ی 

محصــوالت زناشــویی و داروهــای جنســی، نــه تنهــا ممکــن 

ــد  ــه می توان ــد؛ بلک ــی نکن ــاران جنس ــه بی ــی ب ــت کمک اس

تــا مــرز مــرگ بــرای اســتفاده کنندگان آن خطــر داشــته 

باشــد. قانونــی شــدن فــروش ایــن محصــوالت و وادارکــردن 

فروشــندگان آن بــه گرفــن مجــوز، می توانــد از کمــی و 

کاســتی های فــراوان ایــن رونــد در افغانســتان بکاهــد؛ امــا 

ــورد  ــوالت م ــن محص ــی ای ــندگان غیرقانون ــه فروش ــرا ن ظاه

پی گــرد قــرار می گیرنــد و نــه توجــه کافــی ای بــه ایــن 

موضــوع صــورت می گیــرد.

3

مهدی غالمی

زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

فرد  خود  متایل  اعتیاد  ترک  در  مسأله  مهم ترین 

دارند،  ترک  به  میل  که  افرادی  است؛  ترک  برای 

اما  شوند؛  رها  اعتیاد  دام  از  و  کنند  اراده  می توانند 

در  است  الزم  ندارند،  ترک  برای  متایلی  که  افرادی 

آن ها انگیزه ایجاد شود تا اراده ی ترک را پیدا کنند. 

برای ترک کردن تشویق  را  بتوانید فرد  این که  برای 

را  معتاد  شخص  اعتیاد  ابتدا  در  است  الزم  کنید، 

با نوع  انکار نکنید؛ سپس در رابطه  را  و آن  بپذیرید 

مواد مخدر اطالعات الزم را کسب کنید تا در رشایط 

خاص غافل گیر نشوید و درک بهری از موقعیت فرد 

باشید. داشته  معتاد 

معتاد  فرد  است  ممکن  ممنوع:  مالی  تأمین   -1

تأمین کننده ی  شا  و  باشد  نداشته  درآمدی  منبع 

این  شدید  متوجه  که  زمانی  هر  باشید.  او  مخارج 

پول ها هزینه ی خرید مواد مخدر می شود، دیگر به او 

پول ندهید؛ زیرا شا با این کار تأمین کننده ی اصلی 

مالی  لحاظ  از  معتاد  فرد  وقتی  استید.  معتاد  فرد 

و  بزند  خشونت  به  دست  است  ممکن  نشود،  تأمین 

یا شا آسیبی  یا به خود  و  به زور پول بگیرد  بخواهد 

بزند؛ اما با این وجود نباید تسلیم شوید و خرج مواد 

او را بدهید؛ زیرا شا با قطع تأمین مالی، به او کمک 

می کنید.

تکلیف  باید  کنید:  حجت  امتام  معتاد  فرد  با   -2

خود تان را روشن کنید ولی کاری نکنید که شخص 

احساس گناه کند؛ زیرا این کار نه تنها مفید نیست 

معتاد  فرد  روی  منفی  تأثیر  می شود  باعث  بلکه 

نکنید.  ایجاد  او  در  ترک  برای  انگیزه ای  و  بگذارید 

از طریق امتام حجت کردن می توانید مشکالتی که 

در خانواده وجود دارد را به شیوه ای سامل بیان کنید 

امتام  نشان دهید.  معتاد  فرد  به  را  اعتیاد  عوارض  و 

حجت یکی از روش های مؤثر بر روی فرد معتاد است 

دارد.  بستگی  شا  تأثیرگذاری  میزان  به  البته  که 

نیستند:  طردشده  معتاد  افراد  که  کنید  ثابت   -3

سالمت  می شود،  اعتیاد  گرفتار  شخصی  که  زمانی 

عمل کرد  در  و  می افتد  خطر  به  او  اجتاعی 

افراد  این گونه  بر می خورد.  به مشکل  اجتاعی اش 

گان می کنند جامعه پذیرای آن ها نیست و طرد شده 

کند  بودن  مهم  احساس  باید  معتاد  اما شخص  اند؛ 

و درک کند که خانواده، دوستان و اطرافیان شخص 

شود.  درمان  و  کند  پیدا  بهبود  او  تا  می کنند  تالش 

گان  افراد  از  برخی  ترک:  به  معتاد  تشویق   -4

شکنجه  طریق  از  اعتیاد  ترک  کمپ  در  می کنند 

سختی  ترک  برای  مجبورند  و  می شوند  داده  ترک 

کردن  ترک  از  دلیل  همین  به  بکشند،  زیادی 

می دهند؛  ادامه  خود  مرصف  به  و  می شوند  منرصف 

باید اصالح شود؛  که  است  اشتباهی  نگرش  این  اما 

زیرا مراکز ترک اعتیاد معترب اغلب از داروهای ترک 

مواد  جای  به  دارو  کردن  جایگزین  روش  با  اعتیاد 

از شکنجه های  و  را ترک می دهند  افراد   ... و  مخدر 

فیزیکی استفاده منی کنند. حتا معموال در این مراکز 

روان شناسانی هستند تا از لحاظ روانی فرد معتاد را 

ببیند.  روحی  آسیب  نگذارند  و  کنند  حایت 

به  افراد  از  برخی  منی کنم:  ترک  آبرو  ترس  از   -5

دلیل واهمه از فاش شدن اعتیاد شان در محل کار و 

اطرافیان و از بین رفن آبروی شان متام تالش خود را 

می کنند تا کسی متوجه اعتیاد آن ها نشود و به همین 

اما آن ها  اعتیاد منی کنند؛  برای ترک  اقدامی  خاطر 

باید این مسأله را بدانند که تنها آن ها گرفتار اعتیاد 

نیستند و هرچه رسیع تر جلو این کار را بگیرند به نفع 

اید  به ترک گرفته   آن ها است. همچنین اگر تصمیم 

با خرب  خود  تصمیم  از  را  افراد  همه ی  نیست  نیازی 

از اعضای خانواده ی  یا یکی  تان  اگر همرس  و  کنید 

 تان از تصمیم شا با خرب باشند کافی است.

6- برای بهبودی شخص معتاد تالش کنید: گاهی 

اوقات اطرافیان شخص معتاد تالشی برای ترک فرد 

که  می کنند  رها  خودش  حال  به  را  وی  و  منی کنند 

شوند؛  وی  اوضاع  شدن  وخیم تر  باعث  است  ممکن 

با حایت کردن و  اما اطرافیان فرد معتاد می توانند 

بسیاری راهکارهای دیگر انگیزه ی ترک در فرد ایجاد 

کنند. آن ها باید به گونه ای شخص معتاد را قانع کنند 

کنون  تا  اگر  همچنین  ندارد.  ترک  جز  چاره ای  که 

هزینه ی مواد وی را می دادند، باید این کار را متوقف 

کنند. یکی دیگر از موضوعاتی که خانواده ها 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 دوباره ی 

مواد مخدر روی بیاورد. 

انگیزه  دادن معتاد 
برای ترک اعتیاد 

من یک معتادم

حسن ابراهیمی

بازار پنهان فروش داروهای تقویت جنسی در کابل 
به غیر از خیابان ها، 

ویاگرا در بیشرت 

داروخانه های شهر و متامی 

فروشگاه های آنالینی 

که این روزها بازار بسیار 

گرمی دارند، پیدا می شود. 

داروفروشان در داروخانه ها 

معموال این داروها را بدون 

نسخه ی پزشک به فروش 

می رسانند. 
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افغانستان4 مهاجران  روایت 

ــه  ــرت ب ــه مهاج ــی ک ــرت و تأثیرات ــم مهاج ــاد مه ــی از ابع یک

ــر  ــر ب ــرن اخی ــک ق ــد در ی ــتی جدی ــده ی زیس ــک پدی ــوان ی عن

ــن اســت کــه در پــی مهاجرت هــای  روی فرهنگ هــا گذاشــته، ای

مجــاور،  رسزمین هــای  بــه  رسزمیــن  یــک  افــراد  طوالنــی، 

ــه  ــلی ب ــینه و از نس ــه س ــینه ب ــال ها س ــا س ــه ت ــی ک فرهنگ های

نســلی دیگــر انتقــال پیــدا می کــرد، تحــت تأثیــر محیطــی و 

اجتاعــی جوامــع میزبــان قــرار گرفتــه و تغییــر را می پذیرفتنــد. 

اگــر بخواهیــم آنی تــر و عینی تــر ایــن مســأله را موشــکافی 

کنیــم، می توانیــم بــه مهاجــرت دســته ای در وســعت گســرده بــه 

جابه جایــی یــا هــان )مهاجــرت( مــردم افغانســتان بــه ایــران کــه 

تقریبــا یــک قــرن پیــش رشوع شــده بــود، اشــاره کــرد. 

ــداد  ــرین تع ــتان از بیش ــایگی افغانس ــران در همس ــور ای کش

ــی  ــن تعــداد میلیون ــی می کنــد. ای ــن افغانســتانی میزبان مهاجری

ــاد  ــه مــدت ســال های زی ــران آن هــم ب مهاجــر افغانســتانی در ای

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 

فرهنگ هــای اصیــل کشــور شــان هیــچ اطالعــی ندارنــد و همیــن 

ــت  ــده اس ــبب ش ــان س ــادری ش ــگ م ــل فرهن ــدن از اص دور مان

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 

ــود  ــی خ ــت تاریخ ــی و قدام ــول فرهنگ ــه  ی اص ــر پای ــانی ب انس

ــه  ــر چ ــوند و ه ــف می ش ــانی تعری ــع انس ــر جوام ــان دیگ در اذه

ــزان  ــه هــان می ــر باشــد ب ــر و ِبکرت فرهنــگ یــک جامعــه اصیل ت

افــراد آن جامعــه بــرای دیگــر ســاکنان جهــان قابــل احــرام 

ــتند.  اس

متأســفانه در یــک قــرن اخیــر و بــا شــعله ور مانــدن آتــش جنگ 

در افغانســتان ایــن امتیــاز عالــی از مردمــان رسزمیــن مــا گرفتــه 

ــی  ــای قبایل ــان جنگ ه ــتان در جری ــردم افغانس ــت. م ــده اس ش

ــا پاکســتان  ــران ی ــه ای ــی ناچــار شــدند کــه ب ــا جنگ هــای حزب ت

ــتان،  ــردم افغانس ــرت م ــدن مهاج ــی ش ــد و طوالن ــرت کنن مهاج

ســبب شــد کــه نســل بعــدی مــان کــه در مهاجــرت زاده و رشــد 

ــات مرســوم  ــی اصیــل فرهنــگ و عنعن ــد، از ریشــه ها و مبان کردن

ــا  ــل های اول ت ــن نس ــد و بی ــاآگاه مبانن ــتانی ن ــه ی افغانس جامع

ســوم مهاجــرت شــکاف عمیقــی از لحــاظ فرهنگــی بــر مهاجــران 

ــه علــت اختــالف  ــرا نســل ســوم ب افغانســتانی تحمیــل شــود؛ زی

ــا خــود  ــد، در تــالش می شــوند ت ــا نســل اول دارن ســنی ای کــه ب

ــای  ــه در دهه ه ــواده ک ــام خان ــر نظ ــه تغیی ــد رو ب ــا رون ــان را ب ش

ــن  ــس در ای ــد. پ ــق دهن ــوده، تطبی ــده ب ــیار پیش رون ــر بس اخی

ــد  ــان رش ــور میزب ــگ کش ــا فرهن ــرت ب ــوم مهاج ــل س ــورت نس ص

ــتند؛  ــود نیس ــل خ ــگ اصی ــرش فرهن ــه پذی ــارض ب ــد و ح می کنن

ــا  ــی ب ــی را از زندگ ــوس و عین ــتی ملم ــه ی زیس ــان تجرب ــرا آن زی

ــان  ــادری ش ــن م ــگ رسزمی ــد و درک فرهن ــود ندارن ــگ خ فرهن

ــد.  ــرش باش ــل پذی ــر قاب ــد غی می توان

ــی  ــم در زندگ ــگ حاک ــوع فرهن ــه ن ــر ب ــاص اگ ــورت خ ــه ص ب

ــی  ــد، نگاه ــته ان ــتان بازگش ــه افغانس ــران ب ــه از ای ــی ک مهاجران

بیندازیــم، درخواهیــم یافــت کــه  هــر ســه خانــواده ای کــه از 

ــان  ــد در زم ــه ان ــران رفت ــه ای ــار ب ــدی و کنده ــان، دایکن بدخش

ــا  ــتان ب ــف افغانس ــاط مختل ــه از نق ــر س ــه ه ــن ک ــا ای ــت ب برگش

ــا  ــا ب ــد؛ ام ــان بودن ــود ش ــه خ ــص ب ــی مخت ــای فرهنگ تفاوت ه

ــهرهای  ــه در ش ــا دو ده ــه ی ــک ده ــدت ی ــه م ــردن ب ــی ک زندگ

ایــران، حــاال هــر ســه خانــواده بــه مشــرکات فرهنگــی بی شــاری 

در نــوع زندگــی شــان رســیده انــد کــه ایــن، نشــان دهنده ی 

ــگ  ــر فرهن ــد ب ــزان می توان ــه می ــا چ ــرت ت ــه مهاج ــت ک ــن اس ای

خانواده هــای مهاجــر تأثیــر بگــذارد. 

ــت  ــه قدام ــود دارد ک ــی وج ــا اصل ــخ متدن ه ــث تاری در مبح

و  رسزمین هــا  هویت بخشــی  در  را  انســانی  جوامــع  فرهنگــی 

ــک کشــور از  ــرار می دهــد. هنگامــی ی ــورد بررســی ق متدن هــا م

ــوذی  ــا نف ــرام و ب ــل اح ــه ی قاب ــد وجه ــی می توان ــاظ سیاس لح

ــت  ــل زیس ــگ اصی ــور دارای فرهن ــه آن کش ــرد ک ــود بگی ــه خ را ب

ــه خــود باشــد.  بومــی مختــص ب

ــد  ــدت می توان ــرت در کوتاه م ــه مهاج ــت ک ــت اس ــس درس پ

محافــظ خوبــی بــرای نجــات جوامــع انســانی از خطــر مــرگ 

باشــد؛ امــا هــر چــه ایــن رونــد یــا هانــا مهاجــرت طوالنی مــدت 

ــور  ــی آن کش ــت فرهنگ ــگ و هوی ــزان فرهن ــان می ــه ه ــد، ب باش

ــه ی  ــی جامع ــای اصل ــی از مؤلفه ه ــد. یک ــد ش ــه دار خواه خدش

سیاســی را کــه می تــوان بــه وســیله آن امتیازگیــری کــرد، از 

دســت خواهیــم داد و جامعــه را دچــار بحــران هویتــی و فرهنگــی 

ــرد.  ــد ک ــی خواه ــی و بین امللل ــطح مل در س

ــده ی  ــند، پدی ــیار نباش ــتان هوش ــردم افغانس ــت و م ــر دول اگ

ــتان  ــی افغانس ــت فرهنگ ــل هوی ــو کام ــای مح ــه معن ــرت ب مهاج

ــود.  ــد ب خواه

فرزندان زمین

مجیب ارژنگ 

مهاجرت
 از ادغام تا محو فرهنگ ها 

جامعه ی امریكایی بر حفظ و پربار ساخن اصول  و ارزش هایی 

تأكید دارد كه زیربنای سیاست و روابط را در این كشور تشكیل 

و  اصول  این  رعایت  كنار  در  حكومت،  آن كه  حال  می دهند، 

ارزش ها، خود را با سوال منافع امریكا نیز مواجه می بیند. تعارض 

را خلق كرده  تناقضی  امریكا، در مجموع،  منافع  و  میان اصول 

است كه نه تنها مردِم خارج از امریكا، بلكه تا حدودی زیاد خود 

امریكایی ها را نیز به تأمل وا داشته است.

بدین گونه  را  مسأله  خویش  صحبت های  در  هیلمن  مایك 

می كرد: ترشیح 

دموکراسی  امریكایی  نظام  در  ارزش ها  و  اصول  »مهم ترین 

باید  و ارزش ها، قاعدتا  این اصول  بر اساس  و حقوق برش است. 

سیاست و پالیسی خارجی امریكا گرایش به تقویت عنارصی داشته 

باشد كه ُمِمد دموکراسی و حقوق برش به شار می روند؛ اما آیا در 

عمل نیز چنین بوده است؟ توجه می كنیم كه جواب به طور رصیح 

منفی است. امریكا در خارج از مرزهای خویش هم از دموکراسی 

و حقوق برش سخن می گوید و هم از منافع؛ اما در واقع بر اساس 

منافع موضع گیری و دوست یابی و دشمن تراشی می كند. تروریسم 

مسأله ی  است.  انداخته  خطر  به  را  امریكا  منافع  آشكار  طور  به 

فلسطین و ارساییل تا حدی زیاد به منافع امریكا مرتبط می شود. 

در عراق مسأله ی منافع در بین است. رابطه با چین و پاكستان و 

هند و ایران بر اساس منافع تعیین می شود. مشكل افغانستان از 

زمان تهاجم شوروی تا كنون منافع امریكا را مورد سوال قرار داده 

است. در كشورهای عربی روابط بر اساس منافع شكل می گیرند. 

نیز  میانه  آسیای  كشورهای  است.  منافع  جنگ  جنگ  كوریا  در 

نقطه ی كشش اصلی را در منافع امریكا تشكیل می دهند. در هیچ 

كدام از این موارد شا منی توانید اصول و ارزش های دموکراسی را 

در خط اول مالحظه کنید.«

اما وی در ادامه ی توضیحات خود گفت: 

»... این به اعتقاد من خیلی طبیعی است: امریكا باالخره یك 

كشور است و از مردم خاصی منایندگی می كند. تا كنون آن نظام 

آیدیالی را كه در مذاهب پیش بینی شده و یا كمونیستان آرزوی 

با  نیستیم. روابط  را داشتند، در جهان خویش شاهد  تحقق آن 

كرد  توقع  منی شود  الزاما  اما  است؛  رضوری  جهان  كشورهای 

امریكایی  ارزش های  و  اصول  از  متاما  جهان  كشورهای  اگر  كه 

تبعیت كردند، باید با آن ها روابط برقرار كرد، در غیر آن باید انزوا 

و كناره گیری اختیار کرد. امتیاز امریكا نسبت به اكر كشورهای 

از بسری  مخالف آن در این است كه زمینه دارد منافع خود را 

برابر  در  كه  ندارند  چاره ای  امریكا  مخالفان  کند.  توجیه  بهر 

تهاجم اصول و ارزش های امریكایی به مصلحت ها و بهانه هایی 

سوء  و  استبداد  توجیه كننده ی  می تواند  تنها  كه  جویند  توسل 

استفاده ی آنان باشد. به طور مثال به مواضع و سخنان اسامه بن 

الدن و جورج بوش به طور مقایسوی نگاه كنید. توجیهات كدام 

یك را معقول تر و قابل قبول تر می یابید؟ جورج بوش را با صدام 

كنید.  نگاه  را  ایران  رهربان  و  طالبان  و  مالعمر  كنید.  مقایسه 

آیدیالوژیك حمله می كنند، حاالنكه  تلقینات  با  نهایت  در  آن ها 

رسان امریكا بر موارد عینی كه مقبولیت جهانی نیز دارد استناد 

و  استبدادی  اِعال شیوه های  و  مسأله ی حقوق برش  می كنند. 

موارد  با  انسان دوستانه  و  دموکراتیك  شیوه های  یا  رسكوب گرانه 

عینی ارتباط می یابند. وقتی جورج بوش از دموکراسی و حقوق 

برش سخن می گوید، حد اقل برای جهان از رعایت آن در كشور 

خود می تواند منونه دهد، حاالنكه مخالفان وی در برابر این گونه 

اند.« ناتوان  و  اتهامات فوق العاده ضعیف 

و  تأمل  قابل  زیاد  موارد  در  كه  آن  با  هیلمن  مایك  استدالل 

بازشكافی بود؛ اما در مجموع این نكته را وضاحت می بخشید كه 

در امریكا تالشی گسرده برای رفع تناقض میان اصول و منافع 

در جریان است. خالدالشهرامی، شخصیت فلسطینی ای كه در 

دیگر  دیدی  از  را  مسأله  بود،  كرده  اشراك  كنفرانس خاورمیانه 

می كرد: نگاه 

»یوتیلیتاریانیسم یا منفعت جویی یكی از خصیصه های فطری 

در برش است. منی شود در این رابطه امریكا را به تنهایی مقرص 

برای تعادل  این است كه  امریكایی در  امتیاز نظام  اما  دانست؛ 

و منافع ضانت های بیشری خلق كرده  بخشیدن میان اصول 

كشور  این  منافع  از  شك  بدون  امریكا  خارجی  سیاست  است. 

حایت می كند؛ اما این سیاست از دهه ی پنجاه تا حاال خیلی 

فرق کرده است. جامعه ی امریكایی بر نظام حكومتی خود فشار 

اصول  چوكات  در  را  كشور  این  منافع  تا  است  داشته  مداومی 

میان  روابط  نسبی  یافن  تعادل  کند.  عیار  آن  ارزش های  و 

این فشار است. نقش  امریكا دلیل موفق بودن  شهروندان خود 

مراتب  به  امروز  امریكایی  ارزش های  و  اصول  مدافعِ  نهادهای 

تحت  شدت  به  را  حكومت  نهادها  این  است.  شده  قدرت مندتر 

حكومت  توسط  ارزش ها  و  اصول  نقض  موارد  دارند.  نظارت 

امریكا، قبل از جاهای دیگر، توسط خود نهادهای امریكایی افشا 

می شوند و مورد نقد و بررسی قرار می گیرند. این روند به خودی 

در  امریكایی  منافع  و  اصول  میان  تعارض  رفع  برای  را  راه  خود 

می كند.« باز  درازمدت 

خالدالشهرامی در ادامه ی سخنان خود می گفت:

»برای متعادل شدن سیاست خارجی امریكا تنها فشار داخلی 

مردم امریكا كفایت منی كند. 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 

نكنند.  رسمایه گذاری  منفی  عنارص  و  نیروها  بر  دیگر  كشوری 

باالخره هر كشور برای متثیل منافع خود به مرجعی رضورت دارد. 

به  ندهند،  تشكیل  دموکرات  و  نیروهای سامل  را  مرجع  این  اگر 

طور طبیعی عنارص غیر دموکرات و حتا انحصارطلب جای آن ها 

را پر خواهند كرد.«

ستیو فری در نیویارك با دید عرفانی ـ مذهبی خود به مسأله 

نگاه می كرد:

»انسان روز به روز به سوی بهر شدن پیش می رود. ما هنوز 

هم برای رعایت اخالق و ارزش های برتر به ریاضت رضورت داریم. 

برای  است:  داشته  بدی  بنیاد  خود  تشكیل  ابتدای  در  امریكا 

تشكیل این كشور خون های زیادی بر زمین ریخت و نسل های 

قربانیان  هان  ناله ی  هنوز  بسر  این  شد.  منقرض  بی شاری 

این حقیقت  به  كه  لحظه ای  از  ما  پدران  دارد.  بطن خود  در  را 

آگاه شده اند، در تالش جربان آن بوده اند؛ اما هنوز این تالش 

خلق  دیگری  ارزش های  پول  جای  به  باید  است.  نیافته  پایان 

انسان ها  باید  شود.  احرام  عطوفت  قدرت  جای  به  باید  شوند. 

خوشی خود را در خوشی هم نوعان خود جست وجو كنند. اصول 

به  زمان  بود.  نخواهد  چیزی  این  از  غیر  امریكایی  ارزش های  و 

و  از منافع فردی  برتر  ارزش ها مقامی  و  این اصول  تا  كار است 

بیابند.« آدم ها  شخصی 

تعارض اصول و منافع در امریكا

عزیز رویش
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ــت  ــت و حکوم ــن در سیاس ــول نوی ــوج تح ــال از م ــژده س ه

از  ســپتامرب  یازدهــم  حمــالت  از  پــس  گذشــت.  افغانســتان 

ــکا،  ــی جهــان در امری ــزرگ تجارت ــر دو مرکــز ب ســوی القاعــده ب

ــب  ــدید از جان ــاره ی ش ــد و خس ــر تهدی ــر اث ــده، ب ــاالت متح ای

افغانســتان  نــربد  وارد  بین املللــی،  تروریســم  و  جهادیســم 

پیــروزی گروه هــای ضــد  امــر موجــب رضایــت و  ایــن  شــد. 

ــربی  ــه ره ــال ب ــد ش ــه ی متح ــای جبه ــد. نیروی ه ــان ش طالب

ــد.  ــان می جنگیدن ــر طالب ــعود، در براب ــاه مس ــادروان احمدش ش

جزم اندیشــی و روایــت ایدئولوژیــک طالبــان بــرای حکومــت داری 

قــرار  دیگــر  جناح هــای  پذیــرش  مــورد  »امارتــی«  نظــم  بــا 

ــان و رسان  ــان طالب ــازگاری می ــرش و س ــچ پذی ــت و هی منی گرف

جبهــه ی متحــد شــال وجــود نداشــت. جنــگ جبهــه ی متحــد 

بــا طالبــان بــه بن بســت نظامــی رســیده بــود؛ امــا بــا مداخلــه ی 

خامتــه  جدیــد  حکومــت  ایجــاد  و  متحــده  ایــاالت  نظامــی 

یافــت. مهــم همیــن نکتــه اســت کــه پایــان جنــگ طالبــان 

بــا  رسان گروه هــای قومــی در آن زمــان بــه اثــر یــک توافــق 

ــم  ــده، نظ ــاالت متح ــی ای ــت. ورود نظام ــورت نگرف ــی ص سیاس

پــس از 2001 را رقــم زد. روایت هــای عرفی-مذهبــی جایــش 

را بــه ارزش هــای جهان شــمول و لیربالیســتی در عرصه هــای 

سیاســت، اجتــاع و اقتصــاد خالــی کــرد. کنفرانــس بُــن برگــزار 

ــد. ــی ش ــد سیاس ــم جدی ــاد نظ ــبب ایج ــد و س ش

گــروه  یــک  عنــوان  بــه  را  از 2001، طالبــان  پــس  نظــم 

شکســت خورده دیــد و بــرای ایجــاد یــک توافــق سیاســی بــا 

جبهــه ی  نظامــی  بن بســت  نگرفــت.  صــورت  کاری  طالبــان 

متحــد شــال بــا طالبــان بــه اثــر یــک مذاکــره و توافــق سیاســی 

ــده،  ــاالت متح ــی ای ــه ی نظام ــه مداخل ــد، بل ک ــایی نش گره گش

وضعیــت جدیــدی بــه پیــش آورد. کنفرانــس بــن نیــز نقــش 

ــرار  ــر ق ــورد نظ ــی م ــت تاریخ ــک واقعی ــوان ی ــه عن ــان را ب طالب

نــداد. در آن کنفرانــس ایجــاب می کــرد کــه برخــی از مناینــدگان 

ایــن گــروه روی ایجــاد یــک حکومــت جدیــد در کنــار ســایر 

می داشــت.  حضــور  گروه هــا 

ــی حکومــت  ــی ویران گــر، برپای پــس از ســال ها جنــگ داخل

مؤقــت بــه رهــربی حامدکــرزی بــه اثــر توافــق سیاســی در 

و  سیاســی  آینــده ی  بــرای  جدیــدی  نویــد  بــن،  کنفرانــس 

ــت  ــت. اســتقرار جمهوری ــه شــار می رف اجتاعــی افغانســتان ب

و تصویــب قانــون اساســی جدیــد بــا حفــظ ارزش هــای بومــی و 

ــک  ــاد ی ــتی، بنی ــمول لیربالیس ــای جهان ش ــه ارزش ه ــز ب مترک

وضعیــت جدیــد را پایــه گذاشــت. پــس از هــژده ســال از برپایــی 

دمکراســی منایندگــی در کشــور، طالبــان و انتخابــات دو معضــل 

کالن جامعــه ی سیاســی افغانســتان بــه شــار مــی رود. حکومــت 

بــرای حــل هــردو چالــش کاری  و حامیــان بین املللــی اش، 

ــون  ــا اکن ــه ت ــورت گرفت ــی ص ــر تالش ــد و اگ ــربده  ان ــش ن ــه پی ب

ــت. ــده اس ــت نیام ــه دس ــه ای ب نتیج

بازگشت شورش و تقابل:

طالبــان  شــد  چــه  کــه  اســت  ایــن  اساســی  ســوال 

شکســت خورده پــس از 2001 بــار دیگــر بــه طــور چریکــی و بــه 

تدریــج وارد میــدان جنــگ شــدند؟ یکــی از عوامــل عمــده ایــن 

ــی  ــور طبیع ــه ط ــدرت، ب ــه ی ق ــد عرص ــبات جدی ــه مناس ــود ک ب

ــتند،  ــق داش ــه آن تعل ــان ب ــه رسان طالب ــی را ک ــی از قبایل برخ

نــورزی، اســحاق زی و علــی زی  بــه حاشــیه کشــاند؛ قبایــل 

در جنــوب، بــه دور از مناســبات جدیــد سیاســی و اقتصــادی 

ــا  ــط ب ــاد رواب ــا ایج ــا ب ــا و پوپل زایی ه ــت. بارکزایی ه ــرار گرف ق

امریکایی هــا توانســتند در مــن مناســبات جدیــد قــرار بگیرنــد. 

ــوان  ــه عن ــک ب ــه ارزش هــای دمکراتی ــود ک ــن ب ــل دوم ای عام

یــک روایــت جدیــد در مناســبات سیاســی درســت فهانــده 

نشــد. نوعــی رویارویــی میــان روایــت مذهبــی و روایــت لیــربال-

ــد آمــد. ســنت و مذهــب  دمکراســی از سیاســت و اجتــاع، پدی

بــه  امریکایــی  ارزش هــای  نپذیرفــن  بــرای  مهــم  عامــل  دو 

ــار و  ــی انزج ــا نوع ــدی ب ــی و رسح ــل جنوب ــی رود. قبای ــار م ش

ــد. و  ــت داری نبودن ــو حکوم ــت ن ــرش روای ــه پذی ــارض ب ــر ح تنف

امریکایی هــا 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 روایت هــای نــو، 

ســازوکارهایی در نظــر گرفتــه می شــد. از جانــب دیگــر، موضــع 

ایــاالت متحــده در دوران حکومــت بــوش در قبــال طالبــان، هیــچ 

ــه  ــوش حــارض ب تســاهل و تســامعی را منی پذیرفــت. حکومــت ب

عفــو شورشــیان طالــب و درخواســت بــه گفت وگوهــای صلــح 

ــان  ــا طالب ــح ب ــه صل ــیدن ب ــای رس ــان، زمینه ه ــد. در آن زم نش

بــود. عــدم پذیــرش روایــت جدیــد  امــروز فراهــم  از  بیشــر 

ــی  ــه حاشــیه قــرار گرفــن برخــی قبایــل جنوب حکومــت داری، ب

از مناســبات جدیــد قــدرت و عــدم انعطــاف در سیاســت خارجــی 

ــن  ــه ای ــد ک ــی ان ــه عوامل ــان، هم ــر طالب ــده در براب ــاالت متح ای

ــان  ــانید. رسان طالب ــگ کش ــدان جن ــه می ــر ب ــار دیگ ــروه را ب گ

بــه پاکســتان بــه عنــوان چــر حایتــی پنــاه بردنــد و پاکســتان 

ــت. ــه خــود گرف ــان را ب ــگاه عمــق اســراتیژیک طالب جای

ایــن مــورد نیــز بایــد تذکــر داده شــود، یکــی از عوامــل مهمــی 

ــد،  ــار بیاین ــان کن ــا طالب ــد ب کــه باعــث شــد امریکایی هــا نتوانن

همــکاری ایــن گــروه بــا القاعــده بــوده اســت. اگــر طالبــان 

ــمن  ــوان دش ــه عن ــده ب ــا القاع ــر ب ــه دیگ ــد ک ــن می کردن تضمی

ــاالت متحــده، قطــع رابطــه کننــد، موضــع سیاســت خارجــی  ای

ــری  ــز دیگ ــروز چی ــاید ام ــان ش ــال طالب ــده در قب ــاالت متح ای

می بــود. در آن صــورت آنــان بــه عنــوان یــک گــروه شورشــی 

داخلــی تلقــی می شــدند نــه از عامــالن تروریســم جهانــی و 

ــده.  ــاالت متح ــمن ای دش

در رشایــط کنونــی کــه جنــگ طالبــان و حکومــت بــه بن بســت 

نظامــی رســیده اســت، تنهــا راه حــل مذاکــره، گفت وگــو و جــذب 

طالبــان بــه جمهــوری اســت. ایــن امــر مســتلزم اجــاع ملــی در 

داخــل و همکاری هــای منطقــه ای و جهانــی در پیرامــون اســت. 

در کنــار ایــن  کــه بخــش عظیمــی از نیروهــای انســانی و 

مــادی حکومــت رصف میدان هــای جنــگ بــا طالبــان شــده 

اســت، نظــام انتخاباتــی منایندگــی مــا نیــز خــالی بزرگــی را بــه 

میــان آورده اســت. ســؤال ایــن اســت کــه چــرا انتخابات هــای مــا 

ــه بحــران مــی رود؟ ــار ب هــر ب

انتخابات و بحران های پی درپی:

نظــام انتخاباتــی در افغانســتان هــم بــه لحــاظ تخنیکــی و هم 

ــات  ــت. انتخاب ــن اس ــش زا و بحران آفری ــی چال ــاظ امنیت ــه لح ب

دوره هــای قبــل مجلــس مناینــدگان و ریاســت جمهوری ایــن 

قابــل  تــک رأی غیــر  نظــام  اســت کــه  برتابیــده  را  واقعیــت 

ایــن  در  احــزاب  نقــش  واقــع شــود.  کارا  انتقــال منی توانــد 

نظــام انتخاباتــی نادیــده گرفتــه می شــود؛ امــا بــرای دفــاع 

ــر« و  ــتان »فراگی ــزاب در افغانس ــه اح ــد ک ــرده ان ــوان ک از آن عن

»ملــی« نیســتند. نامــزدی کــه در انتخابــات ریاســت جمهوری 

ــر  ــود را در براب ــت خ ــت شکس ــارض نیس ــورد، ح ــت می خ شکس

ــی و ســایر بخش هــای  ــرد. ناامنــی در مناطــق جنوب رقیــب بپذی

ــن  ــازد و ای ــوار می س ــات را دش ــارت از انتخاب ــور، نظ ــن کش ناام

ــق  ــده در آن مناط ــه ش ــه آرای ریخت ــادی ب ــل بی اعت ــود عام خ

ناامــن اســت. تجربــه ی سیاســی دو دهــه ی اخیــر در کشــور، ایــن 

ــام اپوزیســیون  ــه ن ــز برتابیــده اســت کــه نهــادی ب واقعیــت را نی

هم چنــان 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 سیاســی  شــان بــوده 

ــیون  ــک اوپوزیس ــوان ی ــه عن ــان ب ــویق آن ــال تش ــه دنب ــه ب ــد ن ان

نبــود  و  انتخاباتــی  نظــام  پویــا. در کنــار مشــکالت  و  فعــال 

ــدت  ــه ش ــز ب ــا نی ــی م ــگ سیاس ــر، فرهن ــیون فراگی ــک اپوزیس ی

نــوع  ایــن  اســت.  گرفتــه  شــکل  قوم محورانــه  و  قوم باورانــه 

فرهنــگ سیاســی، ریشــه های تاریخــی و جامعه شــناختی دارنــد 

کــه در این جــا بــه آن ریشــه ها منی پردازیــم. از جانــب دیگــر 

ایــن فرهنــگ قوم محــور، بــه دلیــل تصمیم هــای سیاســی در 

ــان آمــده اســت. نظــام متمرکــز ریاســتی  ــه می ــن، ب ــس بُ کنفران

کــه در آن رییس جمهــور از صالحیت هــای زیــادی برخــوردار 

اســت و یــک پارملــان ضعیــف کــه منی توانــد نقــش بازدارنــده ی 

ــدا، عــارت حکومــت داری را  ــد، در هــان ابت ــا کن قــدرت را ایف

ــد  ــه می ش ــن فیصل ــس بُ ــر در کنفران ــت. اگ ــرده اس ــا ک ــج بن ک

کــه یــک پارملــان مقتــدر توســط یــک نظــام انتخاباتــی تناســبی 

و یــک نخســت وزیر وارد نظــام سیاســی مــا شــود و حکومــت 

نیمه ریاســتی بــه میــان آیــد، جــو سیاســی بــه ایــن انــدازه بحرانی 

منی شــد. آنانــی کــه خــود را در کرســی ریاســت جمهوری نامــزد 

ــه رأس هــرم  ــن هــدف شــان رســیدن ب ــن و آخری ــد، اولی می کنن

ــارات  ــرا نهــاد ریاســت جمهوری، قــدرت و اختی قــدرت اســت؛ زی

ــد،  ــه ان ــرار گرفت ــدرت ق ــه در رأس ق ــی ک ــام دارد. آنان ــام و مت ت

متهــم بــه قومی ســازی شــده  انــد. در انتخابــات 2009 هنگامــی 

ــه  ــه عبدالل ــر عبدالل ــت، داک ــه دور دوم می رف ــات ب ــه انتخاب ک

بــه دلیــل بی بــاوری بــه کمیســیون مســتقل انتخابــات، از رفــن 

بــه دور دوم انــرصاف داد. در انتخابــات ریاســت جمهوری 2014 

ــر  ــات اخی ــه انتخاب ــادی ب ــی ای کــه شــباهت زی بحــران انتخابات

دارد، موجــب تشــکیل حکومــت وحــدت ملــی شــد. پیامــد ایــن 

ــد  ــا بای ــی م ــی و انتخابات ــام سیاس ــت. نظ ــح اس ــا، واض بحران ه

ــل شــود. تعدی

کــه ســناریوی 2014  و در رشایطــی  در فضــای کنونــی 

ــق  ــو و تواف ــل گفت وگ ــا راه ح ــود، تنه ــرار می ش ــر تک ــار دیگ ب

سیاســی اســت. نیروهــای رقیــب انتخاباتــی کــه هــر دو جانــب 

ــد  ــد، بای ــوده ان ــخت ب ــای رسس ــز رقب ــته نی ــات گذش در انتخاب

ــوش  ــر، فرام ــوی دیگ ــد. از س ــن در دهن ــی ت ــق سیاس ــه تواف ب

نیروهــای  و  نــدارد  شــوخی  کســی  بــا  ترامــپ  کــه  نکنیــم 

ــرد. کار  ــد ک ــرون خواه ــتان بی ــره از افغانس ــی اش را باالخ نظام

خانگی هــای حکومــت افغانســتان زیــاد اســت. اکنــون نیــاز 

اســت کــه منایــش قــدرت رقبــای انتخاباتــی کنــار گذاشــته 

ــق  ــه تواف ــب ب ــر دو جان ــه ه ــت ک ــیده اس ــان آن رس ــود و زم ش

ــد  ــده، بای ــت آین ــد. حکوم ــل بنگرن ــوان راه ح ــه عن ــی ب سیاس

پاســدار ارزش هــای جمهــوری باشــد و بــرای حفــظ و گســرش 

ارزش هــای دمکراتیــک، لویــه جرگــه ی تعدیــل قانــون اساســی 

را تدویــر کنــد. رضورت واضــح اســت کــه نخبــگان سیاســی مــا 

ــه  ــد و ب ــور کنن ــی عب ــل از بحــران انتخابات ــت کام ــا درای ــد ب بای

بپردازنــد.  حکومــت داری  کار  اولویت هــای 

فیاض ویرا

بن بست های پس از بُن
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اشــاره: مصطفــا صمــدی، زاده ی ســال 1370 در هــرات 

اســت. از او تــا حــاال چهــار مجموعــه شــعر بــا عنوان هــای »بیــن 

ــه« و  ــه علی ــق رحمت الل ــم«، »عش ــم آدم ــن ه دوری و دوزخ«، »م

»برادریــدن« بــه نــرش رســیده اســت. او لیســانس اقتصــاد کالن از 

دانشــگاه هــرات دارد و در حــال حــارض دانشــجوی سمســر آخــر 

»ارتبــاط انرنتــی در عــرص دیجیتــال« در یکــی از دانشــگاه های 

آملــان اســت.

ــای  ــعر کج ــه ش ــن ک ــد و ای ــودت بگویی ــل: از خ ــح کاب صب

زندگــی ات قــرار دارد؟

مصطفــا صمــدی: مــن اگــر بخواهــم از خــودم بگویــم و ایــن 

ــن از  ــه م ــم ک ــد بگوی ــدم، بای ــنا ش ــعر آش ــا ش ــد ب ــور ش ــه چط ک

کودکــی عاشــق بــازی کــردن بــودم و آن زمــان در کودکــی عاشــق 

تــوپ بــودم و شــب ها بــا توپــی در بغــل می خوابیــدم و بــه نوعــی 

ــه  ــا کلم ــه ب ــاال ک ــل ح ــت مث ــودم؛ درس ــردن ب ــازی ک ــق ب عاش

ــی روم.  ــواب م ــه خ ــات ب ــا کل ــب ها ب ــم و ش ــازی می کن ب

مــن فکــر می کنــم بــازی بــا زندگــی نوعــی بــازی بــا واقعیــت 

ــر نویســندگی و شــعر منــود بیشــری دارد؛  ــن در ام اســت و ای

ــه زندگــی دســت بــربی و  ــو می توانــی ب چــون در نویســندگی ت

ــه  ــاید ب ــی و ش ــرار بده ــت ق ــی دلخواه ــود را در موقعیت های خ

ــوع ادبــی  همیــن خاطــر اســت کــه می گوینــد معنابخشــی از ن

ــه  ــی را ک ــن معنابخش ــن ای ــت و م ــر اس ــای دیگ ــر از نوع ه به

ــه دســت مــی آورم، بســیار دوست داشــتنی تر  ــازی کلــات ب از ب

می دانــم. 

امــا مــن بــا کلمــه بــازی منی کنــم کــه در نهایــت پیــروز 

باشــم؛ مــن بــازی می کنــم چــون لــذت می بــرم از کلــات و 

تالشــم ایــن اســت کــه ایــن لــذت را بتوانــم بــه دیگــران منتقــل 

کنــم و دقیقــا شــعر هــم همین جــای زندگــی ام ایســتاده اســت و 

نســبت مــن بــا ادبیــات هــم از عمــق ایــن رابطــه معنــا می گیــرد.

ــای  ــی ج ــا می توان ــاف آی ــن اوص ــا ای ــوب ب ــل: خ ــح کاب صب

ــی؟ ــوض کن ــری ع ــز دیگ ــا چی ــی ات ب ــات را در زندگ ادبی

ادبیــات  مــن  بــرای  نکنــم،  فکــر  نــه  مصطفــا صمــدی: 

نجات بخــش بــوده و خــود زندگــی بــوده؛ تــا آن جایــی کــه 

ادبیــات توانســته اســت متــام انــدوه و یــأس مــن را لبــاس شــعر 

ــا  ــده را داشــته ت بپوشــاند. شــعر در زندگــی ام نقــش تکمیل کنن

ــر  ــودش دارد، پ ــه در خ ــی ک ــا لذت ــتی هایم را ب ــا و کاس نقص ه

کنــد. مــن از ایــن بابــت خوش حــامل 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 زندگــی ام داشــته باشــم، خــوب مــن شــاید 

ــردم؛  ــالش ک ــم ت ــی ه ــدت زمان ــا م ــودم و حت ــت می ب فوتبالیس

ــد  ــک فرآین ــن ی ــر نوش ــه ام ــم ک ــون دریافت ــتم؛ چ ــا نتوانس ام

24ســاعته اســت و آن وقــت مجبــور بــودم یکــی را انتخــاب کنــم 

ــات و نوشــن را انتخــاب کــردم.  کــه ادبی

صبــح کابــل: یــک مثــال می توانــی بــرای رابطــه ای کــه 

ــی؟ ــت، بده ــورده اس ــره خ ــه گ ــو و کلم ــان ت می

ــق رابطــه ی خــود  ــن اگــر بخواهــم دقی ــا صمــدی: م مصطف

ــا کلمــه را تشــبیه کنــم، بهریــن مثــال در ذهنــم حــاال رابطــه  ب

مــادری و فرزنــدی اســت. در واقــع مــن خــود را مــادری می دانــم 

ــرای  ــرای فرزنــد خــود مــادری کنــد. پــس ب کــه موظــف اســت ب

ــا کلــات برخــورد کنــی.  نوشــن بایــد واقعــا مثــل یــک مــادر ب

صبــح کابــل: اگــر بــه تاریــخ نــرش مجموعه هــای شــعرهایت 

ــا  ــو ش ــن س ــال 94 بدی ــه از س ــم ک ــم می بینی ــی بیندازی نگاه

ــد؛ ایــن یعنــی شــا  هــر ســال یــک مجموعــه شــعر چــاپ کردی

ــر کاری اســتید؟ شــاعر پ

ــه هــر حــال نوشــن اســت و  مصطفــا صمــدی: کار شــاعر ب

اتفاقــا چنــدی پیــش هــم دوســتی ایــن ســؤال را از مــن پرســید 

ــتی  ــت توانس ــان و مرصوفیت های ــی در آمل ــا زندگ ــور ب ــه چط ک

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، 

ــته  ــی داش ــن ادب ــد م ــطح تولی ــن س ــاعری در ای ــه ش ــی ک زمان

ــنده  ــد آن نویس ــود و تولی ــرار می ش ــار تک ــی دچ ــه نوع ــد ب باش

ــت؟ ــودت چیس ــاور خ ــدارد، ب ــازه ای ن ــرف ت ح

ــه را  ــن گفت ــم ای ــدی می توان ــا ح ــن ت ــدی: م ــا صم مصطف

تأییــد کنــم. هســتند شــاعرانی کــه یــک چهارچــوب مشــخص را 

اختیــار می کننــد و در هــان زبــان و هــان ســاختار همیشــگی 

ــد  ــد و تولی ــد می زنن ــه تولی ــت ب ــد، دس ــود دارن ــن خ ــه در ذه ک

ــه مــرز انبــوه می رســد؛ امــا مــن دیــدگاه متفاوتــی دارم.  شــان ب

ــد  ــردم بای ــه کار ک ــن رشوع ب ــه م ــال ها ک ــن س ــد در ای ببینی

بگویــم کار شــاعر نوشــن اســت و کار منتقــد نقــد کــردن. مــن 

ــد و  ــه بیای ــدم ک ــدی را ندی ــفانه منتق ــال ها متأس ــن س ــی ای ط

بگویــد آقــای شــاعر شــا چــرت نوشــتید. شــاعر زمانــی می توانــد 

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 

ــد  ــه بنویس ــر چ ــاعر ه ــد و ش ــم کن ــاعر را ک ــب و ش ــن مخاط بی

و بگویــد بــه مخاطــب کاری نــدارد، منی شــود؛ 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. 

ــه  ــتند ک ــاعرانی هس ــول دارم ش ــه قب ــن ک ــار ای ــس در کن پ

ــم  ــا منی توان ــند؛ ام ــوه می رس ــطح انب ــرارات در س ــد مک ــه تولی ب

قبــول کنــم کــه منتقــدی وقتــی کــه می بینــد 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 

ــاعر  ــر ش ــر روی اث ــد ب ــن نق ــا نوش ــش را ب ــا قضاوت ــا ی ــن ادع ای

جــواب بدهــد. 

متأســفانه دلیــل ایــن وضعیــت ایــن اســت کــه مــا در ادبیــات 

ــن  ــل؛ همی ــاعر تنب ــه ش ــم و ن ــل داری ــدان تنب ــتان منتق افغانس

گاه  افغانســتان  ادبــی  فضــای  در  انگشــت شــار  منتقدیــن 

گاهــی برایــم پیــام می گذارنــد و اگــر حرفــی روی شــعر مــن 

ــدم کــه  ــچ گاه ندی ــا شــفاهی اســت و مــن هی ــد تنه هــم می زنن

ــد و  ــد کن ــعرهایم را نق ــوب ش ــورت مکت ــه ص ــد و ب ــدی بیای منتق

چیــزی بنویســند. ایــن کاســتی یــا تنبلــی در کار منتقــد ســبب 

ــاد شــود.  ــا شــاعر زی ــه ی مخاطــب ب ــه فاصل شــده اســت ک

صبــح کابــل: حــاال پــس بــا ایــن منــوال تولیــد انبــوه شــاعر 

ــاعر  ــالن ش ــه ف ــد ک ــن باش ــنجش ای ــرای س ــد ب ــی می توان مالک

ــاور مــن ایــن  ــا فــالن شــاعر بــد، هــر چنــد کــه ب خــوب اســت ی

ــد نداریــم.  اســت کــه مــا شــاعر خــوب و ب

مصطفــا صمــدی: تولیــد انبــوه و ایــن کــه می توانــد مالکــی 

ــد  ــه نقــش منتق ــاز برمی گــردد ب ــرای ســنجش شــاعر باشــد، ب ب

در ادبیــات و مــا در ادبیــات افغانســتان بســیار شــاعرانی داریــم 

ــا ده  ــال ی ــا دو س ــد و ت ــرده ان ــاپ ک ــعر چ ــه ش ــک مجموع ــه ی ک

ــان  ــی ه ــد؛ ول ــرون ندادن ــه ای را بی ــچ مجموع ــر هی ــال دیگ س

یــک مجموعــه بــه انــدازه ای قــوی بــوده کــه تأثیــر خــود را 

ــرای  ــاری ب ــوه را معی ــد انب ــوان تولی ــس منی ت ــت؛ پ ــته اس گذاش

خــوب بــودن شــاعر دانســت؛ امــا بــرای قضــاوت درســت مخاطــب 

تنهــا بایــد منتقــد در ایــن زمینــه دســت بــه کار شــود و تولیــدات 

ــا وجــود  ــا شــاعرانی هــم داشــتیم کــه ب ــد. حت ــی را نقــد کن ادب

تولیــد انبــوه توانســته انــد تــا حــدی موفــق و تأثیرگــذار باشــند؛ 

ایــن معیــار قــرار دادن تولیــد انبــوه شــعر را بــرای ســنجش زیــر 

ــار را نقدهــای نوشــته شــده ی  ــرد و بهــر اســت معی ســوال می ب

ــم.  ــرار بدهی منتقــدان ق

منتقــد  کــه  وقتــی  ایــن رشایــط  پــس در  کابــل:  صبــح 

منی نویســد و شــاعری مثــل تــو می آیــد حداقــل هــر ســال یــک 

مجموعــه شــعر بــه بــازار می فرســتد چــه چیــزی چنیــن شــاعری 

را متفــاوت می کنــد؟

ــن  ــن بهری ــه م ــم ک ــد بگوی ــدا بای ــدی: در ابت ــا صم مصطف

ــاوت  ــاعری متف ــه ش ــم ک ــا کن ــم ادع ــا می توان ــتم؛ ام ــاعر نیس ش

ــن تفــاوت باشــد.  ــد ای ــن تفــاوت را دوســت دارم و بای اســتم و ای

ــی  ــن را نگاه ــارم م ــا چه ــه ی اول ت ــد از مجموع ــا بروی ــر ش اگ

بیندازیــد، شــعرهای مجموعــه ی »بیــن دوری و دوزخ«، شــعرهای 

پرمغــز و یونیکــی دارد و مختــص بــه خــودم بــود و شــعرهای 

متفاوتــی بــود. در مجموعــه ی »مــن هــم آدمــم« در شــعرهایم بــا 

ــی،  ــی، زبان ــاظ فرم ــه از لح ــن مجموع ــودم و ای ــر  ب ــان درگی زب

ســاختاری و موضوعــی چرخــش 180 درجــه بــا مجموعــه ی اومل 

ــم  ــد بگوی ــه« بای ــه علی ــق رحمت الل ــورد »عش ــد آن در م دارد. بع

کــه ایــن مجموعــه هــم شــعرهای ســاده تر و عاشــقانه تری دارد و 

بایــد بگویــی کــه شــعرهای ایــن مجموعــه طــی ســال ها نوشــته 

شــده اســت. مجموعــه ی چهــارم مــن »برادریــدن« شــعرهای 

ــا بلنــد اســتند کــه از لحــاظ موضوعــی اجتاعــی  ــاه و ی ــا کوت ی

یک دیگــر  بــا  لحــاظ  هــر  از  مجموعــه  چهــار  ایــن  اســتند. 

از  مــن در هــر مجموعــه ســعی کــردم  و  اســتند  متفاوت تــر 

ــتفاده  ــعرم اس ــود ش ــه س ــان ب ــات و زب ــای ادبی ــام  ظرفیت ه مت

کنــم. بــرای مثــال می توانــم شــعر »رس خــط« در مجموعــه ی 

ــی  ــی و چندفرم ــعر چندزبان ــن ش ــه ای ــم ک ــدن« را بگوی »برادری

اســت کــه کم تــر شــاعران افغانســتان دســت بــه چنیــن کارهایــی 

زده انــد و هــر چنــد در شــعر دهــه ی هفتــاد ایــران از ایــن دســت 

ــم  ــاظ می توان ــن لح ــن از ای ــد. م ــوان دی ــار می ت ــا بی ش کاره

ــعرهای  ــتم، ش ــودم اس ــتم و خ ــاوت اس ــاعری متف ــه ش ــم ک بگوی

ــد  مــن هــم خــود شــان اســتند و ایــن تفــاوت زیباســت؛ امــا بای

ــودن نیســت.  ــای بهــر ب ــه معن ــودن ب ــاوت ب ــم کــه متف بگوی

صبح کابل: شاعر باید چه کار کند تا متفاوت باشد؟

مصطفــا صمــدی: هــر شــاعر بــرای متفــاوت بــودن بایــد 

تــالش کنــد امضــای خــودش را پــای شــعرهایش داشــته باشــد و 

بفهمیــم کــه مصطفــای صمــدی بــا شــاملویی یــا براهنــی یــا علی 

ــران شــعر می نویســد و وحیــد بکتــاش و  ــی کــه در ای عبدالرضای

ــا احمــد بهــرادی کــه  ــل اســتند ت مجیــب مهــردادی کــه در کاب

ــودش  ــعرهایش خ ــد و در ش ــاوت می نویس ــت، متف ــرات اس در ه

ایــن  بــاره ی  در  و  بیایــم  مــن شــاعر منی توانــم  امــا  اســت؛ 

ــد  ــفانه منتق ــت و متأس ــد اس ــن کار منتق ــم. ای ــاعران بنویس ش

از شــاعر گالیــه دارد کــه شــاعران مــا فســت فودی شــدند و 

ــکایت دارد.  ــد ش ــاعر از منتق ــس ش برعک

صبــح کابــل: پــس در ایــن بیــن تکلیــف مخاطــب چیســت؟ 

ــده  ــه ناخوان ــد منی شــود و منتقــدی ک ــی شــاعر شــعرش نق وقت

ــرار می دهــد.  ــورد قضــاوت ق مــن را م

همیشــه  وضعیــت  ایــن  را  مخاطــب  صمــدی:  مصطفــا 

عقب تــر می بــرد؛ بــه همیــن خاطــر اســت کــه تــا هنــوز مخاطــب 

ــربده  ــی ن ــچ بوی ــپید هی ــعر س ــی از ش ــعر فارس ــتانی ش افغانس

اســت مگــر خــود هــان تعــداد شــاعرانی کــه شــعر ســپید 

می نویســند. شــعر فارســی بعــد از شــعر نیایــی و شــاملویی 

جریانــات بســیاری مثــل شــعر گفتــار و شــعر زبــان و شــعر حجــم 

و ساده نویســی و دهــه ی 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 می بینــد، مخاطــب اســت. البتــه ایــن 

ــر  ایــن نیســت کــه مخاطــب خــود دلیــل  گفتــه ی مــن مبنــی ب

ایــن عقــب مانــدن باشــد، مخاطــب شــعر در افغانســتان را عقــب 

ــد.  نگــه داشــته ان

صبــح کابــل: پــس اگــر قــرار باشــد ایــن کاســتی در کار 

منتقــد وجــود داشــته باشــد، شــاعر بیایــد و خــود نقــش منتقــد 

را بــر عهــده بگیــرد هاننــد رضــا براهنــی کــه بــا »کتــاب طــال در 

مــس« خــود نشــان داد کــه بــر عــالوه ی ایــن کــه شــاعر خوبــی 

ــد. ــی باش ــد خوب ــد منتق ــت می توان اس

ــدارم  ــاد دوســت ن ــدگاه را زی ــن دی مصطفــا صمــدی: مــن ای

و بــر ایــن بــاور اســتم کــه نبایــد شــاعر بــه دنبــال مخاطــب بــرود 

و شــعر را بــه خاطــر مخاطــب بــه ســطح پایین تــر 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 اُفــت خواهــد کــرد. هــر چنــد مــن بــر ایــن 

بــاورم کــه یــک شــاعر می توانــد منتقــد خــوب باشــد؛ امــا منتقــد 

منی توانــد 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 منی توانــد در نقــد اثــر بــدون 

توجــه بــه رویکــرد رفیقانــه شــاعری را نقــد کنــد. مــن در کتابــی 

خوانــده بــودم کــه رضــا براهنــی نقــدی بــر شــعر نــرصت رحانــی 

نوشــته بــود و بعــد چــاپ آن نقــد نــرصت رحانــی چاقــو گرفتــه 

بــود و بــه دنبــال رضــا براهنــی راه افتــاه بــود. 

پــس منی تــوان نقــد را مهربانانــه نوشــت، بــا نقــدی کــه در آن 

آمــده اســت خواهــش می کنــم، شــا عالــی نوشــتید، منی تــوان 

کاری بــرای ادبیــات کــرد. مگــر می شــود 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. 

ــرف  ــی ح ــول روز آملان ــه در ط ــی ک ــل: مصطفای ــح کاب  صب

می زنــد و حتــا آملانــی فکــر می کنــد و از چغرافیــای زبــان 

مــادری اش دور مانــده اســت، چطــور توانســته بــا ایــن دوری کنار 

ــد؟ ــعر بنویس ــی ش ــان فارس ــه زب ــوز ب ــد و هن بیای

ــخت  ــم س ــدا برای ــه در ابت ــم ک ــد بگوی ــدی: بای ــا صم مصطف

ــتم  ــتالژی نیس ــل نوس ــه اه ــی ک ــن از آن جای ــون م ــا چ ــود؛ ام ب

ــم.  ــدا کن ــان پی ــه ی آمل ــودم را در جامع ــی زود خ ــتم خیل توانس

مــن بــا نوســتالژی زندگــی منی کنــم چــون زندگــی در نوســتالژی 

ــه  ــری. ب ــلفی بگی ــرده ِس ــا م ــه ب ــد ک ــن می مان ــل ای ــت مث درس

ــا  ــازی ب ــذری و بس ــی و بگ ــواردی مبان ــن م ــد در چنی ــرم بای نظ

ــی  ــان زندگ ــم در زب ــالش می کن ــوز ت ــا هن ــن ت ــس م ــط پ رشای

کنــم. 

صبــح کابــل: مخاطــب بــرای شــاعری کــه هنــوز دارد در زبــان 

خــودش زندگــی می کنــد، 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 

ــر  ــری فک ــب بزرگ ت ــه مخاط ــن ب ــت م ــان و در نهای ــی زب فارس

می کنــم کــه شــاید بعدهــا رساغ ایــن مخاطــب بــروم. 

ــته بندی ها در  ــا دس ــت آی ــور اس ــن ط ــر ای ــل: اگ ــح کاب صب

ــت،  ــعر مقاوم ــان، ش ــعر زن ــا ش ــرت ی ــعر مهاج ــل ش ــات مث ادبی

شــعر پســاطالبان و غیــره ... را قبــول داری؟

دســته بندی ها  ایــن  کــه  حــدی  تــا  صمــدی:  مصطفــا 

بــه پژوهــش و بررســی شــعر کمــک کنــد و رونــد را ترسیــع 

ــن  ــا ای ــم ب ــت بخواهی ــر در کلی ــا اگ ــت؛ ام ــکلی نیس ــد مش بده

ــچ  ــن دســته بندی ها هی ــم، ای ــه بزنی ــه شــعر صدم دســته بندی  ب

ــچ  ــه مخاطــب هی ــرای فهــم شــعر هــم ب ــا ب ــدارد و حت الزامــی ن

ــرد. ــد ک ــی نخواه کمک

صبــح کابــل: چــه چیــزی می توانــد 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؟

ــان شــعری  ــا جری ــودن شــاعر ب مصطفــا صمــدی: همــگام ب

مســلط بــر فضــای ادبــی می توانــد بهریــن کمــک را بــه مخاطــب 

ــان«  ــعر زب ــران »ش ــعری ای ــان ش ــال در جری ــور مث ــه ط ــد و ب کن

ــعری  ــان ش ــار«، جری ــعر »گفت ــتان ش ــت و در افغانس ــم اس حاک

کــه ســید علــی صالحــی و شــمس لنگــرودی آغازگــر آن بودنــد؛ 

ــعر  ــته و »ش ــار گذش ــعر گفت ــرز ش ــاال از م ــی ح ــعر فارس ــا ش ام

ــی  ــی عبدالرضای ــی و عل ــی، رضــا براهن ــه رویای ــان« کــه یدالل زب

ــران  ــعر ای ــتند ش ــد توانس ــرف می زدن ــاد از آن ح ــه ی هفت در ده

را متحــول کننــد، هــر چنــد کــه تأثیــر جریــان »شــعر گفتــار«  را 

هــم منی تــوان انــکار کــرد؛ امــا مــن خــودم جریــان »شــعر زبــان« 

ــار  ــه نظــر مــن شــعر یک ب ــار« ب را ترجیــح می دهــم و »شــعر گفت

مــرصف اســت نــه ایــن کــه کامــال مــردود باشــد.

ــی و پیچیدگــی  ــازی زبان ــن ب ــو ای ــه گــان ت ــل: ب صبــح کاب

زبــان در جریــان شــعر زبانــی آیــا مخاطــب را دور نگــه منــی دارد 

ــد؟ ــه منی زن ــعر صدم ــه ش و ب

مصطفــا صمــدی: شــعر زبــان مثــل راه رفــن بــر روی لبــه ی 

ــوی  و  ــر ق ــه اگ ــت ک ــرصی اس ــان عن ــا زب ــازی ب ــت و ب ــغ اس تی

ــد.  ــا می کن ــعر ارض ــب را در ش ــد، مخاط ــتفاده کنی ــه اس ماهران

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؟

ــال  ــه دنب ــاعران ب ــتان و ش ــعر افغانس ــدی: ش ــا صم مصطف

جریــان شــعر گفتــار اســتند و هیــچ شــاعری در تــالش آن نیســت 

ــعر  ــه در ش ــی ک ــن عمومیت ــد؛ ای ــت یاب ــان دس ــعر زب ــه ش ــه ب ک

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. تــالش نکــردن بــرای 

تغییــر جریــان شــعر فاصلــه ی مخاطــب بــا شــعر را هــر روز بیشــر 

کــرده اســت. 

حسن ابراهیمی

از تمجید تا نقد و اصالح

در افغانستان منتقدان تنبل داریم؛ نه شاعر تنبل

گفت وگو با مصطفا صمدی ) شاعر (
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مــرگ فرزنــد در هــر ســن و ســالی کــه باشــد ســخت ترین 

تجربــه بــرای هــر پــدر و مادری اســت. بررســی جامعه شناســان 

والدیــن هــم نشــان می دهــد کــه  واکنشــی  رفتارهــای  از 

عامــل  بزرگ تریــن  افغانســتانی  خانواده  هــای  فرهنــگ  در 

اســرس می توانــد مــرگ فرزنــد باشــد کــه ســازگار شــدن مــا 

ــا  ــت ب ــن مصیب ــا ای ــد؛ ام ــخت تر می کن ــاق را س ــن اتف ــا ای ب

ــود و  ــته ش ــت رس گذاش ــد پش ــش بای ــا و دردهای ــه رنج ه هم

ــد. ــدا کن ــان خــود را پی زندگــی جری

اگــر  ویــژه  بــه  تــان  فرزنــد  از دســت دادن  تجربــه ی    

کــدام  هــر  در  کــه  دارد  مراحلــی  بیفتــد  اتفــاق  ناگهانــی 

ــس تعجــب  ــد. پ ــه می کنی ــژه ای را تجرب ــاال احســاس وی احت

نکنیــد و یــا نگــران نباشــید اگــر احســاس تــان بــه ایــن اتفــاق 

ــر اســت. مراحــل  ــا در حــال تغیی ــان نیســت ی مــورد انتظــار ت

ســوگ بــه طــور طبیعــی شــامل انــکار، عصبانیــت، چانه زنــی، 

ــن  ــدا از ای ــا ج ــود؛ ام ــرش می ش ــت پذی ــی و در نهای افرسدگ

مراحــل ممکــن اســت احساســات دیگــری نیــز تجربــه کنیــد.

ممکــن اســت بعــد از مــرگ فرزنــد تــان بــرای مدتــی 

ــت شــبیه بی حســی  ــن حال ــد. ای احســاس شــوکه شــدن کنی

ــاور  ــد و ب ــکار منی کنی ــه ان ــن ک ــا ای ــت ب ــن حال ــت. در ای اس

کــرده  ایــد کــه عزیــزی را از دســت داده  ایــد؛ امــا منی توانیــد 

ــی  ــت طبیع ــن حال ــوید. ای ــن ش ــا غم گی ــا حت ــد ی ــه کنی گری

اســت کــه ذهــن شــا بــرای محافظــت از شــا انتخــاب کــرده 

ــود. ــع می ش ــی رف ــدت کوتاه ــس از م و پ

فرزنــد شــا منی توانــد مــرده باشــد. حتــا اشــتباهی 

ــه باشــید.  ــرای خــود گفت ــن را ب ــار ای ــن ب شــده. شــاید چندی

حتــا ممکــن اســت ســایه ی او را در کنــار در ببینیــد یــا صــدای 

ــن  ــی ذه ــش طبیع ــم واکن ــت ه ــن حال ــا ای ــنوید؛ ام او را بش

شــا اســت کــه معمــوال در ایــن مرحلــه رخ مــی دهــد. ممکــن 

اســت بعــد ایــن اتفــاق بــه کــرات ســناریوهای مختلــف را مــرور 

ــر اون  ــر...«، »اگ ــد اگ ــور می ش ــد »چط ــود بگوی ــا خ ــد و ب کنی

ــن  ــه در ذه ــر چ ــه ه ــری ک ــای دیگ ــی »اگر«ه روز...« و خیل

تکــرار می شــوند، تنهــا غــم و غصــه ی شــا را زیــاد مــی 

ــد  ــا می کنن ــدام دع ــد م ــن می گوین ــیاری از والدی ــد. بس کنن

تــا هــر چــه دارنــد بدهنــد؛ امــا فقــط پنــج دقیقــه فرزنــد شــان 

ــد.   ــد چقــدر دوســتش دارن ــا بگوین ــد ت ــاره ببین را دوب

ــن اتفــاق ممکــن اســت حافظــه و آگاهــی شــا  بعــد از ای

تــا حــدی مختــل شــود. چیزهــای کوچــک را فرامــوش کنیــد. 

هنــگام رانندگــی فرامــوش کنیــد بــه کجــا می رفتیــد. بــه 

اصطــالح روان شناســی ذهــن شــا دچــار مه گرفتگــی شــده. 

ــی از  ــان بعض ــن ت ــزرگ ذه ــوک ب ــن ش ــد از ای ــت بع در حقیق

عمل کردهایــش مختــل می شــود. شــا عقــل تــان را از دســت 

ــود. ــم می ش ــی ترمی ــس از مدت ــت پ ــن حال ــد. ای منی دهی

ــاد  ــه ی ــد. ب ــی باش ــر دلیل ــه ه ــد ب ــاه می توان ــاس گن احس

انجــام  او  بــرای نجــات  آوردن کارهایــی کــه می توانســتید 

حتــا  یــا  و  کوچــک  غفلت هــای  ندادیــد.  انجــام  و  دهیــد 

دالیــل کامــال غیــر منطقــی بــرای تــان آزاردهنــده مــی شــود. 

احســاس شــا کامــال قابــل درک و طبیعــی اســت. شــاید 

ــام  ــرای مت ــود را ب ــی خ ــر منطق ــورت غی ــه ص ــان ب ــن زم در ای

ــان افتــاده مســئول بدانیــد؛ امــا  ــد ت ــرای فرزن اتفاقاتــی کــه ب

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 

ــد  ــا فرزن ــه ب ــوردی ک ــا برخ ــا ی ــت کم توجهی ه ــد و باب می کنی

تــان داشــته  ایــد احســاس گنــاه می کنیــد.

ــا  ــن، مخصوص ــه والدی ــاتی ک ــایع ترین احساس ــی از ش یک

ــاس  ــد احس ــه می کنن ــدان تجرب ــی فرزن ــرگ ناگهان ــد از م بع

خشــم اســت. جهــان، ناعادالنــه بــا شــا رفتــار کــرده و شــا از 

ایــن بی عدالتــی عصبانــی اســتید. شــاید همــرس یــا اطرافیــان 

تــان مســئوولیت خــود را بــه درســتی انجــام نــداده  انــد بــه نظــر 

شــا در ایــن اتفــاق نقــش داشــته  انــد. شــاید بــه نظــر شــا بــه 

انــدازه ی کافــی ســوگوار نیســتند و برخــورد ســاده تری دارنــد و 

ــد. ــم گین می کن ــا را خش ــا ش ــه ی این ه هم

ــه  ــد شــان را تجرب ــا اطرافیــان شــا کــه مــرگ فرزن شــا ی

کــرده  انــد ممکــن اســت متــام ایــن احساســات را بــا هــم 

تجربــه کننــد و ایــن مســأله آن هــا را متعجــب کنــد و حتــا باعث 

ــه  ــید ک ــته باش ــاد داش ــه ی ــا ب ــود؛ ام ــان ش ــدن اطرافی دور ش

تجربــه ی همــه ی ایــن احساســات طبیعــی اســت و اگــر فراینــد 

ــود. ــل می ش ــد ح ــود را بگذران ــل خ ــتی مراح ــه درس ــوگ ب س

بهریــن راهــی کــه باعــث می شــود ســازگاری بعــد از 

ســوگ فرزنــد اتفــاق بیافتــد گذرانــدن مراحــل ســوگ بــه 

ــان والدیــن  شــکل طبیعــی اســت. شــا بــه عنــوان اطرافی

ــوگ  ــه زودی درد و رنــج س ــه ب ــا نخواهیــد ک ــدار از آن ه داغ

ــا احساساتشــان را نشــان ندهنــد. اجــازه  را فرامــوش کننــد ی

دهیــد احساســات تخلیــه شــود. والدیــن مدتــی در افرسدگــی 

می ماننــد و اطرافیــان بایــد در کنــار آن هــا حضــور داشــته 

ــد  ــدر می خواهن ــر چق ــد ه ــانند. بگذاری ــاری برس ــند و ی باش

ــد شــان  ــاره ی فرزن ــه صحبت هــای شــان در ب ــد و ب ــه کنن گری

ــان  ــرس ت ــه هم ــد و ب ــی کنی ــا همدل ــا آن ه ــد و ب ــوش دهی گ

ــا دارد. ــا ش ــرکی ب ــد، او درد مش ــک مبانی نزدی

چگونه با مرگ فرزند 
کنار بیاییم؟

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

زهرا سیاس

افغانســتان،  نافــذه ی  قوانیــن  مطابــق 

ازدواج هــای اجبــاری، زیــر ســن، بــد و بــدل 

ــه  ــخصی ک ــر ش ــده و ه ــته ش ــرم پنداش ج

ایــن عمــل را مرتکــب شــود، مــورد تحقیــق، 

ــرد. ــرار می گی ــازات ق ــب و مج تعقی

ــای  ــن، عرف ه ــن قوانی ــود ای ــا وج ــا ب ام

ــاز  ــه ب ناپســند، جــای بیشــری را در جامع

کــرده کــه تطبیــق قوانیــن را مختــل کــرده 

اســت.

و  ولســوالی ها  قریه هــا،  بــه  اگــر 

والیت هــای دورتــر، بــه وضعیــت زندگــی 

ــر  ــه ب ــت ک ــدا اس ــود، هوی ــده ش ــان دی زن

تصمیم گیری هــا در زندگــی زنــان تنهــا و 

ــات مرد ســاالرانه حاکــم  ــا عــرف و عنعن تنه

اســت و حــرف آخــر را بــزرگان قــوم بــا توجــه 

بــر عــرف و عنعنــات حاکــم می زننــد.

یکــی از عمده تریــن عواملــی کــه  بیشــر 

ــی دارد،  ــزل وا م ــرار از من ــه ف ــران را ب دخ

عــرف ناپســندی بــه نــام ازدواج اجبــاری 

اســت. در روایــت امــروز می پردازیــم بــه 

ماجرایــی شــهابه یکــی از دخرانــی کــه 

ــا شــخص مــورد  ــه قصــد ازدواج ب ــه را ب خان

ــت. ــرده اس ــرک ک ــه اش ت عالق

از  دخــری  مســتعار(  )نــام  شــهابه 

اقتصــادی  وضعیــت  بــا  خانــواده ای 

متوســط، زمانــی کــه هــژده ســال دارد، 

ــایه ی  ــرس همس ــا پ ــا ب ــی از کورس ه در یک

راه  روزه  همــه  اســت.  هم صنفــی  شــان 

ــا  ــد و ب ــم می رون ــا ه ــورس را ب ــا ک ــه ت خان

هــم دوســت می شــوند. مدتــی کــه از ایــن 

دوســتی می گــذرد، تبدیــل بــه رابطــه ی 

ــای  ــه خانه ه ــن ک ــود. از ای ــقانه می ش عاش

شــان نزدیــک اســت، زمینــه را بــرای شــان 

مســاعد کــرده اســت کــه هم دیگــر را بــا 

خانــه   نزدیکــی  ببیننــد.  بیشــر  اعتــاد 

ایــن فرصــت را بــرای شــان می دهــد کــه در 

هــر فرصــت مناســبی قرارهــای عاشــقانه ی 

شــان را تنظیــم کننــد.

عاشــقانه ی  رابطــه ی  از  ســالی  یــک 

ــام مســتعار(، می گــذرد  شــهابه و حمیــد )ن

ــتگار  ــهابه خواس ــه ی ش ــه خان ــد ب ــه حمی ک

رد  جــواب  کــه  می فرســتد. خواســتگاری 

را  حمیــد  شــهابه،  خانــواده ی  می گیــرد. 

در  و  منی داننــد  شــان  دخــر  مناســب 

حقیقــت بــه ایــن بــاور انــد کــه بایــد شــوهر 

ــا  ــه آن ه ــد ک ــی باش ــهابه، کس ــده ی ش آین

برداشــتی  ایــن  نــه شــهابه؛  می خواهنــد 

خانواده هــای  بیشــر  در  کــه  اســت 

افغانســتانی وجــود دارد و همــه انتخــاب 

خــود  حــق  را  شــان  دخــر  بــه  شــوهر 

دخــر. نــه  می داننــد 

بــا همیــن منطــق اســت کــه خانــواده ی 

ــش  ــدون رضایت ــد او را ب شــهابه، می خواهن

بــا پــرس عمــه اش نامــزد  کننــد. بــا ایــن کــه 

می گویــد  و  می کنــد  مخالفــت  شــهابه 

ــالمی،  ــای اس ــون و آموزه ه ــق قان ــه مطاب ک

اســت؛  خــودش  حــق  شــوهر  انتخــاب 

نادیــده  را  او  اعــراض  خانــواده اش  امــا 

می گیرنــد؛ اعراضــی کــه از همــه دخــران 

مقدمــات  اســت.  شــده  گرفتــه  نادیــده 

نامــزدی شــهابه چیــده می شــود، شــهابه 

ــه  ــت را ب ــرده اس ــاده ک ــال آم ــه قب ــری ک زه

قصــد خودکشــی می خــورد؛ امــا انــگار قــرار 

نبــوده کــه مبیــرد و خانــواده اش او را رسیــع 

ــه ی  ــد. نقش ــال می دهن ــفاخانه انتق ــه ش ب

ــه  ــت، نتیج ــی اس ــه خودکش ــهابه ک اول ش

منی دهــد.

زنــده  شــفاخانه  از  منی میــرد؛  شــهابه 

بــا عصبانیــت  و خانــواده اش  برمی گــردد 

زده  بــاز  رس  آن هــا  تصمیــم  از  کــه  ایــن 

اســت، او را زیــر خشــونت های گوناگــون 

ــه  ــد ک ــرب وادارش کنن ــا ج ــا ب ــد ت می گیرن

ــه  ــن ک ــرای ای ــواده اش ب ــد. خان ــول کن قب

ــت را انجــام داده باشــند،  ــن وصل ــر ای زودت

بــه  تصمیــم  نامــزدی،  مراســم  بــدون 

ــرس  ــا پ ــهابه ب ــی ش ــم عروس ــزاری مراس برگ

عمــه اش را می گیرنــد. آن هــا تــالش دارنــد 

شــهابه را در موقعیتــی قــرار دهنــد کــه راه 

برگشــتی وجــود نداشــته باشــد؛ امــا شــهابه 

کــه ایــن بــار پشــتش را از حایــت خانــواده 

خالــی دیــده اســت و از خشــونت هایی کــه 

بــر او وارد کــرده انــد، خشــم گین اســت، 

تصمیــم می گیــرد زندگــی و آینــده اش را 

ــد. ــم بزن ــودش رق خ

ــه  ــزد ک ــه می ری ــد برنام ــا حمی ــهابه ب ش

از خانــه فــرار کنــد؛ آن هــا از خانــه  فــرار 

ــتان  ــی از دوس ــه ی یک ــه خان ــد و ب می کنن

حمیــد می رونــد. ایــن دو دلــداده کــه یــک 

ــا  ــرای روز ازدواج شــان رؤی ســال متــام را ب

بافتــه بودنــد، مجبــور می شــوند در حضــور 

ــان را  ــای ش ــد و رؤی ــد ببندن ــال عق ــک م ی

ــم  ــا ه ــد، ب ــهابه و حمی ــد. ش ــده بگیرن نادی

ازدواج می کننــد؛ ازدواجــی کــه بــا هــزار 

دم  هــر  و  اســت  همــراه  دلهــره  و  تــرس 

امــکان ایــن مــی رود کــه خانــواده ی شــهابه 

از راه برســد.

مطمــن  کــه  شــهابه  خانــواده ی 

ــا حمیــد گریختــه اســت،  اســتند، شــهابه ب

بــاز  شــهابه  و  حمیــد  علیــه  پرونــده ای 

کــه  می شــوند  مدعــی  آن هــا  می کننــد؛ 

ــه  ــول را از خان ــاد پ ــغ زی ــان مبل ــر ش دخ

دزدیــده اســت؛ ادعایــی کــه زندگــی شــهابه 

ــر کــرده اســت. آن هــا هــر  و حمیــد را تلخ ت

از گاهــی پــای شــان بــه اداره ی پولیــس 

شــهابه  کــه  ایــن  بــا  می شــود.  کشــیده 

خانــه ی  از  چیــزی  هیــچ  اســت  مدعــی 

شــان بــر نداشــته اســت؛ امــا ثابــت کــردن 

ایــن در مقابــل ادعایــی کــه پــدر و مــادرش 

ــت.  ــاده ای نیس ــد، کار س ــرده ان ــرح ک مط

ــی بیشــر از حــرف شــهابه،  نهادهــای عدل

را  مــادرش  و  پــدر  دوســت دارنــد حــرف 

ــری  ــوم، دخ ــاور عم ــه ب ــون ب ــنوند؛ چ بش

شــنیدن  می کنــد،  فــرار  خانــه  از  کــه 

نیســت. حرفــش کار ســاده ای 

جربی که به فرار از منزل انجامید
افسانه یاس

آگاهــی از آگاهــی بــا »یاســپرس« آغــاز شــد. 

ــی و آگاه  ــب آگاه ــن صاح ــه بی ــرد ک ــان ک او بی

ــا  ــه  تنه ــاوت وجــود دارد. ن شــدن از آگاهــی تف

ــوِد  ــد از خ ــه بای ــل ک ــد، ب ــب آن ش ــد صاح بای

می تــوان  را  از«  »آگاهــی  شــد.  آگاه  آگاهــی 

ــی  ــد زد؛ جای ــن پیون ــا برلی ــه »آزادی از«، آیزی ب

بایــد  آزاد شــد،  اندیشــیدن  بــرای  بایــد  کــه 

ــا  ــت ره ــی نیس ــه آگاه ــکاری ک ــد اف از قیدوبن

شــد؛ بایــد امــر ذهنــی را مــرشوط و بــه بــاوری 

دســت پیــدا کــرد کــه عقالنــی و اخالقــی اســت، 

اخالقــی کــه کانــت را بــه خــود مشــغول داشــت، 

ــام کلمــه. ــای ع ــه معن ــه ب اخــالق ســازنده و ن

شــاید نیــاز اســت گاهــی بــرای درک آگاهــی 

بــه شــهود رســید، »شــهود دکارتــی« کــه متریــن 

ــن، ذهــن را  ــن متری ــی دارد و ای ــی را در پ ذهن

ــراری  ــر تک ــه دیگ ــد ک ــری می کن ــاده ی تفک آم

نیســت. متریــن ذهــن از راه متریــن ذهنــی، 

آمــاده تصمیمــی خواهــد کــرد کــه  را  عقــل 

در  آگاهــی  اســت.  آگاهــی  از  نشــأت گرفته 

نیســت  اطالعــات  انباشــت  کــه  دسرســی، 

هیــچ، بلکــه انباشــت مســئله اســت و پرســش.

ــی  ــته های گوناگون ــه دس ــانی را ب ــوم انس عل

ــا ایــن دســته بندی  تقســیم کــرده  انــد، شــاید ب

موافــق نباشــید. بعضــی از علــوم انســانی را 

علــوم اجتاعــی و برخــی دیگــر را علوم انســانی 

گفتــه  انــد. بــرای مثــال فلســفه علــوم انســانی و 

جامعه شناســی، علــم اجتاعــی اســت. فلســفه 

ــه ی آن  ــه نتیج ــت ک ــت اس ــت، درس ــردی اس ف

تأثیــر بــر جمــع دارد؛ امــا کنشــی کــه در فلســفه 

اســت فــردی اســت. ایــن فردیــت تــا زمانــی 

ــه دیگــران نرســیده  ــال ب ــه ی انتق ــه مرحل کــه ب

ــزد  ــد، ن ــت خــود خواهــد مان ــان در فردی همچن

یــا  کــرده،  اندیشــه  را  آن  کــه  اندیش منــدی 

ــد  ــیده در ح ــه آن رس ــد ب ــه اندیش من ــی ک فهم

ــد.  ــرد می مان ــان ف ه

اســت؛  اجتاعــی  علمــی  جامعه شناســی 

در  انســان ها  رفتــار  مطالعــه ی  بــه  زیــرا 

ــته  ــن نوش ــراد در ای ــا م ــردازد؛ ام ــه می پ جامع

نوعیتــی نیســت کــه بیــان شــد؛ یعنــی تفکیــک 

علــوم نیســت، بلکــه هــدف، جملــه نیچــه در 

گفــت،  او  اســت.  افالتــون  فلســفه ی  بــاره ی 

خطرناک تریــن وجــه فلســفه ی افالتــون ایــن 

ــه خــرد گــروه خاصــی  اســت کــه عقالنیــت او ب

تعلــق دارد و نــه بــه اجتــاع و جمــع، ایــن امــر 

بســیار خطرنــاک اســت و باعــث نابــودی جامعــه 

می شــود. ایــن جملــه از نیچــه بــا مقدمــه ای 

ایــن  بــه  را  شــدن  آگاه  و  آگاهــی  از  کوتــاه 

ــم کــه امــروزه و در زمــان  ــوان انتخــاب کردی عن

ــر آگاهــی هــم وجــود دارد، در ســطح  حــال اگ

ــال  ــوان  مث ــا؟ به عن ــه معن ــه چ ــت، ب ــردی اس ف

ــت  ــخن گف ــی س ــج نامرئ ــود کال ــوان از نب می ت

کــه در جامعــه ی مــا وجــود نــدارد. شــخصی 

دیگــر  آواره«،  »خــرد  نــام  بــه  دارد  نوشــته ای 

کســی نیســت کــه در مــورد ایــن خــرد آواره 

بنویســد، یــا ایــن »خــرد آواره شــده« را نقــد کند، 

ــک  ــدون ش ــد، ب ــانی بودن ــا کس ــی ی ــر کس اگ

کالــج نامرئــی شــکل می گرفــت، جایــی کــه بــا 

ــرای  ــوان راه را ب نقــد شــدن و نقــد کــردن می ت

پیرشفــت و ظاهــر شــدن ابــر دانایــی بــاز کــرد. 

ابــری کــه احتــال مــی رود بــر رس خیلی هــا 

خواهــد باریــد و آگاهــی را گســرش خواهــد 

فــردی  امــر  آگاهــی در  داد. منونــه ی دیگــر 

صاحبــان  عمل کــرد  و  رفتــار  در  می تــوان  را 

آگاهــی )البتــه بــا تســامح( دانســت. جایــی کــه 

ــم،  ــرد آواره و امثاله ــنده خ ــد نویس ــردی مانن ف

ــه  ــود را ب ــت خ ــان و وق ــی، پنه ــود را در جای خ

نوشــن کتاب هایــی رسکردنــد کــه به راحتــی 

منی تــوان بــرای آن هــا مخاطــب یافــت. ایــن 

از  می توانســت  فــردی  حــوزه ی  در  آگاهــی 

ــه قالــب یــک گــروه  دایــره ی فردیــت بیــرون و ب

ــد،  ــی کار کن ــه، گروه ــی ک ــد؛ گروه ــود یاب من

حلقــه ای کــه بــا جمــع شــدن بــه دور فــرد، 

می توانســت حلقه هــای دیگــر را نیــز بــه وجــود 

ــی  ــب آگاه ــر صاح ــه اگ ــی رود ک ــن م آورد، یقی

ــالش  ــن، ت ــرای نوش ــالش ب ــار ت ــردی در کن ف

مــی داد،  انجــام  هــم  را  ســاخن  آگاه  بــرای 

شــاید خــرد کمــر آواره می شــد. 

ــاب  ــن کت ــس نوش ــود نف ــود، خ ــتباه نش اش

و کتاب خوانــی رسمنشــأ آگاهــی اســت؛ امــا 

ــردن  ــرای آگاه ک ــد ب ــه بای ــرد ک ــاد ب ــد از ی نبای

دیگــران از آگاهــی خــود نیــز کارهــای بســیاری 

اســت.  راه  اول  کتــاب  نوشــن  داد.  انجــام 

ــیاری  ــد بس ــه بتوان ــی ک ــه ی خاص ــت حلق تربی

جامعــه  توســط  به راحتــی  کــه  چیزهایــی  از 

فهمیــده منی شــود را بفهمــد و بــه دیگــران نیــز 

انتقــال دهــد، جمع کــردن افــرادی کــه توانایــی 

مــراد  و  دارنــد  را  نویســنده  فــرد  فهمیــدن 

نویســنده را بــه کمــک خــود او درک می کننــد، 

راه مؤثــری اســت کــه می توانــد آگاهــی را از 

ــران را  ــیده و دیگ ــرون کش ــت بی ــه ی فردی حلق

ــه رو کنــد. آمــوزش  ــا حقیقتــی آشــکار روب نیــز ب

نســلی کــه بــا جدیــت بــا مــن و کتــاب، ترجمــه 

زمینــه ی  مواجــه شــوند، می توانــد  تفســیر  و 

ــد.  ــم کن ــری را فراه ــد به رش

بایــد بــه دیگــران آمــوزش داد تــا فکــر کننــد، 

ــق  ــرای حــل مســأله تحقی مســأله دار شــوند و ب

ــه  ــی ک ــد. مادام ــل بزنن ــه عم ــت ب ــد و دس کنن

علــم در حــوزه ی فــردی افــراد بــه اســارت گرفتــه 

نتیجــه ی  انتظــار  منی تــوان  اســت،  شــده 

مثبتــی از علــم و علم گرایــی و کتاب نویســی 

ــت. داش

سیدمحمدتقی حسینی

آگاهی به  عنوان امر فردی
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اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $

مناینــده ی ویــژه ی ایــران در امــور افغانســتان، در 

دیــدار بــا رییس جمهــور غنــی، در مــورد ســفر اخیــر 

ــه کــرده اســت. ــه تهــران جزئیــات ارائ هیــأت طالبــان ب

روز  ریاســت جمهوری،  ارگ  مطبوعاتــی  دفــر 

شــنبه )16 قــوس( بــا نــرش اعالمیــه ای گفتــه اســت 

کــه محمــدارشف غنــی، در دیــدار بــا محمدابراهیــم 

طاهریــان، مناینــده ی ویــژه ی ایــران در امور افغانســتان، 

ــح،  ــه ی صل ــه و پروس ــط دوجانب ــرش رواب ــورد گس در م

گفت وگــو کــرده اســت.

ــح و  ــت: »صل ــه اس ــدار، گفت ــن دی ــی در ای ــای غن آق

ثبــات در افغانســتان بــه معنــی صلــح و ثبــات در منطقــه 

ــه  ــت ک ــن اس ــتان ای ــت افغانس ــالش دول ــد و ت می باش

ــات دامئــی در کشــور تأمیــن شــود.« ــح و ثب صل

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 پروســه ی صلحــی که 

حکومت محــور باشــد و بــه مالکیــت و رهــربی حکومــت 

افغانســتان بــه پیــش بــرده شــود، حایــت می کنــد. 

ــر  ــؤول دف ــرادر، مس ــال ب ــش، م ــه پی ــدود دو هفت ح

ــا  ــران، ب ــه ته ــفری ب ــر، در س ــان در قط ــی طالب سیاس

ــدار و در مــورد  ــران دی ــر خارجــه ی ای جــواد ظریــف، وزی

رونــد صلــح، گفت وگــو کــرده بــود. پیــش از ایــن، ایــران، 

بارهــا بــه حایــت از طالبــان در افغانســتان متهــم شــده 

اســت.

ایــن در حالــی اســت کــه بــه گفتــه ی منابــع، روز 

ــاالت  ــان ای ــح می ــای صل ــوس( گفت وگوه ــنبه )16 ق ش

متحــده ی امریــکا و طالبــان، بــه گونــه ی رســمی در قطــر 

آغــاز شــده اســت.

ــه ی  ــه در نتیج ــت ک ــرده اس ــالم ک ــاع، اع وزارت دف

کمیــن نیروهــای ارتــش در والیــت فاریــاب، فرمانــده ی 

کلیــدی طالبــان کشــته شــده اســت.

نــرش  بــا  قــوس(   16( شــنبه  روز  وزارت،  ایــن 

کمیــن  نتیجــه ی  در  کــه  اســت  گفتــه  اعالمیــه ای 

ولســوالی  تــورت کل  منطقــه ی  در  ارتــش  نیروهــای 

شــیرین تــگاب والیــت فاریــاب، مــال رساج، فرمانــده ی 

کلیــدی طالبــان کشــته شــده اســت.

در اعالمیــه آمــده اســت کــه بــه دنبــال ایــن کمیــن، 

دو هراس افگــن دیگــر نیــز کشــته شــده انــد.

در  رساج،  مــال  کــه  اســت  گفتــه  دفــاع  وزارت 

ولســوالی های شــیرین تــگاب، دولت آبــاد و خواجــه 

تروریســتی  فعالیت هــای  بــه  دســت  ســبز پوش، 

مــی زد.

از  افغانســتان،  شــال  در  فاریــاب  والیــت 

چندیــن  و  اســت  ناامــن  شــدت  بــه  والیت هــای 

کنــرل  در  اکنــون  همیــن  والیــت  ایــن  ولســوالی 

دارد. قــرار  بــاال  بســیار  تهدیــد  در  یــا  و  طالبــان 

ــط  ــی حفاظــت از محی مســؤوالن اداره ی مل

بــه  برنامه هایــی  کــه  می گوینــد  زیســت، 

ــل،  منظــور کاهــش آلودگــی هــوا در شــهر کاب

روی دســت گرفتــه شــده اســت.

ــن اداره، روز  ــس ای ــدی، ریی ــاه زمان میون ش

شــنبه )16 قــوس( در یــک نشســت خــربی 

گفــت کــه شــهر کابــل بــه دلیــل انکشــاف 

ــکل  ــا مش ــته، ب ــال های گذش ــی در س غیرپالن

ــت. ــه اس ــوا مواج ــی ه آلودگ

او افــزود کــه میــزان آلودگــی هــوا در فصــل 

زمســتان، بــه چالــش جــدی تبدیــل شــده 

هاهنگــی  در  امــا  اســت؛  نگران کننــده  و 

بــا ســایر اداره هــای حکومتــی، برنامه هایــی 

روی دســت گرفتــه شــده تــا کاهــش قابــل 

ــد. ــود آی ــه وج ــوا ب ــی ه ــه ای در آلودگ مالحظ

»افزایــش  گفــت:  میونــدی  آقــای 

بــودن  خامــه  غیرپالنــی،  ساخت وســاز 

رسک هــا، نبــود ترانســپورت منظــم شــهری، 

کمبــود ســاحات ســبز، عــدم دسرســی بــه 

بــرق منظــم و مهم تــر از همــه اســتفاده از مــواد 

ســوخت آلوده کننــده در فصــل زمســتان، از 

ــل  ــهر کاب ــوا در ش ــی ه ــش آلودگ ــل افزای دالی

اســت.«

او ترصیــح کــرد کــه تنهــا اداره هــای دولتــی 

منی تواننــد بــه تنهایــی بــا آلودگــی هــوا مبــارزه 

همــکاری  نیازمنــد  کار،  ایــن  بلکــه  کننــد؛ 

مدنــی،  جامعــه ی  خصوصــی،  ســکتور 

رســانه ها، علــای دینــی، مراجــع علمــی و 

شــهروندان نیــز اســت.

از محیــط  اداره ی ملــی حفاظــت  رییــس 

کاهــش  بــرای  برنامــه  »دو  گفــت:  زیســت، 

آلودگــی هــوا )یکــی بــرای شــهر کابــل و دومــی 

بــرای والیت هــا( تهیــه و تصویــب شــده کــه در 

ــری، کاهــش و  ــه ی پنج ســاله روی جلوگی برنام

ــه 25  مدیریــت آلودگــی هــوای شــهر کابــل، ب

وزارت خانــه و اداره ی دولتــی وظایــف مشــخص 

زیــر 13 ســکتور کــه در برگیرنــده ی بیش تــر از 

ــت.« ــده اس ــخیص ش ــود، تش ــورد می ش 50 م

ملــی  اداره ی  کــه  گفــت  میونــدی  آقــای 

حفاظــت از محیــط زیســت در زمســتان ســال 

گذشــته،11 مــورد برنامــه ی زمســتانی داشــته 

ــت. ــده اس ــق ش ــد آن تطبی ــه 80 درص ک

 349 گذشــته،  مــاه  دو  در  کــه  افــزود  او 

مــورد ارزیابــی انجــام شــده کــه شــامل، نظــارت 

ریگریشــن ها،  خشــت پزی،  داش هــای  از 

حام هــا و رســتورانت ها بــوده و گــزارش آن 

ــت.  ــده اس ــه ش ــوط ارائ ــا ی مرب ــه اداره ه ب

ایــن در حالــی اســت کــه بــا شــدت گرفــن 

رسمــا، کابــل صدرنشــین جــدول شــهرهای 

ــت.  ــده اس ــان ش ــوده ی جه آل

ــس از  ــی، پ ــر جاپان ــورا، امدادگ ــو ناکام ــر تتس پیک

چاشــت روز شــنبه )16 قــوس( طــی مراســم ویــژه ای در 

میــدان هوایــی کابــل، بــا حضــور رییس جمهــور غنــی، 

مقام هــای بلندپایــه ی دولتــی و اعضــای خانــواده ی 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 زند گــی مــردم افغانســتان کــرده اســت. 

او افــزود کــه پروژه هــای ناتکمیــل ناکامــورا را تکمیــل و 

ــد. ــذاری می کن ــام او نام گ ــه ن ب

رییس جمهــور غنــی، بــه اعضــای خانــواده ی تتســو 

ناکامــورا، تعهــد ســپرد کــه قاتــالن او، شناســایی و 

ــد. ــد ش ــازات خواهن مج

خیریــه ی   مؤسســه ی   رییــس  ناکامــورا،  تتســو 

ــنبه )13  ــان، روز چهارش ــح جاپ ــکی صل ــات پزش خدم

قــوس( همــراه بــا پنــج همــکار افغــان خــود در نتیجــه ی 

یــک حملــه ی مســلحانه در شــهر جالل آبــاد والیــت 

ــدند. ــته ش ــار، کش ننگره

آقــای ناکامــورا، شــهروند جاپــان بــود. او از زمــان 

حاکمیــت طالبــان تــا کنــون، رسگــرم ارائــه ی خدمــات 

آب هــا،  مدیریــت  آبیــاری،  صحــی،  بخش هــای  در 

ــت  ــی در والی ــهولت های زراعت ــتاها و س ــاف روس انکش

ــه پــاس فعالیت هــای  ــود و چنــدی پیــش، ب ننگرهــار ب

برشدوســتانه اش در افغانســتان، از ســوی رییس جمهــور 

غنــی، تابعیــت افتخــاری ایــن کشــور را بــه دســت آورد.

ناکامــورا، بخــش بزرگــی از عمــر خــود را وقــف بهبــود 

ــندگان  ــژه باش ــه وی ــتان، ب ــهروندان افغانس ــی ش زند گ

و  رسبنــد  یــازده  او  کــرد.  ننگرهــار  رشقــی  والیــت 

آب َرو را بــرای مهــار آب کــرن ســاخت تــا از ایــن آب 

ــا   ــزرگ زمین ه ــش ب ــاورزی بخ ــبزی و کش ــرای رسس ب

ــود. ــتفاده ش اس

ــی  ام اس«  ــدان نهــاد »پ ــر اســاس گفته هــای کارمن ب

کــه ناکامــورا رییــس آن بــود، ایــن امدادگــر جاپانــی، در 

حفــر 1500چــاه عمیــق و فراهم ســازی آب نوشــیدنی 

بــرای 650هــزار تــن در ننگرهــار نیــز کمــک کــرده 

ــتان  ــفاخانه در رشق افغانس ــان دو ش ــت. او همچن اس

ایجــاد کــرد.

ایــن امدادگــر جاپانــی، بــه تازگــی کار ســاخت 

کانــال دوم مرواریــد را بــا هزینــه ی 15 میلیــون دالــر در 

ولســوالی خیــوه ی والیــت ننگرهــار آغــاز کــرده بــود؛ امــا 

پیــش از گشــایش ایــن پــروژه، بــه قتــل رســید.

افغانســتان،  افتخــاری  شــهروند  ایــن  مــرگ 

واکنش هــای زیــادی را در پــی داشــت و همــه از او، 

بــه عنــوان یــک قهرمــان یــاد کرد نــد. شــینزو آبــه، 

ــته  ــرب کش ــه از خ ــت ک ــه اس ــان، گفت ــت وزیر جاپ نخس

شــدن ناکامــورا، تــکان خــورده اســت.

عبداللــه عبداللــه، رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت 

ملــی، گفتــه اســت کــه ناکامــورا، بــرای افغانســتان یــک 

ــادگار  ــرن ی ــای ک ــر دری ــال ها ب ــاد او، س ــود و ی ــو ب الگ

خواهــد مانــد.

دفــر منایندگــی ســازمان ملل متحــد در افغانســتان 

ــن شــهروند افتخــاری افغانســتان را  ــر ای ــه ب هــم، حمل

ــادی از  ــش زی ــه او بخ ــت ک ــه اس ــرده و گفت ــوم ک محک

زندگــی خــود را در راســتای کمــک بــه افغان هــای 

ــود. ــرده ب ــپری ک ــیپ پذیر س آس

ــبکه های  ــتان، در ش ــهروندان افغانس ــیاری از ش بس

ــد و  ــرش کردن ــورا  را منت ــری از ناکام ــی تصاوی اجتاع

در جریــان چنــد روز گذشــته، مراســم شــمع افروزی 

بــه یادبــود از او، در شــاری از والیت هــای افغانســتان 

ــدازی شــد.  راه ان

ایــاالت  مناینــدگان  میــان  صلــح  گفت وگوهــای 

متحــده ی امریــکا و طالبــان، به گونــه ی رســمی، در 

دوحــه پایتخــت قطــر، از رس گرفتــه شــده اســت.

ایــن  کــه  می کننــد  تأییــد  امریکایــی،  منابــع 

گفت وگوهــا، روز شــنبه )16 قــوس( از رسگرفتــه شــده 

و بیشــر روی کاهــش خشــونت ها متمرکــز خواهــد بــود 

تــا بــه مذاکــرات بین االفغانــی و آتش بــس منجــر شــود.

از ســویی هــم، ســخنگوی دفــر سیاســی طالبــان در 

ــان  ــح می ــای صل ــه گفت وگوه ــد ک ــد می کن ــر، تأیی قط

ــه،  ــروه، در دوح ــن گ ــدگان ای ــل زاد و مناین ــی خلی زمل

پایتخــت قطــر از رس گرفتــه شــده اســت.

ســهیل شــاهین، پــس از چاشــت روز شــنبه )16 

قــوس( در برگــه ی تویــر خــود نوشــت: »مذاکــرات 

ــف  ــه متوق ــی ک ــان از جای ــکا و طالب ــان امری ــح می صل

شــده بــود، دوبــاره آغــاز شــد و روی امضــای توافق نامــه 

ایــن  گرفــت.  صــورت  بحــث  مرتبــط  موضوعــات  و 

دارد.« ادامــه  گفت وگوهــا 

ــوان  ــه عن ــز ب ــی نی ــس حقان ــه ان ــت ک ــزوده اس او اف

عضــو هیــات گفت وگــو کننــده ی طالبــان، در ایــن دور 

مذاکــرات رشکــت کــرده اســت.

زملــی خلیــل زاد، مناینــده ی ویــژه ی وزارت خارجه ی 

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

ــد  ــای ارش ــا مقام ه ــو ب ــدار و گفت وگ ــس از دی ــد و پ ش

افغانســتان، بــه دوحــه، پایتخــت قطــر رفــت.

بــا  خــود  اخیــر  دیــدار  در  غنــی،  رییس جمهــور 

ــس  ــوع آتش ب ــه موض ــرد ک ــد ک ــل زاد، تأکی ــی خلی زمل

ــه ی جــدی در  ــد به گون ــح، بای ــان پروســه ی صل در جری

ــود. ــه ش ــر گرفت نظ

پیــش از ایــن، وزارت خارجــه ی امریــکا، بــا نــرش 

ــس از  ــل زاد، پ ــای خلی ــه آق ــود ک ــه ب ــه ای گفت اعالمی

کابــل، بــه دوحــه مــی رود و گفت وگوهــای صلــح بــا 

می گیــرد. رس  از  را  طالبــان 

ایــن وزارت، افــزوده اســت بــود کــه زملــی خلیــل زاد 

ــورد گام هایــی  ــه، در م ــان در دوح ــدگان طالب و مناین

بین االفغانــی،  مذاکــرات  بــه  منجــر  می توانــد  کــه 

حل وفصــل مســاملت آمیز جنــگ افغانســتان و کاهــش 

خشــونت کــه منجــر بــه آتش بــس شــود، گفت وگــو 

می کنــد.

گفت وگوهــای صلــح میــان امریــکا و طالبــان، در 

مــاه ســپتامرب ســال جــاری میــالدی، بــه دنبــال کشــته 

ــتی  ــه ی تروریس ــی در حمل ــاز امریکای ــک رسب ــدن ی ش

ــود. ــل، متوقــف شــده ب ــان در کاب طالب

ایــن در حالــی اســت چنــدی پیــش، دونالــد ترامــپ، 

ســفر  در  امریــکا،  متحــده ی  ایــاالت  رییس جمهــور 

ــتان  ــار وارد افغانس ــتین ب ــرای نخس ــره ای ب ــر منتظ غی

شــد و در پایــگاه نظامــی بگــرام، در مــورد رونــد صلــح 

افغانســتان و کاهــش نیروهــای امریکایــی صحبــت 

کــرد.

امریکایــی  رسبــازان  میــان  در  ترامــپ،  آقــای 

ایــن طالبــان  از  پیــش  یافــت و گفــت کــه  حضــور 

ــه  ــد ک ــاال می خواهن ــا ح ــد؛ ام ــس نبودن ــق آتش ب مواف

ــون  ــن اکن ــکا همی ــه امری ــت ک ــد. او گف ــس کنن آتش ب

ــل  ــه دلی ــن ب ــد و ای ــره کن ــان مذاک ــا طالب ــد ب می توان

زحمت هایــی اســت کــه نیروهــای نظامــی ایــن کشــور 

در افغانســتان کشــیده انــد.

او عــالوه کــرد کــه امریــکا در حــال کاهــش حضــور 

نظامــی خــود در افغانســتان اســت. بــه گفتــه ی آقــای 

ــا 8600  ترامــپ، نیروهــای امریکایــی در افغانســتان ت

نفــر کاهــش خواهــد یافــت.

گفتنــی اســت کــه در حــال حــارض، حــدود 13 هــزار 

رسبــاز امریکایــی در کنــار هــزاران نفــر از رسبــازان 

ــد. ــو در افغانســتان حضــور دارن عضــو ســازمان نات

ایران از پروسه ی صلح به رهربی حکومت 
افغانستان پشتیبانی کرد

کشته شدن فرمانده ی کلیدی طالبان
 در فاریاب

برنامه هایی برای کاهش آلودگی هوا
 در کابل روی دست گرفته شده است

پیکر شهروند افتخاری افغانستان به جاپان
 منتقل شد

گفت وگوهای صلح بین امریکا و طالبان
 از رس گرفته شد
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w w w . s u b h e k a b u l . c o m 8ما می نویسیم، شام قضاوت کنید

قتل تتسو ناکامورا در این هفته، هم برای افغانستان و 
ناکامورا  تراژیدی بزرگی بود. تعهد پرشور  هم برای جاپان 
عظیمی  احرام  تنها  نه  افغانستان  مردم  به  کمک  برای 
او دوست و صمیمی  با  برایش کسب کرده بود، بلکه همه 
بودند. آن تعهد او را به هدفی برای نیروهای بیگانه هراس 
ترجیح  را  بی ثباتی  و  محرومیت  که  کرد  تبدیل  مرتجع  و 
و  محرومیت  وضعیت  هان  در  تنها  آن ها  می دهند. 
کار  از  که  آنانی  کنند.  رشد  می توانند  که  است  بی ثباتی 
از  نباید  می دانند،  قدر  را  آن  و  می کنند  حایت  ناکامورا 
باید  بلکه  شوند،  زده  دل  و  برسند  وحشت ناک  عمل  این 
با کمک های مداوم به نیازمندان در رسارس دنیا، زحات و 

یاد کرد. افتخار  به  آن  از  و  را زنده نگه داشت  او  یاد 
اولین سفر ناکامورا به افغانستان در دهه ی 70 میالدی 
رفن  باال  برای  خواستش  و  حرشات  به  عالقه  خورد.  رقم 
و  این کشور کشاند  به سوی  را  او  افغانستان،  کوه های  از 
خیلی زود عالقه ی خاصی به افغانستان پیدا کرد. ناکامورا 

به   80 دهه ی  در  پزشکی اش،  آموزش های  پایان  از  پس 
پشاور در پاکستان برگشت تا برای کمک به مهاجرانی که 
از جنگ افغانستان فرار می کردند، در کلینیک ها کار کند.

افغانستان  رشق  به  را  پزشکی اش  فعالیت های  ناکامورا 
گسرش داد و دریافت که خشک سالی و آب ناپاک، تهدید 
بزرگ تری نسبت به بیاری ها است. نخست رشوع به کندن 
تکنیک های  به  سپس   – چاه   1600 مجموعاً   – کرد  چاه 
به  زیادی  نیاز  که  آورد  رو  آب یاری  برای  جاپان  سنتِی 
ایجاد  به  منجر  او  تالش های  رسانجام،  نداشت.  فن آوری 
شبکه ای از کانال ها شد که آن منطقه ی یک میلیون نفری 
را دگرگون کرد. ناکامورا توانسته بود 24300 هکتار بیابان 

و زمین های حاصل خیز گندم کند. به جنگل  تبدیل  را 
بود.  کرده  مشهور  گسرده ای  طور  به  را  او  زحاتش، 
مگسایسای«  »رامون  جایزه ی  برنده ی   ،2003 سال  در 
متحول کننده  رهربی  و  روح  »بزرگی  برای  جایزه ای  شد، 
در آسیا«. به این جایزه اغلب جایزه ی صلح نوبل آسیا هم 
می گویند. او به دلیل »تعهد پرشور برای کاهش درِد جنگ، 
بیاری و مصیبت در میان مهاجران و مردم فقیر دو طرف 
مرز افغانستان و پاکستان که در کوه ها زندگی می کردند« 
آن جایزه را گرفته بود. در سال 2013، شهری که ناکامورا 
در آن به دنیا آمده بود، به دلیل »ترویج و درک فرهنگ های 

منحرص به فرِد آسیا« جایزه ی فاکوئوکو را به او داد.
افغانستان،  رییس جمهور  امسال، ارشف غنی،  اوایل  در 
را  کشور  افتخاری  شهروندی  ناکامورا،  خدمات  دلیل  به 
به او اهدا کرد. پس از مرگ ناکامورا، غنی مراتب تسلیت 
او را »عمل  عمیق خویش را بیان کرد و سخن گویش قتل 
دوستان  بزرگ ترین  از  یکی  بر  بزدالنه   حمله ی  و  زشت 
افغانستان« دانست. روستانشینان و رهربان، کار ناکامورا را 
مورد ستایش قرار دادند و از مرگ او غم گین بودند. صدها 
و  را نرش  او  از  صفحه  در شبکه های اجتاعی عکس هایی 

کردند. محکوم  را  ترورش 
آبه، نخست وزیر جاپان گفت که ناکامورا »کمک  شینزو 
عظیمی« به افغانستان کرده و زندگی اش را به خطر انداخت 
تا کمک های گوناگونی به مردم کند. سخن گوی دبیر کل 
خشونت آمیِز  عمل  »یک  را  ترور  این  متحد  ملل  سازمان 
بی معنی در برابر مردی که بیشر عمرش را رصف کمک به 

افغانستان کرد« دانست. مردم آسیب پذیر 
گروهی  بود.  آگاه  کارش  خطرات  از  خوبی  به  ناکامورا 
ربود  را  همکارانش  از  یکی   ،2008 سال  در  شورشیان  از 
و به قتل رساند؛ اما ناکامورا نرسید. در ماه های اخیر، با 
بیشر شده  افغانستان  در  بی ثباتی  قوی تر شدن طالبان، 
از  نیمی  از  بیش  گروه  این  اکنون  که  می شود  گفته  بود. 
به حمله می زند.  روز دست  و هر  دارد  در کنرل  را  کشور 
محافظش  چهار  و  ناکامورا  قتل  در  داشن  دست  طالبان 

را  حمله  مسؤولیت  هم  دیگری  گروه  هیچ  اند.  کرده  رد  را 
بر عهده نگرفته است. به نظر می رسد که این یک حمله ی 
شده  برنامه ریزی  پیش  از  حمله ی  یک  بلکه  نه،  تصادفی 

است. بوده 
کارمندان مؤسسه های کمک کننده بسیار آسیب پذیرند. 
با نارنجک در کابل، یکی  در اواخر نوامرب و در یک حمله  
افغان به شمول دو  از کارمندان ملل متحد کشته و چهار 
حمالت  این  متام  شدند.  زخمی  متحد  ملل  دیگر  کارمند 
بخشی از یک روند اخالل گر است. گزارشی از سازمان ملل 
نشان داد که بیشر از هر ربع دیگر سال در دهه ی گذشته، 
طی سه ماه پیش بیشرین افراد غیرنظامی کشته و زخمی 
شده اند. در سال جاری 8000 فرد ملکی کشته و زحمی 
شناخته  شورشیان  حمالت  این  بیشر  مقرص  اند.  شده 
و  افغانستان  دولت  فعالیت های  از  برخی  اما  می شوند؛ 
نیروهای ائتالف هم منجر به کشته شدن افراد غیرنظامی 

است. شده 
به دلیل سیاست جاپان که در برابر باز کردن مرزهایش 
به روی مهاجران مقاومت می کند، تعهد ناکامورا در نقطه ی 
فرامرزی  اتفاقات  قبال  در  که  دارد  قرار  مردمی  مقابل 
به  رو  در جامعه ی  ناکامورا  استند. هرچند  بی تفاوت  شان 
گسرده تر،  سطح  در  اما  بود؛  مشهور  افغانستان  پیرشفت 
گمنام باقی ماند. اکنون بر ماست که زحات و خاطره اش 

را زنده نگه داریم.

افغانستان و جاپان یک قهرمان را از دست دادند
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