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گزارش روز

عبدالله عبدالله:

توقف مذاکرات صلح

نقش پاکستان در موفقیت
این مذاکرات سازنده است

از موضع خود عقبنشینی نکرده ایم
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بــه دنبــال حملـهی تروریســتی
گــروه طالبــان بــر یــک مرکــز
صحــی در ولســوالی بگــرام والیــت
کابــل ،مذاکــرات صلــح میــان
سیدمهدی حسینی مناینــدگان امریــکا و طالبــان
بــرای مــدت نامعلومــی ،توقــف
داده شــد .زملــی خلیــلزاد ،فرســتادهی ویــژهی
امریــکا بــرای صلــح افغانســتان ،گفتــه اســت کــه
مذاکــره میــان دو طــرف بــرای مــدت کوتاهــی متوقــف
شــده اســت تــا مناینــدگان طالبــان بــا رهــرانشــان
در مــورد ایــن موضــوع اساســی مشــوره کننــد.
فرســتادهی ویــژهی امریــکا بــرای صلح افغانســتان،
در خصــوص حمل ـهی طالبــان بــه یــک مرکــز صحــی
در ولســوالی بگــرام کابــل گفتــه اســت ...

آغاز روند بازشامری
و تفتیش آرا در
هفت والیت شاملی

رونــد بازشــاری و تفتیــش آرا ،امــروز (یکشــنبه،
 24قــوس) در هفــت والیــت باقــی مانــدهی شــالی،
آغــاز میشــود.
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کشته شدن  25رسباز ارتش
در حملهی افراد نفوذی
طالبان در غزنی

مســؤوالن محلــی در والیــت غزنــی ،تأییــد
میکننــد کــه در نتیج ـهی تیرانــدازی افــراد نفــوذی
طالبــان در والیــت غزنــی 25 ،رسبــاز ارتــش محلــی
جــان باختــه انــد.
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آیا دههزار امضا حلیم تنویر
را به دادگاه خواهد کشاند؟

گفتوگو
یعقوب یسنا
(دانشجوی دکرتای ادبیات فارسی ،شاعر،
داستاننویس ،منتقد)

«اگــر مــن بــه قــدرت برســم ،اختــاط اقــوام
را مــیآورم ،دخــر هــزاره را بــه بچــهی پشــتون
میدهــم ،ختمــش میکنــم بــه خــدا اگــر بانــم».
ایــن ،بخشــی از حرفهــای حلیــم تنویــر ...

برداشت من از ادبیات معنا است
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در شــعر نیــز شــاعر ،ایــده ،تصــور یــا تخیــل خــود
را دارد؛ یعنــی در رابط ـهای کــه بــا جهــان یــا چیــزی
قــرار میگیــرد ،طبعــا شــاعر دچــار یــک ایــدهی
هــری میشــود.

نظامالدین قیصاری متهم به
زورگویی شد
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سنت ،عقبگرایی و باورهای کهنه
عامل عقب ماندن زنان

حاکــم بــودن فرهن ـگ و ســنتهای بســتهی قبیلــوی
در افغانســتان ،بســياري از خانوادههــا را بــه ايــن بــاور
رســانده اســت کــه زنهــا از خانــه و مردهــا از صحــرا
انــد .آشــپزي ،ظرفشــويي ،لباسشــويي و اوالدداری،
تنهــا وظيفــهی زنــان اســت و مــردان بــا کار در بــرون،
مســؤولیت تأمیــن خــوراک ،پوشــاک و رفــع مشــکالت
اقتصــادي را دارنــد.
در فرهنــگ خانوادههــای افغانســتانی ،بــه دلیــل
باورهــای ســنتی ،عــدم تناســب ســواد ،رشایــط و فرهنــگ،
مــردان دســتوردهنده و زنــان اطاعتکننــده انــد؛
مســألهای کــه بــه بــاور و فرهنــگ مســلط بــدل شــده
و زنــان از کودکــی بــا ایــن نــوع طــرز فکــر تربیــت و بــا

زندگی به رنگ زن
ســواد و ادامــهی تحصیــل از جملــه حقــوق اساســی
متــام مــردان و زنــان جامعــه اســت .حقوقــی کــه در آن
هیــچ اســتثنایی وجــود نــدارد و همــه میتواننــد تعلیــم و
تحصیــل کننــد؛ امــا آیــا بــه دســت آوردن ایــن حــق ،بــرای

بحثی پیرامون محمود طرزی

چنــن تقســيم وظايــف عــادت میکننــد؛ تــا جاییکــه
حتــا خــود شــان هــم بــا کارهــای بــرون از خانــه خــود را
بيگانــه دانســته و پذيرفتــه انــد کــه وظيفـهی آنهــا ،فقــط
درخانــه و کارهــای خانــه ،خالصــه میشــود.
عواملــی مثــل فقــر فرهنگــی ،بیســوادی ،کمســوادی،
محدودیتهــای شــغلی ،ســاختار جامع ـهی مردســاالرانه،
ناهنجاریهــای اخالقــی در برخــی از محیطهــای کاری،
ناامنــی ،عــدم خودبــاوری ،عــدم دسترســی زنــان بــه
ت عالــی در والیتهــای ناامــن افغانســتان و تابــو
تحصیــا 
بــودن کار کــردن زنــان ،از جملــه مــواردی اســت کــه زنــان
را خانهنشــین کــرده اســت.
آزیتا جوادی ،فعال حقوق ...
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اقوام و مردم آزادیدوست در آغوش شهرهای پُرغوغا،
مراکز سیاسی ،اجتامعی ،اداری ،فرهنگی و تولیدی
با احساس دردها و افتخارات مشرتک ،کار ،زندگی و
مبارزات پیگیر کرده اند.
مردمان این رسزمین هر یکی زبان ،دین ،سنن ،هرن،
ادبیات و فرهنگهای مملو از شگفتی خود را پرورش
داده و در غنای آن کوشیده اند که یکی از منونههای
بارز آن ،محمود طرزی است که انگیزهای برای نوشنت
این یاداشت شد.
در روشنایی درک دقیق و قانونمند تکامل جامعه به
این نتیجه میرسیم که در درههای سبز و شاداب کشور،
ارزشهای مادی ،معنوی و منابع طبیعی رسشاری

خشونت خانوادهها مانع دخرتان برای تحصیل

زنــان بــه همیــن ســادگی اســت کــه در قانــون اساســی
کشــور مــان از آن یــاد شــده اســت.
در افغانســتان متأســفانه در هــر دورهی سیاســی،
چالشهــا و محدودیتهایــی بــر رس راه زنــان بــرای

ادامــهی تحصیــل یــا باســواد شــدن شــان بــوده و هیــچ
گاه نتوانســته ایــم رشایطــی را فراهــم ســازیم کــه زنــان
افغانســتان بــه نظــام آموزشــی دسترســی داشــته باشــند.
حتــا در دو دهــهی اخیــر ،بــا ایــن کــه افغانســتان دارای

نهفته است که مؤلفههای اساسی آن را افتخارات
ملی ،فرهنگی ،همدلی ،همزبانی و همگرایی تشکیل
میدهند.
محمود طرزی ،متولد  1865میالدی در والیت غزنی،
فرزند غالممحمد و نواسهی «رحمدل خان» کندهاری که
جد اعلیاش به حاجی جامل خان؛ رهرب قبیلهی «محمد
زایی» میرسد .مادر محمود طرزی ،دخرت شیخ محمد
صالح یكی از شهروندان سوریه معرفی شده است.
خانوادهی محمود طرزی در حاکمیت امیر
عبدالرحامن خان ،مانند سایر تبعیدیان به قلمرو ترکیهی
عثامنی رانده شدند .موصوف در تبعید به فراگیری
زبانهای خارجی کوشید ...
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ثبــات سیاســی نســبی بــوده؛ امــا رشایــط دسترســی
همگانــی زنــان بــه خدمــات آموزشــی ،میــر نبــوده اســت.
بیشــر ایــن محدودیتهــا بــر زنــان افغانســتان ،از
ســوی خانوادههــا اعــال میشــود.
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دور تازهی
گفتوگوهای صلح
بــا وجــودی کــه هنــوز تنشهــای انتخاباتــی و
تکلیــف نتایــج آن مشــخص نیســت ،گفتوگوهــای
صلــح وارد مرحلــهی تــازهای شــده اســت .تفاوتــی کــه
ایــن بــار گفتوگــوی «زملــی خلیــلزاد» مناینــدهی
امریــکا بــا طالبــان در گذشــته دارد ،ایــن اســت کــه بــه
نظــر میرســد ،مقامهــای امریکایــی ،مواضــع حکومــت
و خواســت مــردم افغانســتان را در مذاکرههــا در نظــر
داشــته و یــا حــد اقــل هامهنگــی بیشــری در ایــن
زمینــه وجــود دارد .در نُــه دور گذشــتهی ایــن مذاکرههــا
کــه نافرجــام مانــد ،حکومــت و مــردم افغانســتان خــود
را بیــرون از جریــان میدانســتند؛ امــا پــس از توقــف
آن ،دغدغههــای مــردم توســط حکومــت بــه گــوش
مقامهــای امریکایــی رســید و ایــن بــار ،مــردم بیشــر از
هــر زمــان دیگــر ،بــرای بــه نتیجــه رســیدن گفتوگوهــا
امیــدوار انــد.
«خلیــلزاد» پــس از توقــف دوبــارهی گفتوگوهــا در
قطــر کــه بــا حملــه بــه بگــرام همزمــان شــد ،بــه پاکســتان
ســفر کــرده و بــا مقامهــای ایــن کشــور صحبــت کــرده
اســت .بســیاری نگــران بودنــد کــه دور تــازهی مذاکرههــا،
بــه رسنوشــت گذشــته دچــار نشــود؛ امــا هــر دو طــرف
اعــام کردنــد کــه بــرای مشــورهی بیشــر ،ایــن رونــد بــا
وقف ـهی کوتــاه روب ـهرو شــده اســت.
آنچــه همــه را نگــران میکنــد ،عــدم صداقــت
کشــورهای دخیــل در مســألهی افغانســتان و نبــود
مکانیــزم شــفاف و همهشــمول بــرای گفتوگوهــای صلــح
بیناالفغانــی اســت .تــا کنــون روشــن و واضــح نیســت کــه
امریکاییهــا بــا طالبــان روی کــدام مــوارد توافــق کــرده و
در مذاکــرهی طالبــان بــا حکومــت و مــردم افغانســتان چــه
خواهــد شــد؟ خلیــلزاد نقــش پاکســتان را در پروســهی
صلــح افغانســتان ســتایش کــرده و مقامهــای پاکســتانی
نیــز ،تعهــد کــرده انــد کــه در فراه ـمآوری زمین ـهی آمــدن
صلــح ،بــه افغانســتان کمــک خواهنــد کــرد .مشــکل آن
اســت کــه سیاســت و عملکــرد همســایههای افغانســتان
همیشــه دوگانــه بــوده و تــا زمانــی کــه نســبت بــه تعهــد و
شــعارهای خــود عمــل نکــرده انــد ،بــاور کردنــش بــرای
مــردم افغانســتان خیلــی ســخت و دشــوار خواهــد بــود.
بارهــا بــه امریکاییهــا پیشــنهاد شــده اســت کــه بــه
جــای گفتوگــو بــا طالبــان ،بهــر اســت بــا کشــورهای
مذاکرهکننــد کــه از تروریــزم حامیــت کــرده و زمینــهی
انجــام عملیاتهــای هراسافگنانــه را در افغانســتان
بــرای آنــان فراهــم میکننــد .تــا زمانــیکــه کشــورهای
دخیــل در جنــگ افغانســتان ،ســود خــود را در صلــح و
آرامــش ایــن کشــور نبیننــد و افغانســتان عمق اســراتژیک
و محــل جنگهــای نیابتــی آنــان باشــد ،آمــدن صلــح،
آرامــش و ثبــات در ایــن کشــور غیــر ممکــن اســت.
زملــی خلیــلزاد بــه مقامهــای پاکســتانی گفتــه اســت
کــه صلــح و ثبــات افغانســتان بــرای کشــورهای منطقــه
نفــع اقتصــادی و امنیتــی خواهــد داشــت؛ مســألهای کــه
کشــورهای همســایه و دخیــل در افغانســتان همــواره بــر
خــاف آن اندیشــیده و عمــل کــرده انــد .مهــم آن اســت
کــه اگــر صلــح آمدنــی باشــد ،راهــکار ادامـه و حفــظ ثبــات
در افغانســتان چیســت؟ چگونــه میتــوان در وضعیــت
نابســامان اقتصــادی و عــدم ثبــات شــغلی بــه ادامــهی
صلــح و ثبــات امیــدوار بــود؟
در ابتــدا بایــد مشــخص شــود کــه مفــاد گفتوگوهــای
صلــح امریــکا و طالبــان چیســت و چطــور ایــن توافــق
میتوانــد زمینــهی گفتوگوهــای بیقیــدورشط را بــرای
گفتوگوهــای بعــدی بیــن طالبــان و حکومــت افغانســتان
فراهــم کنــد .در داخــل نیــز هنــوز تکلیــف انتخابــات
مشــخص نیســت و اجــاع عمومــی بــرای وارد شــدن بــه
مذاکرههــای احتاملــی ســنجیده نشــده اســت ،تــا پــس از
آن بــرای حفــظ صلــح برنامــه ریــزی کــرد.
وقتــی یکــی از دالیــل اصلــی رسبازگیــری گروههــای
تروریســتی ،بــیکاری و درآمــد مالــیای اســت کــه
میتوانــد روی هــر چیــزی ،تأثیــر بگــذارد ،بایــد از خــود
پرســید کــه اول مکانیــزم رســیدن بــه صلــح چیســت و
دوم راه حفــظ ثبــات و آرامــش کــدام اســت؟ اســتفادهی
پایــدار از منابــع طبیعــی افغانســتان ،حامیــت کشــورهای
کمککننــده تــا زمــان بهــرهوری و رشــد اقتصــادی
افغانســتان ،رشــد بــازار صــادرات و تولیــدات کشــاورزی
افغانســتان و راهیابــی آن بــه بازارهــای جهانــی ،یافــن
راههــای بدیــل بــرای کســانی کــه در طــول نزدیــک بــه
پنجــاه ســال ،درآمــد شــان از خشــونتطلبی و جنــگ
بــوده اســت ،تأمیــن عدالــت اجتامعــی و از بیــن بــردن
فقــر ،بیســوادی و ناهنجاریهــای فــراوان ایــن رسزمیــن،
راههــای رســیدن بــه صلــح پایــدار و دامئــی انــد کــه بــرای
رســیدن بــه آن روز ،مــردم ،حکومــت و کشــورهای حامــی
افغانســتان راه دراز و کار بســیاری دارنــد.
آنچــه افغانســتان از آن بیــش از هــر چیــزی رنــج
میبــرد ،جنگــی نیســت کــه بــه صــورت بالفعــل
جریــان دارد؛ بلکــه انگیزههــا و زمینههــای بالقــوهای
اســت کــه راهــش را بــه خشــونت کشــیده و بالفعــل
شــده اســت .بــرای رســیدن بــه صلــح ،پیــش از هــر
چیــزی بایــد انگیزههــا و زمینههــای جنگپــروری را
از میــان برداشــت.

عبدالرازق اختیاربیگ
بیشــر از یــک مــاه بحــث و تنــش در مــورد چگونگــی
بازشــاری آرا ،توقــف ایــن رونــد کــه در هفــت والیــت
افغانســتان ادامــه داشــت؛ شــب گذشــته ظاهــرا ایــن تنــش
پایــان یافــت .عبداللــه عبداللــه از هوادارانــش خواســت بــه
کمیســیون انتخابــات اجــازه دهنــد ،تــا بازشــاری در هفــت
والیــت را آغــاز کنــد .کمیســیون انتخابــات نیــز اعــام کــرده
اســت کــه از امــروز یکشــنبه (24قــوس) ،بازشــاری آرا در
هفــت والیــت آغــاز میشــود.
کمیســیون مســتقل انتخابــات روز یکشــنبه (18عقــرب)،
بازشــاری آرا را آغــاز کــرده بــود .ایــن اقــدام کمیســیون،
بــا واکنــش شــورای نامــزدان و دســتهی انتخاباتــی ثبــات
و همگرایــی روبــهرو شــد .کمیســیون توانســت بازشــاری
آرا را در  27والیــت تکمیــل کنــد؛ امــا ایــن رونــد در هفــت
والیــت ،بــه دلیــل اعرتاضهــا و بســته شــدن دفاتــر والیتــی
کمیســیون انتخابــات بــه مشــکل برخــورد.
روز جمعــه (22قــوس) ،کمیســیون رســیدگی بــه
شــکایتهای انتخاباتــی ،نشســت مشــورتیای را بــا حضــور
اعضــای کمیســیون انتخابــات ،مناینــدگان نامــزدان،
نهادهــای ناظــر انتخابــات ،احــزاب سیاســی ،نهادهــای
جامعـهی مدنــی و ســفیران کشــورهای خارجــی برگــزار کــرد
تــا یــک راه حــل ،بــرای بحــران انتخابــات پیــدا شــود.
هــر چنــد نشســت مشــورتی کمیســیون رســیدگی بــه
شــکایات انتخاباتــی ،پــس از نزدیــک بــه هفــت ســاعت
بحــث و تبــادل نظــر بینتیجــه مانــد؛ امــا ســاعاتی پــس
از پایــان ایــن نشســت ،عبداللــه عبداللــه ،رهــر دســتهی
ثبــات و همگرایــی ،در یــک نشســت خــری گفــت کــه بــا
احــرام بــه خواســتههای ایــن کمیســیون ،بــه کمیســیون
انتخابــات اجــازه میدهــد ،بازشــاری آرا در هفــت والیــت
را آغــاز کنــد.
آقــای عبداللــه در ایــن نشســت گفــت« :پــس از
مشــورههای کافــی در ایــن زمینــه تصمیــم گرفتیــم ،در
حالــی کــه تقلــب را یــک طــرف کــرده ،قانونشــکنی را
یــک طــرف کــرده و همچنــان کمیســیون انتخابــات نیــز
بــه وظایــف خــود عمــل نکــرده اســت؛ امــا بــا احــرام بــه
خواســت کمیســیون شــکایات ،از مــردم افغانســتان تقاضــا
میکنیــم کــه بازشــاری را روز یکشــنبه اجــازه بدهنــد .مــا

هــر چنــد نشســت مشــورتی کمیســیون رســیدگی بــه شــکایات انتخاباتــی ،پــس از نزدیــک
بــه هفــت ســاعت بحــث و تبــادل نظــر بینتیجــه مانــد؛ امــا ســاعاتی پــس از پایــان ایــن
نشســت ،عبداللــه عبداللــه ،رهــر دســتهی ثبــات و همگرایــی ،در یــک نشســت خــری
گفــت کــه بــا احــرام بــه خواســتههای ایــن کمیســیون ،بــه کمیســیون انتخابــات اجــازه
میدهــد ،بازشــاری آرا در هفــت والیــت را آغــاز کنــد.
خواســتیم کــه دیگــر بــرای کســی بهانـهی باقــی نگذاریــم».
او افــزود کــه تصمیــم تکــت انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی،
منبــی بــر آغــاز بازشــاری آرا در هفــت والیــت باقیمانــده،
بــه ایــن معنــا نیســت کــه بــه آنهــا اجــازه داده انــد ،آرای
تقلبــی نیــز شــارش شــود .آقــای عبداللــه گفــت« :تصمیــم
مــا بــه معنــای آن نیســت کــه مــا اجــازهی آرای تقلبــی را
میدهیــم ۳۰۰ .هــزار رأی بایــد تفتیــش خــاص شــود.
مــا خواســتیم یــک حســن نیــت نشــان بدهیــم و یــک
مجــال باشــد ،بــرای کمیســیون انتخابــات کــه در فیصل ـهی
غیرقانونــی خــود تجدیــد نظــر کنــد .هیــچ نتیج ـهای را چــه
قســمی ،چــه ابتدایــی و چــه نهایــی کــه پرتقلــب باشــد
منیپذیریــم .هیــچ کــس خــواب ایــن را نبینــد کــه مثــل
 ۲۰۱۴بــا تقلــب بــه حکومــت میرســد».
در همیــن حــال ،کمیســیون انتخابــات ضمــن ایــن کــه
از تصمیــم تیــم ثبــات و همگرایــی اســتقبال میکنــد،
همچنــان میگویــد کــه آنهــا آمادگــی کامــل دارنــد کــه
بازشــاری آرا را امــروز آغــاز کننــد و بــه زودی بــه پروس ـهی
انتخابــات نقطــهی پایــان بگذارنــد.
عبدالعزیــز ابراهیمــی ،ســخنگوی کمیســیون انتخابــات،
بــه روزنام ـهی صبــح کابــل میگویــد« :مــا از تصمیــم ثبــات
و همگرایــی ،اســتقبال میکنیــم .مامنعت ـی کــه بــه خاطــر
بازشــاری آرا وجــود داشــت ،برطــرف شــد .مــا آمادگــی خــود
را داریــم بــرای بازشــاری آرا تــا هرچــه زودتــر بــه مشــکل
انتخابــات نقط ـهی پایــان بگذاریــم».
بــه گفتــهی ســخنگوی کمیســیون انتخابــات ،ممکــن
اســت در ســه  -چهــار روز آینــده ،بازشــاری آرا در هفــت
والیــت پایــان یابــد و نتیجــهی ابتدایــی ،پــس از آن اعــام
شــود .عبدالعزیــز ابراهیمــی در مــورد  300هــزار رأی
اختالفــی نیــز گفــت کــه کمیســیون مســتقل انتخابــات،
مطابــق بــه طرزالعملهــا و لوایــح ،تصمیــم خــود را در
مــورد ایــن آرا صــادر کــرده و بــه پرســشهای تیــم ثبــات و

همگرایــی پاســخ داده اســت.
او افــزود« :در صورتــی کــه کــدام شــکایتی در ایــن
مــورد وجــود دارد ،کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای
انتخاباتــی اســت ،میتواننــد شــکایت خــود را درج کننــد».
تکــت ثبــات و همگرایــی ،هنــوز هــم معتقــد اســت کــه
صدهــا هــزار رأی مشــکوک اســت کــه بــه گفتــهای آنهــا
شــاری از آن خــارج از زمــان رأیدهــی اســتعامل شــده و
شــاری هــم فاقــد اعتبــار بایومرتیــک اســت.
بــا ایــن همــه ،نهادهــای ناظــر انتخابــات ابــراز
خوشبینــی میکنــد کــه کمیســیونهای انتخاباتــی،
فرصتــی پیــدا کــرده انــد تــا شــفافیت انتخابــات را تضمیــن
و عدالــت انتخاباتــی را تأمیــن کننــد .زبیــر حبیــبزاده،
ســخنگوی نهــاد تیفــا ،بــه روزنام ـهی صبــح کابــل میگویــد
کــه آنهــا از تصمیــم دســتهی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی
خوشــحال انــد و ایــن میتوانــد فرصتــی باشــد تــا کمیســیون
انتخابــات ،رونــد بازشــاری آرا را تکمیــل کنــد و کمیســیون
رســیدگی بــه شــکایتهای انتخاباتــی میتوانــد بــه مســائل
جنجالــیای کــه میــان کمیســیون و نامــزدان وجــود دارد،
رســیدگی کنــد.
نهــاد تیفــا بــه کمیســیون انتخابــات توصیــه میکنــد
کــه ایــن کمیســیون بایــد در چارچــوب قانــون و لوایــح
انتخاباتــی ،کارهــای باقیمانــده را تنظیــم کنــد تــا مــردم
افغانســتان بیشــر از ایــن منتظــر اعــام نتیجـهی انتخابــات
مناننــد.
آقــای حبیـبزاده افــزود« :اگــر کمیســیون زمان را درســت
مدیریــت کنــد کــه تــا حــال نکــرده اســت ،نتیجـهی ابتدایــی
انتخابــات تــا پایــان هفتـهی جــاری اعــام خواهــد شــد».
بــا توجــه بــه ایــن کــه اکنــون مانــع از رس راه کمیســیون
انتخابــات بــرای بازشــاری آرا برداشــته شــده اســت ،دیــده
شــود کــه کمیســیون میتوانــد نتیجــهی انتخابــات را تــا
پایــان ایــن هفتــه اعــام کنــد یــا خیــر؟

توقف مذاکرات صلح
نقش پاکستان در موفقیت این مذاکرات سازنده است
سیدمهدی حسینی
بــه دنبــال حملــهی تروریســتی گــروه طالبــان بــر یــک
مرکــز صحــی در ولســوالی بگــرام والیــت کابــل ،مذاکــرات
صلــح میــان مناینــدگان امریــکا و طالبــان بــرای مــدت
نامعلومــی ،توقــف داده شــد .زملــی خلی ـلزاد ،فرســتادهی
ویــژهی امریــکا بــرای صلــح افغانســتان ،گفتــه اســت کــه
مذاکــره میــان دو طــرف بــرای مــدت کوتاهــی متوقــف شــده
اســت تــا مناینــدگان طالبــان بــا رهــرانشــان در مــورد ایــن
موضــوع اساســی مشــوره کننــد.
فرســتادهی ویــژهی امریــکا بــرای صلــح افغانســتان ،در
خصــوص حملـهی طالبــان به یــک مرکــز صحی در ولســوالی
بگــرام کابــل گفتــه اســت کــه ایــن گــروه (طالبــان) بایــد
نشــان دهنــد کــه میتواننــد بــه خواســت مــردم افغانســتان
بــرای صلــح پاســخ دهنــد.
از جانــب دیگــر ،بــه تازگــی ،طالبــان ادعــا کــرده انــد کــه
جمعهشــب( 22قــوس) در پــی حملــهی آنهــا در ولســوالی
قرهبــاغ والیــت غزنــی 25 ،رسبــاز ارتــش جــان باختــه انــد.
وزارت دفــاع افغانســتان بــا تأییــد ایــن رویــداد میگویــد
کــه در ولســوالی قرهبــاغ والیــت غزنــی  9رسبــاز ارتــش
جــان باختــه اســت .ایــن وزارت همچنــان تأکیــد کــرده کــه
عملیــات نظامــی علیــه طالبــان در ده والیــت افغانســتان
بــه شــدت جریــان دارد کــه افــراد کلیــدی ایــن گــروه کشــته
شــدهانــد و در عیــن حــال ،عملیاتهــای شــبانه نیــز در
حــال اجــرا اســت.
در رشایطـی کــه مذاکــرات صلــح میــان امریــکا و طالبــان
بــه شــدت جریــان دارد و احتــال مذاکــرهی بیناالفغانــی
نیــز میــان دولــت افغانســتان و طالبــان وجــود دارد؛ امــا در
ایــن رشایــط ،تنــور جنــگ میــان طرفهــا بیــش از هــر زمــان
دیگــر گــرم شــده اســت کــه ایــن امــر ،موانــع زیــادی را بــر رس
راه مذاکــرات بیناالفغانــی خلــق خواهــد کــرد.
از جانــب دیگــر ،ایــن دومیــن بــاری اســت کــه مذاکــرات
صلــح امریــکا و طالبــان متوقــف میشــود .پیــش از ایــن ،در
تاریــخ  ۵ســپتامرب ســال جــاری میــادی ،بــه دنبــال حملـهی
طالبــان در شــهر کابــل ،یــک رسبــاز امریکایــی کشــته شــد و
ایــن رویــداد ســبب شــد کــه مذاکــرات صلــح میــان دو طــرف
بــرای ســه مــاه متوقــف شــود.
بــه دنبــال توقــف مذاکــرات امریــکا و طالبــان ،شــاری
از اعضــای پیشــین طالبــان میگوینــد کــه توقــف کنونــی
مذاکــرات بــا توقــف ســه مــاه پیــش فــرق دارد و فــرق آن

ایــن اســت کــه ایــنبــار طالبــان خواســتهانــد تــا جزئیــات
مذاکــرهی چنــدروزهی شــان را بــا بــزرگان طالبــان رشیــک
کننــد.
مالســیداکرب آغــا ،عضــو پیشــین طالبــان ،بــه روزنام ـهی
صبــح کابــل میگویــد کــه پــس از مشــورهی مناینــدگان
طالبــان بــا بــزرگان ایــن گــروه ،مذاکــرات ظــرف چنــد روز
اخیــر از رس گرفتــه خواهــد شــد و توقــف ایــن مذاکــرات،
هیــچ ربطــی بــه حمل ـهی طالبــان بــاالی یــک مرکــز صحــی
در بگــرام نــدارد.
از ســویی هــم ،پــس از توقــف مذاکــرات ،آقــای خلیـلزاد
بــه هــدف گفتوگــو بــا مقامهــای پاکســتانی ،بــه اســامآباد
پایتخــت ایــن کشــور رفتــه و بــا وزیــر خارج ـهی پاکســتان،
دیــدار کــرده اســت .شــاهمحمود قریشــی ،وزیــر خارجــهی
پاکســتان ،در صفحــهی رســمی فیسبــوک خــود نوشــته
اســت کــه بــه خلیــلزاد اطمینــان داده شــده ،پاکســتان
همچنــان صادقانــه نقــش تســهیلکنندهی خــود را در رونــد
صلــح افغانســتان ایفــا میکنــد .وزیــر خارجــهی پاکســتان
گفتــه اســت« :صلــح در افغانســتان بــرای امنیــت و ثبــات در
منطقــه رضوری اســت».
اعضــای پیشــین طالبــان ،در خصــوص نقــش پاکســتان
در مذاکــرات طالبــان و امریــکا ،معتقدنــد کــه نقــش
همســایههای افغانســتان بــه ویــژه ایــران ،روســیه و
پاکســتان در ایــن مذاکــرات هــم ســازنده اســت و هــم
تخریبکننــده .مالســیداکرب آغــا ،همچنــان میگویــد
کــه اگــر همســایههای افغانســتان نقــش مثبــت را در
مذاکــرات صلــح ایفــا کننــد ،ســود زیــادی را بــرای مــردم و
دولــت افغانســتان بــه ارمغــان م ـیآورد و اگــر همــکاری ایــن
کشــورها صادقانــه نباشــد ،چالشهــای بیشــری را ســد
راه مذاکــرات بــه وجــود خواهنــد آورد .بــه بــاور وی ،زملــی
خلیــلزاد بــه خاطــر جلــب همــکاری ســازندهی اســامآباد
بــه ایــن کشــور رفتــه اســت.

در همیــن حــال ،شــاری از آگاهــان سیاســی میگوینــد،
مذاکراتــیکــه تــا کنــون میــان امریــکا و طالبــان جریــان
داشــت ،هیچگونــه وضاحتــی بــرای مــردم افغانســتان
نداشــت و در واقــع ،دو طــرف روی مذاکــرات مــروط راه
میرونــد .رحمتاللــه بیژنپــور ،آگاه سیاســی ،بــه روزنامـهی
صبــح کابــل گفــت کــه ممکــن اســت امریــکا و طالبــان توافق
کننــد؛ امــا رشوطــی را کــه طالبــان تعریــف کــرده انــد ،در
حــال حــارض بــا رشایــط داخلــی افغانســتان مســاعد نیســت.
رحمتاللــه بیژنپــور میافزایــد کــه از یکســو،
مناینــدگان طالبــان از صالحیتهــای الزم برخــوردار
نیســتند و از ســوی دیگــر ،نشس ـتهای دو طــرف تــا کنــون
فاقــد آجنــدا و طــرح در راســتای تأمیــن صلــح افغانســتان
بــوده اســت .او میگویــد« :فضــای موجــود صلــح را از ایــن
جهــت میبینیــم کــه مــردم مــروف انتخابــات اســتند و
توجــه مــردم بــه نتایــج انتخابــات اســت؛ امــا وقتــی اینجــا
بازیهــای انتخاباتــی رسد شــد ،بــازی بــه تخت ـهی شــطرنج
جدیــد ،مــیرود .وضــع کنونــی نشــان میدهــد کــه در
حقیقــت تالشهــا بــر روی اصالحــات بــرای رســیدن بــه
صلــح متمرکــز نیســت».
بــه گفتــهی او ،طالبــان الزامــا بــه امریکاییهــا متکیــن
دارنــد کــه بــا هــم تفاهــم کننــد و در واقــع مذاکــرات بــه معنای
جورآمــد اســت .میتــوان بــاور کــرد کــه از مجــاری مختلــف،
تفاهمــی میــان امریــکا و طالبــان در راه اســت؛ امــا توافــق
طالبــان بــا دولــت افغانســتان دشــوار بــه نظــر میرســد.
گــروه طالبــان ،دولــت افغانســتان را بــه رســمیت
منیشناســد و در صورتــی مذاکــره میکنــد کــه رهــران
سیاســی حکومــت وحــدت ملــی در یــک اجــاع ملــی در
کنــار ســایر سیاســیون حضــور داشــته باشــند؛ امــا دولــت
افغانســتان همــواره اعــام کــرده ،در صورتــی بــا طالبــان
مذاکــره میکنــد کــه آتشبــس رسارسی در کشــور برقــرار
شــود.

سنت ،عقبگرایی و باورهای کهنه ،عامل عقب ماندن زنان
راحله یوسفی

اکرم رسا
«اگــر مــن بــه قــدرت برســم ،اختــاط اقــوام را م ـیآورم،
دخــر هــزاره را بــه بچــهی پشــتون میدهــم ،ختمــش
میکنــم بــه خــدا اگــر بانــم ».ایــن ،بخشــی از حرفهــای
حلیــم تنویــر ،مشــاور پیشــین معــاون اول ریاســت اجرایــی
و وزارت اطالعــات و فرهنــگ اســت کــه چنــد روز پیــش ،در
یکــی از نشســتهای آکادمــی علــوم در آملــان مطــرح و
گفتــه شــد کــه بــرای پایــان دادن بــه اختــاف قومــی در
افغانســتان ،بایــد رهــران قومــی از میــان برداشــته شــوند.
اظهــارات آقــای تنویــر ،بــا واکنشهــای زیــادی
همــراه بــود ،تــا جایــی کــه مجلــس ســنای افغانســتان از
حکومــت خواســت تــا حلیــم تنویــر را بــه دلیــل اظهــارات
نژادپرســتانهاش بازداشــت و مــورد پیگــرد قانونــی قــرار
دهــد .فضلهــادی مســلمیار ،رییــس مجلــس ســنای
افغانســتان ،گفــت کــه تنویــر ،بــا اظهــارات تبعیضآمیــز
علیــه اقــوام افغانســتان ،بــا اســتفاده از نــام یــک قــوم،
تفرقهافگنــی و شــهرتطلبی کــرده اســت .او گفــت« :از
حکومــت میخواهیــم ،وقتــی کــه تنویــر بــه افغانســتان
آمــد ،او را بازداشــت کنــد و یــا از طریــق پولیــس انرتپــول
خواســتار بازداشــت و انتقــال او بــه افغانســتان شــود تــا بــه

دلیــل ایــن اظهاراتــش مــورد پیگــرد قــرار گیــرد».
جــدا از مجلــس ســنای افغانســتان ،کاربــران شــبکههای
اجتامعــی نیــز نســبت بــه اظهــارات مشــاور پیشــین وزارت
اطالعــات و فرهنــگ واکنــش نشــان دادنــد و حرفهــای او
را نژادپرســتانه و توهیــن بــه یــک قــوم خواندنــد.
امــا واکنشهــا تنهــا بــه مجلــس ســنای افغانســتان
و شــبکههای اجتامعــی فیســبوکی ختــم نشــد .بــه
تازگــی شــاری از روزنامهنــگاران نیــز بــه صــورت آنالیــن
دادخواهــی شــان را علیــه ایــن اظهــارات آغــاز کــرده انــد.
ایــن افــراد صفحـهای را تحــت نــام «دادخــواه» ایجــاد کــرده
انــد و از پولیــس هالنــد خواســته اســت کــه ایــن فــرد را
بازداشــت و بــه دادگاه معرفــی کنــد.
داوود ناجــی ،از ســازماندهندگان ایــن دادخواهــی،
بــه روزنامــهی صبــح کابــل میگویــد کــه تــا حــال
نزدیــک بــه 7هــزار امضــا از رسارس افغانســتان و شــاری
از کشــورهای دیگــر جمــعآوری شــده و هــدف آنــان 10
هــزار امضــا اســت و پــس از آن ،ایــن امضاهــا را بــه شــکل
یــک فایــل بــه پولیــس هالنــد میســپارند تــا در ایــن مــورد
تحقیــق کنــد.
آقــای ناجــی گفــت کــه مــا پولیــس هالنــد را در جریــان
دادخواهــی خــود قــرار دادهایــم و آنهــا نیــز گفتــه انــد کــه
ایــن مســأله را دنبــال میکننــد.
بــه گفتـهی مســؤوالن ایــن دادخواهــی آنالیــن ،هــدف از
راهانــدازی دادخواهــی آنالیــن ایــن اســت تــا حلیــم تنویــر در
برابــر گفتههــای نژادپرســتانهاش مــورد بازپــرس قــرار گیــرد.

ناجــی گفــت« :یــک آدم آمــده نفاقافگنــی کــرده،
زنســتیزی کــرده ،از همــه مهمتــر ایــن کــه در یــک مــکان
عمومــی حرفهــای نژادپرســتانه علیــه یــک قــوم زده و از
حــق ملیتهــا صحبــت کــرده اســت .حــرف ایــن نیســت
کــه یــک دخــر هــزاره بــا یــک پــر پشــتون ازدواج کنــد؛
امــا ایــن کــه یــک نفــر بیایــد و بگویــد کــه متــام دخــران
یــک قــوم را بــه قــوم دیگــر میدهــد ،خیلــی یــک مســألهی
بــزرگ اســت».
در همیــن حــال روز گذشــته ،شــنبه (23قــوس) هــزاران
نفــر از باشــندگان والیــت بامیــان ،نیــز در واکنــش بــه
حرفهــای اخیــر حلیــم تنویــر ،مشــاور پیشــین معــاون اول
ریاســت اجرایــی ،دســت بــه تظاهــرات زدنــد .معرتضــان ،از
حکومــت و نهادهــای بیناملللــی ،خواســتار بازداشــت و
مجــازات حلیــم تنویــر شــدند .آنهــا ،همچنــان خواســتار
تصویــب قانــون منــع تبعیــض شــدند.
همزمــان بــا واکنشهــا در افغانســتان ،انجمــن
هزارههــای هالنــد نیــز خواســتار پیگیــری عدلــی و
قضایــی حلیــم تنویــر از ســوی محکمههــای قضایــی
افغانســتان شــده اســت .در بیانیــهی ایــن انجمــن
آمــده اســت« :گفتههــای تنویــر ،مصــداق بــارز جــرم و
جنایــت علیــه برشیــت و تشــویق و ترغیــب بــه ژنوســاید
(نسلکشــی) و اتنوســاید (تصفیــهی قومــی) اســت کــه
براســاس قوانیــن ملــی و بیناملللــی جــرم شــناخته
شــده و بایــد از مجــاری عدلــی و قضایــی تحــت پیگــرد
قــرار گیــرد».
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آیا دههزار امضا حلیم تنویر را به دادگاه خواهد کشاند؟

سال اول

فقر فرهنگی
توانایــی فیزیکــی مــردان نســبت بــه زنــان یکــی از
ابزارهــای قــدرت اســت کــه زمینــهی خشــونت را فراهــم
میکنــد .زنــان خانهنشــین کــه ســهم ضعیــف یــا هیــچ
ســهم اقتصــادی در زندگــی مشــرک خانوادگــی ندارنــد،
وابســتگی اقتصــادی و عاطفــی بیشــر بــه مــردان دارنــد؛
بــه همیــن دلیــل ،مــردان تعییــن میکننــد کــه زنــان شــان

ویژگیهای خانهداری
کار خانــه از ســه جهــت بــا کارهــای دیگــر تفــاوت دارد؛
خصوصــی اســت ،فردمحــور اســت ،حــد و انــدازه نــدارد؛
خانــه محــل کار اســت و حــدود آن نیــز محــدودهی زندگــی
خانوادگــی اســت.
زن خانــهدار ،کاالیــی تولیــد منیکنــد کــه از نظــر
اقتصــادی دارای ارزش مــادی باشــد .عملکــرد اصلــی
اقتصــادی او نیابتــی اســت؛ بــا خدمــت کــردن بــه دیگــران،
بــه آنــان امــکان میدهــد تــا در فعالیتهــای اقتصــادی
ســهیم باشــند ،بــه عــوض داشــن نقــش تولیــدی ،زن
خانــهدار بــه عنــوان مرصفکننــده در خانــواده ظاهــر
میشــود .کار زن خانــهدار ،کار محســوب منیشــود؛ زیــرا
در قبــال آن مــزد یــا درآمــدی نــدارد .نــه تنهــا زن خانــهدار
بابــت کاری کــه انجــام میدهــد ،مــزد دریافــت منیکنــد
کــه گاهــی بــه عنــوان مرصفکننــده بودجــه و پــول خانــواده
بــه او نگریســته میشــود.

آن روزها که به شدت خسته از خودم و زندگی
و افیون بودم ،اصال منیتوانستم درک کنم که
چه دالیلی دوستانم و افرادی که در جستوجوی
من بود را ترغیب کرده بود که به فکر من بیفتند
و حتا حارض شوند که از کارهای روزمرهی خود
دست بکشند و چند روز را در اطراف پل سوخته
به دنبال من بگردند.
آن هم درست در روزهایی که دیگر خودم را
فراموش کرده بودم و آن معدود رابطههایی که با
افراد دو سال پیش داشتم را هم از یاد برده بودم.
من درست در هامن روزها زندگی را مسخ افیون
میپنداشتم و تالش بسیار داشتم که انگیزهای
محکمتر و قویتر را برای خود تلقین دهم تا از
آن وضعیت که گرفتارش شده بودم ،رهایی یابم.
نام منیگیرم اما عزیزانی که در آن عرص پاییزی
به دنبامل آمده بودند ،با قلبهایی مهربان به رساغ
من آمده بودند و بسیار تالش خود را هم کردند تا
من را متوجه بسازند و تصمیمی که در دل خود
نسبت به آن هنوز مردد بودم را قطعی کنم .گوش
به حرف شان بدهم تا در یکی از شفاخانههای
چهلبسرت ترک مواد مخدر به سفارش شان
بسرتی شوم و دوران تداوی را سپری کنم.
شاید جزئیات به صورت کامل به یادم نباشد
که چه دیالوگهایی بین ما رد و بدل شد؛ اما
خوب به یاد دارم چون تا آن لحظه هنوز مصمم به
ترک اعتیادم نشده بودم در پاسخ به دالیل امتناع
از رفنت به شفاخانهی معتادان ،تالش میکردم در
برابر شان از زبان دوپهلو استفاده کنم .طوری که
متوجه بشوند که چرا منیروم.
چند باری واضح یا غیر مستقیم اشاره کردم
که از جهان آنها دل بریدهام و من خود را
دیگر متعلق به آن جمع منیدانم؛ اما یک دلیل
میآوردم برای شان و آنها هزار دلیل دیگر
میگفتند تا متقاعد شوم .هر چه برای شان گفتم
میدانم چقدر کار شان برایم ارزشمند است؛ اما
دیر است برای من ،این آدم چیزی برای از دست
دادن ندارد و منیخواهم که یک بار دیگر به جمع
شان بیایم و با حضور من به دیگر افراد صدمه
وارد شود.
هیچ کدام مان کوتاه نیامدیم؛ اما من دیگر
از خودم بدم میآمد که چطور دست مهربانی
دوستانم را پس میزنم و همین من را اذیت
میکرد .حرفهای مان را به بازی آخر کشاندم
و گفتم باشد ،بروم زیر پل سوخته تا بازی آخر را
انجام دهم و شام همین جا منتظر باشید ،من بر
خواهم گشت و آن وقت هر جایی که آنها دوست
دارند ،با هم خواهیم رفت.
تا آن لحظه که پول دریافت نکرده بودم به
خاطر «بازی آخر زندگی یک معتاد» عقل و دمل
هر دو به رفنت و ترک اعتیاد همنظر بود؛ اما این
افیون آن روزها چنان قدرت و ارادهام را در کنرتل
خود گرفته بود که وسوسهاش با یک اسکناس
پنجاه افغانی چنان به جانم افتاد که تا بوی پول
به مشام خامریام خورد ،از همه مهربانیها و
صداقت دوستانم دست شستم و با رفنت به زیر
پل سوخته و خریدن یک پوری مواد مخدر دیگر
پایم و توانم یاری نکرد که باال برگردم.
بعدها شنیدم آن دوستانم با این که هوا تاریک
شده بود و رسدتر مگر چند ساعتی را منتظر من
در آن باال ایستاده بودند که همین کارم من را تا
هنوز رشمندهی آن دوستان نگه داشته است و به
راستی منیتوانم با آسودگی خاطر روبهروی شان
حارض شوم.
هر چند آن عرص با آنها برای ترک اعتیاد به
شفاخانه نرفتم؛ اما در واقع هامن جستوجوی
بچهها و ارصار شان بر این که هر طور شده دست
از اعتیاد بردارم و حاال دیگر وقتش رسیده با مواد
مخدر خداحافظی کنم ،برای من انگیزهی خوبی
داد تا درست پنج روز بعدش که آمبوالنس هامن
شفاخانهای که قرار بود دوستانم من را در آن
بسرتی کنند را دیدم ،تصمیمم نهایی شد و با
معرفی خودم به داکرتانی که مسؤولیت جمعآوری
معتادانی که متایل به ترک اعتیاد داشتند ،همراه
با هشت نفر دیگر از زندگی افیونی و جهان
زیر پل سوخته خداحافظی کردیم و به سمت
شفاخانهی ترک اعتیاد چهلبسرت رسک داراالمان
حرکت کردیم.
آزمایش خون برای تشخیص ایدز و بیامری
زردی سیاه دادیم و وقتی که جواب آزمایش منفی
بود ،با خیال آسوده در حالت شدید درد خامری
با آمبوالنس به صورت گروهی وارد محوطهی
محافظت شدهی شفاخانه شدیم.

 یکشنبه

زنان شاغل
بانــو «رؤیــا دادرس» ســخنگوی وزارت امــور زنــان ،بــه
روزنامــهی صبــح کابــل میگویــد« :در ســالهای اخیــر،
تغییــرات اساســی در وضعیــت شــغلی زنــان آمــده اســت و
ایــن وزارت ،بــرای بهبــود وضیعــت شــغلی زنــان ،برنامههــای
آگاهیدهــی و حامیتــی دارد».
گــزارش تحقیقــی ،ارزیابــی پــان کاری زنــان از ســال
 2007تــا  2017نشــان میدهــد کــه زنــان در زمینــهی
دسترســی بــه فعالیتهــای اقتصــادی ،تــا هنــوز بــا
چالشهــای بزرگــی مواجــه بــوده و رشــد کاری آنهــا تنهــا
چهــار درصــد افزایــش یافتــه اســت.
در حــال حــارض ،زنــان دهدرصــد در ســطح رهــری
حکومــت 78 ،درصــد در بخــش تجارتهــای کوچــک حضــور
داشــته و رهــری  1000مؤسســهی تجارتــی در شــهرها و
والیتهــا بــه عهــدهی آنــان اســت.
از ســال  2007تــا  ،2018تناســب مشــارکت زنــان
در مجلــس مناینــدگان 69 ،درصــد و در مجلــس ســنا 39
درصــد ،افزایــش داشــته اســت.
در بخــش عدلــی و قضایــی 21 ،درصــد کارکنــان
دادســتانی کل و  22درصــد کارکنــان دادگاه عالــی را زنــان
تشــکیل میدهنــد.

حسن ابراهیمی
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زنان خانهدار
در افغانســتان ،زنــان زیــادی بیســواد و یــا کمســواد
انــد .طبــق آمارهــا ،در حــال حــارض حــدود  85درصــد زنــان
افغانســتان بیســواد انــد .بیســوادی و کمآگاهــی زنــان از
حقــوق شــان باعــث شــده کــه برخــی آنــان ،کار کــردن در
بیــرون از خانــه را وظیف ـهی خــود نداننــد.
بانــو «مینــه» ،تــا صنــف ششــم مکتــب درس خوانــده و
پــس از ازدواج ،از ادامــهی تحصیــل بــاز مانــده اســت .او
کــه حــاال مــادر دو کــودک اســت ،میگویــد« :وقتــی آب و
نانــت تیــار باشــه ،چــی نیــاز اســت در بیــرون کاری کنــی.
خــودم را خوشبخــت حــس میکنــم؛ چــون آرام و آســوده
اســتم و رسم ظلــم (خشــونت فیزیکــی و لفظــی) نیســت .کار
در بیــرون ،وظیف ـهی مــردا اســت ،آنــان مکلــف انــد ،غــذا و
پوشــاک مــا را تهیــه کننــد و در عــوض مــا بایــد خدم ـتکار
شــان باشــیم».
ترکیــب «زن» و «خانــه» در یــک جملــه ،ارتباطــی را میــان
زنانگــی ،ازدواج ،و مــکان ســکونت خانــواده به وجــود میآورد.
نقــش زن خان ـهدار ،نقشــی خانوادگــی اســت .زن خان ـهدار،
زنــی اســت کــه مســائل مربــوط بــه امــور خانــه را رسپرســتی
و هدایــت میکنــد؛ بانــوی خانــواده و همــر صاحــب خانــه؛
خان ـهدار بــودن در افغانســتان ،تنهــا بــه ازدواج ربــط نــدارد؛
دخــران نیــز بــه دالیــل مختلــف خانــهداری میکننــد و از
کار کــردن در بیــرون از خانــه محــروم انــد.
«نجــا محمــدی» ،یکــی از باشــندگان کابــل میگویــد:

«دو ســال قبــل ســند کارشناســی خــود را در رشــتهی علــوم
سیاســی گرفتــم و تــا هنــوز ب ـیکار اســتم و مــروف خانــه
و خانــهداری».
زنــان ،دیــدگاه دوگانــهای نســبت بــه خانــهداری دارنــد
کــه باعــث میشــود نســبت بــه آن حــس خــوب یــا بــد
داشــته باشــند .برخــی زنــان ،بــا رضایــت کامــل خان ـهداری
را انتخــاب میکننــد ،بــه خصــوص زمانــی کــه مــادر اســتند.
احســاس خرســند بــودن در کنــار فرزنــد ،آرامــش و نظــم
بیشــر در خانــه ،آنــان را راضــی میکنــد.
بانــو فاطمــه میگویــد« :پیــش از اینکــه ازدواج کنــم،
در مکتــب اســتاد بــودم؛ امــا پــس از ازدواج ،نخواســتم کار
کنــم؛ چــون همزمــان کار کــردن در بیــرون و داخــل خانــه
دشــوار بــود».

چــه کاری انجــام دهنــد یــا ندهنــد.
در جامعـهی افغانســتان ،مــردان حــرف اول را مــی زننــد؛
ولــی حوصل ـهی شــنیدن دلیــل یــا تحمــل نارضایتــی زنــان
را ندارنــد .زنهــا نیــز بــه خاطــر ایــن کــه زندگــی شــان از
هــم نپاشــد و یــا تنبیــه نشــوند ،از خوشــی خــود میگذرنــد
و حــرف مــرد خانــواده را نســبت بــه خواســته و ارادهی خــود،
ترجیــح میدهنــد.
حــس مالکیــت مــردان بــر زنــان ،بحثــی اســت کــه ریشــه
در تاریــخ دارد .ســنت ،باورهــای دینــی ،مذهبــی و فرهنــگ
عــام جامعــه ،باعــث شــده اســت کــه مردهــا از اهمیــت ،ارزش
و قــدرت باالتــر و بهــر نســبت بــه زنــان برخــوردار باشــند.
تکــرار ایــن برتریطلبــی ،بــه تدریــج بــدل بــه ســنت و
رویـهی پایــدار شــده و زمینههــای تثبیــت و تحکیــم فرهنــگ
مردســاالری را فراهــم کــرده اســت.
«ســیفالله اطهــری» اســتاد ثقافــت اســامی در دانشــگاه
کابــل میگویــد« :از نظــر دیــن اســام مانعــی بــرای کار
کــردن زنــان در بیــرون از خانــه ،وجــود نــدارد؛ بــه رشطــی کــه
حجابــش را مراعــات کنــد .عــرف ناپســند جامعــه اســت کــه
زنــان را از کار کــردن در بیــرون از خانــه بــاز مـیدارد و ربطــی
بــه اســام و قوانیــن آن نــدارد».
در هیــچ جامعــهای ،مــرد منیتوانــد خانــهدار باشــد.
مــردی کــه بگویــد خانــهدار اســت ،حرفــی عجیــب و غیــر
معمــول گفتــه اســت؛ ممکــن اســت حرفــش درســت باشــد،
ممکــن اســت در خانــه کار کنــد و مســؤولیت کارهــای خانــه
را بــر عهــده داشــته باشــد؛ امــا ایــن امــر ،خــاف اصــول
رفتارهــای فرهنگــی و اجتامعــی اســت.
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حاکــم بــودن فرهن ـگ و ســنتهای بســتهی قبیلــوی در
افغانســتان ،بســیاری از خانوادههــا را ب ـ ه ایــن بــاور رســانده
اســت کــه زنهــا از خانــه و مردهــا از صحــرا انــد .آشــپزی،
ظرفشــویی ،لباسشــویی و اوالدداری ،تنهــا وظیفــهی
زنــان اســت و مــردان بــا کار در بیــرون ،مســؤولیت تأمیــن
خــوراک ،پوشــاک و رفــع مشــکالت اقتصــادی را دارنــد.
در فرهنــگ خانوادههــای افغانســتانی ،بــه دلیــل
باورهــای ســنتی ،عــدم تناســب ســواد ،رشایــط و فرهنــگ،
مــردان دســتوردهنده و زنــان اطاعتکننــده انــد؛ مســألهای
کــه بــه بــاور و فرهنــگ مســلط بــدل شــده و زنــان از کودکــی
بــا ایــن نــوع طــرز فکــر تربیــت و بــا چنیــن تقســیم وظایــف
عــادت میکننــد؛ تــا جاییکــه حتــا خــود شــان هــم بــا
کارهــای بیــرون از خانــه خــود را بیگانــه دانســته و پذیرفتــه
انــد کــه وظیفــهی آنهــا ،فقــط درخانــه و کارهــای خانــه،
خالصــه میشــود.
عواملــی مثــل فقــر فرهنگــی ،بیســوادی ،کمســوادی،
محدودیتهــای شــغلی ،ســاختار جامعــهی مردســاالرانه،
ناهنجاریهــای اخالقــی در برخــی از محیطهــای کاری،
ناامنــی ،عــدم خودبــاوری ،عــدم دسترســی زنــان بــه
ت عالــی در والیتهــای ناامــن افغانســتان و تابــو
تحصیــا 
بــودن کار کــردن زنــان ،از جملــه مــواردی اســت کــه زنــان را
خانهنشــین کــرده اســت.
آزیتــا جــوادی ،فعــال حقــوق زن در افغانســتان میگویــد:
«نظــر بــه ســنتهای نادرســت افغانســتان ،در ذهــن
دخــران از کودکــی چنیــن تداعــی میشــود کــه آنــان بــرای
خانـهدار شــدن و ازدواج کــردن بــه دنیــا آمــده انــد؛ بــه همیــن
دلیــل اســت کــه بــا تأســف ،دغدغههــای برخــی دخــران در
افغانســتان بعــد از ختــم دورهی تحصیــل ابتدایــی ،ازدواج
کــردن ،مــادر شــدن و خان ـهدار شــدن اســت و کمتــر بــه کار
و فعالیتهــای بیــرون از خانــه فکــر میکننــد».
وی افــزود ،خانوادههایــی کــه دخرتهــا و همرسهــای
شــان را بــه کار در بیــرون از خانــه اجــازه منیدهنــد ،مدعــی
حفاظــت از آنــان اســتند؛ در حال ـی کــه در حقیقــت آنــان را
کنــرل فیزیکــی و سانســور میکننــد.

من یک معتادم
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یکشنبه

مجیب ارژنگ
در ایــن نوشــته بــه زندگــی یکــی از مهاجــران افغانســتانی
میپــردازم کــه تفاوتهایــی بــا زندگــی دیگــر مهاجــران
افغانســتانی دارد؛ او در مهاجــرت زاده شــده اســت ،در
مهاجــرت رشــد کــرده و بــاز بــه مهاجــرت ادامــه داده اســت.
ایــن جــوان افغانســتانی مرتضــا نــام دارد؛ در یکــی از
قســمتهای ســتون فرزنــدان زمیــن چنــدی پیــش نیــز از او
نوشــتهام.
او آن زمــان روزهــای نخســت و روزهــای آخــر بودنــش در
کابــل بــود.
مرتضــا در ایــران در خانــوادهی کارگــر افغانســتانی ،زاده
شــده و در هــان جــا بــه مکتــب رفتــه و وارد جامعـهی کارگــری
ایــران شــده اســت.
او بــر خــاف بیشــر مهاجــران افغانســتانی کــه در ســن
جوانــی بــه ایــران و یــا جاهــای دیگــری بــه مهاجــرت رو
میآورنــد ،در مهاجــرت زاده شــده اســت .تجربههــا و روایــت
وی از مهاجــرت؛ تفاوتهایــی دارد کــه ایــن تفاوتهــا باعــث
شــده اســت امــروز نیــز از او بنویســم.
مرتضــا تــا صنــف یــازده بــه مکتــب مـیرود و آن زمــان هــژده
ســال دارد؛ امــا بــا تجربـهای کــه از زندگــی در ایــران بــه دســت
آورده اســت ،ایــران را جایــی بــرای زندگــی منیدانــد؛ روی ایــن
دلیــل بــه ناچــار بــرای یافــن زندگــی بهــر و آرامــش بیشــر؛
مکتــب را نامتــام رهــا کــرده و در یــک ســفر قاچاقــی راهــی
ترکیــه میشــود .او شــش ســال آزگار را در ترکیــه زندگــی
میکنــد .مرتضــا شــش ســالی را کــه در ترکیــه بــوده اســت؛
بــرای کار و تفریــح بــه شــهرهای مختلــف ترکیــه رس زده اســت.
مرتضا میگوید که ترکیه جای خوبی برای من بود.
زمانــی کــه از ســختیهای زندگــی مهاجــرت میپرســم،
بــا درنگــی کــه در گفــن پاســخ از خــود نشــان میدهــد،
میفهمــم کــه او بــه نحــوی ســختی زندگــی را پذیرفتــه اســت و
وجــود زندگــی راحــت را بــه دلیــل ایــن کــه بــه گونـهی دوامدارد
تجربــه نکــرده اســت ،رد میکنــد.
مرتضــا ایــن شــش ســال را کــه در ترکیــه بــوده اســت،
بــرای ادامــهی زندگــی کارهــای متفاوتــی را پیــش گرفتــه
اســت؛ گاهــی در رســتورانتی پیشخدمــت بــوده ،گاهــی هــم
دس ـتیار آشــپز و گاهــی هــم رس ســاختامن ،هشــت ســاعت
روز را بــا بــوری ســیامن  50کیلویــی در شــانه گذرانــده اســت.
او انســانی بــا حوصلــه و نرمخــو اســت؛ امــا بــه همیــن
انــدازه کــه نرمخــو و مهربــان اســت ،خیلــی زود عصبانــی
میشــود و بــا انــدک کنــش خــاف میلــش واکنــش تنــدی از
خــود بــروز میدهــد؛ امــا در لحظــه آرام میگیــرد.
البتــه او در ایــن مــدت چنــد بــاری هــم قصــد کــرده اســت
کــه بــه ســمت یونــان رفتــه و از آنجــا خــود را بــه کشــورهای
پیشرفت ـهی اروپایــی برســاند؛ امــا گاهــی نبــود پــول و گاهــی
هــم عامــل دیگــری مانــع رفــن وی شــده کــه در بیشــر مــوارد
ایــن نداشــن پــول بــوده کــه باعــث شــده اســت او نتوانــد خــود
را بــه اروپــای مــدرن برســاند.
مرتضــا بــرای ایــن کــه اندکــی از خســتگی مهاجــرت و
فکرهــای شــوم آن فــرار کــرده باشــد ،از اســتانبول بلیــت
میکنــد و میآیــد بــه ســمت یالــوا شــهری کــه در همســایگی
اســتانبول قــرار دارد؛ میخواهــد چنــد روزی را آن جــا بگذرانــد
تــا شــاید هوایــش دیگــر شــود و بتوانــد بــه ادامــهی زندگــی
اســفباری کــه دارد خــودش را قناعــت دهــد.
او چنــد روزی را در یالــوا میمانــد؛ امــا بــرای ایــن کــه
نتوانســته در جامعــهی ترکیــه مدغــم شــود و بــرای خــودش
جایــگاه اجتامعــی ایجــاد کنــد ،روز تــا روز افــرده و ناامیــد
میشــود و از ســویی هــم او در مهاجــرت زاده شــده اســت ،او
بــرای فــرار از درد مهاجــرت بــه مهاجــرت دیگــری کــه آمدنــش
بــه ترکیــه اســت دســت زده اســت .امــا ترکیــه هــم بلیــت
خوشبختــی وی نبــوده اســت.
او چنــد روزی در ایــن فکرهــا غــرق اســت کــه ناگهــان
ایــن همــه ناکامــی باعــث میشــود تصمیــم خــود را بگیــرد
و بــه زندگــی پــردردرسش پایــان دهــد؛ او بــرای ایــن کار
آســانترین راه؛ غــرق کــردن خــود در آب را مــی دانــد؛ امــا او
میخواهــد ایــن کار را هوشــیارانه و بــدون نقــص انجــام دهــد؛
بــرای ایــن کار ســنگهای زیــادی را در جیبهایــش جابهجــا
میکنــد و ســپس در تاریکــی میــان عــر و شــام خــود را بــه
دریــا میانــدازد.
مرتضــا میگویــد« :همیــن کــه چشــمه بــاز کــدوم ،دیــدم
سم نصــب کردگــی».
ده شــفاخانه اســتمُ ِ ،
ســپس روشــن مــی شــود کــه مرتضــا را هنــگام غــرق شــدن،
اشــخاصی کــه در نزدیکــی ســاحل بــوده انــد ،دیــده انــد و او
را پیــش از آن کــه بیشــر دیــر شــود از آب بیــرون کــرده و بــه
بیامرســتان انتقــال داده انــد.
مرتضــا پــس از ســه شــبانه روز در کومــا بــودن بــه هــوش
میآیــد.
او میگویــد کــه پــس از آن نیــز نتوانســتم بــه راحتــی بــا
زندگــی کنــار بیایــم؛ امــا تصمیــم بــار دیگــر خودکشــی را در
خــود کشــتم.
ادامه دارد

بحثی پیرامون محمود طرزی
پوهاند دکتور حبیب پنجشیری
اقــوام و مــردم آزادیدوســت در آغــوش شــهرهای پُرغوغــا،
مراکــز سیاســی ،اجتامعــی ،اداری ،فرهنگــی و تولیــدی
بــا احســاس دردهــا و افتخــارات مشــرک ،کار ،زندگــی و
مبــارزات پیگیــری کــرده انــد.
مردمــان ایــن رسزمیــن هــر یکــی زبــان ،دیــن ،ســنن،
هــر ،ادبیــات و فرهنگهــای مملــو از شــگفتی خــود
را پــرورش داده و در غنــای آن کوشــیده انــد کــه یکــی از
منونههــای بــارز آن ،محمــود طــرزی اســت کــه انگیــزهای
بــرای نوشــن ایــن یادداشــت شــد.
در روشــنایی درک دقیــق و قانونمنــد تکامــل
جامعــه بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه در درههــای ســبز
و شــاداب کشــور ،ارزشهــای مــادی ،معنــوی و منابــع
طبیعــی رسشــاری نهفتــه اســت کــه مؤلفههــای اساســی
آن را افتخــارات ملــی ،فرهنگــی ،همدلــی ،همزبانــی و
همگرایــی تشــکیل میدهنــد.
محمــود طــرزی ،متولــد  1865میــادی در والیــت غزنــی،
فرزنــد غالممحمــد و نواســهی «رحــمدل خــان» کندهــاری
کــه جــد اعل ـیاش بــه حاجــی جــال خــان؛ رهــر قبیل ـهی
«محمــد زایــی» میرســد .مــادر محمــود طــرزی ،دخــر
شــیخ محمــد صالــح یكــی از شــهروندان ســوریه معرفــی
شــده اســت.
خانــوادهی محمــود طــرزی در حاکمیــت امیــر
عبدالرحــان خــان ،ماننــد ســایر تبعیدیــان بــه قلمــرو
ترکیــهی عثامنــی رانــده شــدند .موصــوف در تبعیــد بــه
فراگیــری زبانهــای خارجــی کوشــید و در دمشــق و
اســتانبول اقامــت گزیــد.
آموزشهــای ابتدایــی را در دامــن پــدر فراگرفــت.
آخونــدزاده مــا محمــد اکــرم هوتکــی نیــز یکــی از آمــوزگاران
طــرزی بــود .در جوانــی بــا فراگیــری علــوم در هنــد ،بغــداد،
دمشــق و اســتانبول ادامــه داد .از مطالعــهی کتابهــای
قلمــی هنــدی ،عربــی و ترکــی لــذت میبُــرد .قریحــهی
شــعری را از پــدر بــه ارث بــرده و پیــرو شــعر بیــدل بــود.
از عــراق بــه ســوریه رفــت و بــا ادبیــات عــرب آشــنا شــد.
از  21تــا 35ســالگی بــه مطالعــه ادامــه داد .نــگارش نــر
را ســودمندتر از شــعر میپنداشــت .بــه تألیــف کتابهایــی
چــون :دبســتان معــارف ،مجموعــهی مقــاالت اخالقــی و
حکــم ،از هــر دهــن ســخنی و از هــر چمــن ســمنی و ...
دســت یازیــد.
محمــود طــرزی ،بــه مطالب ـهی امیــر حبیباللــه خــان در
ســال  1901میــادی پاســخ مثبــت داد و بــه میهن بازگشــت
و بــه دعــوت متخصصــان تــرک ،در راه خدمتگــذاری بــه
کشــور کوشــید و بــا آنکــه اتهامــات نــاروای جعــل و تقلــب
بــه او و خانــوادهاش برچســب زده شــد؛ پــس از  23ســال در
غربــت ،بــا فامیلــش بــه وطــن برگشــت و در چهاردهــی کابــل
مســکن گزیــن شــد.
علیــا حــرت رسور ســلطانه؛ مــادر اماناللــه ،بــا خانــم
محمــود طــرزی روابــط دوســتانه و میانــهی خــوب داشــت.
بــا دخــران نامبــرده ،اظهــار محبــت و صمیمیــت میکــرد.
بــا توجــه بــه معضــل خانوادگــی ،آنــانرا بــه ده غوچــک ده
افغانــان ،در یکــی از منــازل دولتــی منتقــل و مقیــم گردانیــد و
دو شــهزاده ،دو دخــر طــرزی را بــه عقــد نــکاح شــان درآوردنــد.
سهم پیشکسوتان در مبارزات سیاسی
پوهانــد عبدالحــی حبیبــی ،بــه ایــن بــاور بــود كــه معلامن
هنــدی مبتكــر اشــاعهی معــارف عــری و علــوم طبیعــی در
افغانســتان بودنــد .ایــن داوری در حــق معلــان هنــدی از
آنجــا مطــرح میشــود كــه ایشــان مصــدر خدمــات شایســته
در کانونهــای آموزشــی و پرورشــی شــده انــد.
پیشگامــان اندیشــهی مرشوطیــت ،نامــهای جمعــی
نوشــتند و بــه وســیلهی پروفیســور غالممحمــد میمنهگــی،
بــه امیــر حبیباللــه خــان تقدیــم داشــتند كــه در آن از امیــر
تقاضــا شــده بــود تــا حكومــت بــه قوانیــن مرشوطیــت متكــی
شــود؛ ولــی بــه دلیــل توجیههــای غرضآلــود عــدهای ،امیــر
بــر پیشگامــان ایــن نهضــت خش ـمگین شــد .صدیقتریــن
آنــان از جملــه :لعلمحمــد خــان غــام بچــه ،جوهرشــاه
غوربنــدی ،محمدعثــان پروانــی و محمدایــوب خــان
پوپلزایــی را تیربــاران و بــه قتــل رســانید و باقــی در محابــس
ارگ و شــیرپور زندانــی شــدند کــه بعــد از حصــول اســرداد
اســتقالل ،از زندانهــا رهــا شــدند.
اندیش ـههای محمــود طــرزی در شــكلگیری مرشوطیــت
دوم ،ناشــی از رشایــط سیاســی و زمینههــای مشــرک
فرهنگــی و تاریخــی كشــورهایی چــون تركیــهی عثامنــی،
پــارس ،هنــد و افغانســتان بــود کــه مرشوطهخواهــی
همزمــان و بــا فاصلــهی كمــی از یکدیگــر داشــتند.

محمــود طــرزی کــه پایهگــذار نرشی ـهی مـُـــدرنی بــه نــام
«رساجاالخبــار افغانیــه» بــود ،نــه بــه صفــت یــک روش ـنفكر
تحصیــل کــرده ،عمدتــا بــه عنــوان یــک ژورنالیســت
رسشــناس معرفــی شــده و بــه او لقــب پــدر ژورنالیــزم اعطــا
شــده اســت .وی در ســن  46ســالگی بــا نامالیــات روبـهرو
شــد .ناپســند افتیــدن مطالــب رساجاالخبــار افغانیــه،
عــدم رضایــت اولیــای امــور هنــد بریتانیــوی از تبرصههــا و
مقالههــای انتشــار یافتــه ،مرتبــط بــه اســتقالل سیاســی ،در
آخریــن شــارهی آن بــه چــاپ رســید کــه در آن هیــچ گونــه
ضعــف و ناامیــدی وجــود نداشــت.

محمــود طــرزی ،متولــد 1865
میــادی در والیــت غزنــی،
فرزنــد غالممحمــد و نواس ـهی
«رحــمدل خــان» کندهــاری
کــه جــد اعلــیاش بــه حاجــی
جــال خــان؛ رهــر قبیلــهی
«محمــد زایــی» میرســد.
مــادر محمــود طــرزی ،دخــر
شــیخ محمــد صالــح یكــی از
شــهروندان ســوریه معرفــی
شــده اســت.
او واژههــای عــری را وارد رسودههــای خــود کــرد و یــک
سلســله نوآوریهــا در رساج االخبــار افغانیــه راه یافــت.
مقالههــای چــاپ شــدهی طــرزی در ایــن نرشیــه ،بــه تعــداد
 500اثــر تخمیــن زده شــده اســت .نامبــرده ،بــه حوزههــای
علمــی و فرهنگــی نیــر مترکــز داشــت .او نظامنامههــا را از
زبــان تـــرکی بــه فارســی ترجمــه کــرد 31 .عنــوان ترجمــه و
تألیــف بــه محمــود طــرزی نســبت داده شــده اســت.
در مــاه حــوت ســال  1297خورشــیدی ،خــر تــرور
امیــر حبیباللــه خــان در کلــه گــوش لغــان افغانســتان
موجــب شــد کــه محمــود طــرزی ،شــهزاده اماناللــه خــان
را در آغــوش بکشــد و بــه او اظهــار تأثــر کنــد .بعــد از
ابــراز هــمدردی و غمرشیکــی ،گفــت« :تـأثـــر مکــن ،حــاال
وقتــی عمــل و کار اســت ».گویــا محمــود طــرزی همــکاری
عملــیاش را بــه شــاه جــوان تعهــد ســ ُپرد!
محمــود طــرزی بــه جایــگاه زن در توســعهی جامعــه،
مشــاركت اجتامعــی ،سیاســی و تربیــت ســامل فرزنــدان
تأكیــد داشــت .موصــوف ،توجــه جــدی بــه اقشــار و
الیههــای محــروم جامعــه داشــت و از بیعدالتیهــای
حاكــم كــه شــکاف عمیــق اجتامعــی را بــه وجــود آورده بــود،

رنــج میبُــرد؛ بنــا بــر ایــن ،احساســات خویــش را در قالــب
داســتانها میریخــت.
او از عوامــل تأثیرگــذار در عقبماندگــی جامعــه بــه ایــن
نتیجــه رســیده بــود كــه نظــام سیاســی مطلــوب ،سیســتم
خالفتــی در مشــاركت مــردم بــوده و فقــط از طریــق تبدیــل
نظــام ســلطنتی مطلقــه بــه سیســتم ســلطنتی مرشوطــه،
آرزوهــا تحقــق مییابــد کــه در زمــان حیــات ،مــدت  8ســال
چنیــن نظامــی را نیــز تجربــه کــرد.
یکــی از اقدامهــای مؤثــر محمــود طــرزی ،معرفــی
گرایــش تدریــس مضمــون تاریــخ معــارص افغانســتان در
نهادهــای تعلیمــی و تحصیــات عالــی وامنــود شــده کــه
بــه ایــن وســیله ،موفــق بــه جلــب همکاریهــای علمــی،
فرهنگــی و اداری تعــداد زیــادی از دانشمنــدان نیــز
شــد .موصــوف بــا اســتفاده از تجــارب غنــی در مهاجــرت،
اندوختههــای وســیع علمــی و فرهنگــی را فــرا گرفــت و ایــن
گنجین ـهی فکــری را در راه ترقــی افغانســتان بــه کار بســت.
در افــکار او ،از دغدغههایــی چــون؛ ملیگرایــی ،نوگرایــی،
مبــارزه بــا خرافــات ،تــاش در رفــع عقبمانــی ،مســاعی
در برابــر بهرهکشــی ،اســتقرار مرشوطیــت ،تحولطلبــی و
همبســتگی کشــورهای اســامی ،دیــده میشــد.
وی بــه رشــتهی حقــوق و علــوم سیاســی عالقــهی مفــرط
داشــت .در ســن 54ســالگی ،بــر تــداوم همکاریهایــش،
یکبــار دیگــر ارصار میورزیــد .در مدتــی قریــب بــه یــک دهــه،
مســؤولیت وزارت امــور خارجــهی کشــور را بــر دوش داشــت.
طــرزی ،بــه انجــام کارهــای دشــوار پرداخــت و بــه دلیــل
فشــار جاســوسها مجبــور شــد درخواســت اســراحت دهــد.
بــه حیــث وزیرمختــار در فرانســه مقــرر شــد .بــه ایجــاد
ســفارت افغانســتان در شــهر پاریــس کشــور فرانســه اقــدام
کــرد و بــه امــور مشــکلتر کــه تأمیــن روابــط فرهنگــی
افغانســتان و فرانســه بــود پرداخــت .در سیاســت خارجــی،
طــرفدار حفــظ موازنــه بــا کشــورهای دوســت بــود.
همــراه بــا باستانشناســان فرانســوی و دســتاندرکاران
حــوزهی باستانشناســی بــرای کاوشهــای علمــی  -تاریخــی
وارد کابــل ،پایتخــت افغانســتان شــد .بــه همــکاری مالــی
حکومــت فرانســه بــه تأســیس لیســهی اســتقالل توفیــق
یافــت .در ایــن مرحلــه ،بنــا بــر نفــوذ جاســوسها ،مشــورههای
او کارســاز نیفتــاد و از صحن ـهی سیاســت کنــار رفــت.
نتیجه گیری:
در فرجــام میتــوان گفــت کــه محمــود طــرزی؛ اســاس
گــذار وزارت امــور خارجــهی افغانســتان بــود .طــی مــدت
 10ســال بــا ارائـهی مشــورههای ســامل و بــه دور از ح ُــــب و
بعــض ،شــاه را در امــر بســط و گســرش مناســبات منطقـهای
و بیناملللــی تشــویق و ترغیــب کــرد.
بــرای نخســتین بــار در ســطح جهانــی بــه معرفــی
افغانســتان تالشهــای گســرده کــرد .در بخشهــای
اجتامعــی ،مفکورههــای عــری ،اصالحــی و تجددگرایانــه
را پیشــکش کــرد کــه ایــن تحــوالت ژرف در برگیرنــدهی
مبــارزات اســتقاللطلبانهی مــردم هنــد ،جنبشهــای
مرشوطهخواهــی پــارس ،حاکمیــت قانــون و ضدیــت بــا
نظامهــای مطلقــه پنداشــته میشــد کــه الهامبخــش بــرای
مبــارزان نــامدار و گمنــام ایــن مــرز و بــوم شــد.
طــرزی ،بــه عنــوان پــدر ژورنالیــزم افغانســتان معرفــی
شــده اســت .او از چهرههــای تابنــاک در پایهگــذاری
کتابشناســی ملــی افغانســتان از جایــگاه ویــژهای علمــی
برخــوردار بــوده کــه آرشــیف ملــی مؤیــد ایــن ادعــا اســت.
محمــود طــرزی ،رسانجــام در ســال  1312خورشــیدی
 1933 /میــادی در اســتانبول ترکیــه جهــان هســتی را
وداع گفــت.
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داســتان چنــد اندیشــهی محــوری دارد کــه ایــن اندیشــههای
محــوری بــه نظــر خــودم ،درگیــری انســان بــا عشــق ،ســکس،
زندگــی و مــرگ اســت .چــه در شــعرها و چــه در داســتان،
بــه ایــن مــوارد بیشــر پرداختــه شــده و کوشــش شــده کــه
معنــاداری رابط ـهی انســان بــه خصــوص انســان معــارص را بــا
ایــن مــوارد نشــان بدهــد .شــخصیتهایی کــه در داســتان یــا
در شــعر وجــود دارنــد ،درگیــری آنهــا را بــا عشــق ،ســکس،
زندگــی و مــرگ نشــان بدهــد .از ایــن رو ،کارهــای مــن
طبعــا خوانندههایــی را بیشــر جلــب خواهــد کــه همچــون
درگیریهــا و عالقهمندیهایــی را دارنــد.
صبــح کابــل :عــدهای مدعــی انــد کــه مخاطــب شــعر و مــن
ادبــی ،مخاطــب خــاص اســت؛ مخاطــب ادبیاتــی کــه شــا
تولیــد میکنیــد ،بیشــر چــه کســانی اســتند؟
یعقــوب یســنا :مــن بحــث مخاطــب در ادبیــات را مــورد
ســؤال قــرار میدهــم .آیــا شــعر و داســتان بایــد بــرای
مخاطبــان خاصــی نوشــته شــود؟ آیــا چنیــن مخاطبانــی
وجــود دارد؟ آیــا شــعر و داســتان هــدف خاصــی دارد کــه بایــد
مخاطــب خاصــی داشــته باشــد؟ مــن فکــر میکنــم کــه شــعر
و داســتان مخاطــب خــاص یــا اســتفادهی خاصــی نــدارد.
هــر کســی خوانــد و بــه دســت هــر کســی کــه قــرار گرفــت و
نوعــی رابط ـهی وجــودی و هستیشناســانه بــا اثــر پیــدا کــرد،
اثــر را میخوانــد و خواننــدهی اثــر اســت .بعــد از خوانــدن،
آنهــا میتواننــد خــود شــان را مخاطــب اثــر فــرض کننــد؛
یعنــی بگوینــد کــه بــا درگیریهــای ذهنــیای کــه مــن دارم،
ایــن اثــر بــرای مــن نوشــته شــده اســت؛ زیــرا بــا مــنِ خواننــده
رابطــه برقــرار میکنــد .از ایــن جهــت ،بحــث مخاطــب متــام
اســت و بــا خوانندههایــی متفــاوت و زیــادی اثــر ادبــی روب ـهرو
اســت کــه در زمانهــا و جغرافیــای متفــاوت میتوانــد روبــهرو
شــود .شــاید موالنــا مثنــوی را بــرای عــدهی مشــخصی رسوده
باشــد ،ولــی امــروز یــک همجنسگــرا در امریــکا میخوانــد
و تصــور میکنــد کــه مخاطــب موالنــا مــا بودیــم .بنــا بــر ایــن،
بحــث خواننــده و مخاطــب تغییــر میکنــد .ایــن کــه مــا بــه
مخاطــب در ادبیــات تأکیــد میکنیــم بیشــر دیــدگاه قــرن
 18تــا قــرن  19اســت .یــک نــوع نخبهگرایــی در مخاطــب
ادبیــات و برداشــت از ادبیــات وجــود داشــت؛ امــا امــروز چنیــن
چیــزی نیســت .امــروز مــا افــراد متخصــص در رشــتههای
متفــاوت داریــم و طــرف دیگــر ،کل افــراد جامعــه اســتند کــه
میتواننــد مرصفکننــده و خواننــدهی ادبیــات باشــند .در
جامعههــای پیشرفتــه ،همــه باســواد و خواننــدهی آثــار ادبــی
اســتند .بــرای آثــار ادبــی منیتوانیــم مخاطبــان خاصــی را کــه
تخصــص خاصــی داشــته باشــند ،در نظــر بگیریــم .بحــث مــن،
بحــث هــر مردمــی هــم نیســت .هــر مردمــی ،بحــث تجارتــی
کار اســت کــه چگونــه مــردم را بکشــاند بــه ســمت اثــر هــری
و چگونــه بــه فــروش برســد .ایــن کــه چگونــه اثــر بــه فــروش
برســد ،بــه نظــر مــن بحــث نــارش اســت؛ نــه بحــث ایــن کــه
نویســنده بــرای مخاطــب یــا گــروه خاصــی نوشــته باشــد.
صبــح کابــل :گفتیــد بیشــر دنبــال معنــا اســتید در
نوشــن؛ میخواســتم بپرســم ،در شــعر کــه بیشــر خــودش
اتفــاق میافتــد ،تعییــن معنــا از طــرف شــاعر بــر شــعر تحمیــل
میشــود یــا شــعر خــودش در شــکلگیری معنــا نقــش دارد؟
یعقــوب یســنا :در شــعر نیــز شــاعر ،ایــده ،تصــور یــا تخیــل
خــود را دارد؛ یعنــی در رابطـهای کــه بــا جهــان یــا چیــزی قــرار
میگیــرد ،طبعــا شــاعر دچــار یــک ایــدهی هــری میشــود.
ایــن ایــدهی هــری اســت کــه در زبــان اتفــاق میافتــد و بــه
شــعر تبدیــل میشــود .نظــر ســنتی در مــورد شــعر و معنــای
شــعر ایــن اســت کــه شــعر و معنــای شــعر خودجــوش اســت و
الهــام میشــود .امــا تصــورم در رسایــش شــعر ایــن اســت کــه
شــاعر در یــک فضــا یــا ایــدهای قــرار میگیــرد کــه موجــب
پیشفرضــی میشــود و ایــن پیشفــرض میخواهــد خــود را
پرتــاب و بیــان بکنــد .در موقــع بیــان ایــن پیشفــرض ،مــن بــه
عنــوان یــک شــاعر ،کوشــش میکنــم کــه معنــای مــورد نظــر
خــود را بــر شــعر تحمیــل کنــم .از ایــن جهــت ،شــعرهایی کــه
مــن گفتــم ،بیشــر معناگــرا شــده اســت و منتقــدان هــم نظــر
شــان ایــن اســت کــه جنبههــای جوششــی و هــری شــعر،
قربانــی معنایــی شــده اســت کــه شــاعر خواســته ،برداشــت
خــودش را بــر شــعر تحمیــل کنــد.

صبــح کابــل :میخواســتم بفهمــم کــه چقــدر میتــوان
دنبــال نســبیت بــود در معناهایــی کــه از طــرف شــا بــر
شــعر تحمیــل میشــود و شــعر معناگرایــی کــه شــا تولیــد
میکنیــد ؟
یعقــوب یســنا :هنگامــی کــه از معنــا در شــعر یــا مــن
ادبــی صحبــت میکنیــم؛ شــاعر یــا نویســنده میگویــد کــه
مــن معناگــرا اســتم ،اینجــا بحــث پســتمدرنیزم منتفــی
میشــود؛ یعنــی در پســتمدرنیزم ،تأکیــد بــر معنــا یــا
معناگرایــی وجــود نــدارد .اگــر تصــوری خواننــده یــا مخاطــب
از معنــا دارد ،ایــن تصــور او اســت نــه ایــن کــه شــاعر یــا
نویســنده قصــد تولیــد معنایــی را در کار خــود داشــته یــا معنــای
مشــخصی را میخواســته منتقــل بکنــد .از ایــن جهــت بحــث
رابطــهی کارهــای مــن بــا پســتمدرنیزم منتفــی اســت؛ ولــی
در بــارهی ایــن کــه معنــای مــن یــا شــعر مــن یــا هــر مــن
ادبـیای ،قطعــی اســت یــا نســبی ،در کل معنایــی کــه در مــن
ادبــی ارائــه میشــود نســبی اســت .ایــن برخــورد خوانندههــا
اســت کــه معناهــا را مشــخص میکننــد .اگــر خوانندههــا
معنــای ذهنــی شــان قطعیتگــرا بــود ،در معنــای مــن ادبــی،
برچســب قطعــی میزننــد و اگــر نســبیگرا بودنــد ،معنــا را
نســبی تصــور میکننــد .مثــا تعــدادی شــعر حافــظ را عرفانــی
فکــر میکننــد و تعــدادی هــم شــعر حافــظ را عرفانــی تصــور
منیکننــد و مدعــی انــد کــه میتوانــد معناهــای متفاوتــی را
برســاند .اینجــا بحــث ایــن نیســت کــه حافــظ معنــای خــاص
یــا قطعــیای را در شــعر گنجانــده باشــد ،بحــث خوانندههــا
اســت کــه چــه تصــور ذهن ـیای دارنــد از معنــا .از ایــن جهــت،
معنــای مــن قطعــی نیســت و بــرای مــن هــم چنیــن نیســت کــه
کوشــش کنــم معنــای خاصــی را بــا شــدت خاصــی تبلیــغ کنــم؛
بلکــه معنایــی در کار منتقــل یــا پیشفــرض گرفتــه میشــود.
شــخصا خــود مــن در ادبیــات چــه در مــن ادبــی و چــه در نقــد،
مخالــف قطعیگرایــی اســتم .تصــور مــن ایــن اســت کــه بــه
انــدازهی خوانندههــا ،میتــوان از مــن ادبــی معنــا در نظــر
گرفــت .ایــن برداشــت بیشــر برداشــت نقــادی پساســاختارگرا
اســت.
صبــح کابــل :از نقــد ادبــی گفتیــد؛ کتابهــا و مقاالتــی
هــم در ایــن مــورد نوشــتید .از وضعیــت نقــد در افغانســتان
بگوییــد کــه چقــدر توانســته اســت در ادبیــات افغانســتان نقــش
داشــته باشــد؟
یعقــوب یســنا :در بــارهی نقــد ادبــی تعــدادی از دوســتانی
کــه مصاحبههایــی در روزنامههــا انجــام دادنــد و نوشــتند ،دو
نظــر مشــخص را ارائــه کــرده انــد .تعــدادی میگوینــد کــه در
افغانســتان هیــچ نقــدی وجــود نــدارد و تعــدادی هـم میگوینــد
کــه نقــد هســت؛ امــا نقــد درســت و نقــد کارا و کاربــردی
نیســت .مــن فکــر میکنــم کــه ایــن دو حکــم کــه هســت یــا
نیســت ،درســت و چنــدان دقیــق نیســت .در افغانســتان ،نقــد
جســته و گریختــه بــوده و لیکــن بــه گفتــان نقــادی تبدیــل
نشــده؛ یعنــی دوامدار نبــوده .چــه بــه صــورت کتبــی و چــه بــه
صــورت جلســات ادبــی .بنــا بــر ایــن ،وقتــی یــک کار ادبــی بــه
خصــوص کار نقــادی دوامدار برگــزار منیشــود ،تأثیرگــذاری
چندانــی بــر ادبیــات ،مــن ادبــی و بــر فهــم و معنــای مــن
ادبــی منیتوانــد داشــته باشــد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه
بــه گفتامنهــای نقــادی مــدرن و بــه نظریههــای ادبــی مــدرن
چنــدان رابطــه برقــرار منیکنــد نقــادی مــا .از ایــن نــگاه،
نقــادیای کــه وجــود دارد ،نقــادی مســتمر ،ســودمند و قابــل
اســتفاده نیســت .درســت اســت کــه نقــد ادبــی و تولیــد مــن
ادبــی رابطـهی دوســویه دارد؛ یعنــی وقتــی یــک اثــر ادبــی خوب
تولیــد میشــود ،میتوانــد نقدهایــی زیــادی را برانگیزانــد و
نظریههــای زیــادی را بــه طــرف خــود جــذب کنــد و همیــن طــور
نقــد ادبــی هــم میتوانــد بــه پرمحتواشــدن ،عمــق یافــن و
اصــاح شــدن مــن ادبــی کمــک کنــد .بــه خصــوص در جهــان
معــارص و مــدرن ،ادبیــات بــدون نقــد ادبــی را تجربــه و دیــده
منیتوانیــم .معمــوال نقــد ادبــی و مــن ادبــی بــا هــم اســتند.
البتــه نقــد ادبــی در گذشــته بــا تعبیــری کــه مــا امــروز از آن
داریــم وجــود نداشــته اســت .نقــد ادبــی یــک فعالیــت آگاهانــه،
علمــی و دانشــگاهی اســت .درســت اســت کــه همیشــه
دانشــگاهی نیســت و آماتــور هــم اســت؛ امــا کســانی کــه نقــد
انجــام میدهنــد ،بایــد تخصــص علمــی و تحصیلــی داشــته
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اشــاره :یعقــوب یســنا دانشــجوی دکتــورای ادبیــات فارســی
اســت .از یســنا تــا هنــوز دو مجموعــه شــعر بــه نامهــای «مــن
و معشــوق ماقبــل تاریــخ» و «در غیبــت» ،یــک داســتان بلنــد
بــه نــام «در برگشــت بــه مــرگ» و یــک داســتان کوتــاه بــه نــام
«در دیــدار بــا موجــودات فضایــی چــه گذشــت» و کتابهایــی
بــه نــام «واژههــای عربــی در شــاهنامه»« ،بررســی اســطورههای
اوســتایی در شــاهنامه»« ،مقدمــهای بــر فردوسیشناســی و
شــاهنامهپژوهی»« ،خوانــش مــن»« ،داناییهــای ممکــن
مــن» و «نــگارش و روش تحقیــق» چــاپ شــدهاســت.
صبح کابل :چطور شد که دنبال ادبیات رفتید؟
یعقــوب یســنا :عالقهمنــدی مــن بــه ادبیــات از اســاطیر و
داســتانهای پهلوانــی آغــاز شــد .از وقتــی کــه بــا داســتانها
شـهنامهی فردوســی در روســتا آشــنا شــدم ،فریفتــه و شــیفتهی
داســتانهای اســاطیری و پهلوانــی شــهنامه شــدم .از
هامنجــا بــود کــه بــه جهــان ادبیــات پرتــاب شــدم.
صبــح کابــل :برخــی از شــاعران فکــر میکننــد ،وقتــی
شــعر میرساینــد ،نبایــد داســتان بنویســند .فکــر میکننــد
همزمــان پــرورش دو ســوژ ه در زبــان لکنــت بــه وجــود م ـیآورد.
میخواهــم نظــر شــا را داشــته باشــم کــه شــعر میرساییــد،
داســتان مینویســید و نقــد ادبــی نیــز مینویســید؛ در کــدام
یکــی از اینهــا خــود تــان را بیشــر میبینیــد؟
یعقــوب یســنا :برداشــت مــن از ادبیــات تولیــد معنــا اســت؛
یعنــی بیشــر در تولیــد مــن ادبــی دنبــال معنــا اســتم .تصــور
میکنــم کــه خوانندههــا و مخاطبهــا نیــز از اثــر معنــا
میخواهنــد .ســخن شــا درســت کــه برخیهــا فقــط شــعر
کار میکننــد ،برخیهــا فقــط داســتان و برخیهــا هــم فقــط
نقــد .امــا مــن فکــر میکنــم کــه مــرز مشــخصی بیــن شــعر،
داســتان و یــا نقــد وجــود نــدارد .منظــورم از مــرز مشــخص،
ایــن اســت کــه در رسودن شــعر یــا نوشــن داســتان و نقــد،
چنیــن دســتهبندیای وجــود نــدارد کــه کســی وقتــی شــعر
گفــت ،منیتوانــد داســتان بنویســد .طبعــا هنــگام رسایــش
شــعر و داســتان برخــورد انســان بــا زمــان ،اشــیا و بــا زندگــی
میتوانــد تفــاوت کنــد .مثــا شــعر بــرای مــن ،لحظههــای
بســیار گــذرا اســت؛ لحظههــای گذرایــی کــه در مقابــل
احساســی از طبیعتــی یــا چیــزی قــرار میگیــرم ،کوشــش
میکنــم کــه ایــن لحظــات گــذرای معنــادار بــه مــن تبدیــل
شــود کــه ایــن مــن شــعر اســت؛ مشــخص ،کوتــاه و فــرده
اســت .امــا داســتان ،معنــا و محتــوای تحلیلــی و روایتــی
میخواهــد و در ضمــن زمــان زیــادی بــرای نوشــن نیــاز دارد.
شــا بــرای یــک داســتان ،شــش مــاه ،یــک ســال یــا دو ســال
وقــت میگذاریــد کــه بــه فکــر بیشــر نیــز نیــاز دارد .در شــعر
یــک شــاعر پنــج دقیقــه فکــر میکنــد؛ ولــی در داســتان ،حــد
اقــل وقتــی کــه داســتان مینویســی ،قبــل از داســتان هــم
فکــر کــردهای؛ مثــا اگــر داســتانی را در شــش مــاه بنویســی،
حــد اقــل شــش مــاه یــا یــک ســال پیــش از نوشــتنش نیــز فکــر
کــردهای .بنابرایــن ،نگــرش و جهانبین ـی نویســنده نســبت بــه
شــعر در داســتان بیشــر میتوانــد عمــق و وســعت پیــدا کنــد.
قصــدا ارزشگــذاری بیــن شــعر و داســتان نــدارم امــا داســتان
گنجایــش هستیشناســی مخصــوص بــه خــود را دارد .بــه ایــن
خاطــر در ایــن دو ســه ســال بیشــر درگیــر داســتان شــدهام.
صبــح کابــل :اگــر شــعر را حاصــل لحظــات زودگــذر بدانیــم
کــه خــودش میآیــد و داســتان را حاصــل تفکــر ،آیــا میتــوان
گفــت کــه شــعر شــا را مینویســد و شــا داســتان را؟
یعقــوب یســنا :شــعر بیشــر لحظههــای گــذرای عاطفــی
و احساســی اســت .بنابرایــن میتــوان هنــوز از الهــام در شــعر
ســخن گفــت؛ یعنــی الهــام میتوانــد هــان وضعیــت احســاس
شــاعرانه باشــد .امــا داســتان بــا تفکــر و تعمــق بیشــر همــراه
اســت ،نویســنده بایــد یــک ســال یــا بیشــر و کمــر در فضایــی
قــرار بگیــرد تــا بتوانــد شخصیتســازی و حادثهســازی کنــد تــا
اثــر را بنویســد .تعــدادی از نویســندههایی در مصاحبههــای
خــود گفتــه انــد کــه مــن از قبــل فکــر منیکنــم و موقعــی کــه
مینشــینم داســتان بنویســم ،داســتان خــودش میآیــد و
خــودش را بــه گون ـهای مینویســد .مــن شــخصا فکــر میکنــم
کــه داســتان نوشــن یــک کار تجربــی اســت و بــه فکــر نیــاز
دارد .بایــد فکــر کنــی تــا داســتان را بنویســی و بــار بــار تجدیــد
نظــر و بازنویســی کنــی .داســتان زمــان بیشــر ،اندیشــهی
بیشــر و جــو ذهنــی بــه مراتــب بیشــر از شــعر الزم دارد.
صبــح کابــل :آیــا میتــوان اندیشـهی مشــخص و مرکــزیای
را در کارهــای تــان کــه خواننــده بــه عنــوان جهانبینــی
نویســنده بشناســد ،دنبــال کــرد؟ هســتهی مرکــزی فکــری تــان
چــه بــوده؟
یعقــوب یســنا :هــر چنــد موضــوع مخاطــب یــا برداشــت
مخاطــب را منیتــوان ســنجش کــرد کــه مخاطــب از
نویســنده ،از داســتان نویســنده و از شــعر شــاعر چــه توقــع
و چــه پیشفرضــی دارد .بعضــی از مخاطبهــا ممکــن در
یــک رســانهی مجــازی دیــدگاه خــودش را رشیــک بســازد؛ امــا
نویســنده منیدانــد کــه کــی اثــرش را میخوانــد .مــا مخاطــب
و خواننــده؛ مخاطــب بیشــر شــامل ایــن پیشفــرض میشــود
کــه شــا بــرای کــی مینویســید؛ چنیــن پیشفرضــی در
بــارهی خواننــده وجــود نــدارد کــه کــی اثــر را میخوانــد؟ و
چــرا میخوانــد؟ بنــا بــر ایــن مــن فکــر میکنــم کــه منظــور از
مخاطــب بیشــر در ادبیــات ســنتی مطــرح بــوده کــه نویســنده
یــا شــاعر ،بــرای افــراد یــا گروههــای مشــخصی و بــا منظــور
مشــخصی مینوشــته .امــا در ادبیــات معــارص مــا بــا خواننــده
روبــهرو اســتیم تــا مخاطــب .مــن مخاطبــی را در نوشــتههایم
پیشفــرض منیگیــرم .کارهــای مــن بــه خصــوص در شــعر و

باشــند کــه بتواننــده نقــد کننــد .از ایــن جهــت کــه نقــد ادبــی
یــک کار آگاهانــه اســت ،بیشــر بــه نهادســازی و شبکهســازی
ارتبــاط میگیــرد.
صبــح کابــل :برداشــت تــان از صداقــت و تعهــد در نوشــن
چیســت؟ در جامعــهی ادبــی افغانســتان چقــدر میتوانیــم
دنبــال ایــن دو ویژگــی باشــیم ؟
یعقــوب یســنا :بــه نظــر مــن یــک نویســنده یــا شــاعر ،بایــد
بــه کار خــود صــادق و متعهــد باشــد .صداقــت در آنچــه را
کــه میخواهــد بیــان کنــد ،داشــته باشــد؛ امــا تعــدادی ایــن
صداقــت و تعهــد را طــور دیگــری بیــان میکننــد کــه شــاعر
و نویســنده متعهــد بــه جامعــه باشــد و تعهــد روش ـنفکرانه در
قبــال جامعــه داشــته باشــد .بتوانــد روشــنگری در جامعــه
داشــته باشــد ،دولــت را تغییــر بدهــد ،سیاســت را تغییــر
بدهــد و از ایــن حرفهــا .معمــوال ایــن حرفهــا کاس ـبکارانه
و تجارتــی اســتند .تعــدادی بــا ایــن حرفهــا ،از ادبیــات،
داســتان ،شــعر و نــام ادبیــات ،ســوء اســتفاده و فســاد کردنــد؛
امــا چــه چیــزی تولیــد کردنــد؟ چیــزی تولیــد نکردنــد؛ نــه
داســتانی ،نــه شــعری ،نقــدی ،نــه کتابــی و نــه جلســههای
ادب ـی تاثیرگــذاری .فقــط بــا ایــن شــعار کــه شــاعر تعهــد دارد
و نویســنده تعهــد دارد و مــا حکومــت و سیاســت را تغییــر
میدهیــم ،جایــی اجتامعهــای شــکل دادنــد کــه ایــن کارهــا
ربطــی بــه ادبیــات نــدارد .کار شــاعر و نویســنده ،تولیــد مــن
اســت و ایــن کــه تولیــد مــن بــر جامعــ ه یــا خواننــده چــه
تأثیــری میگــذارد ،بعــد از چــاپ و انتشــار یــک اثــر دیــده و
درک میشــود.
صبــح کابــل :ادبیــات معــارص بــرای افغانســتان امــروز چــه
کاری میتوانــد بکنــد؟
یعقــوب یســنا :مــن فکــر میکنــم کــه ادبیــات کار خاصــی
را در جامعــه منیکنــد؛ امــا مــواردی کــه در جامعــه دیــده
نشــده و مــواردی کــه قــدرت ،تاریــخ و یــا رســانههای دیگــر بــه
آن توجــه نکــرده اســت ،ادبیــات یــا کار ادبــی میخواهــد کــه
آن مــوارد نامکشــوف یــا ندیــده شــده و یــا بیتوجهــی شــده را
بازتــاب بدهــد و بتوانــد آن بخشهــای زندگــی را کــه از چشــم
نهادهــای رســمی بــاز مانــده ،بیــان و بــه نســلهای بعــدی
انتقــال بدهــد .در ضمــن رابطــهی معنــاداری از نســلهای
بــری یــا از روزگار خــود در بــارهی زندگــی و ســایر مناســبتها
ادبیــات میتوانــد ارائــه کنــد کــه مــا بــا خوانــش ایــن آثــار
ادبــی ،رابطــهی معنــادار انســان را بــا روزگارش بــاز مییابیــم
کــه انســان در روزگارش چگونــه فکــر میکــرده؟ چــه رابط ـهی
عاطفـیای بــا جهــان و زندگــی داشــته اســت .بیشــر برداشــت
مــن از ادبیــات ،برداشــت هــری و هستیشناســانه اســت کــه
جنبههــای نامکشــوف زندگــی را میخواهــد برجســته بســازد.
صبــح کابــل :وضعیــت امــروز افغانســتان چــه نقشــی بــر
ادبیــات داشــته اســت؟ چقــدر توانســته اســت بــر ادبیــات تأثیــر
بگــذارد و ادبیــات چقــدر توانســته اســت آن را بــه مــن ادبــی
تبدیــل کنــد؟
یعقــوب یســنا :معمــوال ادبیــات بــا جامعــه رابطــه دارد؛ نــه
رابطــهی یکســویه یــا دوســویهی مشــخص؛ بلکــه رابطــهی
چندســویهی معنــادار و منادیــن .جامعــه بــر ادبیــات تأثیــر
میگــذارد و همیــن طــور ادبیــات هــم میتوانــد کــه بــر جامعــه
تأثیرهــای عاطفــی ،روحــی ،زیباییشناســی و ذوقــی خــود
را بگــذارد .ادبیاتــی کــه در یــک روزگار بتوانــد شــکل بگیــرد،
طبعــا از روزگار خــود چشــمانداز معنــادار و منادیــن را ارائــه
خواهــد کــرد کــه بــا تاریــخ و ســایر رســانههایی کــه از آن
روزگار بــه مــا اطالعــات ارائــه میکنــد ،تفــاوت دارد؛ یعنــی
آن چشــماندازی نخواهــد بــود کــه در تاریــخ رســمی نوشــته
شــده اســت و یــا در یــک رســانه ثبــت و گــزارش شــده ،بلکــه
یــک چشــمانداز معنــادار و منادیــن قابــل تأویــل و تفســیر
را از روزگار خــود ارائــه خواهــد کــرد .متأســفانه بعضــی از
عرصهــا و زمانهــا ادبیــات خــود را نــدارد و یــا ادبیاتــی در آن
عرصهــا بازتــاب پیــدا منیکنــد کــه بتوانــد رابطــهی منادیــن
و معنــاداری بــا روزگار خــود ایجــاد کنــد و مــن ادبــی تولیــد
شــود .مــن منیتوانــم واقعــا قضــاوت کنــم کــه مــا توانســته ایــم
از روزگار خــود رابطـهی معنــادار و یــا منادینــی در ادبیــات ارائــه
کنیــم تــا بتوانــد چشـماندازی را بــرای آینــده انتقــال بدهــد کــه
نســل بعــدی ایــن منتهــا را بــه عنــوان ادبیــات بپذیــرد و بــا آن
ارتبــاط معنــادار برقــرار کنــد.
صبــح کابــل :نوشــن در افغانســتان نــان نداشــته اســت؛ این
در زندگــی شــا چقــدر توانســته شــا را از نوشــن دور کنــد؟
یعقــوب یســنا :نبــود یــا کمبــود خواننــده ارتبــاط میگیــرد
بــه فقــر فرهنگــی؛ فقــر فرهنگــی ارتبــاط میگیــرد بــه نبــود
امنیــت ،نبــود آســایش و ســطح تحصیلــی افــراد جامعــه .تــا
ســطح تحصیلــی جامعــه بــاال نــرود ،نبــود امنیــت برطــرف نشــود
و آســایش بــه وجــود نیایــد ،فقــر فرهنگــی برطــرف منیشــود.
در چنیــن وضعیتــی ،نبایــد توقــع داشــت کــه یــک هــزار کتــاب
یــک نویســنده یــا شــاعر بــه فــروش بــرود .جامعــه ،نیازهــای
اولیــه و رضوریای دارد کــه بایــد بــه آنهــا برســد .موقعــی کــه
نیازهــای اولیــه در جامعــه برطــرف شــد ،بعــد افــراد جامعــه بــه
مباحــث هــر و ادبیــات توجــه میکننــد و عالقــه میگیرنــد کــه
بــرای هــر و ادبیــات هزینــه کننــد؛ در غیــر آن ،نــه منطقــی
اســت و نــه نیــاز احســاس میشــود کــه کســی از شــکم خــود
بزنــد و کتــاب بخــرد ،فرزنــد خــود را گرســنه بگــذارد و کتــاب
بخوانــد .تــا ایــن بســرها تغییــر نکنــد و فقــر فرهنگــی برطــرف
نشــود ،توقــع ایــن کــه شــعر و داســتان اعتبــار کاال پیــدا کنــد
و پیامــد اقتصــادی داشــته باشــد و شــاعری و نویســندگی
اعتبــار شــغلی پیــدا کنــد ،چنــدان ممکــن بــه نظــر منیرســد.
مــن درگیــر نوشــن اســتم؛ ایــن درگیــری هستیشناســانه
باعــث میشــود کــه بنویســم .بنابرایــن بــرای نوشــن ،توقــع
آب و نــان نــدارم .ممکــن اگــر خیلــی فوقالعــاده بــه آب و نــان
میرســیدم ،از نوشــن دســت میکشــیدم .بــه هرصــورت فکــر
میکنــم درگیــر هستیشناســانهی نوشــن موجــب میشــود
کــه بنویســم.
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سال اول

زهرا سیاس
هــر پــدر و مــادری ایــن حــق را دارد تــا آن طــور کــه فکــر
میکنــد ،فرزنــدش را بــزرگ و تربیــت کنــد؛ امــا متــام والدیــن
درک و شــناخت کافــی از چگونگــی تربیــت کــودک خــود
ندارنــد .خیلــی از والدیــن بــه طــور ناخواســته ،بــه دالیــل
مختلــف تربیــت خشــن و رفتارهــای پرخاشگرانــه بــا کــودک
خــود نشــان میدهنــد .ایــن پرخاشگــری در بیشــر وقتهــا
ادامــه مییابــد؛ چــرا کــه بســیاری از والدیــن از الگــوی رفتــاری
پرخاشگرانــه یــا نامطلــوب خــود آگاه نیســتند .خیلــی از آنهــا
عواقــب ســوء رفتــار بــا کــودک خــود را منیداننــد .بســیاری
دیگــر از مشــکالت ارتبــاط بــا کــودک خــود آگاه انــد؛ امــا راههــای
مناســب بــرای بهبــود ارتبــاط را بــه خوبــی منیشناســد .آگاهــی
از فرزندپــروری مناســب ،شــناخت تربیــت پرخاشگرانــه و
یادگیــری بهبــود رفتــار بــا کــودک ،بــرای رشــد ،تحــول و ســامت
روان کــودک بســیار مفیــد اســت.
والدینــی کــه از مهارتهــای تربیتــی آگاهــی کافــی ندارنــد،
از خشــونت و پرخاشگــری بیشــر اســتفاده میکننــد.
پرخاشگــری ،معمــوال الگویــی از رفتارهــا و اعــال اســت کــه
در ایجــاد ارتبــاط مؤثــر بیــن کــودک و والدیــن لطمــه میزنــد.
والدیــن پرخاشگــر ،مســائل را در کوتاهمــدت ممکــن اســت
حــل کننــد؛ امــا بــر چگونگــی رشــد و تطبیــق بــا مشــکالت در
بزرگســالی کــودکان ،اثــر مخربــی میگــذارد.
ویژگیهای تربیت پرخاشگرانه
تربیــت پرخاشگرانــه میتوانــد بــه شــکلهای مختلــف
باشــد .پرخاشگــری شــامل کالمــی (تحقیــر کــردن ،مســخره
کــردن ،فحــش دادن ،داد زدن) و جســمی (لتوکــوب ،کنــرل
بیــش از حــد جســمی و  )...اســت .بــر اســاس مطالعــات،
کودکانــی کــه در معــرض پرخاشگــری والدیــن قــرار گرفتــه
انــد ،بیشــر احتــال دارد کــه پرخاشگــری در کودکــی و
بزرگســالی نشــان دهنــد .برخــی ویژگیهــای رفتــاری والدیــن
پرخاشگــر عبــارت اســت از:
• اجرای اعامل تربیتی بیش از حد خشن.
• به کار بردن تنبیههایی که کودک را تحقیر میکند.
• ایجاد ترس برای کنرتل کودک.
• جیغ و داد کردن بر رس کودک.
• بدرفتاری یا تنبیه بدنی مثل لتوکوب کردن.
دالیل پرخاشگری والدین
والدیــن در برخــی رشایــط ،بیشــر احتــال دارد کنــرل خــود
را از دســت بدهنــد .اطــاع از روشهــای کنــرل خشــم در مقابــل
کــودکان و شناســایی موقعیتهــای تنــشزا ،بــه شــا کمــک
میکنــد تــا از تشــدید و بدتــر شــدن اوضــاع جلوگیــری کنیــد.
• جدایــی والدیــن یــا مشــکالت ارتباطــی و تنــش زیــاد بیــن
والدیــن.
• رشایط بد اقتصادی و محیطی.
• ســبک شــخصیتی یــا مشــکالت والدیــن ،مثــل عصبــی و
تحریکپذیــر بــودن.
• مشــکالت رفتــاری یــا روانــی کــودک مثــل ابتــا بــه
بیشفعا لــی .
• والدینــی کــه خــود در کودکــی مــورد ســوء رفتــار تربیــت
خشــن قــرار گرفتــه انــد.
تأثیرات پرخاشگری والدین بر کودک
پرخاشگــری و دعواهــای والدیــن میتوانــد تأثیــرات منفــی
کوتاهمــدت و درازمــدت زیــادی بــر کــودک بگــذارد .برخــی از
اثرهــای منفــی پرخاشگــری والدیــن شــامل مــوارد زیــر اســت:
• افزایش مشکالت رفتاری در کودکان.
• مشکالت تحصیلی و افت تحصیلی.
• گوشهگیری و کنارهگیری اجتامعی.
• کاهــش اعتــاد بــه نفــس کــودک و افزایــش احســاس
بیارزشــی و احســاس گنــاه.
• افزایــش احتــال ایجــاد اختاللهایــی مثــل اضطــراب،
افرسدگــی در کــودکان و مشــکالت رفتــاری
• ایجــاد مشــکل در روابــط اجتامعــی ،ســازگاری و تأثیــر
منفــی بــر روابــط در بزرگســالی.
• یادگیــری پرخاشگــری و ایجــاد رفتارهــای پرخاشگرانــه
در کودکــی و در روابــط بزرگســالی.
• افزایــش احتــال ســوء رفتــار و تربیــت پرخاشگرانــه بــا
کــودک خــود در بزرگســالی.
راههای مقابله با پرخاشگری در والدین
برخــی والدیــن بــه دلیــل رشایــط محیطــی یــا ویژگیهــای
فــردی ،ممکــن اســت تربیــت خشــن یــا رفتارهــای پرخاشگرانهی
بیشــری نســبت بــه کــودک خــود داشــته باشــند .بــه کارگیــری
نــکات تربیتــی فرزنــدان و اســتفاده از برخــی راههــا بــرای مقابلــه
بــا پرخاشگــری والدیــن کــه در ادامــه رشح داده ایــم ،مفیــد
خواهــد بــود.
• یادگیــری تنظیــم هیجــان و مدیریــت خشــم ،بــا روشهایــی
مثــل خوانــدن کتــاب ،متریــن مدیریــت و مشــاوره گرفــن.
• افزایــش آرامــش و روحیــهی مثبــت بــا روشهایــی مثــل
ورزش ،یــوگا و موســیقی آرامبخــش.
• افزایــش ارتبــاط مثبــت بــا کــودک ،وقتگذرانــی بــا کــودک
و انجــام فعالیتهایــی مثــل بازیهــای تعاملــی ،قصهگویــی،
بیــرون رفــن بــا کــودک ،نشــان دادن محبــت بــا رفتارهایــی
مثــل در آغــوش گرفــن کــودک ،نــوازش کــردن و تشــویق کــردن
کــودک ،احــرام بــه کــودک و گــوش دادن بــه او.
• شــناخت ویژگیهــا و توانمنــدی کــودک و تعدیــل کــردن
انتظــارات از کــودک.
• شــناخت علــت پرخاشگــری مثــل مشــکالت ارتباطــی بــا
همــر یــا خانــواده ،فشــارهای روانــی ،اختاللهــای اضطرابــی،
الگوهــای رفتــاری آموختــه شــده یــا ویژگــی عصبــی بــودن،
تحریکپذیــری و ...ســپس تــاش بــرای حــل علــت زیربنایــی،
بــا گرفــن کمــک تخصصــی.
بــا توجــه بــه مــواردی کــه در بــاال بــه آن اشــاره کــردم ،بهــر
اســت کــه والدیــن از پرخاشگــری بــا کــودکان خــودداری کننــد
و بــا بــاال بــردن ســطح آگاهــی شــان نســبت بــه امــور تربیتــی
فرزنــدان ،از روشهــای مؤثرتــر بهــره بگیرنــد تــا کــودکان ســامل از
لحــاظ روانــی و جســمی داشــته باشــند.

زندگی به رنگ زن

(روایتهای مستند از وضعیت زندگی زنان)

خشونت خانوادهها مانع دخرتان برای تحصیل
افسانه یاس

ســواد و ادامــهی تحصیــل از جملــه
حقــوق اساســی متــام مــردان و زنــان
جامعــه اســت .حقوقــی کــه در آن هیــچ
اســتثنایی وجــود نــدارد و همــه میتواننــد
تعلیــم و تحصیــل کننــد؛ امــا آیــا بــه دســت
آوردن ایــن حــق ،بــرای زنــان بــه همیــن
ســادگی اســت کــه در قانــون اساســی
کشــور مــان از آن یــاد شــده اســت.
در افغانســتان متأســفانه در هــر دورهی
سیاســی ،چالشهــا و محدودیتهایــی
بــر رس راه زنــان بــرای ادامــهی تحصیــل
یــا باســواد شــدن شــان بــوده و هیــچ گاه
نتوانســته ایــم رشایطــی را فراهــم ســازیم
کــه زنــان افغانســتان بــه نظــام آموزشــی
دسترســی داشــته باشــند .حتــا در دو
دهــهی اخیــر ،بــا ایــن کــه افغانســتان
دارای ثبــات سیاســی نســبی بــوده؛ امــا
رشایــط دسترســی همگانــی زنــان بــه
خدمــات آموزشــی ،میــر نبــوده اســت.
بیشــر ایــن محدودیتهــا بــر زنــان
افغانســتان ،از ســوی خانوادههــا اعــال
میشــود .گاهــی زنــان بــا تحمــل رن ـج و از
خودگذشــتگیهای بســیاری ،ایــن حــق را
بــه دســت میآورنــد .دخرتانــی کــه رؤیــای
کســب علــم و ســواد را دارنــد ،گاهــی ایــن
رؤیــا فقــط در حــد یــک رؤیــا باقــی میمانــد
و آنهــا اجــازهی درس خوانــدن را ندارنــد و
یــا هــم در بیــن شــان دخرتانــی هســتند
کــه ایــن رؤیــا بــرای شــان نامتــام مانــده
و مجبــور میشــوند ،پیــش از رســیدن بــه
رؤیــای شــان ،بــه خاطــر محدودیتهایــی
کــه وجــود دارد ،هــدف خــود را بینتیحــه
رهــا کننــد.
در روایــت زندگــی بــه رنــگ زن امــروز،
ســیاهموی (نــام مســتعار) یکــی از دخرتانــی
اســت کــه در پــی رســیدن بــه تنهــا آرزویش،
خانــه را تــرک کــرده اســت .ســیاهموی
دخــری اســت کــه خانــه را نــه بــه قصــد
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ازدواج ،بلکــه بــرای کســب علــم تــرک کــرده
و هدفــش آن قــدر برایــش ارزشمنــد اســت
کــه بــه عواقــب تصمیمــش در جامعــهی
ســنتی ،افغانســتان اصــا فکــر نکــرده بــود.
ســیاهموی دخــری اســت کــه مــرگ
را بــه ازدواج اجبــاری و تــرک تحصیلــش
ترجیــح میدهــد و بــا هیــچ رشایطــی
حــارض بــه تــرک تحصیــل نیســت .بــرای
ایــن دخــر جــوان ،ادامــهی تحصیــل از
رؤیاهایــی اســت کــه بــرای تحقــق آن ،حتــا
حــارض بــه تــرک خانــواده و شــهرش بــه
مقصــد نامعلــوم اســت .ایــن دخــر آرزو دارد
تحصیــل کنــد و بتوانــد بــه زنــان رسزمینــش
بــرای بــه دســت آوردن حقــوق شــان یــاری
رســاند؛ امــا گویــا بخــت و رسنوشــتش
خــاف آرزوهایــش ،بــه گونــهی دیگــری
رقــم خــورده اســت.
ســیاهموی  16ســال دارد و در حالــی
کــه دورهی متوســطه را در مکاتــب یکــی از
والیتهــای همجــوار بــا کابــل ،مشــغول
تحصیــل اســت ،خانــوادهاش تصمیــم دارنــد
او را بــا شــخصی پــولدار کــه اختالف ســنی
بســیاری دارد ،نامــزد کننــد؛ نامــزدیای کــه
ســیاهموی بــا آن موافــق نیســت .او بــرای
حــل ایــن مشــکل ،نــزد پــدر خــود میآیــد و
تــا آن جایــی کــه ممکــن اســت ،بــه پــدرش
التــاس و حتــا گریــه میکنــد ،تــا ســد راه
موفقیتهــای تحصیلــیاش نشــود.
ایــن دخــر جــوان آن روز ،هــزار و یــک
دلیــل را بــه زبــان مـیآورد تــا بتوانــد پــدر و
دیگــر اعضــای خانــواده را راضــی کنــد کــه
از ایــن تصمیــم شــان رصف نظــر کننــد؛ امــا
تنهــا دلیلــی کــه خانــوادهاش بــرای منرصف
نشــدن از تصمیــم شــان دارنــد ،ایــن اســت
کــه درس خوانــدن بــرای زن ،هــان قــدر
کــه بتوانــد خــط قــرآن کریــم را بخوانــد،
کافــی اســت و دخــر بایــد هــر چــه زودتــر
بــه خان ـهی بخــت بــرود.

خانــوادهی ســیاهموی ،بــرای او چنیــن
دلداری میدهنــد کــه اگــر واقعــا او
میخواهــد درس بخوانــد ،آنهــا بهرتیــن
انتخــاب را بــرای او داشــته انــد و شــوهری
پــولداری بــرای ادامــهی زندگــی دخــر
شــان انتخــاب کــرده انــد کــه میتوانــد بــا
کســب رضایــت شــوهر ،حامیــت مالــی او را
نیــز بــا خــود داشــته باشــد و اگــر بــه مکتــب
یــا دانشــگاه مــیرود ،بــا پــول شــوهرش
بــرود.
در نهایــت ،خواســت خانــواده از
ســیاهموی ایــن اســت کــه بــدون کــدام
اعرتاضــی بــه ازدواج جــواب مثبــت بدهــد
و ارصاری بــرای درس خوانــدن نداشــته
باشــد؛ زیــرا تصمیــم خانــوادهی او در
رابطــه بــا نامــزدی دخــر شــان نهایــی
شــده اســت.
ســیاهموی ،دخــری کــه بــرای آینــدهاش
برنامهریزیهــای زیــادی دارد و خــواب
موفقیــت و پیرشفتهایــش را در ادامــهی
تحصیــل و باســواد شــدن دیــده اســت،
منیتوانــد بــه ایــن خواســتهی خانــواده
تــن دهــد .او راه چــاره را در فــرار از منــزل
میدانــد ،پــس تصمیمــش را میگیــرد و
پــای از خانــه بیــرون میگــذارد.
ســیاهموی ،دخــری کــه بــرای رســیدن
بــه تنهــا آرزویــش از خانــه بیــرون زده
اســت ،تنهــا آدرســی کــه بــرای دادخواهــی
از حقــش و منــرف کــردن خانــوادهاش
از ازدواج اجبــاری رساغ دارد ،ارگانهــای
مدافــع حقــوق زن اســت کــه بــه محــض
آگاهــی در مــورد مشــکل ســیاهموی،
درصــدد آن میشــوند کــه بــا خانــوادهی او
گفتوگــو کننــد و نقــش میانجــی را داشــته
باشــند؛ امــا خانــوادهی ســیاهموی ،بــا رد
میانجیگــری ،وضعیــت را دشــوار و دخــر
شــان را متهــم بــه بیآبرویــی میســازند.

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

امریکا شرق و غرب هم دارد
عزیز رویش
وقتی از سالن بازرسی بیرون شدم و بکس سفری ام را
پیدا کردم ،به جستجوی رانندهی تاکسی پرداختم که قرار
بود مرا تا دانشگاه همراهی کند .راننده در نقطهای ایستاده
بود؛ اما به نظر میرسید میخواست خودش را به نام من
پیدا کند :نه برگهی روی دستش معلوم میشد که من از روی
اسم خود او را بشناسم و نه خودش نشانی خاصی داشت که
من از روی آن نشانی بتوانم او را در میان دهها منتظر دیگر
تشخیص کنم .وسط جمعیت فریاد هم منیشد زد .سه چهار
بار به جستجوی اسم خود از یک سمت تا سمت دیگر سالن
انتظار رفتم و صف منتظران را مرور کردم .باالخره نومیدانه
به جانب کسی رفتم که لباسی شبیه پولیس بر تن داشت.
او هم رانندهی یک تاکسی بود و به تصور اینکه شاید من
مهامن او باشم ،از اسم و رسم من پرسید و شباهتهایی
یافت که حدسش را تقویت میکرد .ظاهرا ً به همین دلیل
بود که اجازه داد از تلفن او با آقای دانیل در دانشگاه متاس
بگیرم .دانیل هم بالفاصله با رشکت متاس گرفت و برایم خرب
داد که راننده یا در هامن نزدیکیها هست و یا به زودی
خواهد رسید .مشخصاتی که دانیل داد با رانندهای که
نزدیک من ایستاده بود مطابقت نداشت .بااینهم ،هر دو
با هم صحبتکنان به سمت محل خروجی حرکت کردیم که
کسی نزدیک شد و صدا زد :عزیز رویش؟ گفتم :بلی .چشمم
به ورقهی روی دستش افتاد که اسم من با حروف درشت
روی آن نوشته بود .گفت :از دو ساعت اینجا منتظر بوده
است .معذرت خواستم و گفتم :چندین بار در اینجا جستجو
کردم و چشمم به شام نیفتاد .با شوخی گفتم :شاید اسم مرا
اشتباهی در پشت کاغذ نوشته اند و شام فراموش کرده اید
آن را به طرف بیرون بگیرید! از این شوخی چیزی به خود
نگرفت و تنها یادآوری کرد که من شام را میدیدم این طرف
و آن طرف حرکت دارید و کسی را میپالید ،اما فکر کردم
شاید مهامن من نباشید.
در مسیر راه رس سخن و قصه باز شد .پرسیدم :به کدام
جهت میرویم؟ شامل یا جنوب؟ گفت :شامل .بالفاصله
سخنش را اصالح کرد و گفت :ما امریکاییها آنقدر هوش
نداریم که بفهمیم غیر از شامل و جنوب ،رشق و غرب هم

وجود دارد .در واقع ما به طرف غرب میرویم ،اما یاد گرفته
ایم که نافهمیده هر سمت را شامل یا جنوب بگوییم.
با حرف جدی راننده به فکر دیگری افتادم :مثل اینکه
شامل و جنوب ،مسألهی اصلی همهی ماست .امریکاییها
از شامل و جنوب جنگهای داخلی را به یاد دارند و فکر
میکنند ،متام دنیا به شامل و جنوب تقسیم شده است.
ما هم تازگی با مشکل شامل و جنوب دست و پنجه نرم
میکنیم .برخی میگویند یخچالهای قطب شامل آب
میشوند و جنوب را آب میگیرد و جنوبیها به طرف شامل
کوچ میکنند .وقتی برخی از این حرفها را برای راننده
گفتم ،با بیاعتنایی گفت :همهی اینها مزخرفات اند.
دنیا برعالوهی شامل و جنوب ،رشق و غرب هم دارد .اما
امریکاییها آنقدر باهوش نیستند که این چیزها را بفهمند.
گفت :کنیتیکت با نیویارک هممرز است ،اما حدود یک
و نیم تا دو ساعت وقت میگیرد تا به دانشگاه یل برسیم.
بااینهم مرا دلداری داد و گفت :خوب است دیرتر برسیم.
روز اول است و دهها نفر سخرنانی میکنند و خیلی
خستهکننده متام میشود .تنها در آخر برس و سالم بده و
برو بخواب تا خستگیهایت رفع شود .توصیهاش جالب بود،
اما گفتم من از آن رس دنیا آمده ام تا همین سخرنانیها
را بشنوم .گفت :نه بابا ،برای شنیدن سخرنانی وقت زیاد
است .حاال برو اسرتاحت کن .امریکا آنقدر حرف مفت دارد
که رست باد کند.
از وضعیت کار و زندگیش پرسیدم .گفت با این رشکت
پنج سال است که به طور اجارهای و قراردادی کار میکند.
از اربابش شکایت کرد که انسانی حریص و سیریناپذیر
است و هی از او و کارمندان دیگر کار میکشد و قسمت
زیادش را خود مفت و رایگان میخورد .از حکومت و
سیاستمداران شکایت کرد که هرگز به فکر مردم نیستند و
تنها بلد اند مالیه بگیرند و بربند برای جاهای دیگر مفت و
رایگان مرصف کنند .وقتی تا اینجا رسید کوفتش رس باز کرد
و گفت :وقتی خود ما به پول خود رضورت داشته باشیم ،چرا
باید آن را بربند و برای دیگران مرصف کنند؟ این احمقانه
است و ما داریم حامقت خود را هم افتخار خود حساب
میکنیم .گفت :من معنای این کار را هیچ نفهمیده ام.
پرسیدم :اگر کار خوب گیر تان نیاید و یا بیکار مبانید،
آیا دولت از شام حامیت میکند؟ با پوزخندی گفت :نه .اگر
کسی از ناداری مبیرد ،دولت به فکرش نیست .اینجا امریکا
است .دولت هم از امریکا است .تنها بلد است مالیه بگیرد.

یاد ندارد به فکر مردم باشد .پرسیدم :آیا از بیمهی صحی
اوباما بهرهمند شده است؟ گفت :کدام بیمهی صحی؟ من
تنها خانم و بچههایم را بیمه کرده ام .خودم اگر مریض شدم
بهرت است مبیرم .منیتوانم بیمه باشم .بچههایم بیمه اند
چون درس میخوانند و استعداد خوبی دارند.
راننده به هر بهانهای حرف میزد و منتظر منیماند تا من
سوامل را متام کنم .حتا از من نپرسید که از کجا هستم و کجا
میروم .تنها همین قدر میدانست که از دوبی آمده ام و فکر
میکرد که دوبی کشور بزرگی است که هواپیامهای بزرگی
از آنجا حرکت میکنند و مسافران زیادی را به چهار گوشهی
دنیا میبرند .گفت :در زندگیم هیچ وقت فرصت نکرده ام
جایی سفر کنم .وقتی بچههایم بزرگ شدند و مشکل شان
رفع شد ،تصمیم دارم سیاحت بروم و تفریح کنم .میخواهم
اروپا بروم و تا چین سفر کنم و به دوبی هم بروم .ساحل
و دریا را دوست دارم؛ اما منیدانم این کار میشود یا نه.
از بحران اقتصادی ناله کرد و گفت :دو سوم پولهایم را از
دست دادم .این بحران همه را رضبه زد .کمپنیها را رضبه
زد و مردم عادی را هم رضبه زد .تا من پومل را جربان کنم
عمرم به پایان میرسد .همیشه میترسم که ورشکسته
نشوم .خدا را شکر کرد که خانهاش مال خودش است و در
صورت بیکاری ضبط منیشود.
راننده از مسلامنان افراطی شکایت کرد که چرا خدا را
به دروغ پشتوانهی عمل انتحاری خود میسازند .گفت :من
به خدا ایامن دارم؛ اما منیخواهم خدا در امور شخصی من
دخالت داشته باشد .خدایی که مرا بگوید خود را بکش،
چگونه خدایی است؟ میگفت :هیچ خدایی آن را منیگوید.
خدای اسالم و یهود و هندو هیچکدام چنین منیگویند.
اصالً چه کسی حق دارد دیگری را بگوید که چون تو مثل
من فکر منیکنی من هم خود را میکشم هم تو را؟
وقتی سخنان راننده به اینجا رسید ،شاید با خود فکر
کرد که سخنانش باعث آزار من شده است ،لذا فوری از من
معذرت خواست و گفت که قصد اهانت نداشته است؛ اما
معذرتش هم جالب بود .گفت :من به همهی مردم احرتام
دارم .همه را دوست دارم به خصوص کسانی را که کار
میکنند و جهان را آباد میسازند .همین کشور شام ،دوبی،
چقدر پیرشفته است .آیا این بد است؟ مردم باید راحت
زندگی کنند .اما چرا باید شام بیایید خود را به کشنت بدهید
که من هم کشته شوم؟ آیا چون به نظر شام من غلط فکر
میکنم و یا غلط عقیده دارم ،حق دارید مرا بکشید؟

آغاز روند بازشامری و تفتیش آرا
در هفت والیت شاملی
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از موضع خود عقبنشینی نکرده ایم
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چهار هراسافگن طالب
در هلمند بازداشت شدند
نیروهــای ویــژهی امنیــت ملــی ،بــا راهانــدازی
عملیاتــی ،چهــار هراسافگــن طالــب را در والیــت
هلمنــد ،بازداشــت کــرده انــد.
ریاســت عمومــی امنیــت ملــی ،روز شــنبه ( ۲۳قــوس)
بــا نــر اعالمیــهای گفتــه اســت ،ایــن هراسافگنــان
طالــب کــه در ســازماندهی حمــات تروریســتی دســت
داشــتند ،در مربوطــات ولســوالی واشــیر والیــت هلمنــد
بازداشــت شــده انــد.
در اعالمیــه آمــده اســت« :ایــن عملیــات بــاالی
قــرارگاه مــا ســخیداد ،ولســوال نظامــی طالبــان
راهانــدازی شــد و در نتیجــه ۴ ،تروریســت بازداشــت۲ ،
میــل کالشــینکوف ،چهــار قبضــه بــم دســتی ،یــک پایــه
مخابــرهی ایکــم ۴۰ ،جلــد اوراق تبلیغاتــی و ســه عــراده
موتــر ســایکل ،بــه اســت آمــده اســت».
ریاســت عمومــی امنیــت ملــی ،همچنــان گفتــه اســت

 یکشنبه

اشتراک در روزنـامـه

ایــن رسبــازان از ســوی نفوذیهــای دشــمن
کشــته شــده انــد و یــا هــم ایــن موضــوع ناشــی
از درگیــری لفظــی بــوده اســت؛ چــون پیــش از
ایــن کــه ایــن اتفــاق بیفتــد ،درگیــری لفظــی
میــان رسبــازان ارتــش صــورت گرفتــه بــود».
بــا ایــن حــال ،گــروه طالبــان ،مســؤولیت
ایــن رویــداد را بــه عهــده گرفتــه اســت.
ذبیحاللــه مجاهــد ،ســخنگوی طالبــان،
ادعــا کــرده اســت کــه افــراد ایــن گــروه بــر
قــرارگاه نیروهــای امنیتــی در منطقـهی ولیگــی
در ولســوالی قــره بــاغ حملــه کــرده انــد و در
نتیجــه ۳۲ ،رسبــاز امنیتــی را کشــته انــد.
والیــت غزنــی ،در جنــوب افغانســتان ،از
والیتهایــی اســت کــه در یکــی دو ســال
گذشــته حضــور طالبــان در آن گســرده بــوده
و ایــن گــروه ،ســال گذشــته ،بــرای چهــار
شــبانهروز قســمتهای زیــادی از ایــن والیــت
را تــرف کردنــد .گفتنــی اســت کــه در
حملــهی یادشــدهی طالبــان ،بیــش از ۳۰۰
نظامــی و غیــر نظامــی جــان باختنــد.
امــا چنــدی پیــش ،نیروهــای امنیتــی بــا
راهانــدازی عملیــات تصفیــویای در والیــت
غزنــی ،ولســوالی جغتــوی ایــن والیــت را پــس از
دو ســال از وجــود طالبــان پاکســازی کردنــد.

کــه در ایــن عملیــات ،ســه بــاب قــرارگاه مربــوط بــه
هراسافگنــان طالــب ،نابــود شــده اســت.
والیــت هملنــد در جنــوب افغانســتان ،مرکــز اصلــی
گــروه طالبــان اســت .هلمنــد در جریــان ســه ســال
اخیــر ،چندیــن بــار تــا مــرز ســقوط پیــش رفــت و تنهــا
ســه ولســوالی در ایــن والیــت بــه گونـهی کامل در دســت
نیروهــای دولتــی قــرار دارد؛ امــا در بقیــه ولســوالیهای
ایــن والیــت ،دولــت تنهــا در مراکــز ولســوالیها حضــور
دارد و بقیــه ســاحات در کنــرل افــراد طالبــان اســت.
ایــن والیــت بــه دلیــل داشــن کشــتزارهای
گســردهی تریــاک ،محــل مناســبی بــرای تجمــع و
رسبازگیــری طالبــان اســت .گذشــته از جنگهــای
ایدئولوژیــک ،بســیاری از فرماندهــان طالبــان بــه
دلیــل تجــارت پرســود تریــاک ،جنــگ در ایــن والیــت را
همچنــان ادامــه میدهنــد.
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برای دانشجویان و خانوادهها

شش ماه 4500 :افغانی
یک سال 8000 :افغانی

شش ماه 2500 :افغانی
یک سال 4500 :افغانی

برای دفترها و سازمانهای بینالمللی

شش ماه$ 175 :
یک سال$ 300 :

www.subhekabul.com

نیروهــای پولیــس در والیــت بلــخ ،پــس از چاشــت
روز شــنبه ( 23قــوس) ،دوازده تــن از افــراد تحــت امــر
نظامالدیــن قیصــاری ،فرمانــدهی پیشــین نیروهــای
محلــی والیــت فاریــاب را خلــع ســاح کردنــد.
عادلشــاه عــادل ،ســخنگوی فرماندهــی پولیــس
والیــت بلــخ ،بــه روزنامــهی صبــح کابــل میگویــد کــه
نظامالدیــن قیصــاری ،یکــی از خانههایــی کــه مربــوط
بــه «فرهــاد عظیمــی» ســفیر افغانســتان در قزاقســتان
میشــد را ،غصــب کــرده بــود و نیروهــای پولیــس ،ایــن
خانــه را پــس گرفتــه و افــراد او را خلــع ســاح کردنــد.
او افــزود« :نظامالدیــن قیصــاری و فرهــاد عظیمــی،
بــاالی یــک ســاختامن ،جنجــال حقوقــی دارنــد و بــه
همیــن خاطــر ،آقــای قیصــاری افــراد مســلح خــود را در
ایــن منــزل جابهجــا کــرده بــود».
بــه گفتــهی آقــای عــادل ،شــکایتهای زیــادی از
ســوی باشــندگان شــهر مزاررشیــف علیــه فعالیتهــای
مســلحانهی نظامالدیــن قیصــاری درج شــده اســت.
او در ادامــه گفــت« :در ایــن زمینــه ،شــکایتها
زیــاد بــود و بــه خاطــر ایــنکــه موضــوع حقوقــی اســت
و بایــد از مجــرای قانونــی حــل و فصــل شــود و نیــازی
بــه زورگویــی نیســت؛ از همیـن رو ،نیروهــای پولیــس در
بلــخ اقــدام کردنــد و دوازده فــردی کــه در منــزل غصــب
شــده از ســوی قیصــاری بودنــد را بیــرون کردنــد».
در ایــن اواخــر ،حضــور نظامالدیــن قیصــاری
در والیــت بلــخ ،چالشبرانگیــز شــده اســت .شــار

زیــادی از باشــندگان والیــت بلــخ ،شــکایت کــرده و
گفتــه انــد کــه افــراد مســلح آقــای قیصــاری ،دســت
بــه فعالیتهــای مســلحانه زده و امنیــت ایــن والیــت
را اخــال میکننــد.
هرچنــد ،تعــداد افــراد مســلح نظامالدیــن قیصــاری
مشــخص نیســت؛ امــا در برخــی از تصاویــر دیــده میشــود
کــه او تعــداد زیــادی از افــراد مســلح را در کنــار خــود
گرفتــه اســت.
فرماندهــی پولیــس والیــت بلــخ نیــز میگویــد کــه آقــای
قیصــاری ،فهرســت افــراد مســلح خــود را کــه مجــوز کارت
اســلحه داشــته باشــند ،ارائــه نکــرده و از ســویی هــم ،افــراد
مســلح او هیچگونــه کارت قانونــی اســلحه را دریافــت نکــرده
انــد.
ســخنگوی فرماندهــی پولیــس والیــت بلــخ ،تأکیــد
کــرد کــه بــزرگان قومــی ،میــان قیصــاری و فرماندهــی
پولیــس رأیزنــی دارنــد تــا موضــوع افــراد مســلح او از
مجــرای قانونــی حــل شــود.
نظامالدیــن قیصــاری ،از افــراد نزدیــک بــه جــرال
عبدالرشــید دوســتم معــاون اول ریاس ـتجمهوری بــود.
پــس از آن کــه آقــای دوســتم بــرای دو ســال از کشــور
تبعیــد شــده بــود ،نیروهــای امنیتــی ،نظامالدیــن
قیصــاری را از والیــت فاریــاب بازداشــت و بــه کابــل
انتقــال دادنــد .آقــای قیصــاری نزدیــک بــه شــش مــاه
در حبــس امنیــت ملــی قــرار داشــت و پــس از رهایــی،
بــه مخالفــان رس ســخت آقــای دوســتم مبــدل شــد.

مســؤوالن محلــی در والیــت غزنــی ،تأییــد
میکننــد کــه در نتیجــهی تیرانــدازی افــراد
نفــوذی طالبــان در والیــت غزنــی 25 ،رسبــاز
ارتــش محلــی جــان باختــه انــد.
نصیراحمــد فقیــری ،عضــو شــورای والیتــی
غزنــی ،بــه روزنامــهی صبــح کابــل میگویــد
کــه جمعهشــب ( 22قــوس) افــراد نفــوذی
طالبــان در یــک قــرارگاه نیروهــای ارتــش
محلــی در مربوطــات ولســوالی قرهبــاغ ،دســت
بــه تیرانــدازی زدنــد.
او میافزایــد« :در نتیجــهی تیرانــدازی
افــراد طالبــان 25 ،رسبــاز ارتــش محلــی جــان
باختــه انــد و یــک رسبــاز دیگــر زخمــی شــده
اســت».
آقــای فقیــری ،عــاوه میکنــد کــه افــراد
نفــوذی طالبــان ،پــس از کشــن رسبــازان
ارتــش محلــی ،متــام تجهیــزات نظامــی آنهــا
را بــا خــود بــرده انــد.
پیــش از ایــن ،فــواد امــان ،معــاون ســخنگوی
وزارت دفــاع ،بــه روزنام ـهی صبــح کابــل گفتــه
بــود کــه  9رسبــاز ارتــش محلــی در ولســوالی
قــره بــاغ والیــت غزنــی جــان باختــه انــد.
او افــزوده بــود« :تحقیقــات در ایــن مــورد
آغــاز شــده اســت .تــا هنــوز مشــخص نیســت که
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عبداللــه عبداللــه ،رهــر دســتهی انتخاباتــی ثبــات و
همگرایــی ،تأکیــد میکنــد کــه از موضــع خــود عقبنشــینی
نکــرده و تحــت هیــچ رشایطــی ،نتیج ـهی قســمی و ابتدایــی
«پــر از تقلــب» را منیپذیــرد.
آقــای عبداللــه ،روز شــنبه ( 23قوس) ،در میــان هوادارانش
در والیــت بغــان ،گفــت کــه زعیــم آینــدهی افغانســتان ،باید از
طریــق آرای پــاک و واقعــی مــردم تعیین شــود.
او افــزود« :مــا میخواهیــم کــه نــام بد تقلــب از افغانســتان
گــم شــود و هــر کســی در هــر ســطحی کــه برگزیــده میشــود،
بــا رأی واقعــی مــردم انتخــاب شــود ،نــه تقلــب .مــا بــا کــدام
فــرد مخالفــت نداریــم ،بلکــه فقــط و فقــط مخالــف تقلــب
اســتیم».
آقــای عبداللــه ،خطــاب بــه هوادارانــش گفــت کــه
مبــارزهی آنهــا در برابــر تقلــب ،برحــق ،قانونــی و مؤثــر
بــوده اســت و در حــال حــارض ،بایــد اجــازه بدهنــد کــه رونــد
بازشــاری و تفتیــش آرا ،در هفــت والیــت باقــی مانــدهی
شــالی ،آغــاز شــود.
او گفــت کــه رهــری دســتهی انتخاباتــی ثبــات و
همگرایــی ،میخواهــد تــا بــه کمیســیونهای انتخاباتــی
فرصــت بدهــد تــا تصمیــم خــود را بــر اســاس قانــون و لوایــح
بگیرنــد.
رهــر دســتهی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی ،تأکیــد کــرد،
مانــع کاری خواهــد شــد کــه ســبب پایــان مردمســاالری در
افغانســتان شــود.
او افــزود« :خواســت همــه مــا یکــی اســت ،مــا
اضافهخواهــی نداریــم و هیــچ وقتــی هــم منیخواهیــم کــه
یــک لحظــه یــک هموطــن مــا برایــش مزاحمــت ایجــاد شــود؛
امــا در عیــن حــال و هیــچ وقتــی و تحــت هیــچ رشایطــی ،ایــن

اجــازه را منیدهیــم تــا کاری صــورت بگیــرد کــه پایــان آرزوی
مــردم بــرای تحقــق مــردم ســاالری و حاکمیــت قانــون باشــد».
ایــن در حالــی اســت کــه در جریــان بیــش از یــک مــاه
گذشــته ،بــه دلیــل اعــراض هــواداران شــاری از دســتههای
انتخاباتــی بــه ویــژه ثبــات و همگرایــی ،رونــد تفتیــش و
بازشــاری آرا ،در  ۷والیــت شــالی توقــف یافتــه اســت.
دســتهی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی ،خواســتار ابطــال
بیــش از  ۳۰۰هــزار رأی مشــکوک اســت؛ امــا کمیســیون
مســتقل انتخابــات ،ایــن آرا را قانونــی میخوانــد.
بــا ایــن حــال ،عبداللــه عبداللــه ،جمعــه شــب ( 22قــوس)
در یــک نشســت خــری در کابــل ،از هــواداران خــود خواســت
تــا از اعــراض دســت بردارنــد و بگذارنــد تــا رونــد بازشــاری
و تفتیــش آرا ،تکمیــل شــود.
او تأکیــد کــرد کــه تصمیــم دســتهی انتخاباتــی ثبــات و
همگرایــی مبنــی بــر آغــاز رونــد بازشــاری و تفتیــش آرا در
هفــت والیــت شــالی ،بــه ایــن معنــا نیســت کــه آنهــا اجــازه
داده انــد آرای تقلبــی نیــز شــارش شــود.
آقــای عبداللــه افــزود« :تصمیــم مــا بــه معنــای آن نیســت
کــه مــا اجــازهی آرای تقلبــی را بدهیــم ۳۰۰ .هــزار رأی بایــد
تفتیــش خــاص شــود .مــا خواســتیم یــک حســن نیــت نشــان
بدهیــم و یــک مجــال باشــد بــرای کمیســیون انتخابــات
کــه در فیصل ـهی غیرقانونــی خــود تجدیــد نظــر کنــد .هیــچ
نتیج ـهای ،چــه قســمی ،چــه ابتدائــی و چــه نهایــی کــه پــر
تقلــب باشــد را منیپذیریــم .هیــچ کــس خــواب ایــن را
نبینــد کــه مثــل  ۲۰۱۴بــا تقلــب بــه حکومــت میرســد».
بــا ایــن حــال ،قــرار اســت رونــد بازشــاری و تفتیــش آرا،
روز یکشــنبه ( 24قــوس) در والیتهــای فاریــاب ،رسپــل،
جوزجــان ،تخــار ،بغــان ،پنجشــیر و بدخشــان ،آغــاز شــود.

رونــد بازشــاری و تفتیــش آرا ،امــروز (یکشــنبه 24 ،قــوس)
در هفــت والیــت باقــی مانــدهی شــالی ،آغــاز میشــود.
اورنــگ زیــب ،عضــو کمیســیون مســتقل انتخابــات،
میگویــد کــه هیأتــی بــه والیتهــای فاریــاب ،رسپــل،
جوزجــان ،تخــار ،بغــان ،پنجشــیر و بدخشــان ،رفتــه و رونــد
بازشــاری و تفتیــش حــدود  ۱۴۰۰محــل رأیدهــی ،آغــاز
میشــود.
او میافزایــد کــه تیــم فنــی کمیســیون مســتقل
انتخابــات ،بــه ایــن والیتهــا رفتــه اســت .بــه گفتــهی او،
رونــد بازشــاری و تفتیــش آرا ،ســه روز را در بــر میگیــرد و
پــس از آن ،نتیجــهی ابتدایــی اعــام خواهــد شــد.
ایــن در حالــی اســت کــه عبداللــه عبداللــه ،رهرب دســتهی
انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی ،جمعــه شــب ( 22قــوس) در
نشســتی ،از هــواداران خــود خواســت تــا بــه اعــراض شــان

پایــان داده و بگذارنــد رونــد بازشــاری و تفتیــش آرا در
والیتهــای باقــی مانــده ،تکمیــل شــود.
از ســویی هــم ،فریــدون خــوزون ،ســخنگوی دســتهی
انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی ،میگویــد کــه در مــورد
ابطــال  300هــزار رأی جنجالــی ،کمیســیون شــکایتهای
انتخاباتــی تصمیــم میگیــرد.
کمیســیون شــکایتهای انتخاباتــی نیــز بــرای بررســی
 300هــزار رأی جنجالــی ،اعــام آمادگــی کــرده اســت.
هــواداران دســتهی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی،
در جریــان بیــش از یــک مــاه گذشــته ،در هفــت والیــت
شــالی دســت بــه اعــراض زده و خواســتار ابطــال بیــش از
 300هــزار رأی جنجالــی شــدند؛ امــا مســؤوالن کمیســیون
انتخابــات ،همــواره تأکیــد کــرده انــد کــه ایــن آرا ،هیچگونــه
مشــکلی نداشــته و معتــر اســت.

ما مینویسیم ،شام قضاوت کنید

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

آیا گفتوگوهای موفق صلح میتواند منجر به بازسازی افغانستان شود؟

مجلهی اینکالِر که توسط «انجمن بیناملللی سنگهای
قیمتیِ رنگی» منترش میشود ،گزارش داده بود که در سال
 ،2018افغانستان به ارزش  100میلیون دالر ،زمرد صادر کرده
است .در سال  ،2015بنگاه حراج کریستیز یک سنگ زمرد
افغانستان را به قیمت دو میلیون و  276408دالر فروخت که
هنوز هم در این بنگاه یک رکورد است.
با وجود راهسازیهایی که به تازگی صورت گرفته است ،رفنت و
بیرون آمدن از پنجشیر که منطقهای دوردست و کوهستانی است،
دشوار به نظر میآید .با دسترسی بهرت ،فنآوریهای پیشرفتهتر
و آموزشهای بیشرت به معدنچیها ،تحلیلگران تخمین میزنند
که پنجشیر میتواند ساالنه  400-300میلیون دالر صادرات زمرد
داشته باشد.

نویسنده :الیزابت بی .هسامی
مرتجم :مهدی غالمی

گفتوگوهای صلح ،اکنون سه ماه پس از توقف آن به دلیل
حملهی مرگبار طالبان در کابل ،میان ایاالت متحده و این گروه
از رس گرفته شده است .طالبان – گروه مسلح شورشیای که شکل
فرامحافظهکاری از اسالم را ترویج میکند – سه دهه است که
برای قدرت با دولت افغانستان میجنگد .پس از حمله به مرکز
تجارت جهانی در  11سپتامرب و حضور امریکا در افغانستان ،این
گروه با ایاالت متحده نیز در جنگ است.
گزارش جدید واشنگنت پُست در مورد جنگ 18ساله در
افغانستان ،دریافته است که  2300رسباز امریکایی و بیش
از  43000غیرنظامی افغان در جنگی که مقامات امریکایی
میدانستند «پیروزنشدنی» است ،کشته شده اند .در صورت
توافق ،رشایط برای خروج مرحلهای  14000رسباز باقیماندهی
ایاالت متحده از افغانستان تعیین خواهد شد .در عوض ،طالبان
باید توافق کنند که با مقامات دولت افغانستان وارد گفتوگو
میشوند و ارتباط با گروههایی مانند القاعده را قطع میکنند؛
اما آمدن صلح به افغانستان به بیشرت از یک توافقنامه نیاز دارد.
به گواه تاریخ ،رشد اقتصادی و فرصتهای شغلی بهرت برای
دوبارهسازی ثبات پس از جنگ ،رضوری اند.
ایجاد صلح دوامدار
بر پایهی تحقیقات و آموزشهایم در رابطه به جنگهای مسلح،
محیط و آوردن صلح به افغانستان ،باور دارم که استفادهی پایدار
از منابع طبیعیِ فراوان این کشور ،میتواند راهی به سوی بهبود
اوضاع باشد .گروههای شورشی ،مردمانی را استخدام میکنند
که نیاز شدیدی به کار دارند .گزارش مجلهی «وایرد» در سال
 2007نشان میداد که گروه طالبان به رسبازانش بیشرت از دولت
افغانستان پول میدهد .امروزه گزارشها حاکی از آن است که
درآمد اعضای داعش در افغانستان حتا بیشرت است.
ایجاد بدیلهای شغلی که درآمد خوبی برای گروههای افراطی
داشته باشد ،موضوع بسیار مهمی در حل پازل امنیت ملی
گ جویان گروههای
افغانستان است .از آن جایی که بیشرت جن 
شورشی ،پیشینهی کشاورزی دارند – حدود  40درصد از مردم
افغانستان مشغول کشاورزی استند – انکشاف روستایی به طور
ویژهای در آوردن صلح مهم خواهد بود.
کارل بروچ ،رییس «انجمن صلحسازان محیطزیستی» که یک
سازمان غیرانتفاعی است و در مورد رابطهی جنگهای مسلحانه
و منابع طبیعی مطالعاتی انجام میدهد ،گفت« :تقویت راههای
درآمدی که به منابع طبیعی مرتبط باشند ،میتواند برای
جوانانی که به ناچار به نیروهای شورشی میپیوندند ،آیندهی
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بهرتی بسازد».
منایندگی ایاالت متحدهی امریکا برای توسعهی بیناملللی
که از تالشها برای بازسازی اقتصاد کشورهایِ پساجنگ مانند
کلمبیا و جمهوری دموکراتیک کنگو حامیت مالی میکند ،معتقد
است که رشد اقتصادی پایدار برای یک افغانستان صلحآمیز و
مرفه بسیار مهم است.
انجیر ،زعفران و جلغوزه
بازار صادرات برای تولیدات کشاورزی پرفروش مانند پشم،
جلغوزه ،انجیر و زعفران ،به طور بالقوه یکی از پرمنفعتترین
بخشهای اقتصاد روستایی است .در  25نوامرب  ،2019چندین
واردکنندهی چینی ،معاملههایی را با رشکتهای افغانی نهایی
کردند که طی آن قرار است تا  5سال آینده ،به ارزش 2.2
میلیارد دالر جلغوزه از افغانستان بخرند .دیگر صادرات کشاورزی
افغانستان هم جای شان را در بازار جهانی پیدا کرده اند.
افغانستان از فروش انگور در سال  ،2017نزدیک به  143میلیون
دالر و از میوههای گرمسیری 101 ،میلیون دالر به دست آورد.
دولت افغانستان میداند که قادر است منبع جهانی غذاهای
باکیفیت باشد.
هشت ماه پس از آن که ارشفغنی ،رییسجمهور افغانستان،
چند دهلیز هوایی جدید را در سال  2018ایجاد کرد ،صادرات
افغانستان  32درصد افزایش یافت .آن راههای هوایی ،افغانستان
را به مراکز تجارتی در هند ،ترکیه ،چین ،عربستان سعودی،
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اروپا ،روسیه ،امارات متحدهی عربی و اوزبیکستان پیوند میدهد
که محصوالت افغانستان را به دیگر مقاصد تجارتی در جهان
میرساند.
به تازگی زمانی که مشغول خرید در یکی از سوپرمارکتهای
غذای بهداشتی در لس آنجلس بودم ،از دیدن جعبهی روشن و
رسخی از انجیر کندهار حیرتزده شدم .محصوالت غذایی زیبا
که توزیعکنندهی آن بود ،به من گفت که  80درصد از نیروی
کار آنها چه در بخش مدیریت و چه در بخش کارمندان را زنان
تشکیل میدهند .این رشکت به کارمندانش انگلیسی و حرفههای
دیگری میآموزاند .رفیع ورتنیان ،همکار زیبا گفت« :با وجود آن
که بخش کشاورزی ،طبیعتی فصالنه دارد ،با آن هم ما متعهدیم
که کارمندان افغانستانی مان را در متام فصلهای سال ،در
استخدام داشته باشیم».
استخراج زمرد
زمرد دیگر تولید افغانستان است که میتواند رشد اقتصادی
این کشور را بیشرت کند .در بلندیهای کوه هندوکش در والیت
پنجشیر ،زمردهای سبز و با کیفیتی در زیر خاک خفته اند .مردم
پنجشیر زمانی این زمردها را میفروختند تا هزینههای مقاومت
در برابر اشغال شوروی را تأمین کنند .در آیندهای باثباتتر ،این
سنگهای باارزش میتوانند درآمد پایداری برای مردمی که محل
زندگی شان برای کشاورزی و علفچرانی بسیار کوهستانی است،
داشته باشد.

صاحب امتياز :مختار پدرام
سردبیر :نعمت رحیمی
دبیر اجرایی :حسن ابراهیمی
ویراستار :زاهد مصطفا
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زمانبندی خوب
گفتوگوهای صلح میان ایاالت متحده و طالبان 40 ،سال
پس از اشغال افغانستان توسط شوروی در  1979از رس گرفته
میشود که باعث جنگ مسلحانهای شد که تا امروز افغانستان
را بیثابت کرده است .تخمین زده میشود که طی اشغال
یکدههای شوروی 2.5 ،میلیون نفر از مردم افغانستان کشته یا
زخمی شدند .خروج نیروهای شوروی در سال  ،1989افغانستان
را با بحران تنها گذاشت و این کشور را در مقابل ظهور گروههای
شورشی مانند طالبان ،القاعده و رسانجام شاخهی خراسان
داعش ،آسیبپذیر کرد.
هرچند جمعیت  27.5میلیونی زیر  25سال کشور ،تنها شاهد
جنگ بوده اند؛ اما آنها در مورد چشماندازهای کشور شان در
رابطه به صلح ،خوشبین استند .بررسیهای اخیری که توسط
بنیاد آسیایی از  18000نفر از مردم افغانستان صورت گرفت،
نشان میدهد که  90درصد آنها از تالشها برای توافق با طالبان
پشتیبانی میکنند .افغانهای مسنتر ،اوقات خوشتری را به یاد
دارند .همرسم که در جوانی افغانستان را پس از اشغال شوروی
ترک کرد ،آلبومی از عکسهایی دارد که در آن خانوادهاش کباب
درست میکنند و در باغهای پر از گل پغامن ،اسرتاحت کرده اند.
در آن زمان ،کابل زیبا به «پاریس آسیای مرکزی» شهرت داشت.
بیشرت چمنزارها و قرصهای پغامن ،اکنون در حال بازسازی
محتاطانهای استند که نشانهی امیدوارکنندهای پس از چندین
دهه جنگ است .بر پایهی اطالعات وزارت خارجهی افغانستان،
مناظر طبیعی و فوقالعادهی افغانستان در دههی  60و 70
میالدی ،ساالنه هزاران گردشگر را به خود جلب میکرد.
مسافران جوان که در مسیر مشهور «هیپی» از لندن تا گوا در
هندوستان سفر میکردند ،از افغانستان میگذشتند.
طبیعتگردی صنعت دیگری است که در صورت توقف جنگ،
میتواند در افغانستان رشد کند .توافق با طالبان برای پایان جنگ
در این کشور رضوری است؛ اما ایجاد شغلهای معنادار و رشد
پایدار اقتصادی به ایجاد یک صلح دوامدار کمک خواهد کرد.
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تنها سرمقاله بازتابدهندهی دیدگاه صبحکابل است.
دیدگاههای مطرحشده در مقالهها ،به نویسندگان آن برمیگردد.

