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گزارش روز

گفت وگو

عبدالله عبدالله:

 از موضع خود عقب نشینی نکرده ایم

ســواد و ادامــه ی تحصیــل از جملــه حقــوق اساســی 

متــام مــردان و زنــان جامعــه اســت. حقوقــی کــه در آن 

ــم و  ــد تعلی ــه می توانن ــدارد و هم ــود ن ــتثنایی وج ــچ اس هی

تحصیــل کننــد؛ امــا آیــا بــه دســت آوردن ایــن حــق، بــرای 

ــی  ــون اساس ــه در قان ــت ک ــادگی اس ــن س ــه همی ــان ب زن

ــت.  ــده اس ــاد ش ــان از آن ی ــور م کش

سیاســی،  دوره ی  هــر  در  متأســفانه  افغانســتان  در 

بــرای  زنــان  راه  رس  بــر  محدودیت هایــی  و  چالش هــا 

ــچ  ــوده و هی ــان ب ــدن ش ــواد ش ــا باس ــل ی ــه ی تحصی ادام

گاه نتوانســته ایــم رشایطــی را فراهــم ســازیم کــه زنــان 

افغانســتان بــه نظــام آموزشــی دست رســی داشــته باشــند. 

ــتان دارای  ــه افغانس ــن ک ــا ای ــر، ب ــه ی اخی ــا در دو ده حت

ثبــات سیاســی نســبی بــوده؛ امــا رشایــط دست رســی 

همگانــی زنــان بــه خدمــات آموزشــی، میــر نبــوده اســت. 

از  افغانســتان،  زنــان  بــر  محدودیت هــا  ایــن  بیشــر 

می شــود. اعــال  خانواده هــا  ســوی 
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ــوی  ــودن فرهنــگ  و ســنت های بســته ی قبیل  حاکــم ب

در افغانســتان، بســياري از خانواده هــا را بــه  ايــن بــاور 

رســانده اســت کــه زن هــا از خانــه و مردهــا از صحــرا 

و اوالدداری،  انــد. آشــپزي، ظرف شــويي، لباس شــويي 

ــرون،  ــا کار در ب ــردان ب ــت و م ــان اس ــه ی زن ــا وظيف تنه

مســؤولیت تأمیــن خــوراک، پوشــاک و رفــع مشــکالت 

اقتصــادي را دارنــد. 

دلیــل  بــه  افغانســتانی،  خانواده هــای  فرهنــگ  در 

باورهــای ســنتی، عــدم تناســب ســواد، رشایــط و فرهنــگ، 

انــد؛  اطاعت کننــده  زنــان  و  دســتوردهنده  مــردان 

مســأله ای کــه بــه بــاور و فرهنــگ مســلط بــدل شــده 

ــا  ــت و ب ــر تربی ــرز فک ــوع ط ــن ن ــا ای ــی ب ــان از کودک و زن

ــه  ــا جایی ک ــد؛ ت ــادت می کنن ــف ع ــيم وظاي ــن تقس چن

حتــا خــود شــان هــم بــا کارهــای بــرون از خانــه خــود را 

بيگانــه دانســته و پذيرفتــه انــد کــه وظيفــه ی آن هــا، فقــط 

درخانــه و کارهــای خانــه، خالصــه می شــود.

عواملــی مثــل فقــر فرهنگــی، بی ســوادی، کم ســوادی، 

محدودیت هــای شــغلی، ســاختار جامعــه ی مردســاالرانه، 

ناهنجار ی هــای اخالقــی در برخــی از محیط هــای کاری، 

ناامنــی، عــدم خودبــاوری، عــدم دست رســی زنــان بــه 

تحصیــالت  عالــی در والیت هــای ناامــن افغانســتان و تابــو 

بــودن کار کــردن زنــان، از جملــه مــواردی اســت کــه زنــان 

ــت. ــرده اس ــین ک را خانه نش

آزیتا جوادی، فعال حقوق ...

اقوام و مردم آزادی دوست در آغوش شهرهای پُرغوغا، 

تولیدی  و  فرهنگی  اداری،  اجتاعی،  سیاسی،  مراکز 

و  زندگی  کار،  مشرک،  افتخارات  و  دردها  احساس  با 

اند. کرده  پی گیر  مبارزات 

مردمان این رسزمین هر یکی زبان، دین، سنن، هرن، 

پرورش  را  خود  شگفتی  از  مملو  فرهنگ های  و  ادبیات 

منونه های  از  یکی  که  اند  کوشیده  آن  غنای  در  و  داده 

نوشنت  برای  انگیزه ای  که  است  طرزی  محمود  آن،  بارز 

شد. یاداشت  این 

در روشنایی درک دقیق و قانون مند تکامل جامعه به 

این نتیجه می رسیم که در دره های سبز و شاداب کشور، 

رسشاری  طبیعی  منابع  و  معنوی  مادی،  ارزش های 

افتخارات  آن  را  اساسی  مؤلفه های  که  است  نهفته 

تشکیل  هم گرایی  و  هم زبانی  هم دلی،  فرهنگی،  ملی، 

می دهند.

محمود طرزی، متولد 1865 میالدی در والیت غزنی، 

فرزند غالم محمد و نواسه ی »رحم دل خان« کندهاری که 

جد اعلی اش به حاجی جال خان؛ رهرب قبیله ی »محمد 

محمد  شیخ  دخر  طرزی،  محمود  مادر  می رسد.  زایی« 

صالح یكی از شهروندان سوریه معرفی شده است. 

امیر  حاکمیت  در  طرزی  محمود  خانواده ی 

عبدالرحان خان، مانند سایر تبعیدیان به قلمرو ترکیه ی 

فراگیری  به  تبعید  در  موصوف  شدند.  رانده  عثانی 

... کوشید  خارجی  زبان های 

سنت، عقب گرایی و باورهای کهنه
بحثی پیرامون محمود طرزی عامل عقب ماندن زنان
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رونــد بازشــاری و تفتیــش آرا، امــروز )یک شــنبه، 

24 قــوس( در هفــت والیــت باقــی مانــده ی شــالی، 

ــود.  ــاز می ش آغ

اقــوام  اختــالط  برســم،  قــدرت  بــه  مــن  »اگــر 

پشــتون  بچــه ی  بــه  را  هــزاره  دخــر  مــی آورم،  را 

می دهــم، ختمــش می کنــم بــه خــدا اگــر بانــم.« 

... تنویــر  حلیــم  حرف هــای  از  بخشــی  ایــن، 

در شــعر نیــز شــاعر، ایــده، تصــور یــا تخیــل خــود 

را دارد؛ یعنــی در رابطــه ای کــه بــا جهــان یــا چیــزی 

قــرار می گیــرد، طبعــا شــاعر دچــار یــک ایــده ی 

هــرنی می شــود. 

تأییــد  غزنــی،  والیــت  در  محلــی  مســؤوالن 
می کننــد کــه در نتیجــه ی تیرانــدازی افــراد نفــوذی 
طالبــان در والیــت غزنــی، 25 رسبــاز ارتــش محلــی 

ــد. ــه ان ــان باخت ج

برداشت من از ادبیات معنا است

آیا د ه هزار امضا حلیم تنویر 
را به دادگاه خواهد کشاند؟

آغاز روند بازشامری 
و تفتیش آرا در 

هفت والیت شاملی

کشته شدن 25 رسباز ارتش
 در حمله ی افراد نفوذی

 طالبان در غزنی

نظام الدین قیصاری متهم به 
زورگویی شد

 یعقوب یسنا

 )دانشجوی دکرتای ادبیات فارسی، شاعر، 

داستان نویس، منتقد(
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خشونت خانواده  ها مانع دخرتان برای تحصیل زندگی به رنگ زن
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بــه دنبــال حملــه ی تروریســتی 

مرکــز  یــک  بــر  طالبــان  گــروه 

صحــی در ولســوالی بگــرام والیــت 

میــان  صلــح  مذاکــرات  کابــل، 

طالبــان  و  امریــکا  مناینــدگان 

بــرای مــدت نامعلومــی، توقــف 

ویــژه ی  فرســتاده ی  خلیــل زاد،  زملــی  شــد.  داده 

امریــکا بــرای صلــح افغانســتان، گفتــه اســت کــه 

مذاکــره میــان دو طــرف بــرای مــدت کوتاهــی متوقــف 

شــده اســت تــا مناینــدگان طالبــان بــا رهــربان  شــان 

در مــورد ایــن موضــوع اساســی مشــوره کننــد.

فرســتاده ی ویــژه ی امریــکا بــرای صلح افغانســتان، 

در خصــوص حملــه ی طالبــان بــه یــک مرکــز صحــی 

در ولســوالی بگــرام کابــل گفتــه اســت ...

توقف مذاکرات صلح
 نقش پاکستان در موفقیت 
این مذاکرات سازنده است
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سیدمهدی حسینی
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بیشــر از یــک مــاه بحــث و تنــش در مــورد چگونگــی 

والیــت  هفــت  در  کــه  رونــد  ایــن  توقــف  آرا،  بازشــاری 

افغانســتان ادامــه داشــت؛ شــب گذشــته ظاهــرا ایــن تنــش 

ــه  ــه از هوادارانــش خواســت ب ــه عبدالل ــان یافــت. عبدالل پای

کمیســیون انتخابــات اجــازه دهنــد، تــا بازشــاری در هفــت 

والیــت را آغــاز کنــد. کمیســیون انتخابــات نیــز اعــالم کــرده 

اســت کــه از امــروز یک شــنبه )24قــوس(، بازشــاری آرا در 

ــود.  ــاز می ش ــت آغ ــت والی هف

کمیســیون مســتقل انتخابــات روز یک شــنبه )18عقــرب(، 

ــیون،  ــدام کمیس ــن اق ــود. ای ــرده ب ــاز ک ــاری آرا را آغ بازش

ــات  ــی ثب ــته ی انتخابات ــزدان و دس ــورای نام ــش ش ــا واکن ب

ــاری  ــت بازش ــیون توانس ــد. کمیس ــه رو ش ــی روب و همگرای

ــت  ــد در هف ــن رون ــا ای ــد؛ ام ــل کن ــت تکمی آرا را در 27 والی

والیــت، بــه دلیــل اعراض هــا و بســته شــدن دفاتــر والیتــی 

ــورد.  ــکل برخ ــه مش ــات ب ــیون انتخاب کمیس

بــه  رســیدگی  کمیســیون  )22قــوس(،  جمعــه  روز 

ــا حضــور  شــکایت های انتخاباتــی، نشســت مشــورتی ای را ب

نامــزدان،  مناینــدگان  انتخابــات،  کمیســیون  اعضــای 

نهادهــای ناظــر انتخابــات، احــزاب سیاســی، نهادهــای 

جامعــه ی مدنــی و ســفیران کشــورهای خارجــی برگــزار کــرد 

ــود.  ــدا ش ــات پی ــران انتخاب ــرای بح ــل، ب ــک راه ح ــا ی ت

هــر چنــد نشســت مشــورتی کمیســیون رســیدگی بــه 

شــکایات انتخاباتــی، پــس از نزدیــک بــه هفــت ســاعت 

ــس  ــاعاتی پ ــا س ــد؛ ام ــه مان ــر بی نتیج ــادل نظ ــث و تب بح

ــته ی  ــرب دس ــه، ره ــه عبدالل ــت، عبدالل ــن نشس ــان ای از پای

ــا  ــه ب ــت ک ــربی گف ــت خ ــک نشس ــی، در ی ــات و همگرای ثب

ــیون  ــه کمیس ــیون، ب ــن کمیس ــته های ای ــه خواس ــرام ب اح

ــت  ــت والی ــاری آرا در هف ــد، بازش ــازه می ده ــات اج انتخاب

ــد.  ــاز کن را آغ

از  »پــس  گفــت:  نشســت  ایــن  در  عبداللــه  آقــای 

ایــن زمینــه تصمیــم گرفتیــم، در  مشــوره های کافــی در 

حالــی کــه تقلــب را یــک طــرف کــرده، قانون شــکنی را 

یــک طــرف کــرده و هم چنــان کمیســیون انتخابــات نیــز 

ــه  ــرام ب ــا اح ــا ب ــت؛ ام ــرده اس ــل نک ــود عم ــف خ ــه وظای ب

ــا  ــتان تقاض ــردم افغانس ــکایات، از م ــیون ش ــت کمیس خواس

می کنیــم کــه بازشــاری را روز یک شــنبه اجــازه بدهنــد. مــا 

خواســتیم کــه دیگــر بــرای کســی بهانــه ی باقــی نگذاریــم.«

او افــزود کــه تصمیــم تکــت انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی، 

ــده،  ــر آغــاز بازشــاری آرا در هفــت والیــت باقی مان منبــی ب

ــد، آرای  ــازه داده ان ــا اج ــه آن ه ــه ب ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ب

تقلبــی نیــز شــارش شــود. آقــای عبداللــه گفــت: »تصمیــم 

ــی را  ــازه ی آرای تقلب ــا اج ــه م ــت ک ــای آن نیس ــه معن ــا ب م

می دهیــم. ۳۰۰ هــزار رأی بایــد تفتیــش خــاص شــود. 

مــا خواســتیم یــک حســن نیــت نشــان بدهیــم و یــک 

مجــال باشــد، بــرای کمیســیون انتخابــات کــه در فیصلــه  ی 

غیرقانونــی خــود تجدیــد نظــر کنــد. هیــچ نتیجــه ای را چــه 

قســمی، چــه ابتدایــی و چــه نهایــی کــه پرتقلــب باشــد 

ــل  ــه مث ــد ک ــن را نبین ــواب ای ــس خ ــچ ک ــم. هی منی پذیری

ــد.« ــت می رس ــه حکوم ــب ب ــا تقل 2۰14 ب

ــن کــه  ــات ضمــن ای در همیــن حــال، کمیســیون انتخاب

می کنــد،  اســتقبال  همگرایــی  و  ثبــات  تیــم  تصمیــم  از 

ــه  ــد ک ــل دارن ــی کام ــا آمادگ ــه آن ه ــد ک ــان می گوی هم چن

ــه پروســه ی  ــه زودی ب بازشــاری آرا را امــروز آغــاز کننــد و ب

ــد.  ــان بگذارن ــه ی پای ــات نقط انتخاب

عبدالعزیــز ابراهیمــی، ســخنگوی کمیســیون انتخابــات، 

بــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد: »مــا از تصمیــم ثبــات 

ــه خاطــر  ــی  کــه ب ــم. مانعت ــی، اســتقبال می کنی و همگرای

بازشــاری آرا وجــود داشــت، برطــرف شــد. مــا آمادگــی خــود 

ــکل  ــه مش ــر ب ــه زودت ــا هرچ ــاری آرا ت ــرای بازش ــم ب را داری

انتخابــات نقطــه ی پایــان بگذاریــم.«

بــه گفتــه ی ســخنگوی کمیســیون انتخابــات، ممکــن 

ــده، بازشــاری آرا در هفــت  ــار روز آین ــت در ســه - چه اس

ــالم  ــس از آن اع ــی، پ ــه ی ابتدای ــد و نتیج ــان یاب ــت پای والی

رأی  هــزار   ۳۰۰ مــورد  در  ابراهیمــی  عبدالعزیــز  شــود. 

اختالفــی نیــز گفــت کــه کمیســیون مســتقل انتخابــات، 

در  را  لوایــح، تصمیــم خــود  و  بــه طرزالعمل هــا  مطابــق 

ــات و  ــم ثب ــش های تی ــه پرس ــرده و ب ــادر ک ــن آرا ص ــورد ای م

همگرایــی پاســخ داده اســت. 

ایــن  در  شــکایتی  کــدام  کــه  صورتــی  »در  افــزود:  او 

مــورد وجــود دارد، کمیســیون رســیدگی بــه شــکایت های 

ــد.« ــد شــکایت خــود را درج کنن ــی اســت، می توانن انتخابات

ــه  ــت ک ــد اس ــم معتق ــوز ه ــی، هن ــات و همگرای ــت ثب تک

ــا  ــه ای آن ه ــه گفت ــه ب ــت ک ــکوک اس ــزار رأی مش ــا ه صده

ــده و  ــتعال ش ــی اس ــان رأی ده ــارج از زم ــاری از آن خ ش

ــت.  ــک اس ــار بایومری ــد اعتب ــم فاق ــاری ه ش

ابــراز  انتخابــات  ناظــر  نهادهــای  همــه،  ایــن  بــا 

انتخاباتــی،  کمیســیون های  کــه  می کنــد  خوش بینــی 

فرصتــی پیــدا کــرده انــد تــا شــفافیت انتخابــات را تضمیــن 

و عدالــت انتخاباتــی را تأمیــن کننــد. زبیــر حبیــب زاده، 

ســخنگوی نهــاد تیفــا، بــه روزنامــه  ی صبــح کابــل می گویــد 

کــه آن هــا از تصمیــم دســته ی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی 

خوشــحال انــد و ایــن می توانــد فرصتــی باشــد تــا کمیســیون 

انتخابــات، رونــد بازشــاری آرا را تکمیــل کنــد و کمیســیون 

رســیدگی بــه شــکایت های انتخاباتــی می توانــد بــه مســائل 

ــود دارد،  ــزدان وج ــیون و نام ــان کمیس ــه می ــی ای ک جنجال

ــد.  ــیدگی کن رس

نهــاد تیفــا بــه کمیســیون انتخابــات توصیــه می کنــد 

کــه ایــن کمیســیون بایــد در چارچــوب قانــون و لوایــح 

ــردم  ــا م ــد ت ــم کن ــده را تنظی ــای باقی مان ــی، کاره انتخابات

افغانســتان بیشــر از ایــن منتظــر اعــالم نتیجــه ی انتخابــات 

ــد.  منانن

آقــای حبیــب زاده افــزود: »اگــر کمیســیون زمان را درســت 

مدیریــت کنــد کــه تــا حــال نکــرده اســت، نتیجــه ی ابتدایــی 

انتخابــات تــا پایــان هفتــه ی جــاری اعــالم خواهــد شــد.«

بــا توجــه بــه ایــن کــه اکنــون مانــع از رس راه کمیســیون 

انتخابــات بــرای بازشــاری آرا برداشــته شــده اســت، دیــده 

شــود کــه کمیســیون می توانــد نتیجــه ی انتخابــات را تــا 

ــا خیــر؟ پایــان ایــن هفتــه اعــالم کنــد ی

ــک  ــر ی ــان ب ــروه طالب ــتی گ ــه ی تروریس ــال حمل ــه دنب ب

ــرات  ــل، مذاک ــت کاب ــرام والی ــوالی بگ ــی در ولس ــز صح مرک

صلــح میــان مناینــدگان امریــکا و طالبــان بــرای مــدت 

ــل زاد، فرســتاده ی  نامعلومــی، توقــف داده شــد. زملــی خلی

ــه  ــت ک ــه اس ــتان، گفت ــح افغانس ــرای صل ــکا ب ــژه ی امری وی

مذاکــره میــان دو طــرف بــرای مــدت کوتاهــی متوقــف شــده 

اســت تــا مناینــدگان طالبــان بــا رهــربان  شــان در مــورد ایــن 

ــد. ــوره کنن ــی مش ــوع اساس موض

ــتان، در  ــح افغانس ــرای صل ــکا ب ــژه ی امری ــتاده ی وی فرس

خصــوص حملــه ی طالبــان به یــک مرکــز صحی در ولســوالی 

ــد  ــان( بای ــروه )طالب ــن گ ــه ای ــت ک ــه اس ــل گفت ــرام کاب بگ

نشــان دهنــد کــه می تواننــد بــه خواســت مــردم افغانســتان 

ــرای صلــح پاســخ دهنــد. ب

از جانــب دیگــر، بــه تازگــی، طالبــان ادعــا کــرده انــد کــه 

ــوالی  ــا در ولس ــه ی آن  ه ــی حمل ــوس( در پ ــب)22 ق جمعه ش

ــد. ــه ان ــاز ارتــش جــان باخت ــی، 25 رسب ــاغ والیــت غزن قره ب

وزارت دفــاع افغانســتان بــا تأییــد ایــن رویــداد می گویــد 

کــه در ولســوالی قره بــاغ والیــت غزنــی 9 رسبــاز ارتــش 

جــان باختــه اســت. ایــن وزارت همچنــان تأکیــد کــرده کــه 

ــتان  ــت افغانس ــان در ده والی ــه طالب ــی علی ــات نظام عملی

بــه شــدت جریــان دارد کــه افــراد کلیــدی ایــن گــروه کشــته 

ــز در  ــبانه نی ــای ش ــال، عملیات ه ــن ح ــد و در عی ــده  ان ش

حــال اجــرا اســت.

در رشایطــی  کــه مذاکــرات صلــح میــان امریــکا و طالبــان 

ــی  ــره ی بین االفغان ــال مذاک ــان دارد و احت ــدت جری ــه ش ب

نیــز میــان دولــت افغانســتان و طالبــان وجــود دارد؛ امــا در 

ایــن رشایــط، تنــور جنــگ میــان طرف هــا بیــش از هــر زمــان 

دیگــر گــرم شــده اســت کــه ایــن امــر، موانــع زیــادی را بــر رس 

ــی خلــق خواهــد کــرد. راه مذاکــرات بین االفغان

از جانــب دیگــر، ایــن دومیــن بــاری اســت کــه مذاکــرات 

صلــح امریــکا و طالبــان متوقــف می شــود. پیــش از ایــن، در 

تاریــخ 5 ســپتامرب ســال جــاری میــالدی، بــه دنبــال حملــه ی 

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.

ــان، شــاری  ــکا و طالب ــف مذاکــرات امری ــال توق ــه دنب ب

ــی  ــف کنون ــه توق ــد ک ــان می گوین ــین طالب ــای پیش از اعض

مذاکــرات بــا توقــف ســه مــاه پیــش فــرق دارد و فــرق آن 

ــا جزئیــات  ــد ت ــار طالبــان خواســته  ان ایــن اســت کــه ایــن  ب

ــک  ــان رشی ــزرگان طالب ــا ب ــدروزه ی شــان را ب مذاکــره ی چن

ــد. کنن

ــه روزنامــه ی  مالســیداکرب آغــا، عضــو پیشــین طالبــان، ب

صبــح کابــل می گویــد کــه پــس از مشــوره ی مناینــدگان 

ــد روز  ــرف چن ــرات ظ ــروه، مذاک ــن گ ــزرگان ای ــا ب ــان ب طالب

ــرات،  ــن مذاک ــف ای ــد و توق ــد ش ــه خواه ــر از رس گرفت اخی

هیــچ ربطــی بــه حملــه ی طالبــان بــاالی یــک مرکــز صحــی 

ــدارد. ــرام ن در بگ

از ســویی هــم، پــس از توقــف مذاکــرات، آقــای خلیــل زاد 

بــه هــدف گفت وگــو بــا مقام هــای پاکســتانی، بــه اســالم آباد 

ــتان،  ــه ی پاکس ــر خارج ــا وزی ــه و ب ــور رفت ــن کش ــت ای پایتخ

ــه ی  ــر خارج ــی، وزی ــاه محمود قریش ــت. ش ــرده اس ــدار ک دی

پاکســتان، در صفحــه ی رســمی فیس بــوک خــود نوشــته 

اســت کــه بــه خلیــل زاد اطمینــان داده شــده، پاکســتان 

هم چنــان صادقانــه نقــش تســهیل کننده ی خــود را در رونــد 

ــتان  ــه ی پاکس ــر خارج ــد. وزی ــا می کن ــتان ایف ــح افغانس صل

گفتــه اســت: »صلــح در افغانســتان بــرای امنیــت و ثبــات در 

ــه رضوری اســت.« منطق

ــان، در خصــوص نقــش پاکســتان  اعضــای پیشــین طالب

نقــش  کــه  معتقدنــد  امریــکا،  و  طالبــان  مذاکــرات  در 

و  روســیه  ایــران،  ویــژه  بــه  افغانســتان  همســایه های 

ایــن مذاکــرات هــم ســازنده اســت و هــم  پاکســتان در 

می گویــد  هم چنــان  آغــا،  مالســیداکرب  تخریب کننــده. 

در  را  مثبــت  نقــش  افغانســتان  همســایه های  اگــر  کــه 

ــرای مــردم و  ــادی را ب ــد، ســود زی ــا کنن ــح ایف مذاکــرات صل

دولــت افغانســتان بــه ارمغــان مــی آورد و اگــر همــکاری ایــن 

کشــورها صادقانــه نباشــد، چالش هــای بیشــری را ســد 

ــی   ــاور وی، زمل ــه ب ــد آورد. ب ــود خواهن ــه وج ــرات ب راه مذاک

ــالم آباد  ــازنده ی اس ــکاری س ــب هم ــر جل ــه خاط ــل زاد ب خلی

ــت. ــه اس ــور رفت ــن کش ــه ای ب

در همیــن حــال، شــاری از آگاهــان سیاســی می گوینــد، 

ــان  ــان جری ــکا و طالب ــان امری ــون می ــا کن ــه ت ــی  ک مذاکرات

افغانســتان  مــردم  بــرای  وضاحتــی  هیچ گونــه  داشــت، 

نداشــت و در واقــع، دو طــرف روی مذاکــرات مــروط راه 

می رونــد. رحمت اللــه بیژن پــور، آگاه سیاســی، بــه روزنامــه ی 

صبــح کابــل گفــت کــه ممکــن اســت امریــکا و طالبــان توافق 

ــد، در  ــرده ان ــف ک ــان تعری ــه طالب ــی را ک ــا رشوط ــد؛ ام کنن

حــال حــارض بــا رشایــط داخلــی افغانســتان مســاعد نیســت.

یک ســو،  از  کــه  می افزایــد  بیژن پــور  رحمت اللــه 

برخــوردار  الزم  صالحیت هــای  از  طالبــان  مناینــدگان 

نیســتند و از ســوی دیگــر، نشســت های دو طــرف تــا کنــون 

ــتان  ــح افغانس ــن صل ــتای تأمی ــرح در راس ــدا و ط ــد آجن فاق

ــن  ــح را از ای ــد: »فضــای موجــود صل ــوده اســت. او می گوی ب

جهــت می بینیــم کــه مــردم مــروف انتخابــات اســتند و 

ــات اســت؛ امــا وقتــی این جــا  ــه نتایــج انتخاب توجــه مــردم ب

ــه تختــه ی شــطرنج  ــازی ب بازی هــای انتخاباتــی رسد شــد، ب

جدیــد، مــی رود. وضــع کنونــی نشــان می دهــد کــه در 

حقیقــت تالش هــا بــر روی اصالحــات بــرای رســیدن بــه 

ــت.« ــز نیس ــح متمرک صل

ــن  ــا متکی ــه امریکایی ه ــا ب ــان الزام ــه ی او، طالب ــه گفت ب

دارنــد کــه بــا هــم تفاهــم کننــد و در واقــع مذاکــرات بــه معنای 

ــاور کــرد کــه از مجــاری مختلــف،  ــوان ب جورآمــد اســت. می ت

ــق  ــا تواف ــت؛ ام ــان در راه اس ــکا و طالب ــان امری ــی می تفاهم

ــه نظــر می رســد. ــا دولــت افغانســتان دشــوار ب ــان ب طالب

رســمیت  بــه  را  افغانســتان  دولــت  طالبــان،  گــروه 

منی شناســد و در صورتــی  مذاکــره می کنــد کــه رهــربان 

ــی در  ــاع مل ــک اج ــی در ی ــدت مل ــت وح ــی حکوم سیاس

ــت  ــا دول ــند؛ ام ــته باش ــور داش ــیون حض ــایر سیاس ــار س کن

افغانســتان همــواره اعــالم کــرده، در صورتــی بــا طالبــان 

مذاکــره می کنــد کــه آتش بــس رسارسی در کشــور برقــرار 

ــود. ش
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و  انتخاباتــی  تنش هــای  هنــوز  کــه  وجــودی  بــا 

گفت وگوهــای  نیســت،  مشــخص  آن  نتایــج  تکلیــف 

ــه  ــی ک ــت. تفاوت ــده اس ــازه ای ش ــه ی ت ــح وارد مرحل صل

مناینــده ی  خلیــل زاد«  »زملــی  گفت وگــوی  بــار  ایــن 

ــه  ــا طالبــان در گذشــته دارد، ایــن اســت کــه ب امریــکا ب

ــت  ــع حکوم ــی، مواض ــای امریکای ــد، مقام ه ــر می رس نظ

و خواســت مــردم افغانســتان را در مذاکره هــا در نظــر 

داشــته و یــا حــد اقــل هاهنگــی بیشــری در ایــن 

زمینــه وجــود دارد. در نُــه دور گذشــته ی ایــن مذاکره هــا 

ــود  ــتان خ ــردم افغانس ــت و م ــد، حکوم ــام مان ــه نافرج ک

را بیــرون از جریــان می دانســتند؛ امــا پــس از توقــف 

گــوش  بــه  حکومــت  توســط  مــردم  دغدغه هــای  آن، 

ــار، مــردم بیشــر از  مقام هــای امریکایــی رســید و ایــن ب

ــه نتیجــه رســیدن گفت وگوهــا  ــرای ب ــان دیگــر، ب هــر زم

ــد. ــدوار ان امی

»خلیــل زاد« پــس از توقــف دوبــاره ی گفت وگوهــا در 

قطــر کــه بــا حملــه بــه بگــرام هم زمــان شــد، بــه پاکســتان 

ــرده  ــت ک ــور صحب ــن کش ــای ای ــا مقام ه ــرده و ب ــفر ک س

اســت. بســیاری نگــران بودنــد کــه دور تــازه ی مذاکره هــا، 

ــرف  ــر دو ط ــا ه ــود؛ ام ــار نش ــته دچ ــت گذش ــه رسنوش ب

ــا  ــد ب ــن رون ــرای مشــوره ی بیشــر، ای ــد کــه ب اعــالم کردن

ــه رو شــده اســت.  ــاه رو ب وقفــه ی کوت

صداقــت  عــدم  می کنــد،  نگــران  را  همــه  آن چــه 

نبــود  و  افغانســتان  مســأله ی  در  دخیــل  کشــورهای 

مکانیــزم شــفاف و همه شــمول بــرای گفت وگوهــای صلــح 

بین االفغانــی اســت. تــا کنــون روشــن و واضــح نیســت کــه 

امریکایی هــا بــا طالبــان روی کــدام مــوارد توافــق کــرده و 

در مذاکــره ی طالبــان بــا حکومــت و مــردم افغانســتان چــه 

ــه ی  ــتان را در پروس ــش پاکس ــل زاد نق ــد؟ خلی ــد ش خواه

صلــح افغانســتان ســتایش کــرده و مقام هــای پاکســتانی 

نیــز، تعهــد کــرده انــد کــه در فراهــم آوری زمینــه ی آمــدن 

ــکل آن  ــرد. مش ــد ک ــک خواهن ــتان کم ــه افغانس ــح، ب صل

اســت کــه سیاســت و عمل کــرد هم ســایه های افغانســتان 

همیشــه دوگانــه بــوده و تــا زمانــی کــه نســبت بــه تعهــد و 

ــرای  ــش ب ــاور کردن ــد، ب ــرده ان ــل نک ــود عم ــعارهای خ ش

ــود. مــردم افغانســتان خیلــی ســخت و دشــوار خواهــد ب

ــه  ــه ب ــت ک ــده اس ــنهاد ش ــا پیش ــه امریکایی ه ــا ب باره

ــورهای  ــا کش ــت ب ــر اس ــان، به ــا طالب ــو ب ــای گفت وگ ج

مذاکره کننــد کــه از تروریــزم حایــت کــرده و زمینــه ی 

افغانســتان  در  را  هراس افگنانــه  عملیات هــای  انجــام 

ــورهای  ــه کش ــی  ک ــا زمان ــد. ت ــم می کنن ــان فراه ــرای آن ب

ــح و  ــود را در صل ــود خ ــتان، س ــگ افغانس ــل در جن دخی

آرامــش ایــن کشــور نبیننــد و افغانســتان عمق اســراتژیک 

ــح،  ــدن صل ــد، آم ــان باش ــی آن ــای نیابت ــل جنگ ه و مح

اســت.  ممکــن  غیــر  ایــن کشــور  در  ثبــات  و  آرامــش 

ــت  ــه اس ــتانی گفت ــای پاکس ــه مقام ه ــل زاد ب ــی خلی زمل

ــه  ــورهای منطق ــرای کش ــتان ب ــات افغانس ــح و ثب ــه صل ک

نفــع اقتصــادی و امنیتــی خواهــد داشــت؛ مســأله ای کــه 

ــر  ــل در افغانســتان همــواره ب کشــورهای همســایه و دخی

ــد. مهــم آن اســت  خــالف آن اندیشــیده و عمــل کــرده ان

کــه اگــر صلــح آمدنــی باشــد، راهــکار ادامــه  و حفــظ ثبــات 

در افغانســتان چیســت؟ چگونــه می تــوان در وضعیــت 

ــه ی  ــه ادام ــغلی ب ــات ش ــدم ثب ــادی و ع ــامان اقتص نابس

ــود؟  ــدوار ب ــات امی ــح و ثب صل

در ابتــدا بایــد مشــخص شــود کــه مفــاد گفت وگوهــای 

صلــح امریــکا و طالبــان چیســت و چطــور ایــن توافــق 

ــرای  ــدورشط را ب ــای بی قی ــه ی گفت وگوه ــد زمین می توان

گفت وگوهــای بعــدی بیــن طالبــان و حکومــت افغانســتان 

فراهــم کنــد. در داخــل نیــز هنــوز تکلیــف انتخابــات 

ــه  ــرای وارد شــدن ب مشــخص نیســت و اجــاع عمومــی ب

مذاکره هــای احتالــی ســنجیده نشــده اســت، تــا پــس از 

آن بــرای حفــظ صلــح برنامــه ریــزی کــرد. 

ــای  ــری گروه ه ــی رسبازگی ــل اصل ــی از دالی ــی یک وقت

کــه  اســت  مالــی ای  درآمــد  و  بــی کاری  تروریســتی، 

ــود  ــد از خ ــذارد، بای ــر بگ ــزی، تأثی ــر چی ــد روی ه می توان

پرســید کــه اول مکانیــزم رســیدن بــه صلــح چیســت و 

ــات و آرامــش کــدام اســت؟ اســتفاده ی  دوم راه حفــظ ثب

پایــدار از منابــع طبیعــی افغانســتان، حایــت کشــورهای 

اقتصــادی  رشــد  و  بهــره وری  زمــان  تــا  کمک کننــده 

ــاورزی  ــدات کش ــادرات و تولی ــازار ص ــد ب ــتان، رش افغانس

ــنت  ــی، یاف ــای جهان ــه بازاره ــی آن ب ــتان و راه یاب افغانس

ــه  ــک ب ــول نزدی ــه در ط ــانی ک ــرای کس ــل ب ــای بدی راه ه

پنجــاه ســال، درآمــد شــان از خشــونت طلبی و جنــگ 

ــردن  ــن ب ــی و از بی ــت اجتاع ــن عدال ــت، تأمی ــوده اس ب

فقــر، بی ســوادی و ناهنجاری هــای فــراوان ایــن رسزمیــن، 

راه هــای 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.

ــج  ــزی رن ــر چی ــش از ه ــتان از آن بی ــه افغانس آن چ

بالفعــل  صــورت  بــه  کــه  نیســت  جنگــی  می بــرد، 

ــوه ای  ــای بالق ــا و زمینه ه ــه انگیزه ه ــان دارد؛ بلک جری

ــل  ــونت کشــیده و بالفع ــه خش ــش را ب ــه راه ــت ک اس

ــر  ــش از ه ــح، پی ــه صل ــیدن ب ــرای رس ــت. ب ــده اس ش

را  و زمینه هــای جنگ پــروری  انگیزه هــا  بایــد  چیــزی 

از میــان برداشــت.

دور تازه ی 
گفت وگوهای صلح

عبداهلل عبداهلل عقب نشینی کرد
کمیسیون انتخابات: بازشماری آرای هفت والیت باقی مانده شروع شد

توقف مذاکرات صلح
 نقش پاکستان در موفقیت این مذاکرات سازنده است

عبدالرازق اختیاربیگ

سیدمهدی حسینی

هــر چنــد نشســت مشــورتی کمیســیون رســیدگی بــه شــکایات انتخاباتــی، پــس از نزدیــک 

بــه هفــت ســاعت بحــث و تبــادل نظــر بی نتیجــه مانــد؛ امــا ســاعاتی پــس از پایــان ایــن 

ــری  ــت خ ــک نشس ــی، در ی ــات و همگرای ــته ی ثب ــر دس ــه، ره ــه عبدالل ــت، عبدالل نشس

ــا احــرتام بــه خواســته های ایــن کمیســیون، بــه کمیســیون انتخابــات اجــازه  گفــت کــه ب

ــد.  می دهــد، بازشــاری آرا در هفــت والیــت را آغــاز کن
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 حاکــم بــودن فرهنــگ  و ســنت های بســته ی قبیلــوی در 

ــاور رســانده  ــه  ایــن ب افغانســتان، بســیاری از خانواده هــا را ب

ــپزی،  ــد. آش ــرا ان ــا از صح ــه و مرده ــا از خان ــه زن ه ــت ک اس

وظیفــه ی  تنهــا  اوالدداری،  و  لباس شــویی  ظرف شــویی، 

ــن  ــؤولیت تأمی ــرون، مس ــا کار در بی ــردان ب ــت و م ــان اس زن

ــد.  ــادی را دارن ــکالت اقتص ــع مش ــاک و رف ــوراک، پوش خ

دلیــل  بــه  افغانســتانی،  خانواده هــای  فرهنــگ  در 

ــگ،  ــط و فرهن ــواد، رشای ــب س ــدم تناس ــنتی، ع ــای س باوره

ــد؛ مســأله ای  ــده ان ــان اطاعت کنن مــردان دســتوردهنده و زن

کــه بــه بــاور و فرهنــگ مســلط بــدل شــده و زنــان از کودکــی 

ــا ایــن نــوع طــرز فکــر تربیــت و بــا چنیــن تقســیم وظایــف  ب

عــادت می کننــد؛ تــا جایی کــه حتــا خــود شــان هــم بــا 

ــه  ــه دانســته و پذیرفت ــه خــود را بیگان ــرون از خان کارهــای بی

ــه،  ــای خان ــه و کاره ــط درخان ــا، فق ــه ی آن ه ــه وظیف ــد ک ان

می شــود. خالصــه 

ــوادی،  ــوادی، کم س ــی، بی س ــر فرهنگ ــل فق ــی مث عوامل

محدودیت هــای شــغلی، ســاختار جامعــه ی مردســاالرانه، 

ناهنجار ی هــای اخالقــی در برخــی از محیط هــای کاری، 

بــه  زنــان  دست رســی  عــدم  خودبــاوری،  عــدم  ناامنــی، 

ــو  ــتان و تاب ــن افغانس ــای ناام ــی در والیت ه ــالت  عال تحصی

بــودن کار کــردن زنــان، از جملــه مــواردی اســت کــه زنــان را 

خانه نشــین کــرده اســت.

آزیتــا جــوادی، فعــال حقــوق زن در افغانســتان می گویــد: 

ذهــن  در  افغانســتان،  نادرســت  ســنت های  بــه  »نظــر 

دخــران از کودکــی چنیــن تداعــی می شــود کــه آنــان بــرای 

خانــه دار شــدن و ازدواج کــردن بــه دنیــا آمــده انــد؛ بــه همیــن 

دلیــل اســت کــه بــا تأســف، دغدغه هــای برخــی دخــران در 

ــم دوره ی تحصیــل ابتدایــی، ازدواج  افغانســتان بعــد از خت

کــردن، مــادر شــدن و خانــه دار شــدن اســت و کم تــر بــه کار 

ــد.« ــر می کنن ــه فک ــرون از خان ــای بی و فعالیت ه

همرهــای  و  دخرهــا  کــه  خانواده هایــی  افــزود،  وی 

شــان را بــه کار در بیــرون از خانــه اجــازه منی دهنــد، مدعــی 

حفاظــت از آنــان اســتند؛ در حالــی  کــه در حقیقــت آنــان را 

ــد.  ــور می کنن ــی و سانس ــرل فیزیک کن

زنانخانهدار

در افغانســتان، زنــان زیــادی بی ســواد و یــا کم ســواد 

انــد. طبــق آمارهــا، در حــال حــارض حــدود 85 درصــد زنــان 

ــان از  ــی زن ــوادی و کم آگاه ــد. بی س ــواد ان ــتان بی س افغانس

ــردن در  ــان، کار ک ــی آن ــه برخ ــده ک ــث ش ــان باع ــوق ش حق

ــد. ــه ی خــود ندانن ــه را وظیف ــرون از خان بی

ــده و  ــب درس خوان ــم مکت ــف شش ــا صن ــه«، ت ــو »مین بان

پــس از ازدواج، از ادامــه ی تحصیــل بــاز مانــده اســت. او 

ــی آب و  ــد: »وقت ــت، می گوی ــودک اس ــادر دو ک ــاال م ــه ح ک

ــی.  ــرون کاری کن ــت در بی ــاز اس ــی نی ــه، چ ــار باش ــت تی نان

خــودم را خوش بخــت حــس می کنــم؛ چــون آرام و آســوده 

اســتم و رسم ظلــم )خشــونت فیزیکــی و لفظــی( نیســت. کار 

ــد، غــذا و  ــف ان ــان مکل ــردا اســت، آن ــه ی م ــرون، وظیف در بی

ــد خدمــت کار  ــه کننــد و در عــوض مــا بای پوشــاک مــا را تهی

ــیم.« ــان باش ش

ترکیــب »زن« و »خانــه« در یــک جملــه، ارتباطــی را میــان 

زنانگــی، ازدواج، و مــکان ســکونت خانــواده به وجــود می آورد. 

نقــش زن خانــه دار، نقشــی خانوادگــی اســت. زن خانــه دار، 

زنــی اســت کــه مســائل مربــوط بــه امــور خانــه را رسپرســتی 

و هدایــت می کنــد؛ بانــوی خانــواده و همــر صاحــب خانــه؛ 

خانــه دار بــودن در افغانســتان، تنهــا بــه ازدواج ربــط نــدارد؛ 

ــد و از  ــه داری می کنن ــف خان ــل مختل ــه دالی ــز ب ــران نی دخ

کار کــردن در بیــرون از خانــه محــروم انــد.

ــد:  ــل می گوی  »نجــال محمــدی«، یکــی از باشــندگان کاب

»دو ســال قبــل ســند کارشناســی خــود را در رشــته ی علــوم 

ــه  ــی کار اســتم و مــروف خان ــوز ب ــا هن ــم و ت سیاســی گرفت

ــه داری.« و خان

ــد  ــه داری دارن ــه خان ــبت ب ــه ای نس ــدگاه دوگان ــان، دی زن

کــه باعــث می شــود نســبت بــه آن حــس خــوب یــا بــد 

ــه داری  ــا رضایــت کامــل خان ــان، ب داشــته باشــند. برخــی زن

را انتخــاب می کننــد، بــه خصــوص زمانــی کــه مــادر اســتند. 

احســاس خرســند بــودن در کنــار فرزنــد، آرامــش و نظــم 

بیشــر در خانــه، آنــان را راضــی می کنــد.

بانــو فاطمــه می گویــد: »پیــش از این کــه ازدواج کنــم، 

ــتم کار  ــس از ازدواج، نخواس ــا پ ــودم؛ ام ــتاد ب ــب اس در مکت

ــه  ــل خان ــرون و داخ ــردن در بی ــان کار ک ــون هم زم ــم؛ چ کن

ــود.« دشــوار ب

زنانشاغل

بانــو »رؤیــا دادرس« ســخنگوی وزارت امــور زنــان، بــه 

روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد: »در ســال های اخیــر، 

ــت و  ــده اس ــان آم ــغلی زن ــت ش ــی در وضعی ــرات اساس تغیی

ایــن وزارت، بــرای بهبــود وضیعــت شــغلی زنــان، برنامه هــای 

دارد.« حایتــی  و  آگاهی دهــی 

گــزارش تحقیقــی، ارزیابــی پــالن کاری زنــان از ســال 

2۰۰7 تــا 2۰17 نشــان می دهــد کــه زنــان در زمینــه ی 

بــا  هنــوز  تــا  اقتصــادی،  فعالیت هــای  بــه  دست رســی 

ــا  ــا تنه ــد کاری آن ه ــوده و رش ــه ب ــی مواج ــای بزرگ چالش ه

ــت.  ــه اس ــش یافت ــد افزای ــار درص چه

رهــربی  ســطح  در  ده درصــد  زنــان  حــارض،  حــال  در 

حکومــت، 78 درصــد در بخــش تجارت هــای کوچــک حضــور 

داشــته و رهــربی 1۰۰۰ مؤسســه ی تجارتــی در شــهرها و 

ــت. ــان اس ــده ی آن ــه عه ــا ب والیت ه

زنــان  مشــارکت  تناســب   ،2۰18 تــا   2۰۰7 ســال  از 

در مجلــس مناینــدگان، 69 درصــد و در مجلــس ســنا ۳9 

درصــد، افزایــش داشــته اســت.

کارکنــان  درصــد   21 قضایــی،  و  عدلــی  بخــش  در 

دادســتانی کل و 22 درصــد کارکنــان دادگاه عالــی را زنــان 

می دهنــد.  تشــکیل 

فقرفرهنگی

از  یکــی  زنــان  بــه  نســبت  مــردان  فیزیکــی  توانایــی 

ابزارهــای قــدرت اســت کــه زمینــه ی خشــونت را فراهــم 

می کنــد. زنــان خانه نشــین کــه ســهم ضعیــف یــا هیــچ 

ــد،  ــی ندارن ــرک خانوادگ ــی مش ــادی در زندگ ــهم اقتص س

ــد؛  ــردان دارن ــه م ــر ب ــی بیش ــادی و عاطف ــتگی اقتص وابس

بــه همیــن دلیــل، مــردان تعییــن می کننــد کــه زنــان شــان 

ــد.  ــا ندهن ــد ی ــام دهن ــه کاری انج چ

در جامعــه ی افغانســتان، مــردان حــرف اول را مــی زننــد؛ 

ــان  ــی زن ــا تحمــل نارضایت ــل ی ــه ی شــنیدن دلی ــی حوصل ول

ــان از  ــی ش ــه زندگ ــن ک ــر ای ــه خاط ــز ب ــا نی ــد. زن ه را ندارن

ــد  ــا تنبیــه نشــوند، از خوشــی خــود می گذرن هــم نپاشــد و ی

و حــرف مــرد خانــواده را نســبت بــه خواســته و اراده ی خــود، 

ترجیــح می دهنــد.

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. 

ــنت و  ــه س ــدل ب ــج ب ــه تدری ــی، ب ــن برتری طلب ــرار ای تک

رویــه ی پایــدار شــده و زمینه هــای تثبیــت و تحکیــم فرهنــگ 

مردســاالری را فراهــم کــرده اســت. 

»ســیف الله اطهــری« اســتاد ثقافــت اســالمی در دانشــگاه 

کابــل می گویــد: »از نظــر دیــن اســالم 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 مــی دارد و ربطــی 

بــه اســالم و قوانیــن آن نــدارد.«

در هیــچ جامعــه ای، مــرد منی توانــد خانــه دار باشــد. 

ــر  ــب و غی ــی عجی ــت، حرف ــه دار اس ــد خان ــه بگوی ــردی ک م

معمــول گفتــه اســت؛ ممکــن اســت حرفــش درســت باشــد، 

ممکــن اســت در خانــه کار کنــد و مســؤولیت کارهــای خانــه 

ــول  ــالف اص ــر، خ ــن ام ــا ای ــد؛ ام ــته باش ــده داش ــر عه را ب

ــت. ــی اس ــی و اجتاع ــای فرهنگ رفتاره

ویژگیهایخانهداری

ــاوت دارد؛  ــر تف ــای دیگ ــا کاره ــت ب ــه جه ــه از س کار خان

خصوصــی اســت، فردمحــور اســت، حــد و انــدازه نــدارد؛ 

ــز محــدوده ی زندگــی  ــه محــل کار اســت و حــدود آن نی خان

ــت. ــی اس خانوادگ

نظــر  از  کــه  منی کنــد  تولیــد  کاالیــی  خانــه دار،  زن 

اصلــی  عمل کــرد  باشــد.  مــادی  ارزش  دارای  اقتصــادی 

اقتصــادی او نیابتــی اســت؛ بــا خدمــت کــردن بــه دیگــران، 

بــه آنــان امــکان می دهــد تــا در فعالیت هــای اقتصــادی 

زن  تولیــدی،  نقــش  داشــنت  عــوض  بــه  باشــند،  ســهیم 

ظاهــر  خانــواده  در  مرف کننــده  عنــوان  بــه  خانــه دار 

می شــود. کار زن خانــه دار، کار محســوب منی شــود؛ زیــرا 

ــه دار  ــا زن خان ــه تنه ــدارد. ن ــدی ن ــا درآم ــزد ی ــال آن م در قب

ــد  ــت منی کن ــزد دریاف ــد، م ــام می ده ــه انج ــت کاری ک باب

کــه گاهــی بــه عنــوان مرف کننــده بودجــه و پــول خانــواده 

بــه او نگریســته می شــود.

»اگــر مــن بــه قــدرت برســم، اختــالط اقــوام را مــی آورم، 

دخــر هــزاره را بــه بچــه ی پشــتون می دهــم، ختمــش 

ــن، بخشــی از حرف هــای  ــم.« ای ــه خــدا اگــر بان ــم ب می کن

حلیــم تنویــر، مشــاور پیشــین معــاون اول ریاســت اجرایــی 

و وزارت اطالعــات و فرهنــگ اســت کــه چنــد روز پیــش، در 

ــرح و  ــان  مط ــوم در آمل ــی عل ــت های آکادم ــی از نشس یک

ــی در  ــالف قوم ــه اخت ــان دادن ب ــرای پای ــه ب ــد ک ــه ش گفت

افغانســتان، بایــد رهــربان قومــی از میــان برداشــته شــوند.

زیــادی  واکنش هــای  بــا  تنویــر،  آقــای  اظهــارات 

ــتان از  ــنای افغانس ــس س ــه مجل ــی ک ــا جای ــود، ت ــراه ب هم

ــه دلیــل اظهــارات  ــر را ب ــم تنوی ــا حلی حکومــت خواســت ت

نژادپرســتانه اش بازداشــت و مــورد پیگــرد قانونــی قــرار 

ســنای  مجلــس  رییــس  مســلم یار،  فضل هــادی  دهــد. 

ــز  ــارات تبعیض آمی ــا اظه ــر، ب ــه تنوی ــت ک ــتان، گف افغانس

علیــه اقــوام افغانســتان، بــا اســتفاده از نــام یــک قــوم، 

تفرقه افگنــی و شــهرت طلبی کــرده اســت. او گفــت: »از 

حکومــت می خواهیــم، وقتــی کــه تنویــر بــه افغانســتان 

ــول  ــق پولیــس انرپ ــا از طری آمــد، او را بازداشــت کنــد و ی

خواســتار بازداشــت و انتقــال او بــه افغانســتان شــود تــا بــه 

ــرد.« ــرار گی ــرد ق ــورد پیگ ــش م ــن اظهارات ــل ای دلی

جــدا از مجلــس ســنای افغانســتان، کاربــران شــبکه های 

اجتاعــی نیــز نســبت بــه اظهــارات مشــاور پیشــین وزارت 

اطالعــات و فرهنــگ واکنــش نشــان دادنــد و حرف هــای او 

را نژادپرســتانه و توهیــن بــه یــک قــوم خواندنــد. 

امــا واکنش هــا تنهــا بــه مجلــس ســنای افغانســتان 

بــه  نشــد.  ختــم  فیســبوکی  اجتاعــی  شــبکه های  و 

ــن  ــورت آنالی ــه ص ــز ب ــگاران نی ــاری از روزنامه ن ــی ش تازگ

دادخواهــی شــان را علیــه ایــن اظهــارات آغــاز کــرده انــد. 

ایــن افــراد صفحــه ای را تحــت نــام »دادخــواه« ایجــاد کــرده 

ــرد را  ــن ف ــه ای ــت ک ــته اس ــد خواس ــس هالن ــد و از پولی ان

ــد.  ــی کن ــه دادگاه معرف ــت و ب بازداش

داوود ناجــی، از ســازمان دهندگان ایــن دادخواهــی، 

حــال  تــا  کــه   می گویــد  کابــل  صبــح  روزنامــه ی  بــه 

ــاری  ــتان و ش ــا از رسارس افغانس ــزار امض ــه 7ه ــک ب نزدی

از کشــورهای دیگــر جمــع آوری شــده و هــدف آنــان 1۰ 

هــزار امضــا اســت و پــس از آن، ایــن امضاهــا را بــه شــکل 

یــک فایــل بــه پولیــس هالنــد می ســپارند تــا در ایــن مــورد 

ــد. ــق کن تحقی

آقــای ناجــی گفــت کــه مــا پولیــس هالنــد را در جریــان 

دادخواهــی خــود قــرار داده  ایــم و آن هــا نیــز گفتــه انــد کــه 

ایــن مســأله را دنبــال می  کننــد.

بــه گفتــه ی مســؤوالن ایــن دادخواهــی آنالیــن، هــدف از 

راه انــدازی دادخواهــی آنالیــن ایــن اســت تــا حلیــم تنویــر در 

برابــر گفته هــای نژادپرســتانه اش مــورد بازپــرس قــرار گیــرد. 

کــرده،  نفاق افگنــی  آمــده  آدم  »یــک  گفــت:  ناجــی 

زن ســتیزی کــرده، از همــه مهم تــر ایــن کــه در یــک مــکان 

ــوم زده و از  ــک ق ــه ی ــتانه علی ــای نژادپرس ــی حرف ه عموم

ــت  ــن نیس ــرف ای ــت. ح ــرده اس ــت ک ــا صحب ــق ملیت ه ح

ــا یــک پــر پشــتون ازدواج کنــد؛  کــه یــک دخــر هــزاره ب

امــا ایــن کــه یــک نفــر بیایــد و بگویــد کــه متــام دخــران 

یــک قــوم را بــه قــوم دیگــر می دهــد، خیلــی یــک مســأله ی 

ــزرگ اســت.« ب

در همیــن حــال روز گذشــته، شــنبه )2۳قــوس( هــزاران 

نفــر از باشــندگان والیــت بامیــان،  نیــز در واکنــش بــه 

حرف هــای اخیــر حلیــم تنویــر، مشــاور پیشــین معــاون اول 

ریاســت اجرایــی، دســت بــه تظاهــرات زدنــد. معرضــان، از 

حکومــت و نهادهــای بین املللــی، خواســتار بازداشــت و 

ــان خواســتار  ــر شــدند. آن هــا، هم چن ــم تنوی مجــازات حلی

تصویــب قانــون منــع تبعیــض شــدند.

انجمــن  افغانســتان،  در  واکنش هــا  بــا  همزمــان 

و  عدلــی  پی گیــری  خواســتار  نیــز  هالنــد  هزاره هــای 

قضایــی  محکمه هــای  ســوی  از  تنویــر  حلیــم  قضایــی 

انجمــن  ایــن  بیانیــه ی  در  اســت.  شــده  افغانســتان 

آمــده اســت: »گفته هــای تنویــر، مصــداق بــارز جــرم و 

ــاید  ــه ژنوس ــب ب ــویق و ترغی ــت و تش ــه بری ــت علی جنای

ــه  ــت ک ــی( اس ــه ی قوم ــاید )تصفی ــی( و اتنوس )نسل کش

شــناخته  جــرم  بین املللــی  و  ملــی  قوانیــن  براســاس 

ــرد  ــت پیگ ــی تح ــی و قضای ــاری عدل ــد از مج ــده و بای ش

ــرد.« ــرار گی ق
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راحله یوسفی

اکرم رسا

زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

آن روزها که به شدت خسته از خودم و زندگی 

که  کنم  درک  منی توانستم  اصال  بودم،  افیون  و 

چه دالیلی دوستانم و افرادی که در جست وجوی 

من بود را ترغیب کرده بود که به فکر من بیفتند 

خود  روزمره ی  کارهای  از  که  شوند  حارض  حتا  و 

دست بکشند و چند روز را در اطراف پل سوخته 

به دنبال من بگردند. 

را  خودم  دیگر  که  روزهایی  در  درست  هم  آن 

فراموش کرده بودم و آن معدود رابطه هایی که با 

افراد دو سال پیش داشتم را هم از یاد برده بودم. 

من درست در هان روزها زندگی را مسخ افیون 

انگیزه ای  که  داشتم  بسیار  تالش  و  می پنداشتم 

از  تا  دهم  تلقین  برای خود  را  قوی تر  و  محکم تر 

آن وضعیت که گرفتارش شده بودم، رهایی یابم. 

نام منی گیرم اما عزیزانی که در آن عر پاییزی 

به دنبامل آمده بودند، با قلب هایی 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 

شفاخانه های  از  یکی  در  تا  بدهم  شان  حرف  به 

شان  سفارش  به  مخدر  مواد   ترک  چهل بسر 

بسری شوم و دوران تداوی را سپری کنم. 

نباشد  یادم  به  کامل  به صورت  شاید جزئیات 

اما  شد؛  بدل  و  رد  ما  بین  دیالوگ هایی  چه  که 

خوب به یاد دارم چون تا آن لحظه هنوز مصمم به 

ترک اعتیادم نشده بودم در پاسخ به دالیل امتناع 

از رفنت به شفاخانه ی معتادان، تالش می کردم در 

برابر شان از زبان دوپهلو استفاده کنم. طوری که 

متوجه بشوند که چرا منی روم.

کردم  اشاره  مستقیم  غیر  یا  واضح  باری  چند 

را  خود  من  و  بریده ام  دل  آن ها  جهان  از  که 

دیگر متعلق به آن جمع منی دانم؛ اما یک دلیل 

دیگر  دلیل  هزار  آن ها  و  شان  برای  می آوردم 

می گفتند تا متقاعد شوم. هر چه برای شان گفتم 

می دانم چقدر کار شان برایم ارزش مند است؛ اما 

دیر است برای من، این آدم چیزی برای از دست 

دادن ندارد و منی خواهم که یک بار دیگر به جمع 

صدمه  افراد  دیگر  به  من  حضور  با  و  بیایم  شان 

شود.  وارد 

دیگر  من  اما  نیامدیم؛  کوتاه  مان  کدام  هیچ 

مهربانی  دست  چطور  که  می آمد  بدم  خودم  از 

اذیت  را  من  همین  و  می زنم  پس  را  دوستانم 

کشاندم  آخر  بازی  به  را  مان  حرف های  می کرد. 

و گفتم باشد، بروم زیر پل سوخته تا بازی آخر را 

انجام دهم و شا همین جا منتظر باشید، من بر 

خواهم گشت و آن وقت هر جایی که آن ها دوست 

رفت.  خواهیم  هم  با  دارند، 

به  بودم  نکرده  دریافت  پول  که  لحظه  آن  تا 

و دمل  عقل  معتاد«  یک  زندگی  آخر  »بازی  خاطر 

هر دو به رفنت و ترک اعتیاد هم نظر بود؛ اما این 

افیون آن روزها چنان قدرت و اراده ام را در کنرل 

اسکناس  یک  با  وسوسه اش  که  بود  گرفته  خود 

پنجاه افغانی چنان به جانم افتاد که تا بوی پول 

و  مهربانی ها  همه  از  خورد،  خاری ام  مشام  به 

زیر  به  رفنت  با  و  صداقت دوستانم دست شستم 

پل سوخته و خریدن یک پوری مواد مخدر دیگر 

برگردم.  باال  یاری نکرد که  توانم  و  پایم 

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 رشمنده ی آن دوستان نگه داشته است و به 

راستی منی توانم با آسودگی خاطر روبه روی شان 

حارض شوم.

هر چند آن عر با آن ها برای ترک اعتیاد به 

جست وجوی  هان  واقع  در  اما  نرفتم؛  شفاخانه 

بچه ها 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 انگیزه ی خوبی 

داد تا درست پنج روز بعدش که آمبوالنس هان 

آن  در  را  من  دوستانم  بود  قرار  که  شفاخانه ای 

با  و  شد  نهایی  تصمیمم  دیدم،  را  کنند  بسری 

معرفی خودم به داکرانی که مسؤولیت جمع آوری 

معتادانی که متایل به ترک اعتیاد داشتند، همراه 

جهان  و  افیونی  زندگی  از  دیگر  نفر  هشت  با 

سمت  به  و  کردیم  خداحافظی  سوخته  پل  زیر 

شفاخانه ی ترک اعتیاد چهل بسر رسک داراالمان 

کردیم.  حرکت 

بیاری  و  ایدز  تشخیص  برای  خون  آزمایش 

زردی سیاه دادیم و وقتی که جواب آزمایش منفی 

بود، با خیال آسوده در حالت شدید درد خاری 

محوطه ی  وارد  گروهی  صورت  به  آمبوالنس  با 

شدیم.  شفاخانه  شده ی  محافظت 

رفیق هایم، برادرهای خوب 
روزهای بد اعتیادم

من یک معتادم

حسن ابراهیمی

سنت، عقب گرایی و باورهای کهنه، عامل عقب ماندن زنان

آیا د ه هزار امضا حلیم تنویر را به دادگاه خواهد کشاند؟

گزارش تحقیقی، 

ارزیابی پالن کاری 

زنان از سال 2007 

تا 2017 نشان 

می دهد که زنان در 

زمینه ی دست رسی 

به فعالیت های 

اقتصادی، تا هنوز 

با چالش های 

بزرگی مواجه بوده 

و رشد کاری آن ها 

تنها چهار درصد 

افزایش یافته 

است. 
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اقــوام و مــردم آزادی دوســت در آغــوش شــهرهای پُرغوغــا، 

مراکــز سیاســی، اجتاعــی، اداری، فرهنگــی و تولیــدی 

ــی و  ــرک، کار، زندگ ــارات مش ــا و افتخ ــاس درده ــا احس ب

ــد. ــرده ان ــری ک ــارزات پی گی مب

ــنن،  ــن، س ــان، دی ــی زب ــر یک ــن ه ــن رسزمی ــان ای مردم

خــود  شــگفتی  از  مملــو  فرهنگ هــای  و  ادبیــات  هــرن، 

را پــرورش داده و در غنــای آن کوشــیده انــد کــه یکــی از 

ــزه ای  ــه انگی ــت ک ــرزی اس ــود ط ــارز آن، محم ــای ب منونه ه

ــد. ــت ش ــن یادداش ــنت ای ــرای نوش ب

تکامــل  قانون منــد  و  دقیــق  درک  روشــنایی  در 

جامعــه بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه در دره هــای ســبز 

منابــع  و  معنــوی  مــادی،  ارزش هــای  و شــاداب کشــور، 

طبیعــی رسشــاری نهفتــه اســت کــه مؤلفه هــای اساســی 

و  هم زبانــی  هم دلــی،  فرهنگــی،  ملــی،  افتخــارات  آن  را 

می دهنــد. تشــکیل  هم گرایــی 

محمــود طــرزی، متولــد 1865 میــالدی در والیــت غزنــی، 

ــاری  ــان« کنده ــم دل خ ــه ی »رح ــد و نواس ــد غالم محم فرزن

کــه جــد اعلــی اش بــه حاجــی جــال خــان؛ رهــرب قبیلــه ی 

»محمــد زایــی« می رســد. مــادر محمــود طــرزی، دخــر 

شــیخ محمــد صالــح یكــی از شــهروندان ســوریه معرفــی 

شــده اســت. 

امیــر  حاکمیــت  در  طــرزی  محمــود  خانــواده ی 

قلمــرو  بــه  تبعیدیــان  ماننــد ســایر  عبدالرحــان خــان، 

ترکیــه ی عثانــی رانــده شــدند. موصــوف در تبعیــد بــه 

و  دمشــق  در  و  کوشــید  خارجــی  زبان هــای  فراگیــری 

گزیــد. اقامــت  اســتانبول 

فراگرفــت.  پــدر  دامــن  در  را  ابتدایــی  آموزش هــای 

آخونــدزاده مــال محمــد اکــرم هوتکــی نیــز یکــی از آمــوزگاران 

طــرزی بــود. در جوانــی بــا فراگیــری علــوم در هنــد، بغــداد، 

دمشــق و اســتانبول ادامــه داد. از مطالعــه ی کتاب هــای 

قلمــی هنــدی، عربــی و ترکــی لــذت می بُــرد. قریحــه ی 

ــود.  ــدل ب ــعر بی ــرو ش ــرده و پی ــه ارث ب ــدر ب ــعری را از پ ش

از عــراق بــه ســوریه رفــت و بــا ادبیــات عــرب آشــنا شــد. 

ــر  ــگارش ن ــه داد. ن ــه ادام ــه مطالع ــالگی ب ــا ۳5س از 21 ت

ــی  ــه تألیــف کتاب های را ســودمندتر از شــعر می پنداشــت. ب

چــون: دبســتان معــارف، مجموعــه ی مقــاالت اخالقــی و 

ــمنی و ...  ــن س ــر چم ــخنی و از ه ــن س ــر ده ــم، از ه حک

ــد. ــت یازی دس

محمــود طــرزی، بــه مطالبــه ی امیــر حبیب اللــه خــان در 

ســال 19۰1 میــالدی پاســخ مثبــت داد و بــه میهن بازگشــت 

ــه  ــذاری ب ــرک، در راه خدمت گ ــان ت ــوت متخصص ــه دع و ب

ــاروای جعــل و تقلــب  ــا آن کــه اتهامــات ن کشــور کوشــید و ب

بــه او و خانــواده اش برچســب زده شــد؛ پــس از 2۳ ســال در 

غربــت، بــا فامیلــش بــه وطــن برگشــت و در چهاردهــی کابــل 

مســکن گزیــن شــد. 

علیــا حــرت رسور ســلطانه؛ مــادر امان اللــه، بــا خانــم 

محمــود طــرزی روابــط دوســتانه و میانــه ی خــوب داشــت. 

ــرد.  ــت می ک ــت و صمیمی ــار محب ــرده، اظه ــران نام ب ــا دخ ب

ــک ده  ــه ده غوچ ــان  را ب ــی، آن ــل خانوادگ ــه معض ــه ب ــا توج ب

افغانــان، در یکــی از منــازل دولتــی منتقــل و مقیــم گردانیــد و 

دو شــهزاده، دو دخــر طــرزی را بــه عقــد نــکاح شــان درآوردنــد.

سهمپیشکسوتاندرمبارزاتسیاسی

پوهانــد عبدالحــی حبیبــی، بــه ایــن بــاور بــود كــه معلان 

هنــدی مبتكــر اشــاعه ی معــارف عــری و علــوم طبیعــی در 

ــدی از  ــان هن ــق معل ــن داوری در ح ــد. ای افغانســتان بودن

آن جــا مطــرح می شــود كــه ایشــان مصــدر خدمــات شایســته 

ــد. در کانون هــای آموزشــی و پرورشــی شــده ان

جمعــی  نامــه ای  مروطیــت،  اندیشــه ی  پیش گامــان 

ــی،  ــد میمنه گ ــور غالم محم ــیله ی پروفیس ــه وس ــتند و ب نوش

بــه امیــر حبیب اللــه خــان تقدیــم داشــتند كــه در آن از امیــر 

تقاضــا شــده بــود تــا حكومــت بــه قوانیــن مروطیــت متكــی 

شــود؛ ولــی بــه دلیــل توجیه هــای غرض آلــود عــده ای، امیــر 

ــن نهضــت خشــم گین شــد. صدیق تریــن  ــر پیش گامــان ای ب

آنــان از جملــه: لعل محمــد خــان غــالم بچــه، جوهرشــاه 

خــان  محمدایــوب  و  پروانــی  محمدعثــان  غوربنــدی، 

پوپلزایــی را تیربــاران و بــه قتــل رســانید و باقــی در محابــس 

ارگ و شــیرپور زندانــی شــدند کــه بعــد از حصــول اســرداد 

ــدند. ــا ش ــا ره ــتقالل، از زندان ه اس

اندیشــه های محمــود طــرزی در شــكل گیری مروطیــت 

مشــرک  زمینه هــای  و  سیاســی  رشایــط  از  ناشــی  دوم، 

ــی،  ــه ی عثان ــون تركی ــورهایی چ ــی كش ــی و تاریخ فرهنگ

مروطه خواهــی  کــه  بــود  افغانســتان  و  هنــد  پــارس، 

هم زمــان و بــا فاصلــه ی كمــی از یک دیگــر داشــتند.

محمــود طــرزی کــه پایه گــذار نریــه ی مـُـــدرنی بــه نــام 

»رساج االخبــار افغانیــه« بــود، نــه بــه صفــت یــک روشــن فكر 

ژورنالیســت  یــک  عنــوان  بــه  عمدتــا  کــرده،  تحصیــل 

رسشــناس معرفــی شــده و بــه او لقــب پــدر ژورنالیــزم اعطــا 

شــده اســت. وی در ســن 46 ســالگی بــا نامالیــات روبــه رو 

افغانیــه،  رساج االخبــار  مطالــب  افتیــدن  ناپســند  شــد. 

ــا و  ــوی از تبره ه ــد بریتانی ــور هن ــای ام ــت اولی ــدم رضای ع

مقاله هــای انتشــار یافتــه، مرتبــط بــه اســتقالل سیاســی، در 

آخریــن شــاره ی آن بــه چــاپ رســید کــه در آن هیــچ گونــه 

ــت.  ــود نداش ــدی وج ــف و ناامی ضع

او واژه هــای عــری را وارد رسوده هــای خــود کــرد و یــک 

یافــت.  راه  افغانیــه  االخبــار  رساج  در  نوآوری هــا  سلســله 

مقاله هــای چــاپ شــده ی طــرزی در ایــن نریــه، بــه تعــداد 

5۰۰ اثــر تخمیــن زده شــده اســت. نام بــرده، بــه حوزه هــای 

ــا را از  ــت. او نظام نامه ه ــز داش ــر مترک ــی نی ــی و فرهنگ علم

زبــان تـــرکی بــه فارســی ترجمــه کــرد. ۳1 عنــوان ترجمــه و 

تألیــف بــه محمــود طــرزی نســبت داده شــده اســت.

تــرور  مــاه حــوت ســال 1297 خورشــیدی، خــرب  در 

ــتان  ــان افغانس ــوش لغ ــه گ ــان در کل ــه خ ــر حبیب الل امی

ــه خــان  موجــب شــد کــه محمــود طــرزی، شــهزاده امان الل

از  بعــد  تأثــر کنــد.  او اظهــار  بــه  و  آغــوش بکشــد  را در 

ــاال  ــن، ح ــر مک ــت: »تـأثـ ــی، گف ــم دردی و غم رشیک ــراز ه اب

ــا محمــود طــرزی همــکاری  ــی عمــل و کار اســت.« گوی وقت

ــپُرد! ــد س ــوان تعه ــاه ج ــه ش ــی اش را ب عمل

محمــود طــرزی بــه جایــگاه زن در توســعه ی جامعــه، 

مشــاركت اجتاعــی، سیاســی و تربیــت ســامل فرزنــدان 

و  اقشــار  بــه  جــدی  توجــه  موصــوف،  داشــت.  تأكیــد 

بی عدالتی هــای  از  و  داشــت  جامعــه  محــروم  الیه هــای 

حاكــم كــه شــکاف عمیــق اجتاعــی را بــه وجــود آورده بــود، 

ــن، احساســات خویــش را در قالــب  ــر ای ــا ب ــرد؛ بن ــج می بُ رن

می ریخــت.  داســتان ها 

ــه ایــن  او از عوامــل تأثیرگــذار در عقب ماندگــی جامعــه ب

ــتم  ــوب، سیس ــی مطل ــام سیاس ــه نظ ــود ك ــیده ب ــه رس نتیج

خالفتــی در مشــاركت مــردم بــوده و فقــط از طریــق تبدیــل 

ــه،  ــلطنتی مروط ــتم س ــه سیس ــه ب ــلطنتی مطلق ــام س نظ

آرزوهــا تحقــق می یابــد کــه در زمــان حیــات، مــدت 8 ســال 

چنیــن نظامــی را نیــز تجربــه کــرد. 

معرفــی  طــرزی،  محمــود  مؤثــر  اقدام هــای  از  یکــی 

گرایــش تدریــس مضمــون تاریــخ معــارص افغانســتان در 

ــه  ــده ک ــود ش ــی وامن ــالت عال ــی و تحصی ــای تعلیم نهاده

ــی،  ــای علم ــب همکاری ه ــه جل ــق ب ــیله، موف ــن وس ــه ای ب

نیــز  دانش منــدان  از  زیــادی  تعــداد  اداری  و  فرهنگــی 

ــرت،  ــی در مهاج ــارب غن ــتفاده از تج ــا اس ــوف ب ــد. موص ش

اندوخته هــای وســیع علمــی و فرهنگــی را فــرا گرفــت و ایــن 

گنجینــه ی فکــری را در راه ترقــی افغانســتان بــه کار بســت. 

در افــکار او، از دغدغه هایــی چــون؛ ملی گرایــی، نوگرایــی، 

مبــارزه بــا خرافــات، تــالش در رفــع عقب مانــی، مســاعی 

در برابــر بهره کشــی، اســتقرار مروطیــت، تحول طلبــی و 

ــد.  ــده می ش ــالمی، دی ــورهای اس ــتگی کش همبس

ــرط  ــه ی مف ــی عالق ــوم سیاس ــوق و عل ــته ی حق ــه رش وی ب

داشــت. در ســن 54ســالگی، بــر تــداوم همکاری هایــش، 

یک بــار دیگــر ارصار می ورزیــد. در مدتــی قریــب بــه یــک دهــه، 

ــت.  ــر دوش داش ــور را ب ــه ی کش ــور خارج ــؤولیت وزارت ام مس

طــرزی، بــه انجــام کارهــای دشــوار پرداخــت و بــه دلیــل 

فشــار جاســوس ها 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 مشــکل تر کــه تأمیــن روابــط فرهنگــی 

ــود پرداخــت. در سیاســت خارجــی،  افغانســتان و فرانســه ب

ــود. ــت ب ــورهای دوس ــا کش ــه ب ــظ موازن ــرف دار حف ط

ــت اندرکاران  ــوی و دس ــان فرانس ــا باستان شناس ــراه ب هم

حــوزه ی باستان شناســی بــرای کاوش هــای علمــی - تاریخــی 

ــی  ــکاری مال ــه هم ــد. ب ــتان ش ــت افغانس ــل، پایتخ وارد کاب

حکومــت فرانســه بــه تأســیس لیســه ی اســتقالل توفیــق 

یافــت. در ایــن مرحلــه، بنــا بــر نفــوذ جاســوس ها، مشــوره های 

ــت.  ــار رف ــت کن ــه ی سیاس ــاد و از صحن ــاز نیفت او کارس

نتیجهگیری:

ــاس  ــرزی؛ اس ــود ط ــه محم ــت ک ــوان گف ــام می ت در فرج

ــدت  ــی م ــود. ط ــتان ب ــه ی افغانس ــور خارج ــذار وزارت ام گ

1۰ ســال بــا ارائــه ی مشــوره های ســامل و بــه دور از حـُـــب و 

بعــض، شــاه را در امــر بســط و گســرش مناســبات منطقــه ای 

ــرد.  ــب ک ــویق و ترغی ــی تش و بین امللل

معرفــی  بــه  جهانــی  ســطح  در  بــار  نخســتین  بــرای 

بخش هــای  در  کــرد.  گســرده  تالش هــای  افغانســتان 

ــه  ــی و تجددگرایان ــری، اصالح ــای ع ــی، مفکوره ه اجتاع

را پیشــکش کــرد کــه ایــن تحــوالت ژرف در برگیرنــده ی 

جنبش هــای  هنــد،  مــردم  اســتقالل طلبانه ی  مبــارزات 

مروطه خواهــی پــارس، حاکمیــت قانــون و ضدیــت بــا 

ــرای  ــه پنداشــته می شــد کــه الهام بخــش ب نظام هــای مطلق

مبــارزان نــام دار و گم نــام ایــن مــرز و بــوم شــد.

ــی  ــتان معرف ــزم افغانس ــدر ژورنالی ــوان پ ــه عن ــرزی، ب ط

پایه گــذاری  در  تابنــاک  چهره هــای  از  او  اســت.  شــده 

ــی  ــژه ای علم ــگاه وی ــتان از جای ــی افغانس ــی مل کتاب شناس

ــت.  ــا اس ــن ادع ــد ای ــی مؤی ــیف مل ــه آرش ــوده ک ــوردار ب برخ

محمــود طــرزی، رسانجــام در ســال 1۳12 خورشــیدی 

/ 19۳۳ میــالدی در اســتانبول ترکیــه جهــان هســتی را 

ــت. وداع گف

افغانستان4 مهاجران  روایت 

ــه زندگــی یکــی از مهاجــران افغانســتانی  در ایــن نوشــته ب

مهاجــران  دیگــر  زندگــی  بــا  تفاوت هایــی  کــه  می پــردازم 

در  اســت،  شــده  زاده  مهاجــرت  در  او  دارد؛  افغانســتانی 

ــت. ــه داده اس ــرت ادام ــه مهاج ــاز ب ــرده و ب ــد ک ــرت رش مهاج

از  یکــی  نــام دارد؛ در  افغانســتانی مرتضــا  ایــن جــوان 

ــز از او  ــش نی ــدی پی ــن چن ــدان زمی ــتون فرزن ــمت های س قس

نوشــته ام. 

ــش در  ــر بودن ــای آخ ــت و روزه ــای نخس ــان روزه او آن زم

ــود. ــل ب کاب

ــتانی، زاده  ــر افغانس ــواده ی کارگ ــران در خان ــا در ای مرتض

شــده و در هــان جــا بــه مکتــب رفتــه و وارد جامعــه ی کارگــری 

ایــران شــده اســت.

ــن  ــه در س ــتانی ک ــران افغانس ــر مهاج ــالف بیش ــر خ او ب

جوانــی بــه ایــران و یــا جاهــای دیگــری بــه مهاجــرت رو 

ــت  ــا و روای ــت. تجربه ه ــده اس ــرت زاده ش ــد، در مهاج می آورن

ــث  ــا باع ــن تفاوت ه ــه ای ــی دارد ک ــرت؛ تفاوت های وی از مهاج

ــم. ــز از او بنویس ــروز نی ــت ام ــده اس ش

مرتضــا تــا صنــف یــازده بــه مکتــب مــی رود و آن زمــان هــژده 

ســال دارد؛ امــا بــا تجربــه ای کــه از زندگــی در ایــران بــه دســت 

آورده اســت، ایــران را جایــی بــرای زندگــی منی دانــد؛ روی ایــن 

دلیــل بــه ناچــار بــرای یافــنت زندگــی بهــر و آرامــش بیشــر؛ 

ــی  ــی راه ــفر قاچاق ــک س ــرده و در ی ــا ک ــام ره ــب را نامت مکت

ترکیــه می شــود. او شــش ســال آزگار را در ترکیــه زندگــی 

ــت؛  ــوده اس ــه ب ــه در ترکی ــالی را ک ــش س ــا ش ــد. مرتض می کن

بــرای کار و تفریــح بــه شــهرهای مختلــف ترکیــه رس زده اســت.

مرتضا می گوید که ترکیه جای خوبی برای من بود.

زمانــی کــه از ســختی های زندگــی مهاجــرت می پرســم، 

بــا درنگــی کــه در گفــنت پاســخ از خــود نشــان می دهــد، 

می فهمــم کــه او بــه نحــوی ســختی زندگــی را پذیرفتــه اســت و 

وجــود زندگــی راحــت را بــه دلیــل ایــن کــه بــه گونــه ی دوام دارد 

ــد. ــت، رد می کن ــرده اس ــه نک تجرب

مرتضــا ایــن شــش ســال را کــه در ترکیــه بــوده اســت، 

بــرای ادامــه ی زندگــی کارهــای متفاوتــی را پیــش گرفتــه 

اســت؛ گاهــی در رســتورانتی پیش خدمــت بــوده، گاهــی هــم 

دســت یار آشــپز و گاهــی هــم رس ســاختان، هشــت ســاعت 

روز را بــا بــوری ســیان 5۰ کیلویــی در شــانه گذرانــده اســت.

او انســانی بــا حوصلــه و نرم خــو اســت؛ امــا بــه همیــن 

انــدازه کــه نرم خــو و مهربــان اســت، خیلــی زود عصبانــی 

ــا انــدک کنــش خــالف میلــش واکنــش تنــدی از  می شــود و ب

خــود بــروز می دهــد؛ امــا در لحظــه آرام می گیــرد.

البتــه او در ایــن مــدت چنــد بــاری هــم قصــد کــرده اســت 

ــه کشــورهای  ــه و از آن جــا خــود را ب ــان رفت ــه ســمت یون کــه ب

پیش رفتــه ی اروپایــی برســاند؛ امــا گاهــی نبــود پــول و گاهــی 

هــم عامــل دیگــری مانــع رفــنت وی شــده کــه در بیشــر مــوارد 

ایــن نداشــنت 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 

می کنــد و می آیــد بــه ســمت یالــوا شــهری کــه در همســایگی 

اســتانبول قــرار دارد؛ می خواهــد چنــد روزی را آن جــا بگذرانــد 

ــی  ــه ی زندگ ــه ادام ــد ب ــود و بتوان ــر ش ــش دیگ ــاید هوای ــا ش ت

اســف باری کــه دارد خــودش را قناعــت دهــد.

او چنــد روزی را در یالــوا می مانــد؛ امــا بــرای ایــن کــه 

ــودش  ــرای خ ــود و ب ــم ش ــه مدغ ــه ی ترکی ــته در جامع نتوانس

ــد  ــرده و ناامی ــا روز اف ــد، روز ت ــاد کن ــی ایج ــگاه اجتاع جای

می شــود 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 

خوش بختــی وی نبــوده اســت.

او چنــد روزی در ایــن فکرهــا غــرق اســت کــه ناگهــان 

ــرد  ــود را بگی ــم خ ــود تصمی ــث می ش ــی باع ــه ناکام ــن هم ای

و بــه زندگــی پــردردرس ش پایــان دهــد؛ او بــرای  ایــن کار 

ــا او  ــد؛ ام آســان ترین راه؛ غــرق کــردن خــود در آب را مــی دان

می خواهــد ایــن کار را هوشــیارانه و بــدون نقــص انجــام دهــد؛ 

بــرای ایــن کار ســنگ های زیــادی را در جیب هایــش جابه جــا 

ــه  ــان عــر و شــام خــود را ب می کنــد و ســپس در تاریکــی می

دریــا می انــدازد.

ــدم  ــدوم، دی ــاز ک ــمه ب ــه چش ــن ک ــد: »همی ــا می گوی مرتض

ــی.« ــب کردگ ــتم، رِسُم نص ــفاخانه اس ده ش

ســپس روشــن مــی شــود کــه مرتضــا را هنــگام غــرق شــدن، 

ــد و او  ــد، دیــده ان ــوده ان اشــخاصی کــه در نزدیکــی ســاحل ب

ــه  ــرون کــرده و ب ــر شــود از آب بی را پیــش از آن کــه بیشــر دی

بیارســتان انتقــال داده انــد.

ــوش  ــه ه ــودن ب ــا ب ــبانه روز در کوم ــه ش ــس از س ــا پ مرتض

می آیــد.

ــا  ــی ب ــه راحت ــتم ب ــز نتوانس ــس از آن نی ــه پ ــد ک او می گوی

ــار دیگــر خودکشــی را در  ــم ب ــا تصمی ــم؛ ام ــار بیای زندگــی کن

خــود کشــتم.
ادامهدارد

فرزندان زمین

مجیب ارژنگ 

کسی که در مهاجرت زاده 
می شود مهاجر می ماند 

پوهاند دکتور حبیب پنجشیری

بحثی پیرامون محمود طرزی 

ل
او

ت 
سم

ق

ــد 1865  ــرزی، متول ــود ط محم

غزنــی،  والیــت  در  میــالدی 

ــد غالم محمــد و نواســه ی  فرزن

کندهــاری  خــان«  »رحــم دل 

ــی  ــه حاج ــی اش ب ــد اعل ــه ج ک

جــال خــان؛ رهــر قبیلــه ی 

می رســد.  زایــی«  »محمــد 

مــادر محمــود طــرزی، دخــرت 

شــیخ محمــد صالــح یكــی از 

معرفــی  ســوریه  شــهروندان 

شــده اســت. 
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اشــاره:یعقــوب یســنا دانشــجوی  دکتــورای ادبیــات فارســی 

ــه نام هــای »مــن  ــا هنــوز دو مجموعــه شــعر ب اســت. از یســنا ت

ــد  ــتان بلن ــک داس ــت«، ی ــخ« و »در غیب ــل تاری ــوق ماقب و معش

ــام  ــه ن ــاه ب ــه مــرگ« و یــک داســتان کوت ــام »در برگشــت ب ــه ن ب

ــی  ــی چــه گذشــت« و کتاب های ــا موجــودات فضای ــدار ب »در دی

بــه نــام »واژه هــای عربــی در شــاهنامه«، »بررســی اســطوره های 

اوســتایی در شــاهنامه«، »مقدمــه ای بــر فردوسی شناســی و 

ممکــن  »دانایی هــای  مــنت«،  »خوانــش  شــاهنامه پژوهی«، 

ــت.  ــده  اس ــاپ ش ــق« چ ــگارش و روش تحقی ــنت« و »ن م

صبحکابل: چطور شد که دنبال ادبیات رفتید؟

ــات از اســاطیر و  ــه ادبی یعقــوبیســنا: عالقه منــدی مــن ب

ــا داســتان ها  ــه ب ــی ک ــاز شــد. از وقت ــی آغ داســتان های پهلوان

شــه نامه ی فردوســی در روســتا آشــنا شــدم، فریفتــه و شــیفته ی 

از  شــدم.  شــه نامه  پهلوانــی  و  اســاطیری  داســتان های 

ــدم. ــاب ش ــات پرت ــان ادبی ــه جه ــه ب ــود ک ــا ب هان ج

صبــحکابــل: برخــی از شــاعران فکــر می کننــد، وقتــی 

شــعر می رساینــد، نبایــد داســتان بنویســند. فکــر می کننــد 

هم زمــان پــرورش دو ســوژه  در زبــان لکنــت بــه وجــود مــی آورد. 

ــد،  ــعر می رسایی ــه ش ــم ک ــته باش ــا را داش ــر ش ــم نظ می خواه

ــدام  ــید؛ در ک ــز می نویس ــی نی ــد ادب ــید و نق ــتان می نویس داس

ــد؟ ــر می بینی ــان را بیش ــود ت ــا خ ــی از این ه یک

یعقــوبیســنا: برداشــت مــن از ادبیــات تولیــد معنــا اســت؛ 

یعنــی بیشــر در تولیــد مــنت ادبــی دنبــال معنــا اســتم. تصــور 

معنــا  اثــر  از  نیــز  مخاطب هــا  و  خواننده هــا  کــه  می کنــم 

ــعر  ــط ش ــا فق ــه برخی ه ــت ک ــا درس ــخن ش ــد. س می خواهن

ــط  ــم فق ــا ه ــتان و برخی ه ــط داس ــا فق ــد، برخی ه کار می کنن

ــعر،  ــن ش ــخصی بی ــرز مش ــه م ــم ک ــر می کن ــن فک ــا م ــد. ام نق

ــخص،  ــرز مش ــورم از م ــدارد. منظ ــود ن ــد وج ــا نق ــتان و ی داس

ــد،  ــتان و نق ــنت داس ــا نوش ــعر ی ــه در رسودن ش ــت ک ــن اس ای

ــعر  ــی ش ــی وقت ــه کس ــدارد ک ــود ن ــته بندی ای وج ــن دس چنی

گفــت، منی توانــد داســتان بنویســد. طبعــا هنــگام رسایــش 

ــی  ــا زندگ ــیا و ب ــان، اش ــا زم ــان ب ــورد انس ــتان برخ ــعر و داس ش

می توانــد تفــاوت کنــد. مثــال شــعر بــرای مــن، لحظه هــای 

مقابــل  در  کــه  گذرایــی  لحظه هــای  اســت؛  گــذرا  بســیار 

احساســی از طبیعتــی یــا چیــزی قــرار می گیــرم، کوشــش 

ــل  ــنت تبدی ــه م ــادار ب ــذرای معن ــات گ ــن لحظ ــه ای ــم ک می کن

ــرده  ــاه و ف ــخص، کوت ــت؛ مش ــعر اس ــنت ش ــن م ــه ای ــود ک ش

روایتــی  و  و محتــوای تحلیلــی  امــا داســتان، معنــا  اســت. 

می خواهــد و در ضمــن زمــان زیــادی بــرای نوشــنت نیــاز دارد. 

شــا بــرای یــک داســتان، شــش مــاه، یــک ســال یــا دو ســال 

ــه فکــر بیشــر نیــز نیــاز دارد. در شــعر  وقــت می گذاریــد کــه ب

یــک شــاعر پنــج دقیقــه فکــر می کنــد؛ ولــی در داســتان، حــد 

اقــل وقتــی کــه داســتان می نویســی، قبــل از داســتان هــم 

فکــر کــرده ای؛ مثــال اگــر داســتانی را در شــش مــاه بنویســی، 

حــد اقــل شــش مــاه یــا یــک ســال پیــش از نوشــتنش نیــز فکــر 

کــرده ای. بنابرایــن، نگــرش و جهان بینــی  نویســنده نســبت بــه 

شــعر در داســتان بیشــر می توانــد عمــق و وســعت پیــدا کنــد. 

قصــدا ارزش گــذاری بیــن شــعر و داســتان نــدارم امــا داســتان 

گنجایــش هستی شناســی مخصــوص بــه خــود را دارد. بــه ایــن 

ــر داســتان شــده ام. ــن دو ســه ســال بیشــر درگی خاطــر در ای

صبــحکابــل: اگــر شــعر را حاصــل لحظــات زودگــذر بدانیــم 

ــوان  ــا می ت کــه خــودش می آیــد و داســتان را حاصــل تفکــر، آی

گفــت کــه شــعر شــا را می نویســد و شــا داســتان را؟

ــی  ــذرای عاطف ــای گ ــر لحظه ه ــعر بیش یعقــوبیســنا: ش

و احساســی اســت. بنابرایــن می تــوان هنــوز از الهــام در شــعر 

ســخن گفــت؛ یعنــی الهــام می توانــد هــان وضعیــت احســاس 

ــا تفکــر و تعمــق بیشــر همــراه  شــاعرانه باشــد. امــا داســتان ب

اســت، نویســنده بایــد یــک ســال یــا بیشــر و کمــر در فضایــی 

قــرار بگیــرد تــا بتوانــد شخصیت ســازی و حادثه ســازی کنــد تــا 

اثــر را بنویســد. تعــدادی از نویســنده هایی در مصاحبه هــای 

خــود گفتــه انــد کــه مــن از قبــل فکــر منی کنــم و موقعــی کــه 

و  می آیــد  خــودش  داســتان  بنویســم،  داســتان  می نشــینم 

ــه ای می نویســد. مــن شــخصا فکــر می کنــم  ــه گون خــودش را ب

ــاز  ــر نی ــه فک ــت و ب ــی اس ــک کار تجرب ــنت ی ــتان نوش ــه داس ک

دارد. بایــد فکــر کنــی تــا داســتان را بنویســی و بــار بــار تجدیــد 

نظــر و بازنویســی کنــی. داســتان زمــان بیشــر، اندیشــه ی 

ــه مراتــب بیشــر از شــعر الزم دارد. بیشــر و جــو ذهنــی ب

صبــحکابــل: آیــا می تــوان اندیشــه ی مشــخص و مرکــزی ای 

جهان بینــی  عنــوان  بــه  خواننــده  کــه  تــان  کارهــای  در  را 

نویســنده بشناســد، دنبــال کــرد؟ هســته ی مرکــزی فکــری تــان 

چــه بــوده؟

ــت  ــا برداش ــب ی ــوع مخاط ــد موض ــر چن ــوبیســنا: ه یعق

از  مخاطــب  کــه  کــرد  ســنجش  منی تــوان  را  مخاطــب 

نویســنده، از داســتان نویســنده و از شــعر شــاعر چــه توقــع 

در  ممکــن  مخاطب هــا  از  بعضــی  دارد.  پیش فرضــی  چــه  و 

یــک رســانه ی مجــازی دیــدگاه خــودش را رشیــک بســازد؛ امــا 

نویســنده منی دانــد کــه کــی اثــرش را می خوانــد. مــا مخاطــب 

ــن پیش فــرض می شــود  و خواننــده؛ مخاطــب بیشــر شــامل ای

در  پیش فرضــی  کــی می نویســید؛ چنیــن  بــرای  کــه شــا 

بــاره ی خواننــده وجــود نــدارد کــه کــی اثــر را می خوانــد؟ و 

چــرا می خوانــد؟ بنــا بــر ایــن مــن فکــر می کنــم کــه منظــور از 

مخاطــب بیشــر در ادبیــات ســنتی مطــرح بــوده کــه نویســنده 

ــور  ــا منظ ــخصی و ب ــای مش ــا گروه ه ــراد ی ــرای اف ــاعر، ب ــا ش ی

ــا خواننــده  مشــخصی می نوشــته. امــا در ادبیــات معــارص مــا ب

ــته هایم  ــی را در نوش ــن مخاطب ــب. م ــا مخاط ــتیم ت ــه رو اس روب

ــعر و  ــوص در ش ــه خص ــن ب ــای م ــرم. کاره ــرض منی گی پیش ف

ــه ها ی  ــن اندیش ــه ای ــوری دارد ک ــه ی مح ــد اندیش ــتان چن داس

ــا عشــق، ســکس،  ــه نظــر خــودم، درگیــری انســان ب محــوری ب

زندگــی و مــرگ اســت. چــه در شــعرها و چــه در داســتان، 

بــه ایــن مــوارد بیشــر پرداختــه شــده و کوشــش شــده کــه 

ــا  ــارص را ب ــه خصــوص انســان مع ــاداری رابطــه ی انســان ب معن

ــا  ــن مــوارد نشــان بدهــد. شــخصیت هایی کــه در داســتان ی ای

ــکس،  ــق، س ــا عش ــا را ب ــری آن ه ــد، درگی ــود دارن ــعر وج در ش

مــن  کارهــای  رو،  ایــن  از  بدهــد.  نشــان  مــرگ  و  زندگــی 

طبعــا خواننده هایــی را بیشــر جلــب خواهــد کــه همچــون 

دارنــد. را  عالقه مندی هایــی  و  درگیری هــا 

صبــحکابــل: عــده ای مدعــی انــد کــه مخاطــب شــعر و مــنت 

ــا  ــه ش ــی ک ــب ادبیات ــت؛ مخاط ــاص اس ــب خ ــی، مخاط ادب

ــتند؟ ــانی اس ــه کس ــر چ ــد، بیش ــد می کنی تولی

ــورد  ــات را م ــب در ادبی ــث مخاط ــن بح ــنا: م ــوبیس یعق

بــرای  بایــد  داســتان  و  شــعر  آیــا  می دهــم.  قــرار  ســؤال 

مخاطبانــی  چنیــن  آیــا  شــود؟  نوشــته  خاصــی  مخاطبــان 

وجــود دارد؟ آیــا شــعر و داســتان هــدف خاصــی دارد کــه بایــد 

مخاطــب خاصــی داشــته باشــد؟ مــن فکــر می کنــم کــه شــعر 

و داســتان مخاطــب خــاص یــا اســتفاده ی خاصــی نــدارد. 

ــت و  ــرار گرف ــه ق ــی ک ــر کس ــت ه ــه دس ــد و ب ــی خوان ــر کس ه

ــر پیــدا کــرد،  ــا اث نوعــی رابطــه ی وجــودی و هستی شناســانه ب

اثــر را می خوانــد و خواننــده ی اثــر اســت. بعــد از خوانــدن، 

آن هــا می تواننــد خــود شــان را مخاطــب اثــر فــرض کننــد؛ 

ــن دارم،  ــه م ــی ای ک ــای ذهن ــا درگیری ه ــه ب ــد ک ــی بگوین یعن

ایــن اثــر بــرای مــن نوشــته شــده اســت؛ زیــرا بــا مــِن خواننــده 

ــام  ــب مت ــث مخاط ــت، بح ــن جه ــد. از ای ــرار می کن ــه برق رابط

اســت و بــا خواننده هایــی متفــاوت و زیــادی اثــر ادبــی روبــه رو 

ــه رو  ــد روب ــاوت می توان ــای متف ــا و جغرافی ــه در زمان ه ــت ک اس

ــرای عــده ی مشــخصی رسوده  ــوی را ب ــا مثن شــود. شــاید موالن

باشــد، ولــی امــروز یــک هم جنس گــرا در امریــکا می خوانــد 

و تصــور می کنــد کــه مخاطــب موالنــا مــا بودیــم. بنــا بــر ایــن، 

ــه  ــا ب ــه م ــن ک ــد. ای ــر می کن ــب تغیی ــده و مخاط ــث خوانن بح

مخاطــب در ادبیــات تأکیــد می کنیــم بیشــر دیــدگاه قــرن 

18 تــا قــرن 19 اســت. یــک نــوع نخبه گرایــی در مخاطــب 

ادبیــات و برداشــت از ادبیــات وجــود داشــت؛ امــا امــروز چنیــن 

افــراد متخصــص در رشــته های  مــا  امــروز  نیســت.  چیــزی 

ــه  ــتند ک ــه اس ــراد جامع ــر، کل اف ــرف دیگ ــم و ط ــاوت داری متف

در  باشــند.  ادبیــات  خواننــده ی  و  مرف کننــده  می تواننــد 

ــی  ــار ادب ــه، همــه باســواد و خواننــده ی آث جامعه هــای پیش رفت

اســتند. بــرای آثــار ادبــی منی توانیــم مخاطبــان خاصــی را کــه 

تخصــص خاصــی داشــته باشــند، در نظــر بگیریــم. بحــث مــن، 

بحــث هــرن مردمــی هــم نیســت. هــرن مردمــی، بحــث تجارتــی 

ــر هــرنی  ــه ســمت اث ــه مــردم را بکشــاند ب کار اســت کــه چگون

ــروش  ــه ف ــر ب ــه اث ــه چگون ــن ک ــد. ای ــروش برس ــه ف ــه ب و چگون

ــه  ــن ک ــث ای ــه بح ــت؛ ن ــارش اس ــث ن ــن بح ــر م ــه نظ ــد، ب برس

ــد. ــته باش ــی نوش ــروه خاص ــا گ ــب ی ــرای مخاط ــنده ب نویس

در  اســتید  معنــا  دنبــال  بیشــر  گفتیــد  کابــل:  صبــح

نوشــنت؛ می خواســتم بپرســم، در شــعر کــه بیشــر خــودش 

اتفــاق می افتــد، تعییــن معنــا از طــرف شــاعر بــر شــعر تحمیــل 

ــش دارد؟ ــا نق ــکل گیری معن ــودش در ش ــعر خ ــا ش ــود ی می ش

یعقــوبیســنا: در شــعر نیــز شــاعر، ایــده، تصــور یــا تخیــل 

خــود را دارد؛ یعنــی در رابطــه ای کــه بــا جهــان یــا چیــزی قــرار 

ــود.  ــرنی می ش ــده ی ه ــک ای ــار ی ــاعر دچ ــا ش ــرد، طبع می گی

ــه  ــد و ب ــاق می افت ــان اتف ــه در زب ــت ک ــرنی اس ــده ی ه ــن ای ای

ــای  ــعر و معن ــورد ش ــنتی در م ــر س ــود. نظ ــل می ش ــعر تبدی ش

شــعر ایــن اســت کــه شــعر و معنــای شــعر خودجــوش اســت و 

ــن اســت کــه  ــا تصــورم در رسایــش شــعر ای الهــام می شــود. ام

شــاعر در یــک فضــا یــا ایــده ای قــرار می گیــرد کــه موجــب 

پیش فرضــی می شــود و ایــن پیش فــرض می خواهــد خــود را 

پرتــاب و بیــان بکنــد. در موقــع بیــان ایــن پیش فــرض، مــن بــه 

ــر  ــورد نظ ــای م ــه معن ــم ک ــش می کن ــاعر، کوش ــک ش ــوان ی عن

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 جنبه هــای جوششــی و هــرنی شــعر، 

ــت  ــته، برداش ــاعر خواس ــه ش ــت ک ــده اس ــی ش ــی معنای قربان

ــد. ــر شــعر تحمیــل کن خــودش را ب

صبــحکابــل: می خواســتم بفهمــم کــه چقــدر می تــوان 

دنبــال نســبیت بــود در معناهایــی کــه از طــرف شــا بــر 

شــعر تحمیــل می شــود و شــعر معناگرایــی کــه شــا تولیــد 

؟ می کنیــد

یعقــوبیســنا: هنگامــی کــه از معنــا در شــعر یــا مــنت 

ــه  ــد ک ــنده می گوی ــا نویس ــاعر ی ــم؛ ش ــت می کنی ــی صحب ادب

منتفــی  پســت مدرنیزم  بحــث  این جــا  اســتم،  معناگــرا  مــن 

یــا  معنــا  بــر  تأکیــد  پســت مدرنیزم،  در  یعنــی  می شــود؛ 

ــب  ــا مخاط ــده ی ــوری خوانن ــر تص ــدارد. اگ ــود ن ــی وج معناگرای

از معنــا دارد، ایــن تصــور او اســت نــه ایــن کــه شــاعر یــا 

نویســنده قصــد تولیــد معنایــی را در کار خــود داشــته یــا معنــای 

ــث  ــت بح ــن جه ــد. از ای ــل بکن ــته منتق ــخصی را می خواس مش

ــی  ــت؛ ول ــی اس ــت مدرنیزم منتف ــا پس ــن ب ــای م ــه ی کاره رابط

ــنت  ــر م ــا ه ــن ی ــعر م ــا ش ــنت ی ــای م ــه معن ــن ک ــاره ی ای در ب

ادبــی ای، قطعــی اســت یــا نســبی، در کل معنایــی کــه در مــنت 

ــا  ــورد خواننده ه ــن برخ ــت. ای ــبی اس ــود نس ــه می ش ــی ارائ ادب

اســت کــه معناهــا را مشــخص می کننــد. اگــر خواننده هــا 

معنــای ذهنــی شــان قطعیت گــرا بــود، در معنــای مــنت ادبــی، 

برچســب قطعــی می زننــد و اگــر نســبی گرا بودنــد، معنــا را 

نســبی تصــور می کننــد. مثــال تعــدادی شــعر حافــظ را عرفانــی 

ــور  ــی تص ــظ را عرفان ــعر حاف ــم ش ــدادی ه ــد و تع ــر می کنن فک

ــی را  ــای متفاوت ــد معناه ــه می توان ــد ک ــی ان ــد و مدع منی کنن

برســاند. این جــا بحــث ایــن نیســت کــه حافــظ معنــای خــاص 

ــا  ــث خواننده ه ــد، بح ــده باش ــعر گنجان ــی ای را در ش ــا قطع ی

اســت کــه چــه تصــور ذهنــی ای دارنــد از معنــا. از ایــن جهــت، 

معنــای مــنت قطعــی نیســت و بــرای مــن هــم چنیــن نیســت کــه 

کوشــش کنــم معنــای خاصــی را بــا شــدت خاصــی تبلیــغ کنــم؛ 

ــود.  ــه می ش ــرض گرفت ــا پیش ف ــل ی ــی در کار منتق ــه معنای بلک

شــخصا خــود مــن در ادبیــات چــه در مــنت ادبــی و چــه در نقــد، 

ــه  ــه ب ــت ک ــن اس ــن ای ــور م ــتم. تص ــی اس ــف قطعی گرای مخال

انــدازه ی خواننده هــا، می تــوان از مــنت ادبــی معنــا در نظــر 

گرفــت. ایــن برداشــت بیشــر برداشــت نقــادی پساســاختارگرا 

اســت.

ــی  ــا و مقاالت ــد؛ کتاب ه ــی گفتی ــد ادب ــل: از نق ــحکاب صب

هــم در ایــن مــورد نوشــتید. از وضعیــت نقــد در افغانســتان 

بگوییــد کــه چقــدر توانســته اســت در ادبیــات افغانســتان نقــش 

داشــته باشــد؟

یعقــوبیســنا: در بــاره ی نقــد ادبــی تعــدادی از دوســتانی 

ــتند، دو  ــد و نوش ــام دادن ــا انج ــی در روزنامه ه ــه مصاحبه های ک

ــد کــه در  ــد. تعــدادی می گوین ــه کــرده ان نظــر مشــخص را ارائ

افغانســتان هیــچ نقــدی وجــود نــدارد و تعــدادی هــم  می گوینــد 

کــه نقــد هســت؛ امــا نقــد درســت و نقــد کارا و کاربــردی 

ــا  ــت ی ــه هس ــم ک ــن دو حک ــه ای ــم ک ــر می کن ــن فک ــت. م نیس

نیســت، درســت و چنــدان دقیــق نیســت. در افغانســتان، نقــد 

ــل  ــادی تبدی ــان نق ــه گفت ــن ب ــوده و لیک ــه ب ــته  و گریخت جس

نشــده؛ یعنــی دوام دار نبــوده. چــه بــه صــورت کتبــی و چــه بــه 

صــورت جلســات ادبــی. بنــا بــر ایــن، وقتــی یــک کار ادبــی بــه 

خصــوص کار نقــادی دوام دار برگــزار منی شــود، تأثیرگــذاری 

ــنت  ــای م ــم و معن ــر فه ــی و ب ــنت ادب ــات، م ــر ادبی ــی ب چندان

ــه  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــد. ب ــته باش ــد داش ــی منی توان ادب

بــه گفتان هــای نقــادی مــدرن و بــه نظریه هــای ادبــی مــدرن 

چنــدان رابطــه برقــرار منی کنــد نقــادی مــا. از ایــن نــگاه، 

ــل  ــادی مســتمر، ســودمند و قاب ــادی ای کــه وجــود دارد، نق نق

اســتفاده نیســت. درســت اســت کــه نقــد ادبــی و تولیــد مــنت 

ادبــی رابطــه ی دوســویه دارد؛ یعنــی وقتــی یــک اثــر ادبــی خوب 

تولیــد می شــود، می توانــد نقدهایــی زیــادی را برانگیزانــد و 

نظریه هــای زیــادی را بــه طــرف خــود جــذب کنــد و همیــن طــور 

ــنت و  ــق یاف ــدن، عم ــه پرمحتواش ــد ب ــم می توان ــی ه ــد ادب نق

اصــالح شــدن مــنت ادبــی کمــک کنــد. بــه خصــوص در جهــان 

ــده  ــه و دی ــی را تجرب ــد ادب ــدون نق ــات ب معــارص و مــدرن، ادبی

ــا هــم اســتند.  ــی ب منی توانیــم. معمــوال نقــد ادبــی و مــنت ادب

ــروز از آن  ــا ام ــه م ــری ک ــا تعبی ــته ب ــی در گذش ــد ادب ــه نق البت

داریــم وجــود نداشــته اســت. نقــد ادبــی یــک فعالیــت آگاهانــه، 

همیشــه  کــه  اســت  درســت  اســت.  دانشــگاهی  و  علمــی 

دانشــگاهی نیســت و آماتــور هــم اســت؛ امــا کســانی کــه نقــد 

ــته  ــی داش ــی و تحصیل ــص علم ــد تخص ــد، بای ــام می دهن انج

باشــند کــه بتواننــده نقــد کننــد. از ایــن جهــت کــه نقــد ادبــی 

ــه نهادســازی و شبکه ســازی  ــه اســت، بیشــر ب یــک کار آگاهان

ارتبــاط می گیــرد.

صبــحکابــل: برداشــت تــان از صداقــت و تعهــد در نوشــنت 

چیســت؟ در جامعــه ی ادبــی افغانســتان چقــدر می توانیــم 

ــیم ؟ ــی باش ــن دو ویژگ ــال ای دنب

یعقــوبیســنا: بــه نظــر مــن یــک نویســنده یــا شــاعر، بایــد 

بــه کار خــود صــادق و متعهــد باشــد. صداقــت در آن چــه را 

ــن  ــدادی ای ــا تع ــد، داشــته باشــد؛ ام ــان کن کــه می خواهــد بی

ــاعر  ــه ش ــد ک ــان می کنن ــری بی ــور دیگ ــد را ط ــت و تعه صداق

ــد روشــن فکرانه در  ــه باشــد و تعه ــه جامع ــد ب و نویســنده متعه

قبــال جامعــه داشــته باشــد. بتوانــد روشــن گری در جامعــه 

تغییــر  را  بدهــد، سیاســت  تغییــر  را  باشــد، دولــت  داشــته 

ــب کارانه  ــا کاس ــن حرف ه ــوال ای ــا. معم ــن حرف ه ــد و از ای بده

و تجارتــی اســتند. تعــدادی بــا ایــن حرف هــا، از ادبیــات، 

داســتان، شــعر و نــام ادبیــات، ســوء اســتفاده و فســاد کردنــد؛ 

امــا چــه چیــزی تولیــد کردنــد؟ چیــزی تولیــد نکردنــد؛ نــه 

ــه ها ی  ــه جلس ــی و ن ــه کتاب ــدی، ن ــعری، نق ــه ش ــتانی، ن داس

ــا ایــن شــعار کــه شــاعر تعهــد دارد  ادبــی  تاثیرگــذاری. فقــط ب

و نویســنده تعهــد دارد و مــا حکومــت و سیاســت را تغییــر 

ــن کارهــا  ــه ای ــد ک ــی اجتاع هــای شــکل دادن ــم، جای می دهی

ــدارد. کار شــاعر و نویســنده، تولیــد مــنت  ــه ادبیــات ن ربطــی ب

اســت و ایــن کــه تولیــد مــنت بــر جامعــه  یــا خواننــده چــه 

ــده و  ــر دی ــک اث ــار ی ــاپ و انتش ــد از چ ــذارد، بع ــری می گ تأثی

می شــود. درک 

صبــحکابــل: ادبیــات معــارص بــرای افغانســتان امــروز چــه 

کاری می توانــد بکنــد؟ 

یعقــوبیســنا: مــن فکــر می کنــم کــه ادبیــات کار خاصــی 

را در جامعــه منی کنــد؛ امــا مــواردی کــه در جامعــه دیــده 

نشــده و مــواردی کــه قــدرت، تاریــخ و یــا رســانه های دیگــر بــه 

ــه  ــی می خواهــد ک ــا کار ادب ــات ی ــرده اســت، ادبی آن توجــه نک

ــا بی توجهــی شــده را  ــده شــده و ی ــا ندی آن مــوارد نامکشــوف ی

ــد آن بخش هــای زندگــی را کــه از چشــم  ــاب بدهــد و بتوان بازت

نهادهــای رســمی بــاز مانــده، بیــان و بــه نســل های بعــدی 

انتقــال بدهــد. در ضمــن رابطــه ی معنــاداری از نســل های 

بــری یــا از روزگار خــود در بــاره ی زندگــی و ســایر مناســبت ها 

ادبیــات می توانــد ارائــه کنــد کــه مــا بــا خوانــش ایــن آثــار 

ــم  ــاز می یابی ــا روزگارش ب ــان را ب ــادار انس ــه ی معن ــی، رابط ادب

ــه فکــر می کــرده؟ چــه رابطــه ی  کــه انســان در روزگارش چگون

عاطفــی ای بــا جهــان و زندگــی داشــته اســت. بیشــر برداشــت 

مــن از ادبیــات، برداشــت هــرنی و هستی شناســانه اســت کــه 

ــازد. ــته بس ــد برجس ــی را می خواه ــوف زندگ ــای نامکش جنبه ه

ــر  ــی ب ــه نقش ــتان چ ــروز افغانس ــت ام ــل: وضعی ــحکاب صب

ادبیــات داشــته اســت؟ چقــدر توانســته اســت بــر ادبیــات تأثیــر 

ــی  ــه مــنت ادب ــات چقــدر توانســته اســت آن را ب بگــذارد و ادبی

تبدیــل کنــد؟

یعقــوبیســنا: معمــوال ادبیــات بــا جامعــه رابطــه دارد؛ نــه 

رابطــه ی یک ســویه یــا دوســویه ی مشــخص؛ بلکــه رابطــه ی 

چندســویه ی معنــادار و منادیــن. جامعــه بــر ادبیــات تأثیــر 

می گــذارد و همیــن طــور ادبیــات هــم می توانــد کــه بــر جامعــه 

تأثیرهــای عاطفــی، روحــی، زیبایی شناســی و ذوقــی خــود 

ــرد،  ــکل بگی ــد ش ــک روزگار بتوان ــه در ی ــی ک ــذارد. ادبیات را بگ

طبعــا از روزگار خــود چشــم انداز معنــادار و منادیــن را ارائــه 

خواهــد کــرد کــه بــا تاریــخ و ســایر رســانه هایی کــه از آن 

روزگار بــه مــا اطالعــات ارائــه می کنــد، تفــاوت دارد؛ یعنــی 

آن چشــم اندازی نخواهــد بــود کــه در تاریــخ رســمی نوشــته 

ــه  ــده، بلک ــزارش ش ــت و گ ــانه ثب ــک رس ــا در ی ــت و ی ــده اس ش

یــک چشــم انداز معنــادار و منادیــن قابــل تأویــل و تفســیر 

از  ارائــه خواهــد کــرد. متأســفانه بعضــی  از روزگار خــود  را 

ــی در آن  ــا ادبیات ــدارد و ی ــود را ن ــات خ ــا ادبی ــا و زمان ه عره

ــن  ــه ی منادی ــد رابط ــه بتوان ــد ک ــدا منی کن ــاب پی ــا بازت عره

ــد  ــی تولی ــنت ادب ــد و م ــاد کن ــود ایج ــا روزگار خ ــاداری ب و معن

شــود. مــن منی توانــم واقعــا قضــاوت کنــم کــه مــا توانســته ایــم 

از روزگار خــود رابطــه ی معنــادار و یــا منادینــی در ادبیــات ارائــه 

کنیــم تــا بتوانــد چشــم اندازی را بــرای آینــده انتقــال بدهــد کــه 

نســل بعــدی ایــن منت هــا را بــه عنــوان ادبیــات بپذیــرد و بــا آن 

ــد. ــرار کن ــادار برق ــاط معن ارتب

صبــحکابــل: نوشــنت در افغانســتان نــان نداشــته اســت؛ این 

در زندگــی شــا چقــدر توانســته شــا را از نوشــنت دور کنــد؟ 

یعقــوبیســنا: نبــود یــا کم بــود خواننــده ارتبــاط می گیــرد 

ــود  ــه نب ــرد ب ــاط می گی ــی ارتب ــر فرهنگ ــی؛ فق ــر فرهنگ ــه فق ب

ــا  ــه. ت ــراد جامع ــی اف ــطح تحصیل ــایش و س ــود آس ــت، نب امنی

ســطح تحصیلــی جامعــه بــاال نــرود، نبــود امنیــت برطــرف نشــود 

ــر فرهنگــی برطــرف منی شــود.  ــد، فق ــه وجــود نیای و آســایش ب

در چنیــن وضعیتــی، نبایــد توقــع داشــت کــه یــک هــزار کتــاب 

ــای  ــه، نیازه ــرود. جامع ــروش ب ــه ف ــاعر ب ــا ش ــنده ی ــک نویس ی

اولیــه و رضوری ای دارد کــه بایــد بــه آن هــا برســد. موقعــی کــه 

نیازهــای اولیــه در جامعــه برطــرف شــد، بعــد افــراد جامعــه بــه 

مباحــث هــرن و ادبیــات توجــه می کننــد و عالقــه می گیرنــد کــه 

ــی  ــه منطق ــر آن، ن ــد؛ در غی ــه کنن ــات هزین ــرن و ادبی ــرای ه ب

ــاز احســاس می شــود کــه کســی از شــکم خــود  ــه نی اســت و ن

ــاب  ــذارد و کت ــنه بگ ــود را گرس ــد خ ــرد، فرزن ــاب بخ ــد و کت بزن

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 منی رســد. 

مــن درگیــر نوشــنت اســتم؛ ایــن درگیــری هستی شناســانه 

ــع  ــنت، توق ــرای نوش ــن ب ــم. بنابرای ــه بنویس ــود ک ــث می ش باع

آب و نــان نــدارم. ممکــن اگــر خیلــی فوق العــاده بــه آب و نــان 

ــه هرصــورت فکــر  می رســیدم، از نوشــنت دســت می کشــیدم. ب

ــود  ــب می ش ــنت موج ــانه ی نوش ــر هستی شناس ــم درگی می کن

کــه بنویســم. 

زاهد مصطفا

از تمجید تا نقد و اصالح

یعقوب یسنا: برداشت من از ادبیات معنا است

گفت وگو با یعقوب یسنا )دانشجوی دکترای ادبیات فارسی، شاعر، داستان نویس و منتقد(
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ــر  ــه فک ــور ک ــا آن ط ــق را دارد ت ــن ح ــادری ای ــدر و م ــر پ ه

ــن  ــام والدی ــا مت ــد؛ ام ــت کن ــزرگ و تربی ــدش را ب ــد، فرزن می کن

خــود  کــودک  تربیــت  چگونگــی  از  کافــی  شــناخت  و  درک 

بــه دالیــل  ناخواســته،  بــه طــور  والدیــن  از  ندارنــد. خیلــی 

مختلــف تربیــت خشــن و رفتارهــای پرخاش گرانــه بــا کــودک 

ــا   ــر وقت ه ــری در بیش ــن پرخاش گ ــد. ای ــان می دهن ــود نش خ

ادامــه می یابــد؛ چــرا کــه بســیاری از والدیــن از الگــوی رفتــاری 

ــی از آن هــا  ــوب خــود آگاه نیســتند. خیل ــا نامطل ــه ی پرخاش گران

عواقــب ســوء رفتــار بــا کــودک خــود را منی داننــد. بســیاری 

دیگــر از مشــکالت ارتبــاط بــا کــودک خــود آگاه انــد؛ امــا راه هــای 

مناســب بــرای بهبــود ارتبــاط را بــه خوبــی منی شناســد. آگاهــی 

و  پرخاش گرانــه  تربیــت  شــناخت  مناســب،  فرزندپــروری  از 

یادگیــری بهبــود رفتــار بــا کــودک، بــرای رشــد، تحــول و ســالمت 

ــت. ــد اس ــیار مفی ــودک بس روان ک

ــد،  والدینــی کــه از مهارت هــای تربیتــی آگاهــی کافــی ندارن

می کننــد.  اســتفاده  بیشــر  پرخاش گــری  و  خشــونت  از 

ــه  ــت ک ــال اس ــا و اع ــی از رفتاره ــوال الگوی ــری، معم پرخاش گ

ــد.  ــه می زن ــن لطم ــودک و والدی ــن ک ــر بی ــاط مؤث ــاد ارتب در ایج

والدیــن پرخاش گــر، مســائل را در کوتاه مــدت ممکــن اســت 

ــکالت در  ــا مش ــق ب ــد و تطبی ــی رش ــر چگونگ ــا ب ــد؛ ام ــل کنن ح

اثــر مخربــی می گــذارد. بزرگ ســالی کــودکان، 

ویژگیهایتربیتپرخاشگرانه

مختلــف  شــکل های  بــه  می توانــد  پرخاش گرانــه  تربیــت 

ــخره  ــردن، مس ــر ک ــی )تحقی ــامل کالم ــری ش ــد. پرخاش گ باش

ــرل  ــوب، کن ــمی )لت وک ــش دادن، داد زدن( و جس ــردن، فح ک

بــر اســاس مطالعــات،  ...( اســت.  از حــد جســمی و  بیــش 

کودکانــی کــه در معــرض پرخاش گــری والدیــن قــرار گرفتــه 

و  کودکــی  در  پرخاش گــری  کــه  دارد  احتــال  بیشــر  انــد، 

بزرگ ســالی نشــان دهنــد. برخــی ویژگی هــای رفتــاری والدیــن 

از: پرخاش گــر عبــارت اســت 

• اجرای اعال تربیتی بیش از حد خشن.

• به کار بردن تنبیه هایی که کودک را تحقیر می کند.

• ایجاد ترس برای کنرل کودک.

• جیغ و داد کردن بر رس کودک.

• بدرفتاری یا تنبیه بدنی مثل لت وکوب کردن.

دالیلپرخاشگریوالدین

والدیــن در برخــی رشایــط، بیشــر احتــال دارد کنــرل خــود 

را از دســت بدهنــد. اطــالع از روش هــای کنــرل خشــم در مقابــل 

کــودکان و شناســایی موقعیت هــای تنــش زا، بــه شــا کمــک 

می کنــد تــا از تشــدید و بدتــر شــدن اوضــاع جلوگیــری کنیــد.

• جدایــی والدیــن یــا مشــکالت ارتباطــی و تنــش زیــاد بیــن 

والدیــن.

• رشایط بد اقتصادی و محیطی.

ــی و  ــل عصب ــن، مث ــکالت والدی ــا مش ــخصیتی ی ــبک ش • س

بــودن. تحریک پذیــر 

بــه  ابتــال  مثــل  کــودک  روانــی  یــا  رفتــاری  مشــکالت   •

. لــی بیش فعا

ــت  ــار تربی ــوء رفت ــورد س ــی م ــود در کودک ــه خ ــی ک • والدین

ــد. ــه ان ــرار گرفت ــن ق خش

تأثیراتپرخاشگریوالدینبرکودک

ــی  ــرات منف ــد تأثی ــن می توان ــای والدی ــری و دعواه پرخاش گ

ــی از  ــذارد. برخ ــودک بگ ــر ک ــادی ب ــدت زی ــدت و درازم کوتاه م

ــر اســت: ــن شــامل مــوارد زی اثرهــای منفــی پرخاش گــری والدی

• افزایش مشکالت رفتاری در کودکان.

• مشکالت تحصیلی و افت تحصیلی.

• گوشه گیری و کناره گیری اجتاعی.

• کاهــش اعتــاد بــه نفــس کــودک و افزایــش احســاس 

گنــاه. احســاس  و  بی ارزشــی 

• افزایــش احتــال ایجــاد اختالل هایــی مثــل اضطــراب، 

افردگــی در کــودکان و مشــکالت رفتــاری

• ایجــاد مشــکل در روابــط اجتاعــی، ســازگاری و تأثیــر 

منفــی بــر روابــط در بزرگ ســالی.

ــه  ــای پرخاش گران ــاد رفتاره ــری و ایج ــری پرخاش گ • یادگی

ــالی. ــط بزرگ س ــی و در رواب در کودک

ــا  ــه ب ــت پرخا ش گران ــار و تربی ــوء رفت ــال س ــش احت • افزای

کــودک خــود در بزرگ ســالی.

راههایمقابلهباپرخاشگریدروالدین

ــای  ــا ویژگی ه ــی ی ــط محیط ــل رشای ــه دلی ــن ب ــی والدی برخ

فــردی، ممکــن اســت تربیــت خشــن یــا رفتارهــای پرخاش گرانه ی 

بیشــری نســبت بــه کــودک خــود داشــته باشــند. بــه کارگیــری 

نــکات تربیتــی فرزنــدان و اســتفاده از برخــی راه هــا بــرای مقابلــه 

بــا پرخاش گــری والدیــن کــه در ادامــه رشح داده ایــم، مفیــد 

خواهــد بــود.

• یادگیــری تنظیــم هیجــان و مدیریــت خشــم، بــا روش هایــی 

مثــل خوانــدن کتــاب، متریــن مدیریــت و مشــاوره گرفــنت.

ــل  ــا روش هایــی مث ــت ب ــه ی مثب ــش و روحی ــش آرام • افزای

ورزش، یــوگا و موســیقی آرام بخــش.

• افزایــش ارتبــاط مثبــت بــا کــودک، وقت گذرانــی بــا کــودک 

و انجــام فعالیت هایــی مثــل بازی هــای تعاملــی، قصه گویــی، 

بیــرون رفــنت بــا کــودک، نشــان دادن محبــت بــا رفتارهایــی 

مثــل در آغــوش گرفــنت کــودک، نــوازش کــردن و تشــویق کــردن 

ــه او. ــه کــودک و گــوش دادن ب کــودک، احــرام ب

ــل کــردن  • شــناخت ویژگی هــا و توان منــدی کــودک و تعدی

انتظــارات از کــودک.

ــا  ــل مشــکالت ارتباطــی ب ــت پرخاش گــری مث • شــناخت عل

همــر یــا خانــواده، فشــارهای روانــی، اختالل هــای اضطرابــی، 

الگوهــای رفتــاری آموختــه شــده یــا ویژگــی عصبــی بــودن، 

ــی،  ــت زیربنای ــل عل ــرای ح ــالش ب ــپس ت ــری و... س تحریک پذی

ــی. ــک تخصص ــنت کم ــا گرف ب

ــه آن اشــاره کــردم، بهــر  ــاال ب ــه مــواردی کــه در ب ــا توجــه ب ب

اســت کــه والدیــن از پرخاش گــری بــا کــودکان خــودداری کننــد 

ــی  ــور تربیت ــه ام ــبت ب ــان نس ــی ش ــطح آگاه ــردن س ــاال ب ــا ب و ب

فرزنــدان، از روش هــای مؤثرتــر بهــره بگیرنــد تــا کــودکان ســامل از 

لحــاظ روانــی و جســمی داشــته باشــند. 

اثرات پرخاش گری 
والدین با  کودکان 

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

زهرا سیاس
جملــه  از  تحصیــل  ادامــه ی  و  ســواد 

زنــان  و  مــردان  متــام  اساســی  حقــوق 

جامعــه اســت. حقوقــی کــه در آن هیــچ 

ــد  ــه می توانن ــدارد و هم ــود ن ــتثنایی وج اس

تعلیــم و تحصیــل کننــد؛ امــا آیــا بــه دســت 

آوردن ایــن حــق، بــرای زنــان بــه همیــن 

اساســی  قانــون  در  کــه  اســت  ســادگی 

کشــور مــان از آن یــاد شــده اســت. 

ــر دوره ی  ــفانه در ه ــتان متأس در افغانس

محدودیت هایــی  و  چالش هــا  سیاســی، 

بــر رس راه زنــان بــرای ادامــه ی تحصیــل 

ــچ گاه  ــوده و هی ــان ب ــدن ش ــواد ش ــا باس ی

ــازیم  ــم س ــی را فراه ــم رشایط ــته ای نتوانس

کــه زنــان افغانســتان بــه نظــام آموزشــی 

دو  در  حتــا  باشــند.  داشــته  دست رســی 

افغانســتان  کــه  ایــن  بــا  اخیــر،  دهــه ی 

دارای ثبــات سیاســی نســبی بــوده؛ امــا 

بــه  زنــان  همگانــی  دست رســی  رشایــط 

خدمــات آموزشــی، میــر نبــوده اســت. 

زنــان  بــر  محدودیت هــا  ایــن  بیشــر 

افغانســتان، از ســوی خانواده هــا اعــال 

ــا تحمــل رنــج  و از  می شــود. گاهــی زنــان ب

ــق را  ــن ح ــیاری، ای ــتگی های بس خودگذش

ــه دســت می آورنــد. دخرانــی کــه رؤیــای  ب

کســب علــم و ســواد را دارنــد، گاهــی ایــن 

رؤیــا فقــط در حــد یــک رؤیــا باقــی می مانــد 

و آن هــا اجــازه ی درس خوانــدن را ندارنــد و 

ــتند  ــی هس ــان دخران ــن ش ــم در بی ــا ه ی

ــده  ــام مان ــان نامت ــرای ش ــا ب ــن رؤی ــه ای ک

ــه  ــیدن ب ــش از رس ــوند، پی ــور می ش و مجب

ــی  ــر محدودیت های ــه خاط ــان، ب ــای ش رؤی

ــه  ــود را بی نتیح ــدف خ ــود دارد، ه ــه وج ک

رهــا کننــد.  

ــروز،  ــگ زن ام ــه رن ــی ب ــت زندگ در روای

ســیاه موی )نــام مســتعار( یکــی از دخرانــی 

اســت کــه در پــی رســیدن بــه تنهــا آرزویش، 

ســیاه موی  اســت.  کــرده  تــرک  را  خانــه 

ــد  ــه قص ــه ب ــه را ن ــه خان ــت ک ــری اس دخ

ازدواج، بلکــه بــرای کســب علــم تــرک کــرده 

و هدفــش آن قــدر برایــش ارزش منــد اســت 

کــه بــه عواقــب تصمیمــش در جامعــه ی 

ســنتی، افغانســتان اصــال فکــر نکــرده بــود. 

ســیاه موی دخــری اســت کــه مــرگ 

را بــه ازدواج اجبــاری و تــرک تحصیلــش 

رشایطــی  هیــچ  بــا  و  می دهــد  ترجیــح 

حــارض بــه تــرک تحصیــل نیســت. بــرای 

ایــن دخــر جــوان، ادامــه ی 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 

رسنوشــتش  و  بخــت  گویــا  امــا  رســاند؛ 

بــه گونــه ی دیگــری  آرزوهایــش،  خــالف 

ــت.  ــورده اس ــم خ رق

ســیاه موی 16 ســال دارد و در حالــی 

کــه دوره ی متوســطه را در مکاتــب یکــی از 

والیت هــای هم جــوار بــا کابــل، مشــغول 

تحصیــل اســت، خانــواده اش تصمیــم دارنــد 

او را بــا شــخصی پــول دار کــه اختالف ســنی 

بســیاری دارد، نامــزد کننــد؛ نامــزدی ای کــه 

ــرای  ــت. او ب ــق نیس ــا آن مواف ــیاه موی ب س

حــل ایــن مشــکل، نــزد پــدر خــود می آیــد و 

تــا آن جایــی کــه ممکــن اســت، بــه پــدرش 

التــاس و حتــا گریــه می کنــد، تــا ســد راه 

ــود.  ــی اش نش ــای تحصیل موفقیت ه

ــک  ــزار و ی ــوان آن روز، ه ــر ج ــن دخ ای

دلیــل را بــه زبــان مــی آورد تــا بتوانــد پــدر و 

دیگــر اعضــای خانــواده را راضــی کنــد کــه 

از ایــن تصمیــم شــان رصف نظــر کننــد؛ امــا 

تنهــا دلیلــی کــه خانــواده اش بــرای منرف 

نشــدن از تصمیــم شــان دارنــد، ایــن اســت 

ــدر  ــان ق ــرای زن، ه ــدن ب ــه درس خوان ک

کــه بتوانــد خــط قــرآن کریــم را بخوانــد، 

کافــی اســت و دخــر بایــد هــر چــه زودتــر 

بــه خانــه ی بخــت بــرود.

ــن  ــرای او چنی ــیاه موی، ب ــواده ی س خان

او  واقعــا  اگــر  کــه  می دهنــد  دل داری 

می خواهــد درس بخوانــد، آن هــا بهریــن 

ــد و شــوهری  ــرای او داشــته ان انتخــاب را ب

پــول داری بــرای ادامــه ی زندگــی دخــر 

ــا  ــد ب ــد کــه می توان شــان انتخــاب کــرده ان

کســب رضایــت شــوهر، حایــت مالــی او را 

نیــز بــا خــود داشــته باشــد و اگــر بــه مکتــب 

یــا دانشــگاه مــی رود، بــا پــول شــوهرش 

ــرود.  ب

از  خانــواده  خواســت  نهایــت،  در 

ســیاه موی ایــن اســت کــه بــدون کــدام 

ــد  ــت بده ــواب مثب ــه ازدواج ج ــی ب اعراض

نداشــته  خوانــدن  درس  بــرای  ارصاری  و 

در  او  خانــواده ی  تصمیــم  زیــرا  باشــد؛ 

نهایــی  نامــزدی دخــر شــان  بــا  رابطــه 

اســت.  شــده 

ســیاه موی، دخــری کــه بــرای آینــده اش 

خــواب  و  دارد  زیــادی  برنامه ریزی هــای 

موفقیــت و پیرفت هایــش را در ادامــه ی 

باســواد شــدن دیــده اســت،  و  تحصیــل 

ایــن خواســته ی خانــواده  بــه  منی توانــد 

ــزل  ــرار از من ــن دهــد. او راه چــاره را در ف ت

می دانــد، پــس تصمیمــش را می گیــرد و 

پــای از خانــه بیــرون می گــذارد. 

ــرای رســیدن  ســیاه موی، دخــری کــه ب

زده  بیــرون  خانــه  از  آرزویــش  تنهــا  بــه 

اســت، تنهــا آدرســی کــه بــرای دادخواهــی 

از حقــش و منــرف کــردن خانــواده اش 

از ازدواج اجبــاری رساغ دارد، ارگان هــای 

مدافــع حقــوق زن اســت کــه بــه محــض 

ســیاه موی،  مشــکل  مــورد  در  آگاهــی 

ــواده ی  او  ــا خان درصــدد آن می شــوند کــه ب

گفت وگــو کننــد و نقــش میانجــی را داشــته 

ــا رد  ــیاه موی، ب ــواده ی س ــا خان ــند؛ ام باش

ــر  ــوار و دخ ــت را دش ــری، وضعی میانجی گ

شــان را متهــم بــه بی آبرویــی می ســازند. 

خشونت خانواده  ها مانع دخرتان برای تحصیل

افسانه یاس

را  ام  و بکس سفری  بیرون شدم  بازرسی  از سالن  وقتی 

قرار  پرداختم که  تاکسی  راننده ی  به جستجوی  پیدا کردم، 

بود مرا تا دانشگاه همراهی کند. راننده در نقطه ای ایستاده 

من  نام  به  را  خودش  می خواست  می رسید  نظر  به  اما  بود؛ 

پیدا کند: نه برگه ی روی دستش معلوم می شد 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 ده ها منتظر دیگر 

تشخیص کنم. وسط جمعیت فریاد هم منی شد 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 راننده ی یک تاکسی بود و به تصور این که شاید من 

شباهت هایی  و  پرسید  من  رسم  و  اسم  از  باشم،  او  مهان 

دلیل  به همین  تقویت می کرد. ظاهراً  را  یافت که حدسش 

بود که اجازه داد از تلفن او با آقای دانیل در دانشگاه متاس 

بگیرم. دانیل هم بالفاصله با رشکت متاس گرفت و برایم خرب 

زودی  به  یا  و  هست  نزدیکی ها  هان  در  یا  راننده  که  داد 

که  راننده ای  با  داد  دانیل  که  مشخصاتی  رسید.  خواهد 

دو  هر  بااین هم،  نداشت.  مطابقت  بود  ایستاده  من  نزدیک 

با هم صحبت کنان به سمت محل خروجی حرکت کردیم که 

کسی نزدیک شد و صدا زد: عزیز رویش؟ گفتم: بلی. چشمم 

درشت  حروف  با  من  اسم  که  افتاد  دستش  روی  ورقه ی  به 

بوده  منتظر  اینجا  ساعت  دو  از  گفت:  بود.  نوشته  آن  روی 

است. معذرت خواستم و گفتم: چندین بار در اینجا جستجو 

کردم و چشمم به شا نیفتاد. با شوخی گفتم: شاید اسم مرا 

اشتباهی در پشت کاغذ نوشته اند و شا فراموش کرده اید 

به خود  این شوخی چیزی  از  بگیرید!  بیرون  به طرف  را  آن 

نگرفت و تنها یادآوری کرد که من شا را می دیدم این طرف 

اما فکر کردم  را می پالید،  و آن طرف حرکت دارید و کسی 

نباشید. شاید مهان من 

در مسیر راه رس سخن و قصه باز شد. پرسیدم: به کدام 

بالفاصله  شال.  گفت:  جنوب؟  یا  شال  می رویم؟  جهت 

آنقدر هوش  امریکایی ها  ما  گفت:  و  کرد  اصالح  را  سخنش 

از شال و جنوب، رشق و غرب هم  بفهمیم غیر  نداریم که 

وجود دارد. در واقع ما به طرف غرب می رویم، اما یاد گرفته 

بگوییم. یا جنوب  را شال  نافهمیده هر سمت  ایم که 

با حرف جدی راننده به فکر دیگری افتادم: مثل این که 

شال و جنوب، مسأله ی اصلی همه ی ماست. امریکایی ها 

فکر  و  دارند  یاد  به  را  داخلی  و جنوب جنگ های  از شال 

است.  شده  تقسیم  جنوب  و  شال  به  دنیا  متام  می کنند، 

نرم  پنجه  و  دست  جنوب  و  شال  مشکل  با  تازگی  هم  ما 

آب  شال  قطب  یخچال های  می گویند  برخی  می کنیم. 

می شوند و جنوب را آب می گیرد و جنوبی ها به طرف شال 

راننده  برای  را  حرف ها  این  از  برخی  وقتی  می کنند.  کوچ 

اند.  مزخرفات  این ها  همه ی  گفت:  بی اعتنایی  با  گفتم، 

اما  دارد.  هم  غرب  و  رشق  جنوب،  و  شال  برعالوه ی  دنیا 

امریکایی ها آنقدر باهوش نیستند که این چیزها را بفهمند.

اما حدود یک  نیویارک هم مرز است،  با  گفت: کنیتیکت 

برسیم.  یل  دانشگاه  به  تا  وقت می گیرد  دو ساعت  تا  نیم  و 

بااین هم مرا دلداری داد و گفت: خوب است دیرتر برسیم. 

خیلی  و  می کنند  سخرنانی  نفر  ده ها  و  است  اول  روز 

و  تنها در آخر برس و سالم بده  خسته کننده متام می شود. 

برو بخواب تا خستگی هایت رفع شود. توصیه اش جالب بود، 

سخرنانی ها  همین  تا  ام  آمده  دنیا  رس  آن  از  من  گفتم  اما 

زیاد  وقت  سخرنانی  شنیدن  برای  بابا،  نه  گفت:  بشنوم.  را 

است. حاال برو اسراحت کن. امریکا آنقدر حرف مفت دارد 

کند. باد  که رست 

رشکت  این  با  گفت  پرسیدم.  زندگیش  و  کار  وضعیت  از 

پنج سال است که به طور اجاره ای و قراردادی کار می کند. 

سیری ناپذیر  و  حریص  انسانی  که  کرد  شکایت  اربابش  از 

قسمت  و  می کشد  کار  دیگر  کارمندان  و  او  از  هی  و  است 

و  حکومت  از  می خورد.  رایگان  و  مفت  خود  را  زیادش 

سیاست مداران شکایت کرد که هرگز به فکر مردم نیستند و 

تنها بلد اند مالیه بگیرند و بربند برای جاهای دیگر مفت و 

رایگان مرف کنند. وقتی تا اینجا رسید کوفتش رس باز کرد 

و گفت: وقتی خود ما به پول خود رضورت داشته باشیم، چرا 

احمقانه  این  برای دیگران مرف کنند؟  و  بربند  را  آن  باید 

حساب  خود  افتخار  هم  را  خود  حاقت  داریم  ما  و  است 

ام. نفهمیده  هیچ  را  کار  این  معنای  من  گفت:  می کنیم. 

بیکار مبانید،  یا  و  نیاید  تان  اگر کار خوب گیر  پرسیدم: 

آیا دولت از شا حایت می کند؟ 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. 

بیمه ی صحی  از  آیا  پرسیدم:  باشد.  مردم  فکر  به  ندارد  یاد 

اوباما بهره مند شده است؟ گفت: کدام بیمه ی صحی؟ من 

تنها خانم و بچه هایم را بیمه کرده ام. خودم اگر مریض شدم 

اند  بیمه  بچه هایم  باشم.  بیمه  منی توانم  مبیرم.  است  بهر 

چون درس می خوانند و استعداد خوبی دارند.

راننده به هر بهانه ای حرف می زد و منتظر منی ماند تا من 

سوامل را متام کنم. حتا از من نپرسید که از کجا هستم و کجا 

می روم. تنها همین قدر می دانست که از دوبی آمده ام و فکر 

می کرد که دوبی کشور بزرگی است که هواپیاهای بزرگی 

از آنجا حرکت می کنند و مسافران زیادی را به چهار گوشه ی 

ام  نکرده  فرصت  وقت  هیچ  زندگیم  در  گفت:  می برند.  دنیا 

جایی سفر کنم. وقتی بچه هایم بزرگ شدند و مشکل شان 

رفع شد، تصمیم دارم سیاحت بروم و تفریح کنم. می خواهم 

ساحل  بروم.  هم  دوبی  به  و  کنم  سفر  چین  تا  و  بروم  اروپا 

نه.  یا  کار می شود  این  اما منی دانم  دارم؛  را دوست  دریا  و 

از بحران اقتصادی ناله کرد و گفت: دو سوم پول هایم را از 

دست دادم. این بحران همه را رضبه زد. کمپنی ها را رضبه 

تا من پومل را جربان کنم  زد و مردم عادی را هم رضبه زد. 

ورشکسته  که  می ترسم  همیشه  می رسد.  پایان  به  عمرم 

نشوم. خدا را شکر کرد که خانه اش مال خودش است و در 

بیکاری ضبط منی شود. صورت 

را  چرا خدا  که  کرد  افراطی شکایت  مسلانان  از  راننده 

به دروغ پشتوانه ی عمل انتحاری خود می سازند. گفت: من 

به خدا ایان دارم؛ اما منی خواهم خدا در امور شخصی من 

بکش،  را  خود  بگوید  مرا  که  خدایی  باشد.  داشته  دخالت 

چگونه خدایی است؟ می گفت: هیچ خدایی آن را منی گوید. 

منی گویند.  چنین  هیچ کدام  هندو  و  یهود  و  اسالم  خدای 

تو مثل  را بگوید که چون  اصالً چه کسی حق دارد دیگری 

من فکر منی کنی من هم خود را می کشم هم تو را؟

فکر  خود  با  شاید  رسید،  اینجا  به  راننده  سخنان  وقتی 

کرد که سخنانش باعث آزار من شده است، لذا فوری از من 

اما  است؛  نداشته  اهانت  قصد  که  گفت  و  خواست  معذرت 

احرام  مردم  همه ی  به  من  گفت:  بود.  جالب  هم  معذرتش 

کار  که  را  کسانی  خصوص  به  دارم  دوست  را  همه  دارم. 

می کنند و جهان را آباد می سازند. همین کشور شا، دوبی، 

راحت  باید  مردم  است؟  بد  این  آیا  است.  پیرفته  چقدر 

زندگی کنند. اما چرا باید شا بیایید خود را به کشنت بدهید 

به نظر شا من غلط فکر  آیا چون  که من هم کشته شوم؟ 

بکشید؟ مرا  دارید  دارم، حق  عقیده  غلط  یا  و  می کنم 

امریکا شرق و غرب هم دارد 
عزیز رویش

)یادداشت های عزیز رویش از دانشگاه یل - 20 اگست تا 20 دسامر 2010( 119 روز )قسمت دوم(
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اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $

عبداللــه عبداللــه، رهــرب دســته ی انتخاباتــی ثبــات و 

همگرایــی، تأکیــد می کنــد کــه از موضــع خــود عقب نشــینی 

نکــرده و تحــت هیــچ رشایطــی، نتیجــه ی قســمی و ابتدایــی 

ــرد. ــب« را منی پذی ــر از تقل »پ

آقــای عبداللــه، روز شــنبه )2۳ قوس(، در میــان هوادارانش 

در والیــت بغــالن، گفــت کــه زعیــم آینــده ی افغانســتان، باید از 

طریــق آرای پــاک و واقعــی مــردم تعیین شــود.

او افــزود: »مــا می خواهیــم کــه نــام بد تقلــب از افغانســتان 

گــم شــود و هــر کســی در هــر ســطحی کــه برگزیــده می شــود، 

بــا رأی واقعــی مــردم انتخــاب شــود، نــه تقلــب. مــا بــا کــدام 

ــب  ــف تقل ــط مخال ــط و فق ــه فق ــم، بلک ــت نداری ــرد مخالف ف

اســتیم.«

کــه  گفــت  هوادارانــش  بــه  خطــاب  عبداللــه،  آقــای 

مبــارزه ی آن هــا 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 مانــده ی 

شــالی، آغــاز شــود.

و  ثبــات  انتخاباتــی  دســته ی  رهــربی  کــه  گفــت  او 

همگرایــی، می خواهــد تــا بــه کمیســیون های انتخاباتــی 

فرصــت بدهــد تــا تصمیــم خــود را بــر اســاس قانــون و لوایــح 

بگیرنــد.

رهــرب دســته ی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی، تأکیــد کــرد، 

ــان مردم ســاالری در  ــع کاری خواهــد شــد کــه ســبب پای مان

افغانســتان شــود.

مــا  اســت،  یکــی  مــا  همــه  »خواســت  افــزود:  او 

ــه  ــم ک ــم منی خواهی ــی ه ــچ وقت ــم و هی ــی نداری اضافه خواه

یــک لحظــه یــک هموطــن مــا برایــش مزاحمــت ایجــاد شــود؛ 

امــا در عیــن حــال و هیــچ وقتــی و تحــت هیــچ رشایطــی، ایــن 

اجــازه را منی دهیــم تــا کاری صــورت بگیــرد کــه پایــان آرزوی 

مــردم بــرای تحقــق مــردم ســاالری و حاکمیــت قانــون باشــد.«

ــاه  ــک م ــش از ی ــان بی ــه در جری ــت ک ــی اس ــن در حال ای

گذشــته، بــه دلیــل اعــراض هــواداران شــاری از دســته های 

انتخاباتــی بــه ویــژه ثبــات و همگرایــی، رونــد تفتیــش و 

ــت. ــه اس ــف یافت ــالی توق ــت ش ــاری آرا، در 7 والی بازش

دســته ی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی، خواســتار ابطــال 

بیــش از ۳۰۰ هــزار رأی مشــکوک اســت؛ امــا کمیســیون 

مســتقل انتخابــات، ایــن آرا را قانونــی می خوانــد.

بــا ایــن حــال، عبداللــه عبداللــه، جمعــه شــب )22 قــوس( 

در یــک نشســت خــربی در کابــل، از هــواداران خــود خواســت 

تــا از اعــراض دســت بردارنــد و بگذارنــد تــا رونــد بازشــاری 

و تفتیــش آرا، تکمیــل شــود.

ــات و  ــی ثب ــته ی انتخابات ــم دس ــه تصمی ــرد ک ــد ک او تأکی

ــش آرا در  ــاری و تفتی ــد بازش ــاز رون ــر آغ ــی ب ــی مبن همگرای

هفــت والیــت شــالی، بــه ایــن معنــا نیســت کــه آن هــا اجــازه 

ــد آرای تقلبــی نیــز شــارش شــود.  داده ان

آقــای عبداللــه افــزود: »تصمیــم مــا بــه معنــای آن نیســت 

کــه مــا اجــازه ی 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 

ــد نظــر کنــد. هیــچ  ــه ی غیرقانونــی خــود تجدی کــه در فیصل

ــر  ــی و چــه نهایــی کــه پ نتیجــه ای، چــه قســمی، چــه ابتدائ

تقلــب باشــد را منی پذیریــم. هیــچ کــس خــواب ایــن  را 

ــد.« ــت می رس ــه حکوم ــب ب ــا تقل ــل 2۰14 ب ــه مث ــد ک نبین

بــا ایــن حــال، قــرار اســت رونــد بازشــاری و تفتیــش آرا، 

ــل،  ــاب، رسپ ــای فاری ــوس( در والیت ه ــنبه )24 ق روز یک ش

جوزجــان، تخــار، بغــالن، پنجشــیر و بدخشــان، آغــاز شــود.

ــت  ــس از چاش ــخ، پ ــت بل ــس در والی ــای پولی نیروه

روز شــنبه )2۳ قــوس(، دوازده تــن از افــراد تحــت امــر 

نیروهــای  پیشــین  فرمانــده ی  قیصــاری،  نظام الدیــن 

ــد. ــالح کردن ــع س ــاب را خل ــت فاری ــی والی محل

عادل شــاه عــادل، ســخنگوی فرماندهــی پولیــس 

ــه  ــد ک ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــخ، ب ــت بل والی

ــوط  ــی کــه مرب ــن قیصــاری، یکــی از خانه های نظام الدی

ــتان  ــتان در قزاقس ــفیر افغانس ــی« س ــاد عظیم ــه »فره ب

می شــد را، غصــب کــرده بــود و نیروهــای پولیــس، ایــن 

ــه را پــس گرفتــه و افــراد او را خلــع ســالح کردنــد. خان

ــن قیصــاری و فرهــاد عظیمــی،  ــزود: »نظام الدی او اف

ــه  ــد و ب ــی دارن ــال حقوق ــاختان، جنج ــک س ــاالی ی ب

همیــن خاطــر، آقــای قیصــاری افــراد مســلح خــود را در 

ــود.« ــزل جابه جــا کــرده ب ــن من ای

بــه گفتــه ی آقــای عــادل، شــکایت های زیــادی از 

ــه فعالیت هــای  ــف علی ســوی باشــندگان شــهر مزاررشی

ــت.  ــده اس ــاری درج ش ــن قیص ــلحانه ی نظام الدی مس

شــکایت ها  زمینــه،  ایــن  »در  گفــت:  ادامــه  در  او 

زیــاد بــود و بــه خاطــر ایــن  کــه موضــوع حقوقــی اســت 

ــازی  ــی حــل و فصــل شــود و نی ــد از مجــرای قانون و بای

بــه زورگویــی نیســت؛ از همیــن  رو، نیروهــای پولیــس در 

بلــخ اقــدام کردنــد و دوازده فــردی کــه در منــزل غصــب 

ــد.« ــرون کردن ــد را بی شــده از ســوی قیصــاری بودن

قیصــاری  نظام الدیــن  حضــور  اواخــر،  ایــن  در 

بلــخ، چالش  برانگیــز شــده اســت. شــار  در والیــت 

زیــادی از باشــندگان والیــت بلــخ، شــکایت کــرده  و 

ــت  ــاری، دس ــای قیص ــلح آق ــراد مس ــه اف ــد ک ــه ان گفت

بــه فعالیت هــای مســلحانه زده و امنیــت ایــن والیــت 

می کننــد. اخــالل  را 

ــاری  ــن قیص ــلح نظام الدی ــراد مس ــداد اف ــد، تع هرچن

مشــخص نیســت؛ امــا در برخــی از تصاویــر دیــده می شــود 

کــه او تعــداد زیــادی از افــراد مســلح را در کنــار خــود 

گرفتــه اســت.

فرماندهــی پولیــس والیــت بلــخ نیــز می گویــد کــه آقــای 

ــراد مســلح خــود را کــه مجــوز کارت  قیصــاری، فهرســت اف

اســلحه داشــته باشــند، ارائــه نکــرده و از ســویی هــم، افــراد 

مســلح او هیچ گونــه کارت قانونــی اســلحه را دریافــت نکــرده 

 انــد.

ــد  ــخ، تأکی ــت بل ــس والی ــی پولی ــخنگوی فرمانده س

ــان قیصــاری و فرماندهــی  ــزرگان قومــی، می کــرد کــه ب

ــراد مســلح او از  ــا موضــوع اف ــد ت ــی دارن پولیــس رأی زن

ــی حــل شــود. مجــرای قانون

ــرنال  ــه ج ــک ب ــراد نزدی ــاری، از اف ــن قیص نظام الدی

عبدالرشــید دوســتم معــاون اول ریاســت جمهوری بــود. 

ــرای دو ســال از کشــور  ــای دوســتم ب پــس از آن کــه آق

نظام الدیــن  امنیتــی،  نیروهــای  بــود،  شــده  تبعیــد 

قیصــاری را از والیــت فاریــاب بازداشــت و بــه کابــل 

ــاه  ــه شــش م ــای قیصــاری نزدیــک ب ــد. آق انتقــال دادن

در حبــس امنیــت ملــی قــرار داشــت و پــس از رهایــی، 

ــد. ــدل ش ــتم مب ــای دوس ــخت آق ــان رس س ــه مخالف ب

رونــد بازشــاری و تفتیــش آرا، امــروز )یک شــنبه، 24 قــوس( 

در هفــت والیــت باقــی مانــده ی شــالی، آغــاز می شــود. 

انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون  عضــو  زیــب،  اورنــگ 

رسپــل،  فاریــاب،  والیت هــای  بــه  هیأتــی  کــه  می گویــد 

جوزجــان، تخــار، بغــالن، پنجشــیر و بدخشــان، رفتــه و رونــد 

ــاز  ــی، آغ ــل رأی ده ــدود 14۰۰ مح ــش ح ــاری و تفتی بازش

می شــود.

مســتقل  کمیســیون  فنــی  تیــم  کــه  می افزایــد  او 

ــه ی او،  ــه گفت ــت. ب ــه اس ــا رفت ــن والیت ه ــه ای ــات، ب انتخاب

ــرد و  ــر می گی ــه روز را در ب ــش آرا، س ــاری و تفتی ــد بازش رون

پــس از آن، نتیجــه ی ابتدایــی اعــالم خواهــد شــد.

ایــن در حالــی اســت کــه عبداللــه عبداللــه، رهرب دســته ی 

ــوس( در  ــب )22 ق ــه ش ــی، جمع ــات و همگرای ــی ثب انتخابات

ــه اعــراض شــان  ــا ب نشســتی، از هــواداران خــود خواســت ت

آرا در  تفتیــش  و  بازشــاری  رونــد  و بگذارنــد  پایــان داده 

ــود. ــل ش ــده، تکمی ــی مان ــای باق والیت ه

از ســویی هــم، فریــدون خــوزون، ســخنگوی دســته ی 

مــورد  در  کــه  می گویــد  همگرایــی،  و  ثبــات  انتخاباتــی 

ــکایت های  ــیون ش ــی، کمیس ــزار رأی جنجال ــال ۳۰۰ ه ابط

می گیــرد. تصمیــم  انتخاباتــی 

کمیســیون شــکایت های انتخاباتــی نیــز بــرای بررســی 

ــت. ــرده اس ــی ک ــالم آمادگ ــی، اع ــزار رأی جنجال ۳۰۰ ه

همگرایــی،  و  ثبــات  انتخاباتــی  دســته ی  هــواداران 

در جریــان بیــش از یــک مــاه گذشــته، در هفــت والیــت 

شــالی دســت بــه اعــراض زده و خواســتار ابطــال بیــش از 

ــا مســؤوالن کمیســیون  ــی شــدند؛ ام ۳۰۰ هــزار رأی جنجال

انتخابــات، همــواره تأکیــد کــرده انــد کــه ایــن آرا، هیچ گونــه 

ــت. ــرب اس ــته و معت ــکلی نداش مش

مســؤوالن محلــی در والیــت غزنــی، تأییــد 

می کننــد کــه در نتیجــه ی تیرانــدازی افــراد 

ــاز  ــی، 25 رسب ــت غزن ــان در والی ــوذی طالب نف

ــد. ــه ان ــان باخت ــی ج ــش محل ارت

ــی  ــورای والیت ــو ش ــری، عض ــد فقی نصیراحم

غزنــی، بــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد 

نفــوذی  افــراد  قــوس(   22( جمعه شــب  کــه 

ارتــش  نیروهــای  قــرارگاه  یــک  در  طالبــان 

محلــی در مربوطــات ولســوالی قره بــاغ، دســت 

ــد. ــدازی زدن ــه تیران ب

تیرانــدازی  نتیجــه ی  »در  می افزایــد:  او 

افــراد طالبــان، 25 رسبــاز ارتــش محلــی جــان 

ــده  ــی ش ــر زخم ــاز دیگ ــک رسب ــد و ی ــه ان باخت

ــت.« اس

آقــای فقیــری، عــالوه می کنــد کــه افــراد 

رسبــازان  کشــنت  از  پــس  طالبــان،  نفــوذی 

ــا  ــی آن ه ــزات نظام ــی، متــام تجهی ــش محل ارت

ــد. ــرده ان ــود ب ــا خ را ب

پیــش از ایــن، فــواد امــان، معــاون ســخنگوی 

ــه روزنامــه ی صبــح کابــل گفتــه  وزارت دفــاع، ب

ــوالی  ــی در ولس ــش محل ــاز ارت ــه 9 رسب ــود ک ب

قــره بــاغ والیــت غزنــی جــان باختــه انــد.

او افــزوده بــود: »تحقیقــات در ایــن مــورد 

آغــاز شــده اســت. تــا هنــوز مشــخص نیســت که 

ایــن رسبــازان از ســوی نفوذی هــای دشــمن 

کشــته شــده انــد و یــا هــم ایــن موضــوع ناشــی 

از درگیــری لفظــی بــوده اســت؛ چــون پیــش از 

ــی  ــری لفظ ــد، درگی ــاق بیفت ــن اتف ــه ای ــن ک ای

ــود.« ــازان ارتــش صــورت گرفتــه ب میــان رسب

بــا ایــن حــال، گــروه طالبــان، مســؤولیت 

ایــن رویــداد را بــه عهــده گرفتــه اســت.

طالبــان،  ســخنگوی  مجاهــد،  ذبیح اللــه 

ادعــا کــرده اســت کــه افــراد ایــن گــروه بــر 

قــرارگاه نیروهــای امنیتــی در منطقــه ی ولیگــی 

ــد و در  ــرده ان ــه ک ــاغ حمل ــره ب ــوالی ق در ولس

نتیجــه، ۳2 رسبــاز امنیتــی را کشــته انــد.

از  افغانســتان،  جنــوب  در  غزنــی،  والیــت 

ســال  دو  یکــی  در  کــه  اســت  والیت هایــی 

ــوده  ــرده ب ــان در آن گس ــور طالب ــته حض گذش

چهــار  بــرای  گذشــته،  ســال  گــروه،  ایــن  و 

ــت  ــن والی ــادی از ای ــمت های زی ــبانه روز قس ش

در  کــه  اســت  گفتنــی  کردنــد.  تــرف  را 

حملــه ی یادشــده ی طالبــان، بیــش از ۳۰۰ 

نظامــی و غیــر نظامــی جــان باختنــد.

امــا چنــدی پیــش، نیروهــای امنیتــی بــا 

والیــت  در  تصفیــوی ای  عملیــات  راه انــدازی 

غزنــی، ولســوالی جغتــوی ایــن والیــت را پــس از 

دو ســال از وجــود طالبــان پاک ســازی کردنــد.

راه انــدازی  بــا  ملــی،  امنیــت  ویــژه ی  نیروهــای 

والیــت  در  را  طالــب  هراس افگــن  چهــار  عملیاتــی، 

انــد. کــرده  بازداشــت  هلمنــد، 

ریاســت عمومــی امنیــت ملــی، روز شــنبه )2۳ قــوس( 

بــا نــر اعالمیــه ای گفتــه اســت، ایــن هراس افگنــان 

طالــب کــه در ســازمان دهی حمــالت تروریســتی دســت 

داشــتند، در مربوطــات ولســوالی واشــیر والیــت هلمنــد 

بازداشــت شــده انــد.

بــاالی  عملیــات  »ایــن  اســت:  آمــده  اعالمیــه  در 

طالبــان  نظامــی  ولســوال  ســخی داد،  مــال  قــرارگاه 

ــت، 2  ــت بازداش ــه، 4 تروریس ــد و در نتیج ــدازی ش راه ان

میــل کالشــینکوف، چهــار قبضــه بــم دســتی، یــک پایــه 

مخابــره ی ایکــم، 4۰ جلــد اوراق تبلیغاتــی و ســه عــراده 

ــت.« ــده اس ــت آم ــه اس ــایکل، ب ــر س موت

ریاســت عمومــی امنیــت ملــی، همچنــان گفتــه اســت 

کــه در ایــن عملیــات، ســه بــاب قــرارگاه مربــوط بــه 

ــت. ــده اس ــود ش ــب، ناب ــان طال هراس افگن

ــی  ــز اصل ــتان، مرک ــوب افغانس ــد در جن ــت هملن والی

گــروه طالبــان اســت. هلمنــد در جریــان ســه ســال 

ــا  ــرز ســقوط پیــش رفــت و تنه ــا م ــار ت ــن ب ــر، چندی اخی

ســه ولســوالی در ایــن والیــت بــه گونــه ی کامل در دســت 

نیروهــای دولتــی قــرار دارد؛ امــا در بقیــه ولســوالی های 

ایــن والیــت، دولــت تنهــا در مراکــز ولســوالی ها حضــور 

ــان اســت. ــراد طالب ــرل اف ــه ســاحات در کن دارد و بقی

کشــت زارهای  داشــنت  دلیــل  بــه  والیــت  ایــن 

و  بــرای تجمــع  مناســبی  تریــاک، محــل  گســرده ی 

جنگ هــای  از  گذشــته  اســت.  طالبــان  رسبازگیــری 

بــه  طالبــان  فرماندهــان  از  بســیاری  ایدئولوژیــک، 

دلیــل تجــارت پرســود تریــاک، جنــگ در ایــن والیــت را 

می دهنــد. ادامــه  هم چنــان 
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w w w . s u b h e k a b u l . c o m 8ما می نویسیم، شا قضاوت کنید

دلیل  به  آن  توقف  از  ماه پس  اکنون سه  گفت وگوهای صلح، 

حمله ی مرگ بار طالبان در کابل، میان ایاالت متحده و این گروه 

از رس گرفته شده است. طالبان – گروه مسلح شورشی ای که شکل 

که  است  دهه   سه   – می کند  ترویج  را  اسالم  از  فرامحافظه کاری 

به مرکز  از حمله   افغانستان می جنگد. پس  با دولت  برای قدرت 

تجارت جهانی در 11 سپتامرب و حضور امریکا در افغانستان، این 

گروه با ایاالت متحده نیز در جنگ است.

در  18ساله   جنگ  مورد  در  پُست  واشنگنت  جدید  گزارش 

بیش  و  امریکایی  رسباز   2۳۰۰ که  است  دریافته  افغانستان، 

امریکایی  مقامات  که  جنگی  در  افغان  غیرنظامی   4۳۰۰۰ از 

صورت  در  اند.  شده  کشته  است،  »پیروزنشدنی«  می دانستند 

توافق، رشایط برای خروج مرحله ای 14۰۰۰ رسباز باقی  مانده ی 

ایاالت متحده از افغانستان تعیین خواهد شد. در عوض، طالبان 

گفت وگو  وارد  افغانستان  دولت  مقامات  با  که  کنند  توافق  باید 

می کنند؛  قطع  را  القاعده  مانند  گروه هایی  با  ارتباط  و  می شوند 

اما آمدن صلح به افغانستان به بیشر از یک توافق نامه نیاز دارد. 

برای  بهر  شغلی  فرصت های  و  اقتصادی  رشد  تاریخ،  گواه  به 

اند. رضوری  جنگ،  از  پس  ثبات  دوباره سازی 

ایجادصلحدوامدار

بر پایه ی تحقیقات و آموزش هایم در رابطه به جنگ های مسلح، 

محیط و آوردن صلح به افغانستان، باور دارم که استفاده ی پایدار 

از منابع طبیعِی فراوان این کشور، می تواند راهی به سوی بهبود 

می کنند  استخدام  را  مردمانی  شورشی،  گروه های  باشد.  اوضاع 

سال  در  »وایرد«  مجله ی  گزارش  دارند.  کار  به  شدیدی  نیاز  که 

2۰۰7 نشان می داد که گروه طالبان به رسبازانش بیشر از دولت 

که  است  آن  از  گزارش ها حاکی  امروزه  پول می دهد.  افغانستان 

درآمد اعضای داعش در افغانستان حتا بیشر است.

ایجاد بدیل های شغلی که درآمد خوبی برای گروه های افراطی 

ملی  امنیت  پازل  حل  در  مهمی  بسیار  موضوع  باشد،  داشته 

گروه های  جنگ جویان  بیشر  که  جایی  آن  از  است.  افغانستان 

مردم  از  درصد   4۰ – حدود  دارند  کشاورزی  پیشینه ی  شورشی، 

به طور  انکشاف روستایی  افغانستان مشغول کشاورزی استند – 

بود.  مهم خواهد  آوردن صلح  در  ویژه ای 

کارل بروچ، رییس »انجمن صلح سازان محیط زیستی« که یک 

سازمان غیرانتفاعی است و در مورد رابطه ی جنگ های مسلحانه 

و منابع طبیعی مطالعاتی انجام می دهد، گفت: »تقویت راه های 

برای  می تواند  باشند،  مرتبط  طبیعی  منابع  به  که  درآمدی 

آینده ی  می پیوندند،  شورشی  نیروهای  به  ناچار  به  که  جوانانی 

بسازد.« بهری 

بین املللی  توسعه ی  برای  امریکا  متحده ی  ایاالت  منایندگی 

مانند  پساجنگ  اقتصاد کشورهاِی  بازسازی  برای  تالش ها  از  که 

کلمبیا و جمهوری دموکراتیک کنگو حایت مالی می کند، معتقد 

و  صلح آمیز  افغانستان  یک  برای  پایدار  اقتصادی  رشد  که  است 

مرفه بسیار مهم است.

انجیر،زعفرانوجلغوزه

پشم،  مانند  پرفروش  کشاورزی  تولیدات  برای  صادرات  بازار 

پرمنفعت ترین  از  یکی  بالقوه  طور  به  زعفران،  و  انجیر  جلغوزه، 

بخش های اقتصاد روستایی است. در 25 نوامرب 2۰19، چندین 

نهایی  افغانی  رشکت های  با  را  معامله هایی  چینی،  واردکننده ی 

 2.2 ارزش  به  آینده،  سال   5 تا  است  قرار  آن  طی  که  کردند 

میلیارد دالر جلغوزه  از افغانستان بخرند. دیگر صادرات کشاورزی 

اند.  کرده  پیدا  جهانی  بازار  در  را  شان  جای  هم  افغانستان 

افغانستان از فروش انگور در سال 2۰17، نزدیک به 14۳ میلیون 

آورد.  به دست  دالر  میلیون  میوه های گرم سیری، 1۰1  از  و  دالر 

غذاهای  جهانی  منبع  است  قادر  که  می داند  افغانستان  دولت 

باشد. باکیفیت 

هشت ماه پس از آن که ارشف غنی، رییس جمهور افغانستان، 

چند دهلیز هوایی جدید را در سال 2۰18 ایجاد کرد، صادرات 

افغانستان ۳2 درصد افزایش یافت. آن راه های هوایی، افغانستان 

سعودی،  عربستان  چین،  ترکیه،  هند،  در  تجارتی  مراکز  به  را 

اروپا، روسیه، امارات متحده ی عربی و اوزبیکستان پیوند می دهد 

جهان  در  تجارتی  مقاصد  دیگر  به  را  افغانستان  محصوالت  که 

می رساند.

به تازگی زمانی که مشغول خرید در یکی از سوپرمارکت های 

غذای بهداشتی در لس آنجلس بودم، از دیدن جعبه ی روشن و 

زیبا  غذایی  کندهار حیرت زده شدم. محصوالت  انجیر  از  رسخی 

نیروی  از  درصد   8۰ که  گفت  من  به  بود،  آن  توزیع کننده ی  که 

کار آن ها چه در بخش مدیریت و چه در بخش کارمندان را زنان 

تشکیل می دهند. این رشکت به کارمندانش انگلیسی و حرفه های 

دیگری می آموزاند. رفیع ورتنیان، همکار زیبا گفت: »با وجود آن 

که بخش کشاورزی، طبیعتی فصالنه دارد، با آن هم ما متعهدیم 

در  سال،  فصل های  متام  در  را  مان  افغانستانی  کارمندان  که 

باشیم.« داشته  استخدام 

استخراجزمرد

اقتصادی  افغانستان است که می تواند رشد  تولید  زمرد دیگر 

این کشور را بیشر کند. در بلندی های کوه  هندوکش در والیت 

پنجشیر، زمردهای سبز و با کیفیتی در زیر خاک خفته اند. مردم 

مقاومت  تا هزینه های  را می فروختند  زمردها  این  زمانی  پنجشیر 

در برابر اشغال شوروی را تأمین کنند. در آینده   ای باثبات تر، این 

سنگ های باارزش می توانند درآمد پایداری برای مردمی که محل 

زندگی  شان برای کشاورزی و علف چرانی بسیار کوهستانی است، 

داشته باشد.

سنگ های  بین املللی  »انجمن  توسط  که  این کالِر  مجله ی 

سال  در  که  بود  داده  گزارش  می شود،  منتر  رنگی«  قیمتِی 

2۰18، افغانستان به ارزش 1۰۰ میلیون دالر، زمرد صادر کرده 

زمرد  سنگ  یک  کریستیز  حراج  بنگاه   ،2۰15 سال  در  است. 

که  فروخت  دالر   2764۰8 و  میلیون  دو  قیمت  به  را  افغانستان 

است. رکورد  یک  بنگاه  این  در  هم  هنوز 

با وجود راه سازی هایی که به تازگی صورت گرفته است، رفنت و 

بیرون آمدن از پنجشیر که منطقه ای دوردست و کوهستانی  است، 

دشوار به نظر می آید. با دست رسی بهر، فن آوری های پیش رفته تر 

و آموزش های بیشر به معدن چی ها، تحلیل گران تخمین می زنند 

که پنجشیر می تواند ساالنه ۳۰۰-4۰۰ میلیون دالر صادرات زمرد 

داشته باشد.

زمانبندیخوب

سال   4۰ طالبان،  و  متحده  ایاالت  میان  صلح  گفت وگوهای 

از رس گرفته  افغانستان توسط شوروی در 1979  اشغال  از  پس 

افغانستان  امروز  تا  که  باعث جنگ مسلحانه ای شد  که  می شود 

اشغال  طی  که  می شود  زده  تخمین  است.  کرده  بی ثابت  را 

یک دهه ای شوروی، 2.5 میلیون نفر از مردم افغانستان کشته یا 

زخمی شدند. خروج نیروهای شوروی در سال 1989، افغانستان 

را با بحران تنها گذاشت و این کشور را در مقابل ظهور گروه های 

خراسان  شاخه ی  رسانجام  و  القاعده  طالبان،  مانند  شورشی 

کرد.  آسیب پذیر  داعش، 

هرچند جمعیت 27.5 میلیونی زیر 25 سال کشور، تنها شاهد 

آن ها در مورد چشم اندازهای کشور شان در  اما  اند؛  بوده  جنگ 

توسط  که  اخیری  بررسی های  استند.  به صلح، خوش بین  رابطه 

گرفت،  صورت  افغانستان  مردم  از  نفر   18۰۰۰ از  آسیایی  بنیاد 

نشان می دهد که 9۰ درصد آن ها از تالش ها برای توافق با طالبان 

پشتیبانی می کنند. افغان های مسن تر، اوقات خوش تری را به یاد 

دارند. همرم که در جوانی افغانستان را پس از اشغال شوروی 

ترک کرد، آلبومی از عکس هایی دارد که در آن خانواده اش کباب 

درست می کنند و در باغ های پر از گل پغان، اسراحت کرده اند. 

در آن زمان، کابل زیبا به »پاریس آسیای مرکزی« شهرت داشت.

بازسازی  اکنون در حال  بیشر چمن زارها و قرهای پغان، 

از چندین  امیدوارکننده ای پس  نشانه ی  که  استند  محتاطانه ای 

دهه جنگ است. بر پایه ی اطالعات وزارت خارجه ی افغانستان، 

 7۰ و   6۰ دهه ی  در  افغانستان  فوق العاده ی  و  طبیعی  مناظر 

می کرد.  جلب  خود  به  را  گردش گر  هزاران  ساالنه  میالدی، 

در  گوا  تا  لندن  از  »هیپی«  مشهور  مسیر  در  که  جوان  مسافران 

می گذشتند. افغانستان  از  می کردند،  سفر  هندوستان 

طبیعت گردی صنعت دیگری است که در صورت توقف جنگ، 

می تواند در افغانستان رشد کند. توافق با طالبان برای پایان جنگ 

رشد  و  معنادار  شغل های  ایجاد  اما  است؛  رضوری  کشور  این  در 

پایدار اقتصادی به ایجاد یک صلح دوام دار کمک خواهد کرد.

آیا گفت وگوهای موفق صلح می تواند منجر به با زسازی افغانستان شود؟

مرتجم: مهدی غالمی

نویسنده: الیزابت بی. هسامی


