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گزارش روز

سال  2019میالدی
خونین برای غیرنظامیان؛
اما پردستآورد برای نظامیان افغان
ســال  2019میــادی در
افغانســتان بــا تولــد بیــش
از  3200نــوزاد آغــاز شــد و
قــرار اســت امــروز سهشــنبه
عبدالرازق اختیاربیگ (10جــدی) بــا امیدواریهــا
بــرای عملــی شــدن آتشبــس
از ســوی طالبــان پایــان یابــد .حــدود یــک ســال و
پنــج مــاه قبــل از امــروز ،زملــی خلیـلزاد ،مناینــدهی
ویــژهی وزارت خارجـهی امریــکا ،مذاکــرات صلــح را بــا
طالبــان آغــاز کــرد .تــا کنــون ده بــار نشســتهایی
میــان دو طــرف برگــزار شــد؛ امــا نتیجـهای کــه از ایــن
نشســتها انتظــار میرفــت ،بــرآورده نشــد.
سه دور گفتوگوها پیش از سال 2019
در ماههــای اخیــر ســال  ،2018ســه دور گفتوگوهــا
میان ...

آلودگی هوا جان  17نفر
را در کابل گرفت

سال  2019میالدی
سال افتضاح سیاسیون بود
7

ســال  2019میــادی ،ســالی پــر از امیــد
و هیجــان بــرای افغانهــا بــود .در ایــن ســال،
تالشهــای جــدی و گســرده بــرای ...
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مجلس منایندگان طرح تشکیل
وزارت دولت در امور صلح را
تصویب کرد
فرمــان تقنینــی ریاســتجمهوری در مــورد
تشــکیل وزارت دولــت در امــور صلــح ،بــا اکرثیــت آرا
از ســوی اعضــای مجلــس مناینــدگان بــه تصویــب
رســید.
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کشته شدن  ۱۴نفر از نیروهای
امنیتی در جوزجان

گفتوگو
گفتوگو با علی رضا یاسا
(استاد زبان و دانشجوی مقطع دکرتای مردم
شناسی دانشگاه برکلی کالیفورنیا)

مســؤوالن محلــی در والیــت جوزجــان ،از حملـهی
هراسافگنــان طالــب بــر یــک پاســگاه نیروهــای
امنیتــی در ولســوالی فیــض آبــاد ایــن والیــت خــر
میدهنــد.

غرب کابل به مرکز معرفت شهر
بدل شده است
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طالبان:

برای برقراری آتشبس
تصمیمی نداریم
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Hakim Muzaher

برای زندگی
به صلح نیاز داریم

خســتگی یــک راه پرخطــر در چهــرهاش کامــا هویــدا
اســت و میتــوان ســنگینی آن را روی دوشــش دیــد؛
چشــمهای کمخــواب از پشــت عینــک ،انگشــتهای
گرهخــوردهاش روی میــز .دروازهی کافــه بــاز شــد و قــدم
قــدم بــه روزهــای جوانــی و دردهــای بزرگتــر او نزدیــک
شــدم .مرضیــه مصبــاح ،دخــری احتــاال 23ســاله،
دانشــجوی حقــوق و علــوم سیاســی یکــی از دانشــگاههای
خصوصــی هــرات .او را بــا دو نفــر از دوســتانش در یکــی از
کافههــای کابــل دیــدم.
ظرفهــا بــه هــم میخــورد ،گیالسهــا دهــان بــه
دهــان میشــود ،صندلــی را عقــب میکشــم وحادثــهی
نشســن کنــار او اتفــاق میافتــد .کافههــا پنــاهگاه

زندگی به رنگ زن
زن در افغانســتان کــه همــواره بــا اصطالحــات ســیارس،
جنــس دوم ،فرمانبــردار و ناقصالعقــل تعریــف شــده
اســت ،آن قــدر در دیــدگاه مردانـهی جامعـهی افغانســتانی
بـیارزش و قابــل هرگونــه اســتفاده بازتــاب یافتــه اســت کــه

آدمهایــی اســت کــه فــرار میکننــد ،از انــدوه ،از شــلوغی،
از جنــگ تــا پشــت یــک میــز چوبــی پنــاه بربنــد .چگونــه
اســت کــه یــک تکــه چــوب ســنگر گلولــه و مبــب میشــود،
چگونــه اســت کــه گلولــه خــورده و زخمــی ،تنهــا پنــاه مــا
یــک میــز چوبــی میشــود.
همــه نگــران گفتوگوهــای صلــح انــد .گفتوگوهایــی
کــه «مــن» و خواســتههای «مــنِ » پســاطالبانی در آن هیــچ
جایگاهــی نــدارد .مــنِ کــه مــن ،تــو و همــه ایــم .مرضیــه
از جنــگ خســته اســت و میگویــد« :صلــح چیــزی اســت
کــه امیــد را بــه متــام بخشهــای زندگــی میدهــد .مــا
بــه صلــح نیــاز داریــم ،بــرای زندگــی ،بــرای بــودن ،بــرای
ســفر و بــرای رشــد کــردن .روح خســته ...
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آمار و ارقام
سخن میگوید

بحــران مــا بحــران قانــون نیســت ،بحــران قــرارداد
نیســت؛ بلکــه بحــران تعهــد اســت .جنــگ در  40ســال
اخیــر متامــی حوزههــای زندگــی اجتامعــی ،اقتصــادی و
فرهنگــی را آســیب زد و بــه سیســتم آموزشــی یــا معــارف
نیــز تــا حــد بیشــری لطمــه وارد کــرد .نبــود نیــروی
بــری در عرضــهی خدمــات تعلیمــی و تربیتــی نقــص
جــدی بــا توجــه بــه آمــار و ارقــام زیــر مشــاهده میشــود:
کمــر از یــک میلیــون پــر در ســه هــزار و چهــار صــد
بــاب مکتــب توســط  20هــزار و  700تــن معلــم مــروف
فراگیــری آمــوزش بودنــد .نظــام آموزشــی معــارف قــادر
بــه پاســخگویی نیازمندیهــای موجــود نبــود .نصــاب
تعلیمــی اســتاندارد در ســطح کشــوری و کتابهــای

زن طالقشده سوژهی جنسی همگانی نیست

زندگــی بــرای ایــن قــر را در همــه جــای ایــن رسزمیــن،
دشــوار کــرده اســت .دیــدگاه اســتفادهجویانهی مــردان
بــه زنــان در ایــن رسزمیــن ،بــه بیــاریِ مزمــن و بــدون
عالجــی تبدیــل شــده اســت کــه زنــان تحــت هیــچ رشایطــی

منیتواننــد بــه هیــچ مــردی اعتــاد کننــد و اگــر زنــی
مــردی را متفــاوت از دیگــر مــردان دانســته و بــرای مشــکل
اندکــی بــه او اعتــاد کنــد ،هــان مــرد متفــاوت بــدون
توجــه بــه داشــن رابطــه و اســتفاده از آن زن ،هیــچ فکــر
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درســی وجــود نداشــتِ .صف دروازهی چنــد مؤسســهی
تربیــهی معلــم در مرکــز و والیتهــا بــا داشــن رقــم
ناچیــز محصــان پــر و دخــر گشــوده بــود کــه اکرثیــت
قریــب بــه اتفــاق آنــان را جنــس مــرد (پــران) تشــکیل
مــی دادنــد.
سیوهشــت بــاب مکاتــب مســلکی و حرفوی در کـ ُـــــل
کشــور فعــال بــود کــه  15هــزار متعلــم و  50آمــوزگار مــرد
را بــه آغــوش کشــیده بــود .ســاالنه ِصف دوصــد و 20
هــزار تــن پــر در مراکــز ســوادآموزی ،اساســات ســواد
حیاتــی را فــرا میگرفتنــد و  15مؤسســهی تحصیــات
عالــی توانمنــدی و ظرفیــت  7هــزار و  9صــد تــن
محصــل را دارد بــود.
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دیگــری در قبــال آن نخواهــد داشــت.
فقــر جنســیای کــه برامــد جدایــی مــردان از زنــان
اســت ،آن قــدر در مــردان بــه عنــوان گروهــی کــه آزادی
بیشــری در ارتباطــات جنســی داشــته انــد... ،
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سال  2019میالدی؛ سال افتضاح سیاسیون بود
آتشبس یا ادامهی
خشونتها
پــس از برگــزاری انتخابــات ریاســتجمهوری
افغانســتان و بــا وجــودی کــه هنــوز بــه صــورت قطعــی
برنــده و بازنــدهی آن مشــخص نیســت ،گفتوگوهــای
صلــح و برگــزاری آتشبــس بیــن امریکاییهــا و
طالبــان دوبــاره بــر رس زبانهــا افتــاده اســت .در
روزهــای اخیــر ،برخــی خربگزاریهــای جهــان بــه
صــورت قطعــی نوشــتند کــه رسان گــروه طالبــان پــس
از مشــوره ،بــرای برقــراری آتشبــس بــه توافــق رســیده
انــد.
امریکاییهــا پــس از توقــف مذاکــرات صلــح ،بــرای
ادامــهی گفتوگــو بــا طالبــان خواهــان دوری از
جنــگ و خشــونت شــده انــد و دولــت افغانســتان نیــز
در حالــی از تشــکیل هیــأت صلــح بــرای مذاکرههــای
بیناالفغانــی ســخن زده کــه طالبــان بارهــا گفتــه انــد،
حــارض نیســتند بــا دولــت مذاکــره کننــد و آتشبــس بــا
حکومــت نیــز زمانــی اجرایــی اســت کــه گفتوگــو بــا
افغانهــا آغــاز شــود.
حــاال کــه حــرف از آتشبــس بیــن طالبــان و
امریکاییهــا اســت ،مــدت آتشبــس و چگونگــی
آن مــورد ســؤال و توجــه بایــد باشــد .ســؤال اساســی
ایــن اســت کــه نتیجــهی آتشبــس احتاملــی بیــن
طالبــان و امریکاییهــا چــه ســودی بــرای حکومــت
و مــردم افغانســتان دارد؟ آیــا آتشبــس یکهفتــهای
میتوانــد ضامــن برقــراری آرامــش و همــوار شــدن
گفتوگوهــای صلــح بیناالفغانــی و یــا امضــا شــدن
توافقنامــهی صلــح امریــکا و طالبــان شــود یــا خیــر؟
در مــدت یــک هفتــه و یــا هشــت روز ،چــه میتــوان
انجــام داد کــه در متــام ایــن همــه ســال ،حکومــت
افغانســتان و کشــورهای حامــی نتوانســته انــد بــه آن
برســند .طالبــان هنــوز بــه صــورت قطعــی از توافــق بــر
رس آتشبــس حتــا یکهفتــهای بــا امریکاییهــا نیــز
ســخن واضحــی نگفتــه انــد .بســیاری بــه ایــن بــاور
انــد کــه برقــراری آتشبــس طالبــان بــا امریکاییهــا
شــاید بــه دلیــل عــدم کنــرل کامــل ایــن گــروه بــر
افــراد زیــر امــرش باشــد و یــا از نظــر ایدیولوژیکــی
بــه ارادهی جنگجویــان ایــن گــروه خدشــه وارد
شــود .مســألهی دیگــر زمــان بســیار کوتــاه و ضامنــت
اجرایــی ایــن آتشبــس اســت .مــردم افغانســتان بــا
نگرانــی ،مذاکرههــای صلــح و خربهــای آتشبــس را
دنبــال میکننــد .حــرف آن اســت کــه اگــر قــرار اســت
آتشبــس برقــرار شــود ،بایــد طوالنیمــدت یــا حداقــل
شــشماهه باشــد تــا در ایــن مــدت ،گفتوگوهــا
و مذاکــره در کــال آرامــش و بــه دور از خشــونت و
تهدیــد ،بــه رسمنــزل مقصــود برســد .اگــر چنیــن نبــوده
و آتشبــس ضامنــت اجرایــی قــوی و محکــم نداشــته
باشــد ،بیــم آن مــیرود کــه طالبــان از ایــن فرصــت
اســتفاده کــرده و بــا همســویی بــا کســانی کــه بــه
ســتون پنجــم در درون نظــام مشــهور شــده انــد ،متــام
اهــداف نظامــی مهــم حکومــت و شــهرها را شناســایی
کــرده و از فرصــت پیــش آمــده بــه عنــوان ابــزاری بــرای
رضبــه زدن و حملههــای بیشــر اســتفاده کننــد .اگــر
آتشبــس طوالنــی و دوامدار نباشــد ،بــرای مــردم و
حتــا جنگجویــان طالــب نیــز ملمــوس نخواهــد بــود
تــا بداننــد کــه زندگــی در آتشبــس و بــدون جنــگ،
چــه مزایــا و خوبیهایــی دارد.
در مــدت زمــان کوتــاه یکهفتــهای ،صداقــت
طالبــان نیــز بــرای رعایــت آتشبــس ســنجش نشــده
و مشــخص منیشــود کــه ایــن گــروه تــا چــه انــدازه
بــرای رســیدن بــه صلــح مشــتاق اســت .آتشبــس
کوتاهمــدت ،غیــر از آن کــه موجــب روشــن شــدن
اهــداف اســراتژیک بــرای طالبــان شــود ،فایــدهی
دیگــری نخواهــد داشــت و اگــر قــرار اســت کــه 358
روز دیگــر یکســال را مــردم افغانســتان درگیــر جنــگ
باشــند ،بهــر اســت کــه چنیــن آتشبــس کوتاهمدتــی
را نیــز تجربــه نکننــد؛ چــون مشــکلی از گــره کــور جنــگ
ایــن رسزمیــن حــل نخواهــد کــرد .مســألهی مهــم
دیگــر زمــان برقــراری آتشبــس اســت کــه چــه زمانــی
اجرایــی خواهــد شــد .اگــر قــرار اســت کــه یــک هفتــه
آتشبــس ،در زمســتان باشــد ،چیــزی را تغییــر نخواهــد
داد؛ چــون بــه دلیــل رسمــا و رشایــط جــوی افغانســتان،
پیــش از ایــن نیــز در زمســتان بــه صــورت طبیعــی
جنــگ متوقــف یــا کــم شــده اســت .اگــر طالبــان
واقعــا صادقانــه خواهــان آتشبــس و آمــدن صلــح
انــد ،بایــد ایــن آتشبــس ،طوالنیمــدت و در فصــل
جنــگ مثــل بهــار و تابســتان باشــد تــا فرصتــی بــرای
مــردم ،نهادهــای مدنــی ،جوانــان و حتــا طالبــان بــرای
گفتوگــو و شــناخت از یکدیگــر فراهــم شــود .اگــر
آتشبــس طوالنیمــدت باشــد ،ایــن فرصــت خواهــد
بــود تــا مشــکل عــدم شــناخت و ناهنجاریهــای
زیــادی کــه ممکــن اســت ،بخــش بزرگــی از آن ناشــی
از عــدم شــناخت باشــد ،رفــع شــود.

ســال  2019میــادی ،ســالی پــر از
امیــد و هیجــان بــرای افغانهــا بــود.
در ایــن ســال ،تالشهــای جــدی و
گســرده بــرای ختــم جنــگ هژدهســالهی
سیدمهدیحسینی
افغانســتان صــورت گرفــت و بــه ایــن
منظــور ،مذاکــرات صلــح میــان امریــکا و طالبــان کلیــد خــورد
کــه آغــاز آن از شــهر ابوظبــی پایتخــت امــارات متحــدهی
عربــی رشوع شــد .در عیــن حــال ،چهارمیــن دور انتخابــات
ریاســتجمهوری نیــز یکــی دیگــر از خربهــای خــوش بــرای
افغانهــا بــود؛ انتخاباتــی کــه در  28ســپتامرب  2019برگــزار
شــد و مــردم بــا انگیــزهی بقــای جمهوریــت و تــداوم نظــام
سیاســی موجــود بــه پــای صندوقهــای رأی رفتنــد .مــردم
اکنــون انتخــاب زعیــم جدیــد کشــور را بــه انتظــار نشســته انــد؛
امــا از جانــب دیگــر ،تنشهــای سیاســی در نحــوهی مدیریــت
انتخابــات ،منجــر بــه بیثباتــی سیاســی شــد کــه بــرای
ن بــار در ســال  2014میــادی آن را بــه تجربــه گرفتنــد.
نخســتی 
پــس از ایجــاد نظــام نویــن سیاســی ،مــردم افغانســتان
حداقــل چهــار بــار انتخابــات را پشــت رس گذراندنــد .مــردم
بــه ایــن بــاور بودنــد کــه بــه چالشهــای خلــق شــده در
انتخاباتهــای گذشــته پایــان داده میشــود؛ بــه ایــن علــت
کــه افغانســتان نظــام سیاســی جدیــد را تجربــه میکنــد و
طبیعــی اســت کــه هــر نظــام جدیــد بــا چنیــن مشــکالتی
مواجــه میشــود؛ امــا در انتخابــات چهــارم ،مــردم انتظــار
داشــتند کــه دیگــر از انتخاباتهــای گذشــته عــرت گرفتــه
شــده و انتخابــات کنونــی منجــر بــه توســعه و ثبــات سیاســی
شــود؛ بــه همیــن خاطــر ،مــردم مشــارکت در انتخابــات را
نوعــی از کنــش اجتامعی-سیاســی دانســته ،بــه هــدف قــوام
و بقــای نظــام سیاســی جدیــد در انتخابــات رشکــت کردنــد.
بدیــن ترتیــب ،بــا انجــام کنشهــای اجتامعــی و سیاســی،
پــرده از هویــت سیاســی شــان برداشــته و تعامــات سیاســی
و رفتارهــای اجتامعــی را بــا محوریــت «رشکــت در انتخابــات»
آشــکار کردنــد.
انتخابــات ریاس ـتجمهوری افغانســتان نــه تنهــا منجــر بــه
ثبــات سیاســی و ملتســازی نشــد ،بلکــه بــه بیثباتیهــای
سیاســی دامــن زد .شــکافهای اجتامعــی و سیاســی را
عمیقتــر کــرد ،مــردم و سیاســیون در صفهــای مختلفــی قــرار
گرفتنــد کــه هــر کــدام اهــداف متفاوتــی را دنبــال میکنــد؛
اهدافــیکــه ارتباطــی بــه مســألهی «منافــع ملــی» و «هویــت
ملــی» افغانســتان نداشــته اســت.
اختالفات سیاسی در سال 2019
در ســال  2019میــادی ،صلــح و انتخابــات دو محــور
اصلــی اختالفــات سیاســی کنشگــران سیاســی را شــکل داد و
دو قطــب مخالــف را بــه وجــود آورد .ایــن دو پدیــده ،از یکســو

شــاری از رهــران سیاســی را کــه در بحــران چهلســالهی
ایــن کشــور علیــه یکدیگــر ســنگر گرفتــه بودنــد ،همســو
کــرد و از ســوی دیگــر ،بــه محتــوای اختالفــات ،ابعــاد
جدیدتــری افــزوده شــد .منظــور از ابعــاد جدیــد اختالفــات
میــان سیاســیون ،ایجــاد حکومــت مؤقــت اســت کــه در گذشــته
چنیــن رسوصدایــی وجــود نداشــت .حامدکــرزی ،عبداللــه
عبداللــه ،گلبالدیــن حکمتیــار ،محمدکریــم خلیلــی،
انوارالحــق احــدی و ســایر رهــران دیگــر در یــک صــف واحــد
قــرار گرفتنــد و منافــع مشــرکی را علیــه رقیبــان امــروزیشــان
تعریــف کردنــد .منافــع مشــرک ایــن سیاســیون ،برانــدازی
حاکــان موجــود از قــدرت سیاســی بــود.
آگاهــان سیاســی ،ســال  2019میــادی را یــک ســال
نکبتبــار بــرای مــردم افغانســتان توصیــف کــرده و میگوینــد
کــه ایــن ســال پــر از انتظــار کشــندهی (مذاکــرات صلــح) و
انــزوای مرگبــار دولــت افغانســتان در ســطح داخلــی و خارجــی
بــود .موســا فریــور ،آگاه سیاســی ،میگویــد« :متأســفانه ســال
 2019میــادی ،از نظــر سیاســی بــرای افغانســتان ســال
خــوب نبــود .ســال پــر از انتظــار کشــنده کــه هــان مذاکــرات
بســیار طوالنــی و پــر از ابهــام در پشــت درهــای بســته میــان
هیــأت گفتوگوکننــدهی امریــکا و تحریــک اســامی طالبــان
بــود .انــزوای مرگبــار حکومــت موجــود ،اختالفــات میــان
جناحهــای سیاســی و اختالفــات در بدن ـهی حکومــت وحــدت
ملــی ،خصوصــا انتخابــات بــود کــه ایــن همــه نشــانگر
واقعیــت تلــخ اســت کــه ســال  2019پــر از التهــاب ،خســاره و
زیــان بــرای ملــت افغانســتان بــود».
ایــن آگاه سیاســی ،بیــان میکنــد کــه انتخابــات
ریاســتجمهوری ،بــه شــکل ضعیــف در افغانســتان برگــزار
شــد و میــزان کمــی از مــردم بــا دلهــره و عــدم اعتــاد بــه نظــام
حاکــم سیاســی ،کمیســیونهای انتخاباتــی و نتایــج انتخابــات
رشکــت کردنــد کــه تــا هنــوز هــم نتایــج انتخابــات در گِــر ِو
اختالفــات سیاســی گیرمانــده اســت.
او مشــخصا بــه حــوزهی اقتصــاد ،اشــاره کــرد و گفت ،در ســال
 2019میــادی ،بــه زارعــان و مــالداران افغانســتان هیچگونــه
توجهــی نشــد و خســارههای زیــادی را متقبــل شــدند؛ از جانــب
دیگــر ،مــردم افغانســتان در متــام حوزههــا در ســال 2019
آســیب دیدنــد؛ بنابرایــن ،میتــوان گفــت کــه ایــن ســال ،ســال
نکبتبــاری بــرای ملــت بــود.
بــه گفتـهی آگاهــان سیاســی ،اختالفــات احــزاب ،گروههــا و
سیاســیون افغانســتان کــه نســبت بــه ســالهای دیگــر بیشــر
بــود ،ناشــی از منافــع شــخصی و خانوادگــی آنهــا بــود کــه
هیچگونــه مترکــزی بــر تأمیــن منافــع ملــی کشــور نداشــتند.
موســا فریــور ،همچنــان میگویــد کــه اگــر منافــع ملــی در
صــدر اولویتهــای تیمهــای انتخاباتــی قــرار میداشــت،

بــدون شــک جمــع بزرگــی از مــردم باوجــود اوضــاع بــد
امنیتــی در انتخابــات رشکــت میکردنــد؛ امــا عــدم اشــراک
مــردم در انتخابــات نشــان داد کــه هیــچ یکــی از سیاســیون
افغانســتان خصوصــا بازیگــران انتخاباتــی از حامیــت ملــی و
رسارسی برخــوردار نبودنــد .بــا آنکــه شــار زیــادی از تیمهــای
انتخاباتــی از حامیــت خارجیهــا برخــوردار بودنــد و در صورتـی
کــه ایتــاف سیاســیون جهــت رشکــت در انتخابــات خودجــوش
میبــود ،اوضــاع سیاســی افغانســتان در ســال  2019بــه
افتضــاح منیرفــت.
روابط افغانستان با جامعهی جهانی در سال 2019
انتخابــات ریاســتجمهوری ،اوضــاع سیاســی را متشــنج و
مداخل ـهی کشــورهای حامــی افغانســتان را بــه داخــل کشــور
بیشــر برجســته کــرد و ســبب تــردد دیپلامتهــای خارجــی
در کابــل شــد .هیأتهــای مختلــف کانگــرس امریــکا بــه
کابــل آمدنــد ،دیدارهــای مختلفــی میــان سیاســیون و ســفرای
کشــورهای خارجــی در کابــل انجــام شــد و در عیــن حــال
«دونالدترامــپ» رییسجمهــور امریــکا بــه صــورت غیــر منتظــره
وارد کابــل شــد؛ همـهی اینهــا نشــان داد کــه اوضــاع سیاســی
افغانســتان بــرای جامعــهی جهانــی مهــم اســت.
آگاهــان روابــط بینامللــل ،معتقدنــد کــه در ســال 2019
میــادی ،روابــط کابــل بــا جامعـهی جهانــی بــه ویــژه بــا ایــاالت
متحــدهی امریــکا ،بــا فــراز و نشــیبهای بســیاری همــراه بــود.
عبدالشــکور ســالنگی ،آگاه روابــط بینامللــل ،میگویــد:
«مهمتریــن بحــث ،ایجــاد دودســتگی بیــن کابل-واشــنگنت در
خصــوص مذاکــرات صلــح بــود و از رشوع مذاکــرات دیــده شــد
کــه روابــط دوجانبــه در مســیر درســتی قــرار نــدارد».
او بیــان میکنــد ،نقشــهی راهــی را کــه ایــاالت متحــدهی
امریــکا بــرای صلــح افغانســتان ترســیم کــرده بــود ،خــاف آن
عمــل کــرد؛ هرچنــد ایــن دودســتگی در مذاکــرات صلــح تأثیــر
منفــی نگذاشــت؛ امــا حــد اقــل میــان افغانســتان و بزرگتریــن
حام ـیاش فاصلــه انداخــت و دولــت افغانســتان در حاشــیهی
ایــن مذاکــرات قــرار گرفــت.
مناینــدگان امریــکا و طالبــان که نُــه دور مذاکــرهی دوامدار
را در دوحــه پایتخــت قطــر انجــام دادنــد ،ایــن مذاکــرات بــه
یــک بارگــی بــرای ســه مــاه توقــف داده شــد و پــس از توقــف
ایــن مذاکــرات ،توجــه جامع ـهی جهانــی و دولــت افغانســتان
بــه برگــزاری انتخابــات ریاســتجمهوری متمرکــز شــد.
پــس از برگــزاری انتخابــات ،دولــت افغانســتان از حاشــیهی
مذاکــرات صلــح بیــرون شــده و تــا حــدودی در مذاکــرات صلــح
نقــش گرفــت .اکنــون امریــکا بــر اســاس خواســتهی دولــت
افغانســتان تأکیــد دارد ،تــا زمانــیکــه آتشبــس مؤقــت در
افغانســتان برقــرار نشــود ،توافقنامــهی صلــح را بــا طالبــان
امضــا منیکنــد.

ســال  2019میــادی در افغانســتان
بــا تولــد بیــش از  3200نــوزاد آغــاز
شــد و قــرار اســت امــروز سهشــنبه
(10جــدی) بــا امیدواریهــا بــرای
عبدالرازقاختیاربیگ عملــی شــدن آتشبــس از ســوی
طالبــان پایــان یابــد .حــدود یــک ســال
و پنــج مــاه قبــل از امــروز ،زملــی خلیــلزاد ،مناینــدهی
ویــژهی وزارت خارجــهی امریــکا ،مذاکــرات صلــح را بــا
طالبــان آغــاز کــرد .تــا کنــون ده بــار نشســتهایی میــان
دو طــرف برگــزار شــد؛ امــا نتیج ـهای کــه از ایــن نشس ـتها
انتظــار میرفــت ،بــرآورده نشــد.
سه دور گفتوگوها پیش از سال 2019
در ماههــای اخیــر ســال  ،2018ســه دور گفتوگوهــا
میــان امریــکا و طالبــان بــرای ختــم جنــگ و دســتیافنت
بــه آتشبــس در دوحــهی قطــر برگــزار شــده بــود .متــام
ایــن ســه نشســت بــرای اعتامدســازی بــود .نخســتین دور
گفتوگوهــا میــان مناینــدگان طالبــان و زملــی خلیــلزاد
مناینــدهی امریــکا ،در مــاه ســپتامرب ســال  2018میــادی
آغــاز شــد و ســومین نشســت نیــز در  17دســامرب در روزهــای
پایانــی ســال  2018برگــزار شــد .در ســومین نشســت ،جــدا
از مناینــدگان طالبــان و امریــکا ،منایندگانــی از کشــورهای
پاکســتان ،عربســتان و امــارات متحــدهی عربــی نیــز حضــور
داشــتند .در ایــن دور در مــورد خــروج اســامی شــاری از
خطرناکتریــن اعضــای طالبــان از فهرســت گروهــای
تروریســتی بحــث شــد.
گفتوگوهای طالبان و امریکا در 2019
در ســال  ،2019امریــکا و طالبــان هفــت بــار بــا هــم
گفتوگــو کردنــد .گاهــی ایــن گفتوگوهــا امیدوارکننــده
بــود و گاهــی نیــز هیــچ امیــدی در مــورد رســیدن بــه توافــق
وجــود نداشــت.
آغــاز ســال  2019میــادی همزمــان بــود بــا رشوع دور
چهــارم مذاکــرات صلــح میــان طالبــان و امریــکا کــه در مــاه
جنــوری برگــزار شــد .ایــن دور از گفتوگوهــای ســه روز
ادامــه داشــت .پنجمیــن دور از مذاکــرات بــا تغییــر در هیــأت
طالبــان آغــاز شــد .مــا عبدالغنــی ،معــاون هیــأت سیاســی
طالبــان نیــز در کنــار شــیرعباس اســتانکزی حضــور داشــت و
بــا مناینــدگان امریــکا در مــورد خــروج نیروهــای امریکایــی از
افغانســتان بحــث و گفتوگــو کردنــد.
قــرار بــود دو طــرف در دور ششــم مذاکــرات کــه در مــاه
مــی  2019برگــزار شــد ،روی پیشنویــس خــروج نیروهــای
امنیتــی بحــث کننــد؛ امــا بــه دلیــل برخــی اختالفهــا ایــن
دور بــدون نتیجـه و نیمــه پایــان یافــت .گفتوگوهــای صلــح
در هفتمیــن دور جدیتــر آغــاز شــد .قــرار بــود ،در ایــن دور
روی پیشنویــس توافقنامــهی صلــح بحــث کننــد کــه بــاز
هــم بینتیج ـه پایــان یافــت.

دور هشــتم مذاکــرات نیــز بــا امیدواریهــای زیــاد آغــاز
شــد و احتــال میرفــت توافقنامــهی صلــح در ایــن دور بــه
امضــا برســد .امیدواریهــا در دور هشــتم در تویتهــای زملــی
خلیـلزاد آشــکار بــود؛ امــا ایــن دور نیــز بینتیجــه باقــی مانــد.
نهمیــن دور مذاکــرات صلــح میــان امریــکا و طالبــان
در دوم ســپتامرب  2019برگــزار شــد .هرچنــد دو طــرف بــه
توافقهایــی دســت یافتنــد؛ امــا یــک حملــهی طالبــان در
کابــل کــه در آن یــک رسبــاز امریکایــی نیــز کشــته شــد،
گفتوگوهــا را متوقــف کــرد.
پــس از آنکــه دونالــد ترامــپ ،مذاکــرات صلــح را مــرده
اعــام کــرد ،تــا ســه مــاه هیــچ خــری از گفتوگــو میــان
دو طــرف نبــود؛ امــا چنــدی پیــش دوبــاره زملــی خلی ـلزاد
بــا مناینــدگان طالبــان دیــدار کــرد .اکنــون خربگــزاری
اسوشــیتدپرس ،بــه نقــل از اعضــای ارشــد طالبــان ،گــزارش
داده اســت کــه ایــن گــروه بــا آتشبــس کوتاهمــدت توافــق
کــرده اســت.
نشستهای صلح مسکو
در کنــار ایــن کــه مناینــدهی ویــژهی امریــکا در تــاش
رســیدن بــه توافــق بــا مناینــدگان سیاســی گــروه طالبــان
در قطــر بــود ،مســکو نیــز در ایــن ســال ســاکت نبــود.
گفتوگوهــا بــا حضــور مناینــدگان طالبــان و شــاری از
رسان سیاســی افغانســتان در مســکو نیــز برگــزار شــد.
در  28مــی  ،2019مناینــدگان طالبــان بــه رهــری
مــا عبدالغنــی بــرادر ،در نشســت مســکو حــارض شــدند و
بــا سیاســتگران ســنگینوزن افغانســتان کــه از کابــل بــه
مســکو رفتــه بودنــد ،دیــدار کردنــد.
در ایــن نشســتها از حکومــت افغانســتان هیــچ
مناینــدهای حضــور نداشــت .هــر چنــد رییــس شــورای
عالــی صلــح و مناینــدگان دیگــری از شــورای عالــی صلــح
در ایــن نشسـتها حضــور داشــتند؛ امــا ایــن افــراد از آدرس
شــخصی در ایــن گفتوگوهــا رشکــت کــرده بودنــد.
تلفات غیر نظامیان
همزمــان بــا ایــن کــه هفــت دور مذاکــرات میــان
مناینــدگان طالبــان و امریــکا در ســال  2019و تالشهــای
دیگــری نیــز در مســکو ،تهــران و چیــن بــرای ختــم جنــگ
در ایــن کشــور انجــام شــد؛ امــا در جریــان ســال 2019
حمــات تروریســتی طالبــان نیــز افزایــش یافــت.
گــزارش تــازهی ســازمان ملــل متحــد در افغانســتان
نشــان میدهــد کــه در جریــان  ۱۰ســال گذشــته ،بیــش
از  ۱۰۰هــزار غیرنظامــی در ایــن کشــور کشــته شــده انــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش در هــر ســال ،حــدود  10هــزار
غیرنظامــی در افغانســتان کشــته شــدند .رییسجمهــور
غنــی در ابتــدای ســال  2019میــادی گفــت کــه در
جریــان چهــار ســال گذشــته بیــش از 45هــزار نظامــی در
افغانســتان کشــته شــدند.

بــه تازگــی نیــز یونامــا یــا دفــر منایندگــی ســازمان ملــل
متحــد در افغانســتان ،اعــام کــرده اســت کــه در جریــان
 ۹مــاه اول ســال  ۲۰۱۹میــادی ،بیــش از هشــت هــزار
غیرنظامــی در افغانســتان کشــته و زخمــی شــدهانــد کــه از
ایــن میــان  ۲۵۶۳غیرنظامــی کشــته و  ۵۶۷۶غیرنظامــی
دیگــر زخــم برداشــتهانــد.
در ایــن ســال گــروه طالبــان و ســایر گروههــای تروریســتی
خطرناکتریــن حملههــا را انجــام داده انــد کــه بیشــر غیــر
نظامیــان قربانــی ایــن حمــات بودنــد .هــر چنــد نظامیــان
افغانســتان نیــز تلفــات گســردهای را ماننــد ســالهای قبــل
متحمــل شــدند.
گــروه داعــش حمــات خونبــاری را در کابــل و ننگرهــار
راهانــدازی کــرد کــه همــه قربانیــان آن غیــر نظامیــان بودنــد.
در کابــل ایــن گــروه بــه یــک مراســم عروســی حمله کــرد و در
ننگرهــار نیــز در یــک مســجد منازگــزاران را هــدف قــرار داد.
در ایــن ســال هرچنــد حملههــای گروههــای
هراسافگــن بــه شــدت افزایــش یافتــه بــود؛ امــا بــا ایــن
حــال ،نیروهــای امنیتــی افغانســتان دس ـتآوردهای خوبــی
داشــتند و توانســتند ولســوالیهایی کــه ســالها در کنــرل
گــروه طالبــان وداعــش بــود را پــس بگیرنــد.
در ایــن ســال ،ولســوالی مارجــهی والیــت هلمنــد پــس
از چهــار ســال بهگونــهی کامــل از وجــود هراسافگنــان
طالــب پــاک شــد .چنــد ولســوالی در والیــت تخــار ،فاریــاب،
غزنــی ،بدخشــان و کنــدز نیــز در ایــن ســال از وجــود طالبان
پاکســازی شــد.
همچنــان نیروهــای ارتــش توانســتند کــه ولســوالی
اچیــن ننگرهــار نیــز را از وجــود گــروه داعــش پاکســازی
کننــد .در جریــان عملیــات تصفیــوی نیروهــای ارتــش،
صدهــا داعشــی بــه نیروهــای امنیتــی تســلیم شــدند.
بــا وجــود متــام فــراز و نشــیبهایی کــه درســال 2019
میــادی وجــود داشــت ،کارشناســان امنیتــی ،ســال
 2019را یــک ســال پردس ـتآورد بــرای نیروهــای امنیتــی
عنــوان میکننــد .میــرزا محمــد یارمنــد ،نظامــی پیشــین،
در گفتوگــو بــا روزنامــهی صبــح کابــل میگویــد ،بــا
وجــودی کــه طالبــان در ایــن ســال پیرشفتهــا و حمالتــی
داشــتند؛ امــا نیروهــای امنیتــی نیــز عملکــرد خوبــی از
خــود نشــان داده انــد.
او میگویــد کــه نیروهــای امنیتــی در ایــن ســال ،از
حالــت دفاعــی بــه حالــت تهاجمــی درآمدنــد و توانســتند
بــا شــیوههای جدیــد جنگــی ،ولســوالیهای زیــادی را
از تســلط طالبــان بیــرون کننــد و در کنــار هراسافگنــان
طالــب ،داعــش نیــز بــه شــدت رسکــوب شــد.
ایــن نظامــی پیشــین همچنــان تأکیــد میکنــد کــه
ســال  2019نســبت بــه ســال  2018میــادی بــرای
ارگانهــای نظامــی افغانســتان پردســتآورد بــوده اســت.

سال  2019میالدی ،خونین برای غیرنظامیان؛
اما پردستآورد برای نظامیان افغان
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یــک روز مجبــوری از متــام داشــتههایت دل بکنــی،
از متــام آن چیزهایــی کــه جــان کنــدی تــا نگــه شــان
داری.
نگیــن ذهــاب ،باشــندهی داراالمــان کابــل اســت و
تکنالــوژی طبــی میخوانــد .از نظــر او ،صلــح یعنــی
آزادی بــدون قیــد و رشط و بــه همیــن خاطــر ،فکــر
میکنــد کــه هیــچگاه ایــن اتفــاق ممکــن نیســت .بــه
بــاور نگیــن ،رسان حکومــت افغانســتان هیــچ تالشــی
بــرای آوردن صلــح رسارسی در کشــور انجــام منیدهنــد و
خواســت مــردم و آرامــش آنهــا بــرای شــان مهــم نیســت.
طالبــان در گفتوگوهــای صلــح ،بــرای یــک صلحــی
توافقــی بــا دولــت و مــردم افغانســتان ،پیشرشطهایــی
را مطــرح کردنــد کــه تنشهــای زیــادی را بــه بــار آورد.

مذاکرههــای صلــح بــوده انــد ،دولــت افغانســتان؛ امــا
همیشــه در ایــن مذاکرههــا از قطــر تــا ابوظبــی و از
تهــران تــا مســکو غایــب بــوده اســت؛ زیــرا گــروه طالبــان
حــارض بــه مذاکــرهی رو در رو بــا هیــأت حکومــت
افغانســتان نیســت؛ امــا نشســت مســکو ،تنهــا نشســتی
بــود کــه چهرههــای سیاســی افغانســتان شــامل
«جهادیهــا و رسان احــزاب سیاســی» ،بــه صــورت غیــر
رســمی بــا طالبــان دیــدار کردنــد .مســأله ایــن اســت
کــه مــردم افغانســتان ،بــه ویــژه جوانــان و زنــان تــا چــه
انــدازه ایــن چهرههــا را بــه عنــوان مناینــدگان واقعــی
خــود قبــول دارنــد.
مرضیــه میگویــد« :چهرههــای سیاســی و رهــران
احــزاب جایــگاه آنچنانــی در افــکار جوانــان ندارنــد؛
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همه نگران گفتوگوهای صلح اند .گفتوگوهایی که «من» و خواستههای «منِ »
پساطالبانی در آن هیچ جایگاهی ندارد .منِ که من ،تو و همه ایم .مرضیه از جنگ خسته
است و میگوید« :صلح چیزی است که امید را به متام بخشهای زندگی میدهد .ما به
صلح نیاز داریم ،برای زندگی ،برای بودن ،برای سفر و برای رشد کردن .روح خسته و
زخمی افغانستان و مردمش شدیدا به صلح نیاز دارد .تا زمانی که صلح نباشد ،ما هیچ و
خالی استیم».

 31دسامرب 2019

خســتگی یــک راه پرخطــر در
چهــرهاش کامــا هویــدا اســت و
میتــوان ســنگینی آن را روی دوشــش
دیــد؛ چشــمهای کمخــواب از پشــت
هام همتا
عینــک ،انگشــتهای گرهخــوردهاش
روی میــز .دروازهی کافــه بــاز شــد و قــدم قــدم بــه
روزهــای جوانــی و دردهــای بزرگتــر او نزدیــک شــدم.
مرضیــه مصبــاح ،دخــری احتــاال 23ســاله ،دانشــجوی
حقــوق و علــوم سیاســی یکــی از دانشــگاههای
خصوصــی هــرات .او را بــا دو نفــر از دوســتانش در یکــی
از کافههــای کابــل دیــدم.
ظرفهــا بــه هــم میخــورد ،گیالسهــا دهــان
بــه دهــان میشــود ،صندلــی را عقــب میکشــم
وحادثــهی نشســن کنــار او اتفــاق میافتــد .کافههــا
پنــاهگاه آدمهایــی اســت کــه فــرار میکننــد ،از انــدوه،
از شــلوغی ،از جنــگ تــا پشــت یــک میــز چوبــی پنــاه
بربنــد .چگونــه اســت کــه یــک تکــه چــوب ســنگر گلولــه
و مبــب میشــود ،چگونــه اســت کــه گلولــه خــورده و
زخمــی ،تنهــا پنــاه مــا یــک میــز چوبــی میشــود.
همــه نگــران گفتوگوهــای صلــح انــد.
گفتوگوهایــی کــه «مــن» و خواســتههای «مــنِ »
پســاطالبانی در آن هیــچ جایگاهــی نــدارد .مــنِ کــه
مــن ،تــو و همــه ایــم .مرضیــه از جنــگ خســته اســت
و میگویــد« :صلــح چیــزی اســت کــه امیــد را بــه متــام
بخشهــای زندگــی میدهــد .مــا بــه صلــح نیــاز داریــم،
بــرای زندگــی ،بــرای بــودن ،بــرای ســفر و بــرای رشــد
کــردن .روح خســته و زخمــی افغانســتان و مردمــش
شــدیدا بــه صلــح نیــاز دارد .تــا زمانــی کــه صلــح نباشــد،
مــا هیــچ و خالــی اســتیم».
دوازده ســاعت از هــرات تــا کابــل آمــده اســت و ایــن
دشــوارترین کاری بــوده کــه در ایــن چنــد روز انجــام
داده اســت« :بــا هــزار نگرانــی وادار میشــوی بــه یــک
راهــی کــه تـه آن معلــوم نیســت تــو را بــه مقصــد برســاند
یــا نــه ،ســفر کنــی و چقــدر دشــوار اســت تــا خانــواده
اجــازه دهــد بــرای آن کــه عــازم ســفر شــوی و ایــن نشــان
میدهــد کــه مــا چقــدر عقــب مانــدهایــم».
مرضیــه در ادام ـهی حرفهایــش ،مســألهای عجیبــی
را یــادآوری میکنــد« :زمانــی کــه میخواهیــم از هــرات
تــا کابــل بیاییــم ،گفتــه میشــود کــه امنیــت راه را
طالبــان گرفتــه ،یعنــی چــه کــه طالبــان امنیــت راه را
گرفتــه انــد؟ طالبــان از تــرس چــه کســی امنیــت راه
را گرفتــه انــد؟ ایــن خــودش بــرای مــا پرســشبرانگیز
اســت کــه حکومــت باعــث میشــود ،امنیــت مســیر
بــا خطــر مواجــه شــود و طالبــان بــرای مــردم امنیــت
بگیرنــد؟ یــا ایــن کــه طالبــان امنیــت مــردم را از تــرس
خــود شــان میگیرنــد؟ گاهــی وقتهــا موضوعاتــی
هســت کــه درکــش واقعــا مشــکل اســت».

مرضیــه صلحــی را دوســت دارد کــه برایــش قابــل
ملــس باشــد؛ صلحــی کــه در آن هیــچ پیشرشطــی
وجــود نداشــته و همــه بــه هــان میزانــی از درک رســیده
باشــند کــه بــا متــام تفاوتهــای موجــود ،همدیگــر را
بپذیرنــد« :مــا هشــتاد درصــد از متــام داشــتههای خــود
را از دســت دادهایــم و نیــاز اســت کــه ایــن بیســت درصد
دیگــر را هــم بدهیــم تــا بــه صلــح دســت پیــدا کنیــم و
ایــن مســأله مــرا اذیــت میکنــد».

مرضیــه بــر ایــن بــاور اســت کــه مــا هیــچ گاه ،نبایــد زیــر
بــار رشوط طالبــان برویــم؛ زیــرا خواســتهای آنــان بــا
روش زندگــی امــروز مــردم افغانســتان مطابقــت نــدارد؛
مخصوصــا بــرای خانمهــا.
زملــی خلیــلزاد ،مناینــدهی رســمی امریــکا در
گفتوگوهــای صلــح طالبــان بــا دولــت افغانســتان
و عبــاس ســتانکزی ،رییــس پیشــین دفــر سیاســی
طالبــان در قطــر ،از جملــهی دو چهــرهی تأثیرگــذار در

زیــرا خواس ـتهای آنــان بــا خواســت جوانــان یکســان
نیســت؛ بــه همیــن دلیــل منیتواننــد از مــا منایندگــی
کننــد .حــرف آنهــا ،حــرف مــا نیســت .مــن بــه عنــوان
یــک شــهروند و یــک زن ،میخواهــم صدایــم شــنیده
شــده و خواســتهایم در نظــر گرفتــه شــود .مــن ایــن
جــا زندگــی و تحصیــل کــردم .قربانــی دادم .هــان گونــه
کــه از آســیبهای جنــگ ســهم بــردهام ،میخواهــم در
مزایــای صلــح نیــز ســهیم باشــم».
در زمــان طالبــان ،بیشــرین آســیب را زنــان
تحمــل کردنــد .فشــارها و قوانیــن زنســتیزانه و ضــد
اجتامعـیای کــه طالبــان بــه زنــان تحمیــل کردنــد ،زنــان
افغانســتان را ســالها بــه عقــب رانــد کــه بعــد از ســقوط
رژیــم طالبــان ،زنــان بــه آزادیهــا و خواسـتهای نســبی
شــان رســیدند کــه صلــح توافقــی بــا طالبــان امــکان دارد
ایــن دســتآوردها را بــه خطــر بینــدازد .مرضیههــای
زیــادی در افغانســتان هســتند کــه نگــران گفتوگوهــای
صلــح انــد؛ صلحــی کــه خواســت زنــان و جوانــان چنــدان
در متنــش نیســت .صلحــی کــه ممکــن اســت ،موجــب
قربانــی شــدن آزادی مرضیههــا شــود.
نگیــن میگویــد ،ایــن روزهــا فقــط مــا میتوانیــم تــا
چهــار عــر بیــرون باشــیم و بعــد از آن هــر قــدر هــم
کار رضوری داشــته باشــیم ،بایــد رهــا کــرده و بــه خانــه
برویــم؛ زیــرا امنیــت وجــود نــدارد و نــگاه زنســتیزانهی
طالبانــی هنــوز هــم در میــان مــردم خریــدار دارد.
مرضیههــا و نگینهــای زیــادی دوســت دارنــد ،تنهــا
ســفر کننــد ،مســتقل باشــند و بــه عنــوان یــک انســان،
نــه یــک جنســیت ،حــق انتخــاب در زندگــی و پوشــش
خــود را داشــته باشــند.
نگاههــای نگــران مرضیــه بــه در و دیــوار کافــه دوختــه
شــده اســت ،بــه صندلیهــا ،بــه گیالسهــای چــای،
بــه چهرههــای ناآشــنایی کــه اطــراف میزهــا نشســته
انــد« :از گــم شــدن میترســم .میترســم وقتــی از خانــه
بیــرون میشــوم ناگهــان مببــی منفجــر شــود و مــرا تکــه
تکــه کنــد و دیگــر هیــچ کســی مــرا پیــدا نتواند .امیــدوارم
یــک روز الزم نباشــد وقتــی از خانــه بیــرون میشــویم،
بــرای کســانی کــه دوســت شــان داریــم یادداشــتی
بگذاریــم تــا اگــر برنگشــتیم بداننــد چقــدر دوســت شــان
داریــم ،یادداشــتی در جیــب خــود حمــل نکنیــم تــا اگــر
مببــی مــا را تکــه تکــه میکنــد ،کســی بتوانــد مــا را
بشناســد؛ زیــرا هیــچ امیــدی نیســت کــه آیــا بــه خانــه بــر
میگردیــم یــا نــه؟»
از صندلــی کنــار مرضیــه بلنــد میشــوم و بــا بســن
شــدن دروازهی کافــه ،جهــان مرضیــه را میبنــدم.
رساغ آدمهــای دیگــر مــیروم .مرضیههــا و نگینهــا نــه
سیاســی انــد نــه جهــادی؛ انســانهای معمول ـیای کــه
بایــد خواســتهای شــان در گفتوگوهــای صلــح در
نظــر گرفتــه شــود.

انسان شفیق یا بیرحم؟

انســانها .برچس ـپهای اجتامعــی در ایــن جــا خیلــی
تعیینکننــده اســت .چنــان چــه در هــر جامعتــی
شــا افــرادی را داریــد کــه بــا صفــات ،انساندوســت،
ســخاوتمند ،شــجاع و ...وصــف میشــوند و برخــی
دیگــر بــا صفــات منفــی مثــل بخیــل ،خشــن ،غیــر قابــل
اعتــاد و ...مکافــات و مجــازات اجتامعــی و قانونــی
شــکلدهندهی باورهــا در مــورد آن افــراد اســت .اگــر
کســی بــه دلیــل رسقــت و کالهگــذاری دوبــار زندانــی
شــده ،ســخت اســت بــه او اعتــاد کنیــد و بــا او وارد
معاملــه شــوید ،برعکــس شــخصی را کــه بــا کمــک بــه
نیازمنــدان مشــهور اســت ،دوســت داریــد در همســایگی
خــود داشــته باشــید.
خــب ،حــاال اگــر شــا بــاور داشــته باشــید کــه
یــک شــخص خــاص دزد اســت ،تفســیر شــا از رفتــار
و گفتــار او پیوســته تحــت تأثیــر اصــل «انســان دزد»
انجــام میشــود .شــا هــر خردهرفتــار او را در روشــنی
ایــن اصــل میبینیــد؛ حتــا اگــر او رفتــار خوبــی کــرده،
مثــا امــوال یافتهشــده را بــه صاحبــش برگردانــده،

شــا میــل داریــد آن را بــه مثابـهی فرصتســازی بــرای
دســت زدن بــه یــک دزدی بزرگتــر تفســیر کنیــد.
ایــن قاعــده در روابــط میانفــردی و میانگروهــی
صــادق اســت .برچســپ و بــاور منفــی در مــورد افــراد
و گروههــا ،متــام رفتارهــای آن افــراد یــا گروههــا را در
روشــنی یــک اصــل بنیادیــن از قبلپذیرفتــه توضیــح
میدهــد ،طــوری کــه عمــل نیــک یــک گــروه «دشــمن»
بــه مثاب ـهی یــک تکتیــک فریبکارانــه دیــده میشــود؛
قطــع نظــر از راســتی آزمایــی نیــت نهفتــه در پشــت آن
عمــل یــا پیامــد آن.
برعکــس رفتــار کســی مثــل مــادر ،بــرادر یــا دوســت
یــا گــروه خــودی کــه برچســپ «خــوب» خــورده انــد ،در
روشــنی اصــل «انســان خــوب» تفســیر میشــود .شــا
بــاور بنیادینــی در مــورد خــوب بــودن آن شــخص داریــد
کــه از رسحــد رفتــار گذشــته و ذات او را فراگرفتــه؛
یعنــی او ذاتــا خــوب اســت ،منیتوانــد بــد باشــد .حتــا
اگــر عملــی را آن شــخص انجــام دهــد کــه در عــرف
اجتامعــی بــد دانســته میشــود یــا شــا از آن متــرر
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آیــا انســان یــک موجــود شــفیق
اســت؟ پاســخ بــه ایــن پرســش
بســته بــه موضــع نظــری کــه داریــد و
رشایــط اجتامعــی کــه در آن زندگــی
نورالله نوایی
میکنیــد ،فــرق میکنــد .اگــر شــا
یــک دانشمنــد یــا فیلســوف اجتامعــی واقعگــرا بــوده
و درازای تاریــخ سیاســی بــر را در پــس منظــر ذهــن
تــان داشــته باشــید ،میــل خواهیــد داشــت بــه ایــن
پرســش بــا تأکیــد جــواب منفــی دهیــد؛ امــا اگــر شــا
یــک مبــارز اجتامعــی آرمانگــرا و خشــونتپرهیز
باشــید ،بــه احتــال زیــاد جــواب تــان مثبــت خواهــد
بــود .یــا اگــر بــه شــکنجهگاهها ،میدانهــای نــرد و
عرصههــای فریــب و ترفنــد بزنگاههــای سیاســی و
اقتصــادی فکــر کنیــد ،پاســخ تــان شــاید نــه باشــد،
بلکــه خواهیــد گفــت ،نــه خیــر ،انســان یــک موجــود
رشور و بیرحــم اســت؛ امــا اگــر شــا رفتــار انســانها
را نســبت بــه فرزنــدان ،بســتگان و دوســتان نزدیــک
شــان ببینیــد ،جــواب تــان در بیشــر مــوارد بــه ایــن
پرســش آری اســت.
پیامدهــای ایــن دو نــگاه در رفتــار اجتامعــی مــا
چــه چیــز اســت؟ شــا اگــر بــا ایــن بــاور کــه انســان
ذاتــا موجــود رشور ،خودخــواه ،دروغگــو ،فریــبکار،
بیرحــم ،منفعتجــو و خشــن اســت ،وارد فضــای
اجتامعــی شــوید ،چگونــه رفتــار خواهیــد کــرد؟
برعکــس اگــر شــا بــاور داشــته باشــید کــه انســان
موجــود شــفیق ،مهربــان ،دگردوســت و فــداکار اســت،
رفتــار شــا چگونــه خواهــد بــود؟ بــه لحــاظ عملــی
شــاید کمتــر کســی باشــد کــه در مــورد انســانها
ایــن گونــه باورهــای تعمیمگــرا و مطلــق داشــته باشــد،
بــل باورهــای افــراد در مــورد انســانها یــک انــدازه
بــه رفتــار و حــوزهی خــاص اجتامعــی بســتگی دارد
و یــک انــدازه هــم بــه هویــت از پیــش تعریفشــدهی

میشــوید ،شــا میــل داریــد آن را بــه شــکلی بــا ارجــاع
بــه «ذات خــوب» او تفســیر کنیــد .کوشــش میکنیــد
تــا بــا فراخوانــدن واقعیتهــای محیطــی و روانــی رفتــار
ناشایســت او را قابــل فهــم بســازید .مثــا شــاید گنــاه
اشــخاص دیگــر بــوده کــه باعــث شــده او چنیــن رفتــار
کنــد ،یــا شــاید برخــی واقعیتهــای روانــی باعــث شــده
کــه او موقتــا از ذات خــوب خــود فاصلــه بگیــرد یــا اصــا
نیــت خــوب داشــته و ایــن کــه پیامــد کار زیانبــار شــده
ناشــی از خطــا و اشــتباهی اســت کــه در فراینــد انجــام
عمــل پیــش آمــده اســت.
حــاال اگــر یکــی از دو اصــل بنیادیــن «انســان خــوب»
و «انســان بــد» را بــه متــام انســانها تعمیــم دهیــم،
آیــا خــود را فریــب داده ایــم یــا نــه یــک بــاور نزدیکتــر
بــه واقعیــت را پذیرفتــه ایــم و رفتــار مــا از همچــو بــاور
چگونــه تأثیــر میپذیــرد؟ شــاید بگوییــد ،چــه نیــاز اســت
مــا همچــو یــک بــاور مطلــق و تعمیمیافتــه را بپذیریــم،
هرچــه واقعیــت اســت هــان اســت؛ برخیهــا خــوب
انــد و برخــی دیگــر بــد؛ امــا تجربــه نشــان میدهــد
کــه ایــن باورهــا اگــر نــه بــه شــکل مطلــق بــل بــه شــکل
غالــب از رشایــط زیســت اجتامعــی مــا در طــول زندگــی
ناشــی میشــود؛ یعنــی چنیــن بــاوری ،از پیــش بــه
شــکل «همه/اکرثیــت انســانها خــوب» یــا «همــه/
اکرثیــت انســانها بــد» در ذهــن مــا شــکل گرفتــه و در
رفتــار مــا نقــش بــازی میکنــد .پذیــرش یکــی از باورهــا
بــه شــکل آگاهانــه بــا توجــه بــه نتایــج مفیــد عملــی آن
در زندگــی مــا ،زیــاد هــم غیــر معقــول نیســت .در یــک
زندانــی کــه در آن جنایــت کاران زندانــی انــد یــا رشایــط
اجتامعــی جنــگ ،غــارت و خشــونت ،تجربــه زندگــی
چنــان اســت کــه فــرد را بــه ســوی یــک بــاور بنیادیــن
«همــه یــا بخشــی از انســانها ذاتــا و مطلقــا بــد انــد»
ســوق میدهــد و ایــن بــاور ســپس در رسنوشــت
آینــدهی فــرد و اجتــاع او نقــش بــازی میکنــد.
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قسمت نخست
مهاجــرت پیوســته بــا امکانهــا
و بازدارندگیهایــی کــه دارد معنــا
یافتــه اســت .در مهاجــرت ایــن
کــه میتوانــی پلههــای رشــد را
مجیب ارژنگ
بپیامیــی یــا از آن ســقوط کنــی،
بســتگی بــه خــود فــرد مهاجــر دارد.
در چنــد شــاره ،زندگــی «نذیــره افضلــی» مهاجــر
افغانســتانی در نیوزلنــد را دنبــال میکنیــم.
ایــن خانــم جــوان افغانســتانی ده ســالی میشــود
کــه در نیوزلنــد بــه رس میبــرد .او حــاال تجربــهی دو
ســال وکالــت را در یکــی از رشکتهــای خصوصــی در
آن کشــور دارد و در حالــی کــه بــرای ســفر تفریحــی
بــه افغانســتان آمــده اســت ،ســه درخواســت کاری از
تلویزیونهــای آن کشــور در پیامخانــهی ایمیلــش
خوابیــده اســت.
نذیــره میگویــد کــه در کنــار همــه ســختیهای
مهاجــرت ،تــاش کــردم و خــود را تــا ایــن جــا کشــاندم
تــا بــه آنهایــی کــه میگوینــد زندگــی در مهاجــرت
محدودیــتزا اســت ،ایــن را ثابــت کنــم کــه اینگونــه
نیســت و انســان اگــر تــاش کنــد میتوانــد هــر چنــد
آهســته؛ امــا پیوســته پلههــای موفقیــت را بپیامیــد.
ایــن ارادهی آهنیــن اســت کــه خانــم نذیــره را از یــک
مهاجــر عــادی بــه منــادی از افغانســتان توانمنــد در
میــان باشــندگان نیوزلنــد بــدل کنــد.
پــدر خانــم نذیــره از مالســتان غزنــی اســت و او
خــود در پلخمــری زاده شــده اســت؛ امــا هنگامــی
کــه خانــوادهی نذیــره ناچــار بــه مهاجــرت در پاکســتان
میشــود ،او در کنــار خانــوادهاش در کویتــهی
پاکســتان بــه فراگیــری آمــوزش میپــردازد کــه تــا
صنــف نهــم را در آنجــا میخوانــد؛ امــا پــس از آن
از ادامــهی آمــوزش بازمانــده و در هفدهســالگی بــا
مــردی ازدواج میکنــد و پــس از آن اســت کــه خــود را
بــه نیوزلنــد میرســاند.
نذیــره میگویــد ،زمانــی کــه بــه آنجــا رفتنــد او بــه
دلیــل مادرشــدنش نتوانســت تــا ســه ســال دیگــر بــه
ادام ـهی آمــوزش بپــردازد.
امــا نذیــره پــس از ســه ســال بــا ســپری کــردن آزمون
زبــان انگلیســی بــرای ورود بــه دانشــگاه ،در رشــتهی
حقــوق بــه دانشــگاه راه یافتــه و حتــا رشــتهی علــوم
سیاســی و روابــط بینامللــل را نیــز فــرا میگیــرد.
نذیــره میگویــدَ « :د ابتــدا وقتــی دیگــه
افغانســتانیها خــر شــدند کــه مــه َد دانشــگاه کامیاب
شــدم و حقــوق میخوانــم؛ دیــد منفــی داشــتند و
میگفتنــد کــه تــو منیتوانــی و حقــوق خوانــدن کار
زن نیســت».
نذیــره میگویــد کــه مــن امــا بــا ادامــه دادن بــه
درسهایــم توانســتم ایــن را ثابــت کنــم کــه یــک زن
افغانســتانی هــم میتوانــد حقــوق بخوانــد و مهاجــرت
و غیــر مهاجــرت نیــز منیتوانــد مانعــی بــرای ایــن کار
باشــد.
ایــن در حالــی اســت کــه بیشــر زنــان افغانســتانی
در شــهری کــه نذیــره زندگــی میکنــد ،حرفــهی
پرســتاری را پیــش میبرنــد و او تنهــا خانــم مهاجــر
افغانســتانی اســت کــه حقــوق خوانــده اســت .نذیــره
میگویــد کــه در ایــن جــا مــردم وقتــی میبیننــد کــه
یــک زن افغانســتانی تابوشــکنی میکنــد ،بــرای شــان
اهمیــت دارد و آن را جــدی میگیرنــد.
زمانــی کــه از نذیــره در مــورد ســختیهای درس
در دانشــگاه پرســیدم گفــت« :مــه بــا پشــت کار
توانســتم از میــان  1500دانشــجوی ســال اول در
میــان  200دانشــجوی برتــر جــای گرفتــه و وارد ســال
دوم درس ـیام شــوم ».ایــن در حالــی اســت کــه شــار
زیــادی از افغانســتانیها در هــان دانشــگاه ســه
ســال را پیهــم مــروف یادگیــری درسهــای ســال
اول بــوده انــد و نتوانســته انــد بــه سمســرهای دیگــر
درســی راه پیــدا کننــد.
از ســوی دیگــر خانــم نذیــره میگویــد کــه مــن
خــودم را بــه جایــی رســاندم تــا دیگــر مــردم ایــن جامعه
فکــر نکننــد کــه فرزنــدان شــان در جنــگ افغانســتان
بیهــوده تلــف شــده انــد.
خانــم نذیــره بــه خاطــر ایــن کــه بــرای جامعــهی
نیوزلنــد ایــن را ثابــت کنــد کــه خانمهــای افغانســتانی
در صــورت مهیــا بــودن امــکان از آن بــرای رشــد خــود
اســتفاده کــرده و میتواننــد مردمــان مفیــدی باشــند.
نذیــره بیشــر دنبــال ذهنیتســازی مثبــت در برابــر
مهاجــران ،در شــهروندان نیوزلنــد بــوده اســت.
نذیــره پــس از ایــن کــه دورهی دانشــگاهیاش را
بــه پایــان میرســاند ،وارد سیســتم هایکــود میشــود
کــه در آن جــا نیــز او از ســوی حقوقدانــان و وکالی
مدافــع برجســته برنــده اعــام شــده و اجــازهی کار در
ایــن بخــش را دریافــت میکنــد کــه همزمــان از ســوی
شــاری از ایــن حقوقدانــان بــه وی درخواســتهای
کاری نیــز داده میشــود.

			

ادامه دارد...

آمار و ارقام سخن میگوید
بحــران مــا بحــران قانــون نیســت،
بحــران قــرارداد نیســت؛ بلکــه بحــران
تعهــد اســت .جنــگ در  40ســال اخیــر
متامــی حوزههــای زندگــی اجتامعــی،
اقتصــادی و فرهنگــی را آســیب زد و بــه
پوهاند دکتور
حبیب پنجشیری سیســتم آموزشــی یــا معــارف نیــز تــا حــد
بیشــری لطمــه وارد کــرد .نبــود نیــروی
بــری در عرض ـهی خدمــات تعلیمــی و تربیتــی نقــص جــدی
بــا توجــه بــه آمــار و ارقــام زیــر مشــاهده میشــود:
کمــر از یــک میلیــون پــر در ســه هــزار و چهــار صــد بــاب
مکتــب توســط  20هــزار و  700تــن معلــم مــروف فراگیــری
آمــوزش بودنــد .نظــام آموزشــی معــارف قــادر بــه پاس ـخگویی
نیازمندیهــای موجــود نبــود .نصــاب تعلیمــی اســتاندارد در
ســطح کشــوری و کتابهــای درســی وجــود نداشــتِ .صف
دروازهی چنــد مؤسس ـهی تربی ـهی معلــم در مرکــز و والیتهــا
بــا داشــن رقــم ناچیــز محصــان پــر و دخــر گشــوده بــود
کــه اکرثیــت قریــب بــه اتفــاق آنــان را جنــس مــرد (پــران)
تشــکیل مــی دادنــد.
سیوهشــت بــاب مکاتــب مســلکی و حرفــوی در کــُــــل
کشــور فعــال بــود کــه  15هــزار متعلــم و  50آمــوزگار مــرد را
بــه آغــوش کشــیده بــود .ســاالنه ِصف دوصــد و  20هــزار تــن
پــر در مراکــز ســوادآموزی ،اساســات ســواد حیاتــی را فــرا
میگرفتنــد و  15مؤسســهی تحصیــات عالــی توانمنــدی و
ظرفیــت  7هــزار و  9صــد تــن محصــل را دارد بــود.
معــارف در دو دهـهی گذشــته تخمینــا هفــت برابــر افزایــش
یافــت کــه  37درصــد شــاگردان دخــر را در نهادهــای
تعلیمــی ،موفــق بــه جــذب شــد .از جملــه  170هــزار معلــم ـ
 30درصــد آن زنــان بودنــد.
تعــداد مکاتــب رســمی در بخــش تعلیــات اســامی بــه
 550بــاب افزایــش یافــت و بــه تعــداد  136هــزار شــاگرد
در آن نهادهــا مــروف کســب علــوم اســامی شــدند کــه از
مجموعــهی آن  9درصــدش را زنــان تشــکیل میدادنــد.
ادارهی تعلیــات اســامی از ریاســت بــه ســطح معینیــت
تعلیــات اســامی صعــود کــرد .شــاخهای از جامعــهی
االزهــر مــر بــرای بــار نخســت در کابــل افتتــاح و تدریجــا در
شــهرهای بــزرگ توســعه یافــت.
نصــاب درســی ملــی بــرای نهادهــا و مکاتــب عمومــی و
اســامی تهیــه ،تألیــف ،چــاپ و توزیــع شــد .بــا وجــود آن کــه
تعــداد مؤسســات تربی ـهی معلــم از نظــر کمــی در آغــاز انــدک
بــود و بــه مــرور زمــان بــه  42بــاب رســید کــه در هــر والیــت
یــک مؤسســهی تربیــهی معلــم بــا تســهیالت خوابگاههــای
پرسانــه و دخرتانــه ایجــاد شــد کــه در ریاســتهای تربیــهی
معلــم در حــدود  42هــزار تــن محصــان دخــر و پــر را زیــر
پوشــش قــرار داد کــه  38درصــد آنــان را را محصــان دخــر
شــکل مــیداد.
عــاوه بــر مــوارد فــوق ،در ســطح ولســوالیها نیــز  73بــاب
مرکــز تربیــهی معلــم در کنــار مکاتــب بــه وجــود آمــد کــه از
ایــن طریــق معــارف کشــور توفیــق یافــت بــه ارتقــای درج ـهی
تحصیلــی ،معلــان مســلکی بــا اســتفاده از برنامههــای داخــل
خدمــت ،تدابیــری را عملــی کنــد.
در تعلیــات تخنیکــی و مســلکی  13برابــر افزایــش رومنــا
شــد و مجموعــهی شــاگردان تعلیــات مســلکی و تخنیکــی
بــه دوصــد هــزار تــن رســید .بیــش از 95هــزار تــن شــاگردان
ســند فراغــت صنــف  12را دریافــت کردنــد .در یــک دورهی
 9ماهــه در حــدود  250هــزار تــن ســواد آموختنــد کــه در
مجمــوع  62درصــد آنــان را زنــان تشــکیل مــیداد .جهــت
بســیج و تقوی ـهی اشــراک مردمــی بــه منظــور بهبــود کیفیــت
آمــوزش در سیســتم معــارف 8 ،هــزار و پنجصــد شــورای دفــاع
از مکاتــب ایجــاد شــد و در حــدود  4500بــاب مکتــب بــه
اعانــه و ســهمگیری جــدی مردمــان بومــی محــات اعــار و
بازســازی شــد.
بــا ایــن حــال موانــع در ایــن مســیر ،پُرمخاطــره بــوده؛ کــه
از آن جملــه نبــود امنیــت ،عــدم تســهیالت آموزشــی و فقــدان
مدیریــت را میتــوان برشــمرد.
فرصتهــا و تهدیدهــا در رونــد سیســتم آموزشــی زنــان،
موضــوع خوبــی اســت کــه بــه همــه پرســشهای مرتبــط بــه
ایــن قضایــا پرداختــه اســت کــه توجــه خوانن ـدگان گرامــی را
بــه آن مبــذول مــیدارم:
ارزیابــی همهجانبــهی نهادهــای تعلیمــی و تربیتــی
افغانســتان از ســال  2001تــا کنــون ،افزایــش چشــمگیر
دخــران متعلــم و محصــل را نشــان میدهــد .ایــن امــر
نشــانهای از اشــتیاق فــراوان آنــان باوجــود کمبودهــای موجــود
در امــر تعلیــم و تحصیــل میباشــد و نویددهنــدهی بهبــود و
تغییــر در آینــده تلقــی میشــود.
عوامــل تأثیرگــذار ،بیانگــر موفقیــت تعلیــم دخــران در
جهــت مثبــت بــوده کــه آمــار مطروحــه بــه دســت آمــده بــه
وســیلهی نهادهــای مســؤول تأییــد مــیدارد کــه گروههــای
ســنی  12تــا 16ســاله کــه  36درصــد آنهــا را دخــران و62
درصــد آن را پــران تشــکیل میدهــد کــه رقــم دخــران
نســبت بــه پــران ناچیــز اســت.
هرچنــد تعــداد دخــران و زنــان مشــغول در عرصــهی
تعلیــم و تربیــت کشــور افزایــش یافتــه ولــی ایــن رقــم،
بازتابدهنــدهی واقعیتهــای عینــی در نهادهــای تعلیمــی و
تربیتــی نیســت .بــا آن کــه در هم ـهی ســطوح معــارف ،گــواه
افزایــش دخــران اســتیم ،نبــود آمــوزگار زن یکــی از عوامــل
منفــی تأثیرگــذار در عــدم دسرتســی بــه امکانــات تعلیمــی
پنداشــته میشــود.
تفــاوت موجــود میــان دخــران و پــران ،فاصلـهی جدیای
را رومنــا میکنــد .تــرک تعلیــم و تحصیــل دخــران در ســطوح
باالتــر ،رقــم درشــتی را پیشــکش میکنــد کــه در موفقیــت
تعلیمــی زنــان ،مشــکل جــدیای را بــه وجــود آورده و ایــن گونــه
موانــع بایــد هرچــه زودتــر از راه برداشــته شــود.
در عرص ـهی تعلیــم و تربیــت ،معلومــات فــراوان ارائــه شــده
اســت .ایــن مســأله بــه مــا اجــازه میدهــد کــه وضــع تعلیمــی
دخــران را از زاویههــای گوناگــون ارزیابــی کرده و بــا زدودن آن

بــه زودتریــن وقــت ممکــن تــاش بــه خــرج دهیــم؛ زیرا اشــتیاق
و رونــد روبهرشــد شــمولیت زنــان در عرصــهی معــارف ،مــا را
در ایــن راســتا مســؤول ســاخته و مکلــف میشــارد .ثبــت
نــام دخــران در بیــش از یکونیــم دهــه ،هــر ســال گــراف
صعــودی داشــته و افزایــش  102درصــدی را در ســالهای
 2010تــا  2016میــادی نشــان میدهــد.
در صنــوف دهاتـی کــه در روســتاهای کشــور ایجــاد شــده،
ســهم دخــران مجــزا اســت و بیــش از نصــف شــاگردان مکاتــب
دهاتــی را تشــکیل میدهنــد کــه  38درصــد متقاضیــان را
میســازد و در دو مــورد ذیــل پروســهی ثبــت نــام دخــران
مستثناســت:
اول ـ روند ثبت نام در مکاتب دهاتی
دوم ـ درج ثبت نام در مکاتب سوادآموزی بزرگساالن
هــرگاه بــه صــورت جــدی در مکاتــب عمومــی و دولتــی
بــه ثبــت نــام دخــران و پــران بــه گون ـهی مقایس ـهای نظــر
انداختــه شــود ،تفــاوت بیــش از چهــار برابــر پــران محســوس؛
امــا ایــن تفــاوت در نقــاط مختلــف متفــاوت اســت .بــه گونـهی
مثــال؛ در والیــت بدخشــان میــزان اشــراک پــر و دخــر در
پروســههای تعلیمــی و تربیتــی بیــش از ســایر والیتهــای
نزدیــک اســت؛ در حالــیکــه در والیتهــای دیگــری ماننــد
ارزگان ،زابــل و پکتیــکا ،ایــن اختــاف میــان دخــران و پــران
جــدی میباشــد .در والیــت ارزگان تنهــا حــدود  10درصــد
از شــاگردان دخــر ثبــت نــام شــده انــد و متباقــی را پــران
تشــکیل میدهنــد.
نتایــج دریافتهــای پژوهشــی و تعلیمــی در والیت پنجشــیر
در ســطح ابتدایــی 51 ،درصــد بــوده کــه نشــاندهندهی آمــار
بیشــر از پــران بــوده و در ســطوح باالتــر ثانــوی ،رتبـهی 41
درصــد را دارا میباشــد.
در والیــت ارزگان دو درصــد و آن هــم کمتریــن درصــدی
اشــراک دخــران را در نهادهــای تعلیمــی و تربیتــی تشــکیل
داده و در ســطوح باالتــر ،رقــم آن کاهــش مییابــد .بــا آن
کــه والیــت نیمــروز یکــی از والیتهــای ناامــن کشــور اســت،
شــاهد حضــور 44درصــدی دخــران در مراحــل ابتدایــی
و 36درصــد در ســطح ثانــوی میباشــد .ارقــام مؤسســات
تعلیمــی و تربیتــی تأکیــد بــر آن دارد کــه 41.5 :درصــد
دخــران اســتند ولــی ایــن رقــم در صنــف دوازه بــه 30,6
درصــد کاهــش مییابــد.
در یــک نــگاه ســطحی ،ایــن آمــار مــا را بــه ایــن نتایــج مــی
رســاند کــه میــزان کامیابــی در مکاتــب ابتدایــی در مقایســه
بــا لیســهها باالتــر اســت و ایــن خــود دلیــل روشــنی بــرای
فراگیــری خوانــدن و نوشــن در مرحلــهی ابتدایــی اســت.
ادامــهی تحصیــل دخــران بــه عوامــل دیگــری نیــز
بســتگی دارد .مســائلی چــون کمبــود کانونهــای تعلیمــی،
نبــود معلــان مســلکی ،دوری مکاتــب از منــازل ،فقــدان
دسرتســی بــه آب صحــی ،قرطاســیه ،ترانســپورت و افــزون بــر
آن ،ارزشهــای فرهنگــی از جملــه عواملــی اســت کــه ادامـهی
تحصیــل و تعلیــم زنــان را محــدود میکنــد.
ادامــهی تحصیــل و تعلیــم دخــران در چنــد مرحلــه بــا
آســیبهای فــراوان روب ـهرو اســت کــه شــامل صنفهــای اول،
دوم ،پنجــم ،نهــم و آزمــون کانکــور میشــود.
عامــل تــرک تحصیــل و تربیــت دخــران در صنــوف
اول و دوم ،بیشتــر بــه متایــل خانوادههــای شــان ارتبــاط
میگیــرد .طــرد دخــران از نهادهــای تعلیمــی و تربیتــی در
صنــف پنجــم ،بــه ارزشهــای بومــی و محلــی ارتبــاط دارد کــه
فامیلهــا میــل کمتــری بــه ادامــهی تعلیــم جگرگوشــههای
شــان ابــراز میدارنــد .در صنــف نهــم و امتحــان کانکــور،
تــرک تعلیــم و تحصیــل نیــز بســتگی بــه ازدواجهــای زیــر ســن
و قبــل از وقــت دارد.
ســازمانهای فعــال در راســتای مســائل تعلیمــی و تربیتــی،
اقداماتــی را بــرای حامیــت از ادام ـهی تعلیــم و تحصیــل روی
دســت دارنــد کــه شــامل صنــوف مشــاوره بــا دخــران ،والدیــن
و شــوراهای مکاتــب بــرای کمــک و جلوگیــری از تــرک تعلیــم
قلمــداد شــده اســت.
متعلــان کشــور در ســه بخــش ،پــران ،دخــران و
صنفهــای مختلــط تحــت پوشــش تعلیمــی قــرار میگیرنــد
کــه در مکاتــب دولتــی ،خصوصــی و مختلــط بــه فراگیــری
آموزشهــا در نهادهــای تعلیمــی و تربیتــی در ســه بخــش
تنظیــم میشــوند کــه نــام اینگونــه مکاتــب ،پرسانــه ،دخرتانــه
و تشــخیص آنهــا دشــوار اســت.
چالشهایــی کــه مانــع دخــران در امــر کســب علــم و
دانــش میشــود نیــز میتوانــد عامــل دلرسدی خانوادههــا
باشــد .نبــود احاطــه و دیوارهــا در مکاتــب ،نبــود تشــنابهای
معیــاری و غیبــت دخــران در دورهی ثانــوی ،از عوامــل
افزایــش میــزان تــرک تعلیــم دخــران شناســایی شــده اســت.
کمبــود مــواد درســی ،بــر کیفیــت درس تأثیــر منفــی بــه جــا
گذاشــته و نبــود آمــوزگاران مســلکی نیــز عامــل دیگری شــمرده
میشــود .ایــن در حالــی اســت کــه ســطح بــاالی تحصیلــی،
عامــل دریافــت عایــد و درآمــد بهــر زنــان میشــود .در صورتــی

کــه خانوادههــا بــه ایــن نتیجــه برســند کــه تعلیــم و ادام ـهی
تحصیــل بــرای دخــران شــان ســودی در پــی نــدارد ،از رفــن
شــان بــه مراکــز تعلیمــی و تربیتــی جلوگیــری میکننــد.
خانوادههاییکــه ســنتی میاندیشــند ،عالقهمنــد بــه
رسمایهگــذاری در امــر فراگیــری دخــران شــان نبــوده و خــود
را مســؤول تعلیــم آنــان تلقــی منیکننــد.
در متــون درســی مکاتــب و کانونهــای تعلیمــی ،مــردان
بیــش از زنــان بــه تصویــر کشــیده میشــوند .شــخصیتهای
اصلــی در دروس و داســتانهای نصــاب مؤسســات تعلیمــی و
تربیتــی عمدتــا مردانــه اســت.
تعــداد معلــان زن در حــال حــارض بــه  31 %رســیده کــه
نشــانی از بهبــود وضعیــت در ایــن عرصــه میباشــد؛ ولــی بــه
هیــچ عنــوان بــا افزایــش تقاضــای رو بــه افزایــش دخــران در
مراکــز تعلیمــی و تربیتــی قابــل مقایســه منیباشــد.
طبــق آمــار و ارقــام وزارت معــارف ،در  245ولســوالی از
جمــع  412ولســوالی ،شــهری و روســتایی هنــوز حتــا یــک
معلــم زن موجــود نیســت 90.درصــد معلــان زن ،در شــهرها
اقامــت دارنــد.
در حقیقــت کمبــود معلــان زن مانــع بزرگــی بــرای بهبــود
وضعیــت تعلیــات دخــران میباشــد .ایــن در حالــی اســت
کــه در تدریــس اصــول صنفــی ،بــه وجــود معلــان زن ،رضورت
جــدی احســاس میشــود.
در ســطوح ثانــوی ،معلــان مــرد کــه مــروف تدریــس
دخــران روســتایی هســتند ،مانــع بزرگــی در امــر تدریــس
بــرای دخــران و خانوادههــا بــه شــار میآینــد .معلــم
مســلکی زن در امــر تدریــس دورهی ثانــوی بــرای دخــران در
والیــات موجــود نیســت و ایــن مشــکل عامــل تــرک شــاگردان
دخــر از پروســههای تعلیمــی و تربیتــی میشــود.
امــا در صورتیکــه تعــداد معلمیــن زن افزایــش یابــد،
فعالیتهــای صنفــی متعلمیــن افزایــش چشــمگیر خواهــد
یافــت و در آن صــورت ،از تــرک رونــد تعلیمــی و تربیتــی
دخــران جلوگیــری شــده و دخــران جایــگاه خــود را بــاز
مییابنــد.
حامیــت جامعــه از کانونهــای تعلیمــی ،بــه ویــژه مراکــز
آموزشــی دخــران ،میتوانــد عامــل عمــده بــرای ادامــهی
تعلیــم و موفقیــت آنــان باشــد .دســت انــدرکاران معــارف از
طریــق برنامــهی بهبــود کیفیــت معــارف بــا در نظرداشــت
نقــش مهــم حامیتــی خانوادههــا و نگــرش جامعــه ،در تــداوم
تعلیــم و تحصیــل دخــران ،راهکارهــای مؤثــری را روی دســت
گرفتــه انــد .ایــن راهکارهــا شــامل تأســیس آمــوزش و حامیــت
از شــوراهای مکاتــب ،ایجــاد کمیتههــا ،نشســت ادارهی مکتــب
بــا والدیــن ،اســتادان یــا انجمــن مــادران میباشــد.
مقصــود از ایجــاد چنیــن کمیتههــا ،شــوراها و انجمنهــا
بیشتــر مربــوط نظــارت از مکاتــب محلــی ،تفتیــش از کیفیــت
درســی و کنــرل از حضــور اســتادان در تدریــس میشــود.
الزم اســت یــادآور شــویم کــه در جمــع  4873اســتاد
دانشــگاههای دولتــی و خصوصــی فقــط 6,3درصــد آن را
اســاتید زن تشــکیل میدهنــد و در تعــدادی از پوهنتونهــای
والیتهــای کشــور ،حتــا یــک اســتاد زن موجــود نیســت.
ایــن مســأله در بســیاری مــوارد ،یکــی از عوامــل اختــافزا
میــان محصــان پــر و دخــر در نهادهــای تعلیمــی ،تربیتــی
و تحصیلــی میشــود.
کوشــش و تــاش ارگانهــای ســوادآموزی در بــرآورده
شــدن اهــداف اســراتژیکی معــارف دولــت جمهــوری اســامی
افغانســتان ،بــه مــوارد ذیــل متمرکــز اســت:
افزایــش  43 %میــزان ســواد زنــان و  54 %ســواد مــردان،
آمــوزش حداقــل ســه میلیــون و شــشصد هــزار بیســواد در
ایــن مرحلــه و بهبــود ارائــهی آموزشهــای فنــی و حرفــهای،
بیانگــر وجــود فرصتهــای مناســب فــراروی تعلیــم و تربیــت،
بــه خصــوص آمــوزش زنــان بــوده اســت .از ســوی دیگــر؛ وزارت
معــارف بــه منظــور ارائ ـهی خدمــات بــرای ســوادآموزان بوم ـی
کــه در مرزهــای رسحــدی ســاکن انــد ،توجــه خاصــی را بــه آن
مناطــق مبــذول خواهــد کــرد .تــاش دیگــر مســؤوالن معــارف
کشــور ،تشــویق و ســهمگیری بخــش خصوصــی ،مــردم محلــی
و نهادهــای دیگــر از جملــه مســاجد و متنفــذان محلــی در امــر
تشــویق بــرای ســوادآموزی معطــوف میباشــد.
بــا ایــن حــال ،بــه دلیــل ایــن کــه ميــزان ســواد در ميــان
زنــان بســيار پايــن اســت  %13-زنــان و %32مــردان -رضوری
پنداشــته میشــود تــا بــه منظــور افزايــش مشــاركت آنــان،
برنامههــای ســوادآموزی و برنامههــای آگاهــی عامــه رشــد
و توســعه داده شــود و تعــداد معلــان زن در برنامههــای
ســوادآموزی افزايــش یابــد .در راســتای رســیدن بــه ایــن
هــدف ،رهــری معــارف در نظــر دارد تــا بــا فراهمســازی
انگیزههــای تشــویقی ديگــری ماننــد غــذا ،خدمــات صحــی
و اعطــای تخــم بــذری زراعتــی و غیــره ،مشــارکت زنــان را در
برنامههــای ســوادآموزی تشــویق و ترغیــب کنــد .افــزون بــر
آن ،وزارت معــارف نصــاب برنامههــای ســوادآموزی را گســرش
داده و تدابیــری را روی دســت گرفتــه تــا کتابهــای درســی و
رهنــای معلــم ســوادآموزی را نیــز چــاپ و توزیــع کنــد.
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و خوشبختانــه افغانســتان کشــوری اســت کــه بیشــرین
بورســیههای خارجــی را دارد .زمانــی کــه در قرقیزســتان
بــودم ،آن کشــور فقــط یــک ســهمیهی «فولبرایــت»
داشــت و در هــان زمــان افغانســتان از  80بورســیهی
«فولبرایــت» اســتفاده میکــرد.
صبــح کابــل :آموزشگاههــای زبــان انگلیســی در
کابــل تــا چــه انــدازه بــا معیارهــای جهانــی نزدیــک اســت؟
یاســا :در گذشــته آموزشگاههــا زیــاد معیــاری نبــود؛
امــا انگیــزهی یادگیــری بســیار زیــاد بــود .حــاال کــه
کیفیــت بــاال رفتــه اســت ،عطــش کمتــر شــده اســت.
مــا نهایــت تــاش مــان را انجــام دادیــم کــه کیفیــت
حــرف اول و آخــر را بزنــد .ظرفیتســازی کردیــم،
امتحــان ورودی گذاشــتیم و کاری کردیــم کــه فرزنــدان
ایــن رسزمیــن درســت انگلیســی یــاد بگیرنــد .حــاال
انرتنــت کمــک میکنــد کــه یادگیــری زبــان آســانتر
شــود .کیفیــت درس نیــز باالتــر از گذشــته اســت؛ چــون
امکانــات بیشــر شــده اســت .در گذشــته منابــع نبــود
و مترکــز نیــز روی دســتور زبــان بیشــر بــود کــه امــروز
چنیــن نیســت و زمــان یادگیــری زبــان کوتــاه اســت .آن
زمــان ســه و نیــم ســال طــول میکشــید تــا کســی آمــاده
بــرای تافــل شــود؛ امــا امــروز ایــن زمــان بــه کمتــر از دو
ســال رســیده اســت.
صبــح کابــل :در ایــن کــه کــودکان و جوانــان بتواننــد
بهــر حــرف بزننــد ،چــه عواملــی دخیــل اســت؟
یاســا :چیــزی بــه نــام انتقــاالت و تفویــض اجتامعــی-
فرهنگــی ،رسعــت یادگیــری جامعــه را نشــان میدهــد .بــه
گونـهی مثــال؛ اگــر یــک کــودک دهســالهی ایرانــی نســبت
بــه همتــای افغانــیاش بهــر فارســی صحبــت میکنــد،
دلیلــش منابعــی مثــل تلویزیــون ،انرتنــت و  ...اســت .او
از همــه جــا ســخن درســت و زیبــا میشــنود ،پــس خــوب
میشــنود و خــوب گــپ میزنــد .در آمــوزش زبــان نیــز
همیــن اســت .مــا امــروز شــاگردانی داریــم کــه از 120
منــره در آزمــون تافــل 110 ،منــره میبرنــد .بــرادرم اســتاد
حســین از  120تافــل 119 ،منــره بــرده اســت کــه تــا هنــوز
رکــورددار اســت.
صبــح کابــل :از شــا بــه عنــوان «گاد فــادر» زبــان
انگلیســی یــاد میشــود ،درســت اســت؟
یاســا :اینهــا تنهــا القــاب انــد کــه البتــه تنهــا در کابــل
کاربرد دارد.
صبــح کابــل :تأثیــر آموزشگاههــای ســتاره را در کابــل
چگونــه میبینیــد؟
یاســا :در غــرب کابــل بســیار تأثیرگــذار بــوده اســت؛
چــون غــرب کابــل بــه مرکــز معرفــت بــدل شــده اســت
کــه ارزش زیــادی بــرای آینــدهی ایــن رسزمیــن دارد .در
ایــن منطقــه حساســیتهای قومــی نســبت بــه گذشــته
بســیار کمتــر اســت و مــردم همــه بــه دنبــال درس و تعلیــم
اســتند .در ایــن جــا مــردم شــاید نتواننــد  500افغانــی
بــرای یــک مهامنــی پیــدا کننــد؛ امــا بــرای درس و تعلیــم
فرزنــد شــان پیــدا میکننــد .در فقیرتریــن منطقـهی غــرب
کابــل شــا یــک دخــر دهســاله را بــا کتابهــای انگلیســی
در دســتش میبینیــد کــه بــا هیــچ منطق ـهی کابــل قابــل
مقایســه نیســت.
زمانیکــه خلیلــی معــاون رییسجمهــور بــود ،در یکــی
از دعوتهــا بــه مــا گفــت کــه شــا فکــر نکنیــد کــه ســتاره
از شــا اســت؛ بلکــه ســتاره میــراث فرهنگــی متــام مــردم

اســت .معرفــت و ســتاره بــرای مــا مهــم اســت.
صبــح کابــل :نقــدی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه
شــا و ایــن مراکــز آموزشــی بــه متــام نقــاط کابــل گســرش
پیــدا نکردنــد .چــرا چنیــن نشــد؟
یاســا :ایــن حــرف درســت اســت .بــه دیگــران کاری
نــدارم؛ امــا خــودم بــه انــدازهی تحقیــر و توهیــن شــده و
بــا انــواع حقخــوری و تعصــب روب ـهرو شــده ام کــه از نظــر
روانــی ،در غــرب کابــل احســاس امنیــت میکنــم .ایــن
شــاید گنــاه مــن نباشــد ،تقصیــر رشایــط اســت و گرنــه
مــن هــم دوســت داشــتم کــه بخشهــای آموزشگاهــم در
همــه جــای کابــل و کشــور گســرده میبــود .هــدف مــا
در ســتاره از میــان برداشــن تبعیــض و تعصــب نیــز اســت.
صبح کابل :پسِ ،
انگ قومیت به ستاره منیچسبد؟
یاســا :بلــی ،همیــن گونــه اســت .در پــل رسخ75 ،
درصــد شــاگردانم غیــر هــزاره اســتند .تجربــهی بســیار
خــوب و هـمکاری عالــی بــا متــام مــردم داریــم .مــا بــه ایــن
چیزهــا فکــر منیکنیــم.
صبــح کابــل :چــه زمانــی از ایــن حاشــیهی امنیتــی کــه
گفتیــد ســتاره رهــا خواهــد شــد؟
یاســا :ببینیــد مســائل فرهنگــی و نــوع دیــد مــردم
بــا هــم تفــاوت دارد .بــرای همیــن ،کار در غــرب کابــل
آســانتر از جاهــای دیگــر اســت؛ مثــا مــن در شــهرک
امیــد ســبز یــک مرکــز ســاختم کــه در ســه مــاه هفتصــد
شــاگرد جــذب کــرد ،دو ســال اســت کــه در چهارقلعــهی
وزیرآبــاد یــک مرکــز راهانــدازی کــردهام کــه تــا هنــوز 100
شــاگرد هــم نــدارد.
صبــح کابــل :مشــکل کجاســت؟ قومــی کار کــردن
آموزشگاههــا یــا تفکــر قومــی دانشآمــوزان؟
یاســا :مشــکل شــکاف آموزشــی و فرهنگــی اســت.
الگــوی فرهنگــی غــرب کابــل ایــن اســت کــه فرزنــدان
شــان زبــان یــاد بگیرنــد و درس بخواننــد ،در کانکــور موفــق
باشــند و بورســیهی تحصیلــی بگیرنــد کــه ایــن مســأله در
جاهــای دیگــر زیــاد مهــم نیســت .در رشق کابــل مرکــزی
را تأســیس کردیــم کــه مــردم مختلــط در آن محــل اســتند.
نــه تنهــا اســتقبال خــوب نشــد؛ بلکــه روی دیــوار دشــنام
نوشــتند .نــگاه مــا اقتصــادی نیســت؛ چــون اگــر چنیــن
بــود ،در جایــی کار میکردیــم کــه پــولدار بودنــد و ســتاره
تنهــا مرکــز آموزشــیای اســت کــه بیــش از هــزار شــاگرد
از خانــوادهی شــهدا ،معلــوالن و بیبضاعــت بــه صــورت
رایــگان در آن درس میخواننــد.
صبــح کابــل :دلیــل موفقیــت و بقــای ســتاره در
چیســت ؟
یاســا :انگیــزهی اســتادان ،مدیریــت و عــدم وابســتگی
بــه کمکهــای بیرونــی .بارهــا پیشــنهاد کردنــد کــه کمــک
بگیــر؛ امــا رد کــردم .حــاال ســتاره بــه  16شــاخه تقســیم
شــده اســت از هــرات تــا بامیــان ،دایکنــدی ،غزنــی و بلــخ.
صبــح کابــل :وضعیــت آمــوزش زبــان در مکاتــب را
چطــور ارزیابــی میکنیــد؟
یاســا :خــوب نیســت .کتابهــا مملــو از اشــتباه اســت
و روش آمــوزش شــان نیــز غیــر معیــاری و نادرســت اســت.
بــرای همیــن اســت کــه شــاگردان در طــول دوازده ســال
انگلیســی یــاد منیگیرنــد.
صبــح کابــل :چــرا دولــت در ایــن زمینــه از آموزشگاهها
کمــک نگرفته اســت؟
یاســا :وزارت معــارف ،نــه تنهــا چنیــن برنام ـهای نــدارد

کــه گاهــی چــوب الی چــرخ میگــذارد؛ مثــا یــک بــار از
ریاســت معــارف شــهر آمــده بودنــد کــه دخــران و پــران
بایــد جــدا درس بخواننــد .مــا ایــن مســأله را بــا والدیــن
شــاگردان در میــان گذاشــتیم کــه گفتنــد مشــکلی ندارنــد.
بــرای شــان گفتیــم کــه مــا کســی را مجبــور نکــرده ایــم
بیاینــد و درس بخواننــد؛ امــا زیــاد فشــار آوردنــد.
صبــح کابــل :وضعیــت مالیــات آموزشگاههــا چگونــه
اســت؟
یاســا :در ایــن بــاره جنجــال داریــم .از مــا ســه نــوع
مالیــات میگیرنــد .از کارمنــد ،از مفــاد خالــص و
ناخالــص .هــر چقــدر ثبــت نــام شــده اســت 20 ،درصــدش
را بایــد بدهیــم .مشــکلی کــه بــا دولــت داریــم مســألهی
امنیــت اســت .متــام تفنگهــای چــرهای محافظــان مــا را
گرفتــه انــد .امنیــت روانــی شــاگردان بــه هــم خــورده و در
ایــن زمینــه هــمکاری منیکننــد .بعــد نظــم عامــه گفتــه
اســت کــه بــرای هــر محافــظ بایــد  700دالــر بدهیــد تــا
دولــت بــرای شــا محافــظ بفرســتد .بــا پولــی کــه مــا از
شــاگردان میگیریــم ،ایــن غیــر ممکــن اســت.
صبــح کابــل :تــا حــاال مرکــز ســتاره چنــد شــاگرد فــارغ
داده اســت؟
یاســا :تــا حــاال  64هــزار فــارغ داشــته ایــم کــه حــاال کــم
شــده اســت .مجبــور مــان کردنــد هزین ـهی ورود شــاگرد را
بــاال بربیــم کــه روی میــزان پذیــرش شــاگرد تأثیــر گذاشــته
اســت .از حــوزه هــر روز مأمــور میآیــد کــه محافــظ
نداریــد ،کمرههــای محافظتــی نداریــد ،ایــن را نداریــد و
آن را نداریــد .حیــران مانــدهایــم کــه چطــور کنیــم؟
صبح کابل :چه راهکاری پیشــنهاد میکنید؟
یاســا :مــا درخواســت مــان را مطــرح کــردهایــم ،جلســه
گرفتنــد و دانشــگاهها را دعــوت کردنــد .مــا را در نظــر
نگرفتنــد .توقــع داریــم کــه همیــن محافظــان خــود مــان
را متریــن دهنــد ،اســلحه بدهنــد؛ ولــی معــاش  700دالــر
را اجبــاری نکننــد .شــاید مــا بتوانیــم ماهانــه 15هــزار
افغانــی معــاش بدهیــم؛ امــا  700دالــر داده منیتوانیــم.
صبــح کابــل :چــرا در نظــام تعلیمــی مــا ظاهــر
دانشآمــوز بیشــر از ذهــن و باطــن او مــورد توجــه اســت؟
یاســا :چــون همیشــه پوســت را میبیننــد ،نــه مغــز را.
بهــر اســت بــه جــای ایــن کارهــا ،روی انضبــاط ،محتــوای
درســی ،مدیریــت ســامل ،اســتعداد و ظرفیــت شــاگرد
بیشــر مترکــز شــود.
صبــح کابــل :در بیس ـتویک ســال چــه تعــداد شــاگر
داشــتید؟
یاســا :بیــش از شــصت و چهــار هــزار فــارغ دادیــم.
بیــش از صــد نفــر را بــه بورســیههای مهــم فرســتادیم و
توانســتیم کمــک کنیــم.
صبــح کابــل :در بخــش معرفــی و کاریابــی مرکــز شــا
چقــدر موفــق بــوده اســت؟
یاســا :مــا یــک نامـهی ســفارش داریــم کــه در بســیاری
مؤسســههای بیناملللــی مــورد تأییــد اســت .افــراد
زیــادی را معرفــی کــرده ایــم کــه همــه موفــق و خــوب
بــوده انــد .در دانشــگاه امریکایــی ،مکتبهــا و بســیاری
از مراکــز و ادارههــا شــاگردان مــا حضــور دارنــد .مــا بــا ایــن
همــه فعالیــت و کار ،هنــوز یــک ســاختامن نداریــم ،فضــا و
پــول بــرای تبلیغــات نداریــم؛ چــون هــدف مــا خدمــت بــه
مــردم اســت و گرفــن پــول کــم .همیــن تفــاوت اســت کــه
کــه توانســته ایــم ایــن همــه فــارغ داشــته باشــیم.
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اشــاره :بــا تغییــر نظــام و بــا توجــه
بــه حضــور کشــورهای بیرونــی در
افغانســتان ،عطــش یادگیــری زبــان
حسن ابراهیمی انگلیســی و رســیدن بــه درآمــد بهــر یــا
تحصیــل در دانشــگاههای معتــر دنیــا،
در بیــن جوانــان شــهرهای بــزرگ افغانســتان نســبت بــه
گذشــته بیشــر شــد کــه در ایــن میــان ،آموزشگاههــای
زبــان انگلیســی و بــه خصــوص آموزشــگاه ســتاره بــا
مدیریــت و تجرب ـهی «علیرضــا یاســا» ،کمــک زیــادی بــه
رشــد و تعالــی جوانــان افغانســتان کــرد .یاســا کــه خــودش
در مقطــع دکــرا در یکــی از دانشــگاههای امریــکا درس
میخوانــد ،جــزو افــرادی اســت کــه تجربــه و شــیوهی
کارش بــرای کســانی کــه دوســت داشــتند بــا یادگیــری
زبانهــای بیناملللــی ،بــه مــدارج بــاالی تحصیلــی
برســند ،کمــک شــایانی کــرده اســت.
صبــح کابل :کمی از خود تان بگویید؟
یاســا :علییوســفی اســتم؛ امــا از بیبختــی مــرا
چنگیــز میگوینــد .داســتان چنگیــز شــدنم هــم هــان
جــر تاریخــیای اســت کــه در ایــران حاکــم بــود .در
آن زمــان نفوذیهــای والــی (اســتاندار) خراســان
افغانســتانیها را از آنجــا بیــرون میکردنــد و پــدرم بــر
ضــد شــان از القــاب عجیــب ،غریــب و دهنپرکــن بــرای
مــا اســتفاده میکــرد .در آن زمــان« ،حــاج کاظــم یزدانــی»
خانــهی مــا میآمــد .کشــتی میگرفتیــم و زیــر تأثیــر
فرهنگــی کــه حاکــم بــود ،کســی کــه اول میشــد ،بــه او
چنگیــز میگفتنــد .همیــن طــور بــرای دومــی و ســومی
نیــز از ایــن القــاب و نامهــای قدیمــی داده میشــد.
در ایــران زیــاد ایــن لقــب برایــم جــدی نبــود تــا کــه بــه
کویتـهی پاکســتان رفتــم و چــون روحیـهی مبــارزه داشــتم،
چنگیــز برایــم جدیتــر شــد .بــا بچههــای ایرانــی زیــاد
درگیــر میشــدم و یکدیگــر را لتوکــوب میکردیــم،
بــرای همیــن ،ســه بــار دســتم و دو بــار پایــم شکســته
اســت؛ چــون جنگجــوی عجیبــی بــودم.
صبــح کابل :در مورد درس و تحصیل تان بگویید؟
یاســا :تــا صنــف هفتــم در ایــران خوانــدم و بعــد
آمــدم پاکســتان و دو کالس را امتحــان ســویه دادم و بــه
صنفهــای باالتــر رفتــم .رسعــت عملــم خــوب بــود و در
متــام برنامههــای فرهنگــی از تیاتــر تــا برنامههــای کــودک
و  ...رشکــت میکــردم.
صبــح کابــل :وضعیــت اقتصــادی خانــواده چگونــه
بــود؟
یاســا :بســیار فقیــر بودیــم ،پــدرم در نخســت از
فرماندهــان حــزب حرکــت بــود و بعــد بــه حــزب وحــدت
پیوســت .در هــر دو دورهی زمانــی پــدرم طَرفــی از
فرماندهــی و جنــگ نبســت و متــام رسمایههــای خانــواده
هزین ـهی جنــگ و حــزب شــد؛ بــرای همیــن ،واقعــا دچــار
مشــکل اقتصــادی بودیــم.
صبــح کابل :حاال در مقطع دکرتا درس میخوانید؟
یاســا :بلــی ،دورهی ماســری را در بخــش مردمشناســی
از دانشــگاه امریکایــی آســیای میانــه در «بشــکیک
قرقیزســتان» ســپری کــردم و حــاال دورهی دانشــجوی دکرتا
در بخــش مردمشناســیِ دانشــگاه بروکلــی کالیفورنیــا
امریــکا اســتم .در ســال  ،1998ذهنیــت و زمینـهی ایجــاد
آمــوزشگاه ســتاره از یــک ســلامنی در کویت ـهی پاکســتان
رشوع و تــا امــروز ادامــه دارد.
صبــح کابــل :هــدف و انگیــزهی ایجــاد آمــوزشگاه
ســتاره چــه بــود؟
یاســا :بیشــر مهاجــران افغانــی کــه در کویتــهی
پاکســتان بودنــد ،بــه دلیــل ضعــف مالــی ،منیتوانســتند
درس بخواننــد .دوســت داشــتم مرکــزی ایجــاد کنــم کــه
مــردم بــا هزینــهی کــم درس بخواننــد .از یــک مکتــب
الگوبــرداری کــردم کــه از بیــن هــزار نفــر متقاضــی ،صــد
نفــر جــذب میشــد .هزینههــای ایــن مکتــب را مــردم
میدادنــد و تنهــا بهرتیــن دانشآمــوزان در آن درس
میخواندنــد .هــدف مــن ایــن بــود کــه بــا بهرتیــن کیفیــت،
بــا هزینــهی بســیار کــم آدمهــای الیــق و درسخــوان
را جــذب کنیــم .در نخســتین جلســهای کــه بــا اســتاد
«بصیــر» داشــتم ،ایــن شــعار را انتخــاب کردیــمjoin us( :
)for difference؛ یعنــی بــرای تغییــر بــه مــا بپیوندیــد.
صبــح کابــل :عوامــل عطــش یادگیــری زبــان انگلیســی
را در افغانســتان چــه میدانیــد؟
یاســا :پــس از طالبــان یــک جهــش عجیــب و یــک
حــس رســتاخیزگونه و یــا دوبــاره زنــده شــدن در بیــن مــردم
ایجــاد شــد کــه هــدف اساســی و اصلــیاش هــم درآمــد
بهــر و پــول بــود .مــن حــدود  63نفــر را میشناســم کــه
قالینبافــی را رهــا کردنــد و بــا شــش مــاه تدریــس مــن
توانســتند بــه عنــوان مرتجــم ،بــه معاشهــای  1800دالــر
بــه بــاال برســند.
صبــح کابــل :از چــه زمانــی در کابــل واقعــا عطــش
یادگیــری زبــان زیــاد شــد؟
یاســا :بــه یــاد دارم کــه در دو منایندگــی تنهــا 1300
شــاگرد داشــتیم؛ امــا کــم کــم رونــد تغییــر کــرد .فعــا
زبــان انگلیســی را ِه رفــن بــه دانشــگاههای خارجــی اســت
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خانواده

راه حل عملی برای
درمان ترس کودک
بســیاری از والدیــن هســتند کــه
بــرای درمــان تــرس کــودک شــان بــه
پزشــک و متخصــص کــودکان مراجعــه
میکننــد .بایــد بدانیــد کــه تــرس
زهرا سیاس
در ســنین  4تــا 5ســالگی یکــی از
شــایعترین مشــکلهای کــودکان
اســت کــه مهمتریــن عامــل از کاهشدهنــدهی آن
رفتــار پــدر و مــادر بــا کــودک اســت
علــت شــایع ایــن تــرس ،تحوالتــی اســت کــه در
رونــد رشــد فکــری بچههــا بعــد ازسهســالگی ایجــاد
میشــود؛ یعنــی جهــان فانتــزی قــویای کــه بچههــا
دارنــد و در ایــن جهــان اشــیا و شــخصیتهای خیالــی
را میپروراننــد ،باعــث میشــود شــبهنگام و بــا
تاریــک شــدن هــوا ،هــان موجــودات جــذاب کــه در
روز باعــث لــذت شــان بــوده یــا در کارتونهــا شــخصیت
موردعالقــهی شــان ،ترسنــاک بــه نظــر برســد.
درک احســاس بچههــا و توجــه بــه ایــن کــه
حــس تــرس آنهــا واقعــی اســت ،نکتــهی مهمــی
اســت کــه پــدر و مــادر نبایــد فرامــوش کننــد .گفــن
جملههایــی مثــل «تــرس نــداره»« ،خجالــت بکــش»
و… یــا بدتــر از آن تنبیــه کــودکان و فرســتادن شــان
بــه مکانهــای تاریکــی ماننــد انبــاری ،حــام و…
دورهی گــذرای تــرس را ریشــهدار میکنــد .متأســفانه
برخــی والدیــن از ایــن ضعــف کــودک بــرای تنبیــه او
و کنــرل بدرفتاریهایــش اســتفاده (یــا بهــر بگوییــم:
سوءاســتفاده) میکننــد.
گاهــی علــت ایجــاد تــرس از تاریکــی کــودک
همزمــان شــدن تاریکــی هــوا یــا قطــع ناگهانــی بــرق،
بــا صداهــای مهیــب اســت؛ صداهایــی مثــل رعــد و
بــرق باعــث میشــود کــودک تصــور کنــد ایــن وقایــع
همزمــان رخ میدهنــد؛ بنابرایــن ،بــه دنبــال تاریکــی
دچــار اضطــراب و از آن پــس منتظــر میشــود کــه
ناگهــان صــدای مهیــب و ترسناکــی بشــنود.
راهکارهای مواجهه با ترس کودکان
واکنــش و رفتــار درســت پــدر و مــادر در برابــر
کودکــی کــه از تاریکــی میترســد ،بایــد ایــن طــور
باشــد« :میدانــم کــه ترســیدی ،بیــا بریــم ببینیــم چــه
چیــزی تــو را ترســانده!» بــا روشـنکردن چــراغ و بررســی
هــر شــی و حتــا ســایههایی کــه در تاریکــی ایجــاد
میشــود ،بــه فرزنــد تــان آرامــش و اطمینــان خاطــر
بدهیــد .هــر آنچــه در روز و روشــنایی وجــود دارد ،در
شــب تاریــک هــم هســت .ســایه بــازی کــردن در اتــاق
تاریــک یــا نیمــه تاریــک نیــز بــرای گــذر از دورهی تــرس
بچههــا مؤثــر اســت.
اگــر خــود شــا یا همــر تــان از تاریکی میترســید،
امــکان دارد ایــن رفتــار نامناســب شــا تــرس را بــه
بچههــا هــم القــا کنــد؛ بنابرایــن ،بــه درمانگــر مراجعــه
و ایــن تــرس را کــه جــزو اختاللهــای اضطرابــی اســت،
درمــان کنیــد .درمــان اصلــی ترسهــا ،از هــر نــوع کــه
باشــد ،حساســیتزدایی تدریجــی اســت .درمانگــر از
شــا میخواهــد تصــور کنیــد در جــای تاریکــی اســتید
و کمــک میکنــد در ذهــن تــان بــه چیزهــای قشــنگ،
آرامــش و ســکوت نهفتــه در تاریکــی بیندیشــید .بــا ایــن
متریــن روزی میرســد کــه در محیــط تاریــک واقعــی
هــم بتوانیــد بــر تــرس خــود غلبــه کنیــد .ایــن تــرس
در کــودکان بایــد تــا ســن ده-دوازدهســالگی از بیــن
بــرود و گرنــه دیگــر جــزو پدیدههــای رشــدی و طبیعــی
نیســت و بــه بررســی نیــاز دارد .اگــر کــودک شــا
خوابهــای ترسنــاک یــا کابــوس میبینــد و از آن
میترســد ،کافــی اســت مانــع حــرف زدن او و تخلی ـهی
هیجانهایــش نشــوید .اگــر صبــح روز بعــد میخواهــد
در بــارهی کابوســش بگویــد ،شــنونده باشــید تــا بتوانیــد
موضــوع و علــت اصلــی کابوسهــا را از همیــن طریــق
پیــدا و رفــع کنیــد .افــکار و احساســات رسکــوب شــده
معمــوال در رؤیاهــا منــود پیــدا میکنــد .بچــهی
پنچســاله تفــاوت خــواب و واقعیــت را میدانــد؛ امــا
اگــر بــرای کــودک زیــر ســه ســال ایــن اتفــاق بیفتــد،
قضیــه متفــاوت خواهــد بــود .بچههــای زیــر ســه ســال
تفــاوت خــواب و واقعیــت را منیداننــد و حتــا بعــد از
بــاز کــردن چشــمها و در حالــی کــه در آغــوش شــا
اســت ،حــس میکنــد همچنــان خــواب اســت؛ بــه
همیــن دلیــل امــکان دارد جملههایــی ماننــد «نــه!
منیخــوام خرســم را بــه شــکیب بدهــم» بگویــد و بــا
گریــه حتــا دســتش را دراز کنــد کــه خرســش را بگیــرد.
او را در آغــوش بگیریــد ،ببوســید و بگوییــد« :خــواب
دیــدی عزیــزم!» تدبیــری بیندیشــید در قصههایــی
کــه در طــول روز برایــش میخوانیــد بــا مفهــوم خــواب
دیــدن و تفــاوت آن بــا واقعیــت تــا حــدی آشــنا شــود.
بهــر اســت کابــوس دیــدن و وحشــتهای شــبانهی
بچههــا را بــا نــگاه وســواسگونه ننگریــد و اجــازه
دهیــد ایــن اختاللهــای خــواب بگــذرد؛ مگــر ایــن کــه
تکــرار شــوند و زندگــی شــا را مختــل کننــد؛ امــا در
مــورد اختاللهــای اضطرابــی و ترسهــای مختلــف
الزم اســت حتــا بررســی انجــام شــده و واکنــش
مناســب و بــه موقــع نشــان داده شــود تــا ایــن تــرس و
اضطرابهــا ریشــهدار نشــود.

زندگی به رنگ زن

(روایتهای مستند از وضعیت زندگی زنان)

زن طالقشده سوژهی جنسی همگانی نیست
افسانه یاس

زن در افغانســتان کــه همــواره بــا
جنــس دوم،
اصطالحــات ســیارس،
فرمانبــردار و ناقصالعقــل تعریــف شــده
اســت ،آن قــدر در دیــدگاه مردانــهی
جامعــهی افغانســتانی بــیارزش و قابــل
هرگونــه اســتفاده بازتــاب یافتــه اســت کــه
زندگــی بــرای ایــن قــر را در همــه جــای
ایــن رسزمیــن ،دشــوار کــرده اســت .دیــدگاه
اســتفادهجویانهی مــردان بــه زنــان در
ایــن رسزمیــن ،بــه بیــاریِ مزمــن و بــدون
عالجــی تبدیــل شــده اســت کــه زنــان تحــت
هیــچ رشایطــی منیتواننــد بــه هیــچ مــردی
اعتــاد کننــد و اگــر زنــی مــردی را متفــاوت
از دیگــر مــردان دانســته و بــرای مشــکل
اندکــی بــه او اعتــاد کنــد ،هــان مــرد
متفــاوت بــدون توجــه بــه داشــن رابطــه و
اســتفاده از آن زن ،هیــچ فکــر دیگــری در
قبــال آن نخواهــد داشــت.
فقــر جنسـیای کــه برامــد جدایــی مــردان
از زنــان اســت ،آن قــدر در مــردان بــه عنــوان
گروهــی کــه آزادی بیشــری در ارتباطــات
جنســی داشــته انــد ،تأســفبرانگیز شــده
اســت کــه در هــر ســن و ســال و موقعیتــی
قــرار داشــته باشــند ،توقــع جنســی شــان از
زنــان در اولویــت روابــط شــان بــا ایــن قــر
محــروم جامعــه اســت .در روایــت امــروز
زندگــی بــه رنــگ زن ،بــه زندگــی ذکیــه
(نــام مســتعار) پرداختــه شــده اســت؛ زنــی
کــه بعــد از خشــونتهای بیشــار از
ســوی شــوهرش ،رسانجــام از خانــه بیــرون
انداختــه میشــود تــا مــردان دیگــری بــرای
بــه دســتآوردن و اســتفاده از او ،آســتین
بــاال بزننــد و در پــی ایــن باشــند کــه حــاال
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ایــن زن مطلقــه اســت و میتوانــد نیازهــای
مهارنشــدنی جنســی آنــان را بــرآورده کنــد.
ذکیــهی بیستســاله ،چنــد ســال پیــش
کــه هنــوز چیــزی از ازدواج و روابــط زناشــویی
منیدانــد ،بــدون تصمیــم و خواســت
خــودش ،بــه نــکاح مــردی درآورده میشــود.
ذکیــه ،در چهاردهســالگی بــه خان ـهی بخــت
مــیرود بــدون ایــن کــه بدانــد بــه خانــهی
بدبختــیاش پــا گذاشــته اســت .او ،از
هــان روزهــای اول ازدواج ،بــا رابط ـهی رسد
شــوهرش مواجــه میشــود؛ رابطــهی رسدی
کــه بــه مــرور زمــان تبدیــل بــه خشــونتهای
دوامدار و مرگبــار میشــود .آثــاری از
شــکنجههای جســمی پــس از یــک ســال
دوری از شــوهرش هنــوز در بــدن ذکیــه دیــده
میشــود .شــوهر ذکیــه او را بــا روشهــای
گوناگــون مــورد شــکنجه قــرار داده اســت کــه
بارهــا بــه شکســن اســتخوانهای دســت
و پــا و دیگــر بخشهــای بدنــش انجامیــده
اســت.
ذکیــه ســالها انتظــار کشــیده اســت کــه
شــاید طفلــی بــه دنیــا بیــاورد تــا بخشــی
از خشــونتهای شــوهرش کــم شــود؛ امــا
ایــن انتظــار او هرگــز بــرآورده نشــده اســت.
شــوهرش بارهــا او را مقــر دانســته و زیــر
مشــتولگد گرفتــه اســت کــه منیتوانــد
بــرای او بچــه بیــاورد؛ بــا ایــن کــه ذکیــه هنــوز
منیدانــد مشــکل بچ ـهدار نشــدن شــان بــه
شــوهرش ربــط دارد و یــا بــه او .او ،بارهــا
از شــوهرش خواســته اســت تــا بــا مراجعــه
بــه داکــر ،مشــخص کننــد کــه مشــکل از
کــدام آنهــا اســت؛ امــا شــوهرش بــا هــر
بــار شــنیدن ایــن حــرف از ســوی ذکیــه ،او

را مــورد لتوکــوب قــرار داده و برایــش گفتــه
اســت کــه بــه تــوان و مردانگــی او شــک
نکنــد.
ذکیــه پــس از چنــد ســال تحمــل
خشــونتهای بیرحامنــهی شــوهرش کــه
شــاید روزی بــه پایــان برســد ،دســت آخــر بــا
طــاق از ســوی شــوهرش مواجــه میشــود؛
طالقــی کــه ذکیــه بــرای نرســیدن بــه آن،
متــام ایــن ســالها خامــوش مانــده و بــودن
کنــار شــوهرش را بــا همــه خشــونتهای
آن ،ترجیــح داده بــود .ذکیــه میدانســت
کــه پــس از طــاق از ســوی شــوهرش ،در
جامعــهی افغانســتان بــه عنــوان زن دســت
دوم و مطلقــه دیــده شــده و جایگاهــش بدتــر
از روزگاری خواهــد شــد کــه کنــار شــوهرش،
شــکنجههای او را تحمــل میکــرد.
یکــی از شــاهدان طــاق ذکیــه کــه مــردی
اســت پنجاهســاله و دارای زن و بچــه ،بــه
دنبــال ذکیــه افتــاده اســت و هــر روز از
او تقاضــای جنســی میکنــد .ایــن مــرد
کــه برابــر پــدر ذکیــه عمــر کــرده اســت ،بــا
پیشــنهادهای رشمآوری هــر روز بــه ذکیــه
پیــام میدهــد و یــا زنــگ میزنــد و از او
میخواهــد ،حــاال کــه دیگــر نــه باکــره
اســت و نــه شــوهری دارد ،بایــد بتوانــد بــا او
رابطــهی جنســی داشــته باشــد؛ در غیــر آن
بــه زور بــاالی او تجــاوز خواهــد کــرد.
ذکیــه بــرای نجــات از ایــن مــرد پیــر کــه
خــودش «خرفــت» را هــم بــه دنبــال نــام
او وصــل میکنــد ،بــه نهادهــای عدلــی
مراجعــه کــرده اســت تــا مانــع مزاحمتهــا
و تهدیدهــای ایــن پیرمــردی بــه گفتــهی
خــودش «خرفــت» شــوند.
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ریکاردو؛ چهرهای که او را دوست دارم!
آیا نیکاراگوا واقعا یک کشور
غنی در امریکای مرکزی است؟
ریکاردو آمار خوبی میدهد :این
کشور چیزی کمتر از شش میلیون
عزیز رویش
نفر جمعیت دارد .پس کشور بزرگی
نیست .هفتاد درصد نفوس آن را افراد زیر سن  30سال
تشکیل میدهند .پنجاه درصد کودکانی که به سن
مکتب میرسند از دسرتسی به هرگونه امکانات آموزشی
محروم اند .اکرثیت عظیم مردم در فقر کمرشکن به رس
میبرند .بحران اقتصادی ایاالت متحده همیشه کمر
اقتصاد بیثبات نیکاراگوا را خم میکند .ورشکستگی
هر بانک در ایاالت متحده بانکی را در نیکاراگوا به زانو
میاندازد.
در چنین حالتی ،ریکاردو با عشق به میهن و با
تجربه و آموزشی که از زندگی در ایاالت متحدهی
امریکا به دست آورده است ،به جنگ فقر و بیچارگی
در کشورش رفته است .او میداند که نقطهی ثقل
کارش بر طبقهی متوسط نیکاراگوا استوار است.
طبقهی متوسط در نیکاراگوا هویت مشخصی ندارد.
یک طبقهی اقتصادی به معنای واقعی کلمه نیست؛
اما به هر حال ،کار ریکاردو از لحاظ رسشت خود بر
همین طبقه تکیه دارد .او از تشبثات و تجارتهای
کوچک حامیت میکند .درک او درک جالبی است؛
فقیران چون هیچ چیزی برای از دست دادن ندارند،
ماجراجویی و خشونت و بیثبات شدن اوضاع ،هیچ
نگرانیای برای شان خلق منیکند .ثروتمندان بخش
اعظم ثروت خود را بیرون از نیکاراگوا انتقال داده و
ذخیره کرده و یا به کار انداخته اند؛ بنابراین ،بد شدن
اوضاع میدانی را در نیکاراگوا از آنها خواهد گرفت؛
اما زندگی و تجارت شان را به کلی از بین منیبرد.
احساس مسؤولیت ،وطندوستی و به منافع عمومی
مردم اندیشیدن برای آنها یک سخن توخالی است؛
بنابراین ،آنی که هم به زندگی امیدوار است و هم
چیزی دارد که در بیثباتی تهدید میشود ،همیشه
مطمنئترین نقطه برای کار درازمدت و مسؤوالنه در
کشور است؛ طبقهی متوسط.
نقشی را که ریکاردو برای این طبقه بازی میکند،
این است که از یک سو آنها را با شیوههایی آشنا کند
که تجارت و تشبثات شان را تقویت میکند و از سویی

دیگر مسؤولیت حفظ ثبات و تأمین امنیت را متوجه
آنها کند .او این کار را دشوار و خستهکننده میبیند؛
اما کاری است که باید انجام دهد.
دو سوالی بود که ریکاردو برای آنها جواب درستی
نداشت و در برابر آنها به طور واضح خلع سالح معلوم
میشد :اول ،اگر کشور ثبات سیاسی نداشته باشد،
چگونه میتواند تاجران و متشبثان کوچک را اطمینان
دهد که ابتکارات تجارتی و شغلی شان مواجه با تهدید
منیشود؛ و دوم ،کار در کشوری همچون نیکاراگوا
ریسک زیادی به کار دارد حتا ریسک جان و خانواده.
تا چه حدی او حارض است ریسک را بپذیرد؟
ریکاردو در برابر سوال اول ،که تا حاال چندین بار
مطرح شده است ،به طور آشکار به تردید میافتد
و منیتواند بگوید که عامل امیدواری و اطمینان
او چیست .حاال ،هوگو چاویز ،رییسجمهور تندرو
و ماجراجوی ونزویال دستش را در عقب حکومت
ساندونیستی گرفته و صدها میلیون دالر را در اختیار
آن قرار میدهد که خود را ذریعهی آن تقویت کند.
پول چاویز از چاههای نفت آن کشور بیرون میشود؛
اما ساندونیستها از این پول تنها برای مترکز و
حفظ قدرت استفاده میکنند نه برای تغییر مثبت در
نیکاراگوا .تحکیم قدرت ساندونیستی به معنای تأمین
عدالت اجتامعی نیست ،هرچند شعارهای انقالبی
و چپگرای فراوانی برای آن رس داده شود .قدرت
ساندونیستی ،تنها میتواند تحریکات ایاالت متحده
را بیشرت و جبههی مخالف را برای بیثباتی و ناکامی
حکومت اورتیگا بسیج کند .اورتیگا در میان مردم
محبوبیت ندارد؛ اما در میان بدترهای دیگر ،مردم را به
اندک تغییر تشویق میکند .این نکته را خود اورتیگا نیز
میداند و به همین دلیل است که حاال به شدت تالش
دارد پنجههایش را در ارتش و ادارات مختلف حکومتی
محکم کند .وحشتناکتر از همه این که ساندونیستها
باندهای جنایتکار از سایر کشورهای امریکای التین
را در بدل پول استخدام میکنند تا در هنگامههای
انتخابات وارد نیکاراگوا شوند و در انتخابات رشکت
کنند و بر کنرتل وضعیت تأثیر بگذارند.
سوال دوم ریکاردو را به مرور زندگی و داشتههای
خودش میکشاند .او برعالوهی پول و رسمایهی نسبتا
قابل توجه ،ازدواج کرده و صاحب کودکی پنج شش

ماهه است .خودش اعرتاف میکند که ازدواج و فرزند،
معیارهای او برای سنجش امور را به کلی تغییر داده
است .او از این تغییر به عنوان یک تغییر بنیادی در
دیدگاه و محاسبات خود یاد میکند« .دیگر حارض
نیستم ریسکی را قبول کنم»! این پاسخ سادهی
ریکاردو بود.
***
سخنان هوشمندانهای نیز بر زبان ریکاردو جاری
میشود که میتوان آنها را حاصل تجربههای او در
امر تشویق مردم به رسمایهگذاری و تجارت دانست .او
نقش خود را مثل یک پل توصیف میکند .پل میتواند
مردم را از یک سمت به سمتی دیگر انتقال دهد؛ اما در
عین حال ،افراد را در یک نقطهی میانه به هم نزدیک
میکند .او میداند که برای مردم فقیر هیچ چیزی
حیاتیتر از آموزش و تحصیل نیست .نقش او این
نیست که با متام ناهنجاریها و زشتیهای کشورش
مقابله کند ،نقش او این است که به مردم این احساس
و باور را خلق کند که بر مشکالت و دشواریهای
زندگی خود تنها وقتی غالب میشوند که خود شان در
برابر هر کاری که میکنند احساس مسؤولیت کنند و
برای رسیدن به این مرحله باید آموخنت را یاد بگیرند و
هرگز چشم خود را به دیگران نگذارند.
آقای ریکاردو ادعا ندارد که متام کجیهای کشورش
را راست میکند؛ اما میداند که اگر او این کار
را نکند کسی دیگر هم نخواهد بود که به حال او و
کشورش فکر کند .او از سامل شدن ساندونیستها یا
مخالفان سیاسی شان امیدی ندارد؛ اما از این که مردم
میتوانند آنها را به سامل شدن وادار کنند ،امیدوار
است .او گفت :سیاستمداران به هیچ اصلی جز منافع
خود شان توجه ندارند؛ اما مردمانی که طبقهی متوسط
جامعه را تشکیل میدهند ،کسانی اند که هم این
منافع سیاستمداران را تأمین میکنند و هم میتوانند
آن را به تهدید مواجه کنند و دچار محدودیت سازند.
***
آیا ریکاردو یک انقالبی بنیادگرا است؟ یک
رفورمیست است؟ یک تاجر خردهپا است؟ این سؤالها
را باید در طول یک صد و نوزده روزی که با او استم
دنبال کنم .حاال تنها میتوانم بگویم که او را دوست
دارم و برایش حرمت قائلم.

آلودگی هوا جان  17نفر
را در کابل گرفت
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سال اول

نیروهــای دفاعــی و امنیتــی ،عملیــات ویــژهای را
در مربوطــات ولســوالی کجــران والیــت دایکنــدی،
راهانــدازی کــرده انــد.
وزارت دفــاع ،روز دوشــنبه ( 9جــدی) بــا نــر
اعالمیـهای گفتــه اســت کــه در نتیجـهی ایــن عملیــات،
روســتاهای اردکالن ،دیروانــد ،تنگــی ،ســد منــی،
ارگیــن ،پــتگگ ،باالدشــت ،ســفال ،کنــدی ،اولیــا و
ماجــراگگ ،بهگونــهی کامــل از وجــود هراسافگنــان
طالــب پــاک شــده اســت.
در اعالمیــه آمــده اســت کــه در نتیجــهی ایــن
عملیــات 14 ،هراسافگــن طالــب کشــته شــده و 17
نفــر از اعضــای دیگــر ایــن گــروه زخــم برداشــته اســت.

وزارت دفــاع ،افــزوده اســت کــه در ایــن عملیــات4 ،
هراسافگــن طالــب بازداشــت شــده و مقــدار زیــادی
از ســاح و مهــات اعضــای ایــن گــروه نیــز بــه دســت
نیروهــای دفاعــی و امنیتــی افتــاده اســت.
والیــت دایکنــدی در مرکــز افغانســتان ،از جملــه
والیتهــای امــن افغانســتان محســوب میشــود؛ امــا
در ایــن اواخــر ،ولســوالیهای کجــران و پاتــوی ایــن
والیــت ،شــاهد ناامنیهــای فراوانــی بــوده اســت.
در جریــان چنــد مــاه گذشــته ،هراسافگنــان طالــب
بارهــا بــر پاســگاههای امنیتــی در ولســوالیهای
کجــران و پاتــوی ایــن والیــت ،حملــه کــرده و در نتیجــه،
تلفاتــی بــه نیروهــای امنیتــی وارد شــده اســت.

کشته شدن  ۱۴نفر از نیروهای امنیتی
در جوزجان
مســؤوالن محلــی در والیــت جوزجــان ،از
حملـهی هراسافگنــان طالــب بــر یــک پاســگاه
نیروهــای امنیتــی در ولســوالی فیــض آبــاد ایــن
والیــت خــر میدهنــد.
عبداملعــروف آذر ،ســخنگوی والــی
جوزجــان ،میگویــد کــه هراسافگنــان
طالــب ،حوالــی ســاعت  ۰۳:۳۰بامــداد روز
دوشــنبه ( ۹جــدی) بــر پاســگاه نیروهــای
امنیتــی در روســتای حیدرآبــاد ولســوالی
فیضآبــاد ،حملــه کردنــد.
او میافزایــد کــه در ایــن رویــداد ۱۴ ،نفــر
از نیروهــای امنیتــی جــان باختــه انــد و  ۵نفــر
دیگــر زخمــی شــده انــد .آقــای آذر ،میگویــد
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کــه تــا کنــون از رسنوشــت دو نفــر از نیروهــای
امنیتــی ،اطالعــی در دســت نیســت.
ســخنگوی والــی جوزجــان ،ادامــه داد کــه در
ایــن رویــداد ۷ ،هراسافگــن طالــب نیــز کشــته
شــده انــد و  ۳نفــر از اعضــای دیگــر ایــن گــروه،
زخــم برداشــته انــد.
گــروه طالبــان ،مســؤولیت ایــن رویــداد را بــه
عهــده گرفتــه اســت.
والیــت جوزجــان در شــال افغانســتان،
از والیتهــای بــه شــدت ناامــن اســت .گــروه
طالبــان در ایــن والیــت حضــور گســرده
دارنــد و همــواره بــر مواضــع نیروهــای امنیتــی،
حمــات تروریســتی راهانــدازی میکننــد.
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شناســایی و بازداشــت شــدند».
در اعالمیــه آمــده اســت کــه تحقیقــات بیشــر
پولیــس در مــورد ایــن موضــوع ،ادامــه خواهــد داشــت.
پیــش از ایــن ،منابعــی تأییــد کــرده بودنــد کــه دو
مــدرس و یــک طالــب دینــی بــه اتهــام تجــاوز جنســی
بــر ایــن دخــر 10ســاله بازداشــت شــده انــد.
تجــاوز جنســی بــر کــودکان در افغانســتان
خــر تــازهای نیســت؛ پیــش از ایــن بارهــا گــزارش
شــده اســت کــه امامــان مســاجد بــر کودکانــی کــه
بــرای فراگیــری قــرآن بــه مســاجد و مــدارس دینــی
میرونــد ،تجــاوز میکننــد.
بــه تازگــی ،موضــوع تجــاوز جنســی بــر بیــش از
 500دانشآمــوز در مکاتــب والیــت لوگــر ،بــرای
چنــد روز تیــر اول رســانههای داخلــی و خارجــی
شــد.

اشتراک در روزنـامـه

شامره 150

وزارت دفاع 12 :روستا در ولسوالی کجران
دایکندی از وجود طالبان پاک شد

بازداشت سه نفر به اتهام تجاوز جنسی
بر یک دخرت 10ساله در بادغیس
وزارت داخلــه ،اعــام کــرده اســت کــه عامــان
تجــاوز جنســی بــر یــک دخــر 10ســاله در والیــت
بادغیــس ،بازداشــت شــده انــد.
ایــن وزارت ،پــس از چاشــت روز دوشــنبه (9
جــدی) بــا نــر اعالمیـهای گفتــه اســت کــه نیروهــای
پولیــس در والیــت بادغیــس ،ســه نفــر را بــه اتهــام
تجــاوز جنســی بــر یــک دخــر 10ســاله ،بازداشــت
کــرده انــد.
در اعالمیــه آمــده اســت کــه ایــن ســه نفــر ،چنــد
روز پیــش ،در یــک مدرســهی دینــی در قلعــهی نــو
مرکــز والیــت بادغیــس ،بــر یــک دخــر 10ســاله
تجــاوز کــرده بودنــد.
وزارت داخلــه گفتــه اســت« :در نتیجــهی
بررســیهای پولیــس ،ســه دانشآمــوز ایــن
مدرسـهی دینــی کــه در ایــن پرونــده دســت داشــتند،

 سهشنبه

فرمــان تقنینــی ریاس ـتجمهوری در مــورد تشــکیل
وزارت دولــت در امــور صلــح ،بــا اکرثیــت آرا از ســوی
اعضــای مجلــس مناینــدگان بــه تصویــب رســید.
محمدحســن رشیفــی بلخابــی ،رییــس کمیســیون
عدلــی و قضایــی مجلــس مناینــدگان ،روز دوشــنبه (9
جــدی) هنــگام ارائـهی طرح تشــکیل وزارت دولــت در امور
صلــح بــه نشســت عمومــی ،گفــت کــه بحثهــای جــدی
منطقــی و حقوقــی روی ایــن طــرح صــورت گرفتــه اســت.
او افــزود« :دو نظــر مخالــف و موافــق در مــورد ایــن
طــرح وجــود داشــت 10 .کمیســیون بــا تصویــب ایــن
طــرح موافــق بــوده و وزارت صلــح را یــک رضورت

عنــوان کردنــد؛ امــا  5کمیســیون مخالــف تشــکیل ایــن
وزارت بودنــد».
ســپس ،فرمانــی تقنینــی ریاسـتجمهوری در مــورد
ایجــاد وزارت دولــت در امــور صلــح ،بــه رأیگیــری
گذاشــته شــد و بــا اکرثیــت آرا از ســوی مناینــدگان
مجلــس ،بــه تصویــب رســید.
رییسجمهــور غنــی ،حــدود ســه مــاه پیــش ،وزارت
دولــت در امــور صلــح را تشــکیل و عبدالســام رحیمــی
را بــه عنــوان وزیــر ،در ایــن اداره گامشــت .همچنــان،
پــس از چنــد روز ،بخــش دبیرخانــهی شــورای عالــی
صلــح نیــز بــه ایــن وزارت مدغــم شــد.

 10جدی 1398

مجلس منایندگان طرح تشکیل وزارت دولت
در امور صلح را تصویب کرد
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گــروه طالبــان ،گزارشهایــی مبنــی بــر توافــق
رهــری ایــن گــروه بــرای برقــراری آتشبــس کوتاهمــدت
در افغانســتان را رد میکنــد.
خربگــزاری اسوشــیتدپرس ،روز یکشــنبه ( 8جــدی)
گــزارش داده بــود کــه اعضــای هیــأت مذاکرهکننــدهی
طالبــان ،پیــش از توافــق روی آتشبــس ،بــرای یــک
هفتــه بــا شــورای رهــری ایــن گــروه مشــوره کــرده انــد.
ایــن خربگــزاری ،بــه نقــل از اعضــای ارشــد طالبــان،
گــزارش داده بــود کــه توافــق روی آتشبــس رسارسی،
بایــد توســط مــا هبتاللــه  ،رهــر گــروه طالبــان تأییــد
شــود.
بــا ایــن حــال ،گــروه طالبــان ،روز دوشــنبه (9
جــدی) بــا نــر اعالمیــهای گفتــه اســت کــه ایــاالت
متحــدهی امریــکا ،خواســتار کاهــش خشــونتها در
افغانســتان شــده و مشــورههای آنــان تنهــا در محــور
همیــن موضــوع میچرخــد.
در اعالمیــه آمــده اســت کــه گــروه طالبــان ،تصمیمی
بــرای برقــراری آتشبــس نــدارد .در اعالمیــه افــزوده
شــده اســت« :ایــاالت متحــدهی امریــکا ،خواهــان
کاهــش حجــم جنــگ و عملیاتهــا شــدند کــه از ســوی
رهــری طالبــان مشــورهها روی همیــن موضــوع ادامــه
دارد».
پیــش از ایــن ،زملــی خلیــلزاد ،در گفتوگوهــای
صلــح بــا مناینــدگان طالبــان ،توقــف ایجــاد کــرد
و گفــت کــه ایــن وقفــه ،فرصــت کوتاهــی اســت تــا

رهــری طالبــان ،در مــورد آتشبــس و گفتوگوهــای
بیناالفغانــی ،بــا هــم مشــوره کننــد.
از ســویی هــم ،مشــاور ارشــد ریاســتجمهوری در
امــور روابــط عامــه و اســراتژیک ،بــه تازگــی گفتــه اســت
کــه پــس از توافــق میــان امریــکا و طالبــان و اعــام
آتشبــس از ســوی ایــن گــروه ،حکومــت افغانســتان
هیأتــی را بــرای مذاکــره بــا طالبــان ،میفرســتد.
وحیــد عمــر ،روز یکشــنبه ( ۸جــدی) در برگــهی
تویــر خــود نوشــت کــه هیــأت گفتوگوکننــدهی
حکومــت افغانســتان ،کوچــک و در عیــن حــال،
مناینــدهی متــام اقشــار افغانســتان اســت .او افــزود
کــه حکومــت افغانســتان ،از گفتوگــو و اعــزام هیــأت
دریــغ منیکنــد و منتظــر اســت تــا گــروه طالبــان،
گفتوگوهــای خــود بــا امریــکا را نهایــی کــرده و
آتشبــس اعــام کنــد.
آقــای عمــر ،تأکیــد کــرده کــه آتشبــس ،پی ـشرشط
اساســی آغــاز گفتوگوهــای بیناالفغانــی اســت و
برقــراری آن بــه گــروه طالبــان بســتگی دارد.
ایــن در حالــی اســت کــه چنــدی پیــش ،ســهیل
شــاهین ،ســخنگوی دفــر سیاســی طالبــان در قطــر،
گفتــه بــود کــه آتشبــس بــا دولــت افغانســتان ،زمانــی
برقــرار میشــود کــه گفتوگوهــای بیناالفغانــی
برگــزار و توافقــی نیــز بــه دســت آیــد .او افــزوده بــود کــه
تــا آن زمــان ،آتشبــس تنهــا بــا امریــکا برقــرار خواهــد
شــد.

مســؤوالن وزارت صحــت ،میگوینــد کــه در
جریــان یــک هفتــهی گذشــته ،بــه دلیــل افزایــش
آلودگــی هــوا در کابــل 17 ،نفــر جــان باختــه انــد.
فدامحمــد پیــکان ،معــاون عرضــهی خدمــات
صحــی وزارت صحــت ،روز دوشــنبه ( 9جــدی)
در حاشــیهی «کمپایــن اســتفاده از ماســک بــرای
جلوگیــری از ارضار آلودگــی هــوا» گفــت کــه در
جریــان یــک هفت ـهی گذشــته ،بیــش از 9هــزار نفــر
بــه دلیــل آلودگــی هــوا در کابــل ،راهــی شــفاخانهها
شــده کــه از ایــن میــان 17 ،نفــر تــا کنــون جــان
هــای خــود را از دســت داده انــد.
از ســویی هــم ،شــاهزمان میونــدی ،رییــس ادارهی
حفاظــت از محیــط زیســت ،از باشــندگان کابــل
خواســت تــا اجــازه ندهنــد کــودکان شــان ،در محیــط
توگذار کننــد.
آلــوده گشــ 
آقــای میونــدی ،گفــت کــه باشــندگان کابــل
بایــد بــرای جلوگیــری از رضرهــای آلودگــی هــوا ،از
ماســکهای صحــی اســتفاده کننــد.
بــا ایــن حــال ،مهتــاب عاملــی ،معــاون خدمــات
شــهری شــهرداری کابــل ،میگویــد کــه تــا کنــون،
چندیــن مرکــز آلودهکننــدهی هــوا در کابــل،
شناســایی و مســدود شــده اســت .او میافزایــد
کــه ایــن رونــد بــه خاطــر کاهــش آلودگــی هــوا در

پایتخــت ،ادامــه خواهــد یافــت.
ایــن در حالــی اســت کــه نیروهــای پولیــس،
یکشنبهشــب ( ۸جــدی) بــا همــکاری ادارهی
حفاظــت از محیــط زیســت و شــهرداری کابــل،
سیســتم مرکزگرمــی و فلــر تصفیـهی دود بالکهای
شــهرک آریــا و شــهرک گلبهــار تــاور و سیســتم
تســخین تاالرهــای عروســی ممتازمحــل ،اســتقالل و
خلیــج را ،پــس از بررســی و نظــارت ،مســدود کردنــد.
خوشــحال ســعادت ،معــاون ارشــد امنیتــی
وزارت داخلــه ،هنــگام مســدود کــردن ایــن مراکــز،
تأکیــد کــرده اســت« :بــه هیــچ فــردی اجــازه داده
نخواهــد شــد کــه ســبب افزایــش آلودگــی هــوا در
شــهر کابــل شــود».
ســوخت بیرویـ ه و غیرمعیــاری زغــال ســنگ ،رابــر
و پالســتیک ،ترانســپورت نامنظم شــهری بــا موترهای
کهنــه ،کیفیــت پاییــن تیــل ،اســتفاده نکــردن از
دســتگاههای تصفیــهی دود در فعالیتهــای دودزا،
خامــه بــودن رسکهــا و کوچههــا از مهمتریــن
عاملهــای آلودگــی هــوا در شــهر کابــل اســت.
آلودگــی هــوا در شــهر کابــل ،در حــدی جــدی
شــده کــه رییسجمهــور غنــی خــودش مســؤولیت
کمیســیون مبــارزه بــا آلودگــی هــوا را بــه عهــده
گرفتــه اســت.
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چرا روسیه و امریکا هر دو در افغانستان ناکام ماندند؟
نویسنده :الیل ج .گولدشتاین

مهدی غالمی

نکتهی کلیدی :اگر از تاریخ عربت نگیرید ،تکرارش خواهید کرد
در جریان روزهای اول حمالت  11سپتامرب و آغاز دخالت امریکا در
افغانستان ،ربط دادن حضور امریکا به افغانستان به تجربهی فاجعهبار
شوروی در این کشور نسبتا معمول بود .در اینجا الگوی مشخصی
از کارهایی که نباید کرد تا از گیر کردن در یک باتالق جلوگیری
شود ،وجود داشت .مطمئنا رهربان امریکایی ،چیرهدستتر بودند .با
ی پیشرفته و تالش پراحساس برای به دستآوردن
استفاده از فنآور 
قلب و ذهن مردم – چیزی که انجام نشد – قرار بود طالبان خیلی
رسیع در هم بشکنند .این تیوری موفق نبود.
شاید ارزشش را داشته باشد که جوانب تاریخی جنگ شوروی
در افغانستان از سال  1979تا  1989را بررسی کنیم تا نه تنها بر
وضع نامساعد جنگ امریکا در افغانستان روشنی بیافکنیم که با
افسوس وارد نزدهمین سال شده؛ بلکه بینشی از سیاست خارجی
عرصی روسیه و جامعهی آن داشته باشیم .یک ارزیابی با جزئیات
کامل از جوانب نظامی جنگ شوروی ،در اواسط ماه اپریل 2018
به مناسبت سیزدهمین سالگرد توافقنامهی  14اپریل  1988که
طی آن قرار شد متام نیروهای شوروی از افغانستان خارج شوند ،در
روزنامهی «نزاویسیامیا گازتا» به چاپ رسید .نویسندهی آن مقالهی
جذاب ،الکساندر چرامشیکین ،تحلیلگر دفاعی روسیه است که هر
چند یک محافظه کار است؛ اما ذهن مستقلی دارد .این مقاله با
تیرت« :درس افغانستان برای روسیه :برخورد با افراطگرایان اسالمی
گریزناپذیر بود» چاپ شد.
نویسنده توضیح میدهد که در رابطه به ریشههای جنگ،
سوءبرداشتهایی در هر دو جناح وجود داشت .او خاطرنشان
میکند که رهربی شوروی به طور جدی متقاعد شده بود که
نیروهای امریکایی در آیندهی نزدیک ،افغانستان را اشغال خواهند
کرد؛ در حالی که واشنگنت فکر میکرد نیروهای شوروی قصد
داشتند تا خلیج فارس پیشروی کرده و در انتقال نفت به غرب
دخالت کنند .البته که هر دوی این تصورها ،کامال اشتباه بود؛ اما
چرامشیکین میگوید ارزیابی امریکاییها این بود که با استفاده از
آن فرصت« ،ویتنامی برای شوروی» ایجاد کنند.
باورها بر این بود که ارتش شوروی برای یک جنگ ضدشورشی
به هیچ وجه آماده نبود« .آن جنگ ،جنگی بدون جبهه و پشتوانهی
غیرنظامی بود ».ممکن بود هر لحظه و هر جا با دشمن برخورد کرد.
سالحها و تاکتیکها ،ویژهی اروپای مرکزی یا خاور دور بود ،نه
برای آسیای مرکزی کوهستانی و «متام اینها منجر به شکستهای
زیادی شد ».حمله بر نیروهای حامی احمدشاه مسعود در درهی
پنجشیر ،مکررا برای روسها پرهزینه ثابت شد؛ «زیرا متام برنامههای

عملیاتی پیش از پیش به دست مسعود میرسید ».نیروهای شوروی
برای اطمینان بیشرت ،تالش کردند برای اصالح اوضاع ،زره بیشرتی
در وسایل نقلیه به کار بربند و مطمنئ شوند که سالحهای چرخان
شان میتوانند تقریبا به طرف هوا شلیک کنند تا با کمینها در
درههای تنگ و بیشامر افغانستان مقابله کنند .با آن هم ،به نظر
میرسد که اطالعات برتر شورشیان و آشنایی بهرت آنها با راههای
زمینی ،یک واقعیت تغییرناپذیر در جنگهای ضدشورش است.
شورویها با رشد دکرتینی که متمرکز بر استفاده از بالگردها
و به ویژه نیروهای خاص بود ،تالش کردند دست به نوآوری بزنند.
افزون بر آن« ،وظیفهی جدید شان این بود که کاروانهای حامل
سالح و مهامتی که از پاکستان میآمدند را پیدا کرده و جلو شان
را بگیرند ».این پاسخهای راهبردی برای تان آشنا به نظر میآید؟
نیروهای شوروی ،موفقیتهایی نیز داشتند .چرامشیکین به طور
مثال از رویدادی در پایان سال  1984یاد میکند که در آن 220
تن از آن حامیان ،بدون آن که حتا یک رسباز شوروی کشته شود،
در جریان چنین عملیات جلوگیری از انتقال سالح و مهامت به
قتل رسیدند .تنها چند ماه دیگر اما 29 ،تن از نیروهای ویژهی
شوروی تنها در یک جنگ کشته شدند .بر پایهی این تحلیل ،در
سال  ،1985نیروهای شوروی  18هواپیام و  53بالگرد را از دست
دادند؛ متام این اتفاقات پیش از معرفی سالح «استینگر» موشک
زمینبههوای قابل حمل روی شانه در جنگ شوروی ،اتفاق افتاد.
وارد شدن استینگر به جنگ در سپتامرب « 1986منجر به افزایش
خسارات ،به ویژه در رابطه به بالگردها شد ».با وجود چنین
عقبنشینیهای مهم ،چرامشیکین ادعا میکند که خیلیها فکر
میکردند به دلیل جنگهای سخت سال « 1987ارتش شوروی
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هنوز هم میتوانست کامال در آن جنگ پیروز شود».
در پایان ،چرامشیکین این گونه نتیجهگیری میکند که کرملین
به دلیل «فاجعهی اقتصادی» در روسیه ،منیتوانست به آن جنگ
ادامه دهد؛ اما او آمدن گالسنوست که باعث شد جامعهی شوروی
فعاالنه با جنگ در افغانستان مخالفت کند را نیز مقرص میداند.
او ادعا میکند که در این مورد ،پایان جنگ شوروی در افغانستان
شباهت بسیاری با پایان جنگ در ویتنام داشت .او توافقنامهی
سال  1988که منجر به پایان جنگ شد را «تسلیم شدن کامل و
بیقید و رشط اتحاد جامهیر سوسیالیستی شوروی» خواند و گفت
واشنگنت و اسالمآباد حتا مقداری هم به تعهد شان مبنی بر کمک
نکردن به مجاهدین عمل نکردند.
گر چه چرامشیکین با گفنت این که «آنها وظیفه شان را به
طور کامل انجام دادند» میخواهد ارتش روسیه را از تسلیم شدن
مربا کند؛ اما اعرتاف میکند که منطق اساسی در جنگ شوروی
در افغانستان «مشخصا چرند» بود .او حتا یک قدم فراتر میرود
و این سؤال مهم را مطرح میکند که آیا واقعا در صورت مداخله
نکردن شوروی در افغانستان ،القاعده و طالبان بر این کشور مسلط
میشدند؟ او میگوید «پاسخ این پرسش بسیار پیچیده است؛ اما با
اطمینان میتوان گفت لشکر  40ارتش شوروی و سیا ( ،)CIAهیچ
کدام افراطگرایی اسالمی را به وجود نیاوردند .ظهور آن افراطگرایی
بسیار پیچیدهتر است و زاییدهی عوامل داخلی در خو ِد جهان اسالم
بود ».بنا بر این ،در حالی که چرامشیکین میگوید که رهربان
شوروی بر یک «منطق اشتباه» تکیه کرده بودند؛ به طور خالصه از
جنگهای چچن و سوریه یاد میکند تا به این نتیجه برسد که جنگ
شوروی در افغانستان با قدیمی شدنش ،ممکن است قابلدرکتر (یا
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حتا ناگزیر) به نظر برسد.
این مقاله از آن جهت جالب است که منونهی عرصیای از یک
گفتامن روسی با موضوع اشتباهات دوران شوروی است .ممکن
است برخیها این مقاله را یک تالش دیگر برای سفید کردن یک
گذشتهی رشمآور بدانند؛ اما اگر دست به اصطالح «سیستم یکهتازی»
در این کار دخیل باشد ،این مقاله به سختی با تصورات گوناگون
منتقدان تند و غربیِ رسانهها و سیاستهای روسیه همخوانی
خواهد داشت .در واقع ،این تفسیر چرامشیکین ،برای بسیاری از
پیشکسوتان جنگ شوروی در افغانستان ،نوشتهی معقولی است
که حساسیت بیشرت و قابلدرکتری دارد؛ پیشکسوتانی که به
احتامل فراوان به دنبال خواندن آن مقاله بودند .جای تعجبی
ندارد که نویسنده تالش کرده است تا یک نوع پیوستگی را در میان
جنگ شوروی در افغانستان که مشخصترین شکست راهبردی بود
و دخالتهای نظامی اخیر روسیه در جنوب این کشور ،چچن یا
سوریه ،پیدا کند .افزون بر این ،تردید کمی وجود دارد که این تجسم
صادقانه از جنگ فاجعهبار شوروی در افغانستان ،باعث میشود که
خوانندگان روسی ،هر چند نیت نویسنده این نباشد ،تعهد روسیه
برای جنگ در سوریه را زیر سؤال بربند؛ تعهدی که همین اکنون
هم جوانب مشخصی از یک باتالق را نشان میدهد که نشانگر
احتامالت فراوانی برای تأثیر بد و برعکس است.
مهمتر این که ،این مقاله برای خوانندگان امریکایی ما در
نشنال اینرتست ،میتواند زنگ خطری در رابطه به بیهودگی «ادامه
دادن حضور نظامی» در افغانستان باشد .البته این حقیقت دارد
که تلفات ایاالت متحده به طور قابل مالحظهای تا امسال کمتر
است؛ اما اگر یک امریکایی دیگر در افغانستان کشته شود هم
بسیار خواهد بود .ارتش امریکا در رشایط دشوار ،اراده ،شجاعت و
کفایت را پیشهی خود کرده و نشان داده است؛ اما هنوز هم خیلی
آسان میتوان فراموش کرد که جنگ شوروی ،مزایای گوناگونی
نسبت به جنگ ایاالت متحده در افغانستان داشت .شوروی به دلیل
داشنت مرز با افغانستان ،میتوانست تجهیزات سنگین را آسانتر و
اقتصادیتر وارد این کشور کند .به همین ترتیب ،ارتش شوروی از
طریق جمهوریهای آسیای مرکزیاش ،دسترسی گسرتدهای به
خویشاوندان قومی گروههای گوناگون قومی در افغانستان داشت
که میتوانستند تفاوتهای فرهنگی و زبانی را آسانتر کنند .مهمتر
از همه ،شوروی میتوانست با مقداری باورپذیری ،ادعا کند که
امنیت در افغانستان برای امنیت ملی اتحاد جامهیر سوسیالیستی
شوروی مهم است .اگر این جنگ «هستهی منافع» کرملین نبود؛
در هر صورت میتوانست یک «منفعت قابل مالحظه» برای مسکو
باشد .عین این چیزها را منیتوان در مورد ماجراجویی پرهزینه
و بدبرنامهریزی شدهی واشنگنت در آن رسزمین دور و غلتیده در
خون ،گفت .همین اکنون هم در اجازه دادن به افغانها برای
تصمیمگیری در مورد کشور شان بدون «کمک» خارجیها ،دیر کرده
ایم و باید این کار را بکنیم.
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تنها سرمقاله بازتابدهندهی دیدگاه صبحکابل است.
دیدگاههای مطرحشده در مقالهها ،به نویسندگان آن برمیگردد.

