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گفت وگو

اگرصلحباشدمیتوانم
شِب16نانبهخانهبربم

ــادر  ــی م ــون اساس ــه ای، قان ــاده و ریش ــتی س در برداش

ــون  قانون هــا اســت؛ یعنــی کــه در هــر جامعــه ای یــک قان

اساســی وجــود دارد و ســایر قوانیــن در شــار قوانیــن 

عــادی جــای گرفتــه و بــه تبعیــت از قانــون اساســی ناچــار 

ــد در مخالفــت  ــه نحــوی کــه هیــچ قانونــی منی توان ــد؛ ب ان

ــب برســد. ــه تصوی ــون اساســی ب ــا قان ب

هــر کشــوری بــرای مشــخص کــردن خــط مشــی سیاســی 

و ارائــه ی شناســه ای از رابطــه میــان دولــت و شــهروندان و 

ــه تصویــب  ــرد ایــن رابطــه، ناچــار اســت قانونــی را ب پیش ب

ــاد  ــی ی ــون اساس ــام قان ــه ن ــون را ب ــن قان ــه ای ــاند ک برس

می کننــد.

ــار در  ــتین ب ــرای نخس ــی ب ــون اساس ــتان قان در افغانس

زمــان امان اللــه در 20 حمــل 1302 زیــر نــام  نظام نامــه ی 

هشــت صد  ســوی  از  افغانســتان  دولت علیــه  اساســی 

امان اللــه در  قبیله هــا کــه  ارکان دولــت و رسان  از  نفــر 

ــود ... ــده ب ــه فراخوان ــه جرگ ــام لوی ــه ن ــاد ب جالل آب

ــی  ــی و روان ــمی، روح ــالمت جس ــه س ــوا ب ــی ه آلودگ

ــه  ــر متوج ــا کم ت ــاند و خانواده ه ــیب می رس ــودکان آس ک

پیامدهــای منفــی ایــن مســأله بــر ســالمت و آینــده ی 

هســتند.  کودکان شــان 

در همیــن حــال، بیشــر قربانیــان آلودگــی هــوا توســط 

ــود  ــه ی خ ــه در خان ــوند ک ــموم می ش ــی مس ــان هوای ه

ــتان های  ــا در زمس ــرا خانواده ه ــود؛ زی ــد می ش ــان تولی ش

کابــل، هــر چیــزی کــه بتواننــد را می ســوزانند. کــودکان و 

افــراد ســال خورده، در برابــر دود زغــال  ســنگ، تایــر، رابــر 

و پالســتیک آســیب پذیرتر انــد. بررســی های جهانــی هــوا 

ــردم  ــر از م ــزارش داد کــه 1۹٫۷00 نف در ســال 201۷ گ

ــر اثــر آلودگی هــای تولیــد شــده در خانه هــا  افغانســتان ب

جــان شــان را از دســت داده انــد.

ســازمان جهانــی بهداشــت می گویــد کــه خطرهــای 

از  درصــد   2۶ مســؤول  افغانســتان،  در  محیط زیســتی 

ــد؛  ــاق می افت ــور اتف ــه در کش ــت ک ــی اس ــام مرگ های مت

از ایــن میــان، تخمیــن زده می شــود کــه آلودگی هــای 

ــر  ــان 2۷٫000 نف ــال ج ــر س ــا، ه ــده در خانه ه ــد ش تولی

را در کشــور می گیــرد؛ در حالــی کــه آلودگی هــای تولیــد 

شــده در بیــرون از خانــه، منجــر بــه مــرگ تنهــا 11٫000 

ــود. ــال می ش ــر در س نف

فصــل رسمــا، آلودگــی هــوا و تشــدید بیامری هــا 

درکــودکان

بقــراط، حکیــم بــزرگ یونــان کــه بــه پــدر علــم جدیــد 

در حــوزه ی طبابــت مشــهور اســت می گویــد: »پزشــک 

در مــورد بیــار مســؤول اســت. پزشــکان خــادم بیــاران 

رشافت مندانــه  ســلوک  معیارهــای  بایــد  و  انــد  خــود 

»روش  کــه:  دارد  بــاور  همچنــان  او  کننــد«  رعایــت  را 

درمــان یــک بیــار ممکــن اســت بــرای بیــار دیگــر 

ــرای  ــه همیــن ســبب او می گفــت آنچــه ب ــر نباشــد؛ ب مؤث

یکــی غذاســت، ممکــن اســت بــرای دیگــری زهــر باشــد« 

ــم  ــا بپرس ــردم ت ــراط رشوع ک ــهور بق ــخنان مش ــن س ــا ای ب

ــا  ــن آموزه  ه ــا ای ــتان، ب ــا در افغانس ــی م ــه ی طب ــا جامع آی

ــا خــود  ــا پزشــکان م ــا واقع ــی دارد؟ آی نزدیکــی و هم خوان

را در برابــر بیــاران خــود مســؤول و خــادم می داننــد؟ آیــا 

ــا  ــه حقــوق بیــار کــه هان جامعــه ی طبــی افغانســتان ب

ــوان  ــه عن ــه دور از هــر تعلقــی ب ســالمتی بیــار اســت، ب

انســان می اندیشــد؟ وجــدان کاری داکــران مــا در برابــر 

ــت؟  ــه اس ــاران چگون ــر بی ــان در براب ــؤولیت های ش مس

آیــا واقعــا در جامعــه ی طبــی افغانســتان ســلوک رشافــت 

 مندانــه و انســانی در برابــر بیــاران رعایــت می شــود؟ 

بی اعتــادی اجتاعــی نســبت بــه جامعــه ی پزشــکی 

از کجــا نشــأت گرفتــه؟ آیــا زوال اخــالق پزشــکی، اعتبــار 

جامعــه ی طبــی را صدمــه نــزده اســت؟ بی گــان کــم 

ــن  ــه درای ــدی ک ــدر و رشافت من ــران گرانق ــتند داک نیس

وضیعــت نــا بســامان امنیتــی- اقتصــادی افغانســتان، 

ــاده ی ... ــان آم ــاران ش ــات بی ــرای نج ب

کودکانقربانیان
بیدفاعآلودگیهوا

زوالاخالقدرمانی
درجامعهیپزشکیافغانستان

34

معــاون دوم ریاســت جمهوری، بــا اشــاره بــه کشــته 

ــده ی نیروهــای قــدس ســپاه پاســداران  شــدن فرمان

ایــران در حملــه ی هوایــی نیروهــای امریکایــی در 

ــد ... ــد می کن ــراق، تأکی ع

ریاســت جمهوری،  دوم  معــاون  دانــش،  رسور 

می گویــد کــه خواســت طالبــان بــرای تعدیــل قانــون 

ــت. ــی نیس ــه پذیرفتن ــچ وج ــه هی ــی، ب اساس

قــرار اســت بــه زودی، زملــی  خلیــل زاد، مناینــده ی 

ویــژه ی وزارت خارجــه ی امریــکا، بــرای روشــن شــدن 

موضــع رســمی طالبــان ...

شعر»لیال«حاصلزخمزبان
ایرانیهابود

عدیلفرهمند؛
یگانهمحلیخواندخرت
درشاملافغانستان

رسوردانش:خواستطالبان
برایتعدیلقانونیاساسی

پذیرفتنینیست

زملیخلیلزادبرایروشن
شدنموضعرسمیطالبانبه

قطرمیرود

ازخاکافغانستانعلیههیچ
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تنــش میــان ایــاالت متحــده ی 

ــران و احتــال  ــکا و دولــت ای امری

متام عیــار  نظامــی  جنــگ  یــک 

میان دو کشــور، دولت افغانســتان 

قــرار داده  آزمــون ســختی  را در 

افغانســتان  دولــت  زیــرا  اســت؛ 

امریــکا دو ســند )پیــان اســراتژیک- بــا دولــت 

ــن  ــی( را امضــا کــرده کــه مهم تری ــه  ی امنیت توافق نام

اســت.  کابل-واشــنگنت  امنیتــی  توافق نامــه ی  آن، 

ــده ی  ــلیانی، فرمان ــم س ــدن قاس ــته ش ــس از کش پ

نگرانی هــای  بغــداد،  در  ایــران  پاســداران  ســپاه 

ــه  جــدی ای را در سیاســت های داخلــی افغانســتان ب

وجــود آورده اســت کــه ایــن نگرانی هــا پــس از شــش 

ســال، پرونــده ی توافق نامــه ی امنیتــی کابل-واشــگنت 

را بــاز می کنــد.

آزموندشوارتوافقنامهی
امنیتیکابل-واشنگنت

سیدمهدی حسینی
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»اســپند بــال بنــد، بــه حــق شــاه نقــش 

بنــد، اســپند، اســپند«

در  اســپند  بــوی  و  دود  میــان  در 

ظــرف  رسخ،  پــِل  شــلوِغ  چهــارراِه 

عین الدیــن  می چرخانــد،  را  اســپندش 

ــوز را  ــن ترب ــد چندی ــان بای ــه هم زم ــت ک ــای اس ــان آدم ه از ه

ــواده، مکتــب و جنــگ،  ــان، خان ــرد. غــِم ن در یــک دســتش بگی

امِلانت هــای از زندگــِی اوســت کــه دور محــور ظــرف اســپندش 

می چرخــد. دنیــای کودکانــه اش رنــگ باختــه و کمــرش زیــر بــاِر 

مســؤولیت های ســنگین خمیــده اســت. بزرگ تــر از ســنش 

بــه نظــر می رســد. جنــگ و فقــر کــودک افغانســتانی را پوســت 

ــک روز می رســد  ــی نیســت. ی ــن خــر خوب ــد و ای ــت می کن کلُف

کــه بــه ســختی می خنــدد و بــه ســختی گریــه می کنــد. 

نفــر اعضــای خانــواده ی شــان  1۶ ســالش اســت و 12 

بــرادِر  یــک  و  ســاله   1۶ عین الدیــِن  می دهــد.  تشــکیل  را 

ــا  ــد، تنه ــازه می فروش ــوه ی ت ــی دارد و می ــه کراچ ــرش ک بزرگ ت

کســانی هســتند کــه کار می کننــد و بایــد مخــارج خانــه را 

تأمیــن کننــد. عین الدیــن صنــف چهــارم مکتــب اســت.

در  اقتصــادی  دشــوار  وضعیــت  و  مالــی  امکانــات  نبــود 

خانواده هــای افغانســتان بــه نســبت وجــود جنــگ و ناامنــی 

مســأله ی کالِن حقــوق طفــل را مطــرح می کنــد. افغانســتان از 

جملــه کشــورهایی اســت کــه کنوانســیون حقــوق طفــل را امضــاء 

ــه در دو  ــت ک ــن آن اس ــام قوانی ــرای مت ــه اج ــف ب ــرده و مکل ک

بخــش جداگانــه ی ارتقــای حقــوق اطفــال و حایــت از حقــوق 

ــن  ــن قوانی ــام ای ــق مت ــا تطبی ــود؛ ام ــدی می ش ــال بخش بن اطف

زیــر مجموعــه ی یــک چیــز تعریــف می شــود و آن جنــگ اســت.

ــگ  ــاکن دهمزن ــن، س ــری ای عین الدی ــواده ی دوازده نف خان

ــد  ــاق در دوم اس ــن اتف ــاهد هولناک تری ــه ش ــی ک ــد، دهمزنگ ان

13۹5 بــود. شــایعات حضــور طالبــان در تشــکیالت دولــت 

بــرای متــام باشــنده های افغانســتان نگــران کننــده اســت. 

ــد: »مــن  ــان می گوی ــن در مــورد احتــال حضــور طالب عین الدی

ــان  ــم طالب ــر ه ــم، اگ ــد منی ترس ــز خداون ــه ج ــی ب از هیچ کس

ــم  ــاال ه ــن ح ــود؛ همی ــد ب ــن نخواه ــر از ای ــت بدت ــد وضعی بیای

ــد.« ــور دارن ــان حض طالب

ــیم، از  ــار منی ترس ــیم، از انتح ــگ منی ترس ــر از جن ــا دیگ م

چــوِب وضــع شــدن ســخت ترین قوانیــن منی ترســیم و ایــن 

ــت. ــادی نیس ع

ــواده ام اجــازه منی دهنــد کــه در جاهــای شــلوغ بــروم،  »خان

مخصوصــا روزهــای کــه تظاهــرات می شــود؛ امــا در شــلوغی ها 

ــاِن  ــه ن ــد دوازده دان ــر شــب بای ــر می شــود. ه ــن بیش ــد م درآم

ــن  ــد م ــی باش ــح و آرام ــر صل ــا اگ ــرم؛ ام ــه ب ــه خان ــک ب خش

بــروم و این گونــه درآمــد مــن  بــه جاهــای شــلوغ  می توانــم 

نــاِن خشــک می توانــم  بــه جــای دوازده  بیشــر می شــود و 

ــرم.« ــه ب ــه خان ــان ب ــه ن ــب ها 1۶ دان ش

کــودکان همیشــه روحیــه ی صلــح طلبانــه دارنــد؛ امــا اوضــاع 

اجتاعــِی حاکــم در کشــور آن هــا را مجبــور کــرده تــا بــه جنــگ 

ــا  ــد ب ــا بای ــن، م ــاور عین الدی ــه ب ــد. ب ــت بدهن ــان رضای ــا طالب ب

ــد.  ــراب کنن ــا را خ ــور م ــه کش ــم ک ــم و نگذاری ــان بجنگی طالب

ــه امیدهــا  ــان اســت ک ــن یکــی از هــزاران کــودِک افغ عین الدی

و آرزوهــای کودکانــه اش زیــر ســایه ی جنــگ نابــود شــده اســت. 

ــه ای  ــپندش را گوش ــرف اس ــد، ظ ــرف می زن ــه ح ــح ک از صل

بــا  و آن دســت های کوچــِک کــه  کنــار دســتش می گــذارد 

ســیاهِی دود آلــوده اســت، در فضــا رشوع بــه نقــش بســنت 

می کنــد: »مــن صلحــی دوســت دارم کــه دیگــر مجبــور نباشــم 

کار کنــم.«

هــم  بــا  داری  دوســت  می پــرم،  حرف هایــش  وســط 

کنــی؟ بــازی  ســال هایت 

ــه بــازی کــه منی شــود، درس بخوانــم کــه در آینــده یــک  » ن

ــپندی  ــم اس ــور نباش ــر مجب ــم و دیگ ــدا کن ــم پی ــوب برای کار خ

باشــم.«

بــه پول هــای کــف دســتش کــه شــاید چیــزی بیشــر از صــد 

ــی  ــی کاف ــرای زندگ ــا ب ــد: »این ه ــاره می کن ــد، اش ــی باش افغان

نیســت.«

از عین الدیــن دور می شــوم و کورســوِی روزنه هــای امیــِد 

ــه ســمت کــودک دیگــری می کشــاند. ــرا ب ــح م ــه صل رســیدن ب

موهایــش  می  کنــد،  متیــز  را  فــروش گاه  زینه هــای  دارد 

ژولیــده اســت و لبــاِس نســبتا گرمــی بــه تــن دارد و طــوری 

ــِر  ــت. مق ــر اس ــن مق ــگار زمی ــه ان ــد ک ــش می کوب ــا پاهای ب

این کــه حــاال او کنــاِر بخــارِی گــرم در ایــن زمســتان رسِد کابــل 

ــت.  ــته اس ننشس

شــیرالله، 15 ســال دارد. او صنــف هفتــم بــود کــه مجبــور بــه 

ــل از ســوی یکــی از بنیادهــای  ــدی قب ــرک مکتــب شــد و چن ت

ــه  ــد؛ او ب ــامل ش ــان ش ــگاه زب ــک آموزش ــل، در ی ــه در کاب خیری

خوانــدن زبــاِن انگلیســی مشــغول اســت، خانــواده ی هفــت 

نفــری اش، ســاکن بری کــوِت کابــل اســت. در خانــواده   ســه نفــر 

ــال  ــدرش قب ــرش. پ ــرادِر دیگ ــیرالله و دو ب ــد، ش ــغول کار ان مش

ــی  ــکل بینای ــار مش ــه دچ ــل این ک ــه دلی ــاال ب ــوده و ح ــاط ب خی

ــد. ــد کار کن ــت، منی توان ــده اس ش

او می گویــد: »مــن کــه این جــا روزانــه کار می کنــم، مردمــان 

ــد،  ــراس دارن ــان ه ــدِن طالب ــی از آم ــم، همگ ــادی را می بین زی

ــان  ــر طالب ــه  اگ ــرده ام ک ــر نک ــن فک ــه ای ــاال ب ــا ح ــن ت ــه م البت

بیاینــد، چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد، فقــط دوســت دارم بــه صلــح 

فکــر کنــم و این کــه یــک روز نــه یــک روز، در ایــن وطــن آرامــی 

شــود.«

قربانیــان اصلــی جنــگ در افغانســتان، زنــان و کــودکان 

ــروز،  ــتاِن ام ــودکان در افغانس ــان و ک ــی زن ــت کنون ــد. وضعی ان

تاریــخ  بــه  پس لرزه هــای چهــار دهــه جنــگ اســت. وقتــی 

ــان  ــودکان و زن ــه ک ــم ک ــم، می بینی ــری بیندازی ــتان نظ افغانس

چگونــه از متــام حقــوق انســانی شــان محــروم شــدند و زیــِر بــاِر 

ــدند. ــپرده ش ــی س ــه فراموش ــگ ب جن

صلحــی کــه شــیرالله دوســت دارد، صلحــی اســت کــه در آن 

زمینــه ی کار و تحصیــل بــرای مــردم فراهــم شــود و تشــویش ایــن 

ــی.  ــن کن ــه را تأمی ــارج خان ــد مخ ــه بای ــه چگون ــدارد ک ــود ن وج

آرامــی می شــود و دیگــر انتحــار نیســت.

ــوان  ــه عن ــزاب را ب ــادی و رسان اح ــد گان جه ــیرالله مناین ش

ــا  ــدارد. »آن هــا از حــرف دل م ــول ن ــده ی واقعــی خــود قب مناین

آگاهــی ندارنــد. پرسهــای آن هــا کارهــای شــاق منی کننــد. 

ــن نیســتند کــه  ــد و نگــران ای ــه مکتــب می رون دخــران شــان ب

غــذای شــب را چگونــه تأمیــن کننــد. کســی کــه گرســنه نیســت 

چگونــه مــی توانــد از یــک گرســنه منایندگــی کنــد. کســی کــه 

عزیــزش را از دســت نــداده چگونــه می توانــد از حــال دل کســی 

حــرف بزنــد کــه یکــی از اعضــای خانــواده اش را از دســت داده 

ــه عنــوان  ــه هیــچ عنــوان، هیــچ یــک از آن هــا را ب اســت. مــن ب

مناینــده ی خــود قبــول نــدارم.«

قربانیــان جنــگ تنهــا آن هــای نیســتند کــه در انفجــار یــا در 

خــط جنــگ، جــان خــود را از دســت داده انــد، قربانیــان جنــگ 

آن هــای انــد کــه نتوانســته انــد ادامــه ی تحصیــل بدهنــد، روان 

ــبی  ــاس مناس ــد و لب ــده ان ــنه مان ــد، گرس ــیب دیده ان ــان آس ش

ــگ  ــک جن ــان ی ــا، قربانی ــه ی این ه ــند. هم ــا بپوش ــتند ت نداش

نابرابــر انــد.

از  او  می افزایــد،  شــیرالله  چشــم های  ســیاهی  بــه  درد 

ــه  ــت ب ــته اس ــه نتوانس ــد ک ــگاه می کن ــا ن ــه م ــی ب ــان تاریک جه

مکتــب بــرود، کار می کنــد و در تأمیــن مخــارج زندگــی ای یــک 

ــِک نابرابــری و  ــواده ی هفــت نفــری ســهم دارد. جهــاِن تاری خان

فقــر.

»از این کــه صلــح و آرامــی نیســت، منی توانیــم کار درســت و 

حســابی داشــته باشــیم تــا بتوانیــم خــرج خانــه  را بکشــیم و ایــن 

فقــدان مــرا شــدیدا رنــج می دهــد.« ایــن گــزارش را بــا شــعری از 

»احمــد شــاملو« بــه پایــان می بــرم.

 چشمه ساری در دل 

و آب شاری در کف

آفتابی در نگاه و 

فرشته ای در پیراهن

از انسانی که تویی

قصه ها می  توانم کرد

غِم نان اگر بگذارد.

ــکا و  ــده ی امری ــاالت متح ــان ای ــش می تن

دولــت ایــران و احتــال یــک جنــگ نظامــی 

متام عیــار میــان دو کشــور، دولــت افغانســتان 

ــرا  ــت؛ زی ــرار داده اس ــختی ق ــون س را در آزم

دولــت افغانســتان بــا دولــت امریــکا دو ســند 

)پیــان اســراتژیک-توافق نامه  ی امنیتــی( 

را امضــا کــرده کــه مهم تریــن آن، توافق نامــه ی امنیتــی کابــل-

واشــنگنت اســت. پــس از کشــته شــدن قاســم ســلیانی، فرمانــده ی 

بغــداد، نگرانی هــای  ایــران در  پاســداران  نیــروی قــدس ســپاه 

وجــود  بــه  افغانســتان  داخلــی  سیاســت های  در  را  جــدی ای 

آورده اســت کــه ایــن نگرانی هــا پــس از شــش ســال، پرونــده ی 

توافق نامــه ی امنیتــی کابل-واشــگنت را بــاز می کنــد.

بــه دنبــال کشــته شــدن فرمانــده ی نیــروی قدس ســپاه پاســداران 

ــک  ــا مای ــتان، ب ــوری افغانس ــی، رییس جمه ــدارشف غن ــران، محم ای

پمپئــو، وزیــر خارجــه ی امریــکا، در یــک متــاس تلفونــی از بــروز 

ــراز نگرانــی کــرده اســت.  تنش هــای جــدی میــان ایــران و امریــکا اب

رییس جمهــور از ایــران بــه عنــوان همســایه ی بــزرگ یــاد کــرده 

ــی،  ــی، دین ــرکات زبان ــتان مش ــران و افغانس ــه ای ــت ک ــه اس و گفت

ــی،  ــای غن ــال، آق ــن ح ــد و در عی ــرده دارن ــی گس ــی و فرهنگ تاریخ

ــراز  ــوان و اب ــن افغانســتان عن ــکا را رشیــک اســراتژیک و بنیادی امری

امیــدواری کــرده کــه دو کشــور از افزایــش تنش هــا جلوگیــری کــرده و 

اختالف هــای خلق شــده را از مجــرای گفت وگــو، حــل کننــد.

ــی  ــه ی امنیت ــه توافق نام ــاره ب ــا اش ــتان، ب ــور افغانس رییس جمه

میــان کابل-واشــنگنت، بــه همســایه های ایــن کشــور اطمینــان داد 

کــه بــر اســاس توافق نامــه ی امنیتــی، از خــاک افغانســتان در هیــچ 

حالتــی علیــه هیــچ کشــور خارجــی اســفتاده منی شــود.

توافق نامه ی امنیتی کابل-واشنگنت

پیــان اســراتژیک میــان ایــاالت متحــده ی امریــکا و دولــت 

توســط  میــالدی   2012 ســال  »مــی«  مــاه  در  افغانســتان، 

ــکا  ــاراک اوبامــا روئســای پیشــین افغانســتان و امری حامدکــرزی و ب

امضــا شــد و بــه دنبــال آن، توافق نامــه ی امنیتــی در مــاه ســپتامر 

ســال 2014 میــالدی در حضورداشــت محمــدارشف غنــی و عبدالله 

ــی و  ــت مل ــین امنی ــر مشــاور پیش ــف امت ــان محمدحنی ــه می عبدالل

جیمزکانینگ هــام ســفیر پیشــین امریــکا در کابــل بــه امضــا رســید.

در مقدمــه ی ایــن توافق نامــه ی امنیتــی تأکیــد شــده اســت کــه 

بــا تأییــد مفــاد موافقت نامــه، هم کاری هــای اســراتژیک مبنــی 

ــع  ــل و مناف ــرام متقاب ــای اح ــر مبن ــن ب ــان طرفی ــه می ــن  ک ــر ای ب

بــه منظــور  اســتوار می باشــد. در مقدمــه، هم چنــان  مشــرک، 

تقویــت هرچــه بیشــر زمینه هــای همــکاری دفاعــی و امنیتــی میــان 

طرفیــن بــر مبنــای اصــول احــرام کامــل بــه اســتقالل، حاکمیــت و 

ــر  ــی یک دیگ ــور داخل ــه در ام ــدم مداخل ــان و ع ــی  ش ــت ارض متامی

ــا تروریســم  ــرای گســرش امنیــت و ثبــات در منطقــه و مبــارزه ب و ب

تعهــد کــرده  انــد. در بخــش دیگــری از مقدمــه ی توافق نامــه ی 

امنیتــی کابل-واشــنگنت، تذکــر یافتــه اســت: »بــا توافــق بــر اهمیــت 

همــکاری مبتنــی بــر احــرام متقابــل، عــدم مداخلــه و برابــری میــان 

از همــه ی  بــا درخواســت  نیــز  و  آن  و همســایه های  افغانســتان 

ــرام  ــتان اح ــی افغانس ــت ارض ــت و متامی ــه حاکمی ــا ب ــورها ت کش

گذاشــته و از مداخلــه در امــور داخلــی و روندهــای دموکراتیــک ایــن 

ــد.« ــودداری مناین ــور خ کش

قبــل از تشــکیل حکومــت وحــدت ملــی، چگونگــی امضــای 

از بزرگ تریــن بحث هــای جــدی در  توافق نامــه ی امنیتــی یکــی 

ــه  ــت ب ــرزی نتوانس ــای ک ــه آق ــود ک ــتان ب ــده ی افغانس ــوص آین خص

تنهایــی خــود تصمیــم بگیــرد. کــرزی، در زمــان حکومــت خــود، 

چگونگــی امضــای توافق نامــه ی امنیتــی را بــه لویــه جرگه ی مشــورتی 

واگــذار کــرد. بــا وجــودی  کــه اعضــای جرگــه بــه امضــای ایــن 

توافق نامــه رأی موافــق دادنــد؛ امــا بازهــم او از امضــای آن خــودداری 

کــرد؛ تــا ایــن  کــه بــه حکومــت بعــدی )وحــدت ملــی( واگــذار شــد. 

حکومــت وحــدت ملــی )عبدالله-غنــی( در نخســتین هفتــه ی کاری 

خــود، بزرگ تریــن تصمیــم امنیتــی را بــرای حفــظ و ثبــات افغانســتان 

ــرد. ــا ک ــکا امض ــا امری ــه را ب ــن توافق نام ــگ، ای ــت و بی درن گرف

محمــدارشف غنــی، در جریــان مراســم امضــای توافق نامــه ی 

امنیتــی، گفتــه بــود، امــروز، روزی اســت کــه افغانســتان حاکمیــت 

ملــی خــود را بــه صــورت اساســی بــه دســت مــی آورد. رییس جمهــور 

تأکیــد کــرده بــود کــه بــا امضــای توافق نامــه ی امنیتــی، افغانســتان 

شــاهد مســاوات دولــت ایــن کشــور بــا دولت هــای همــکار خــود در 

جهــان اســت و بــه صــورت یــک دولــت مســتقل بــر اســاس برداشــت 

ــردم  ــاه م ــر و رف ــات، خی ــرای ثب ــراردادی را ب ــود، ق ــی خ ــع مل مناف

ــد. ــا می کن ــود امض خ

آزمــون  در  اکنــون  کابل-واشــنگنت،  امنیتــی  توافق نامــه ی 

ــراتژیک  ــی و اس ــد اصل ــکا متح ــت. امری ــه اس ــرار گرفت ــواری ق دش

ــکا بنیان گــذار  ــه عبــارت دیگــر، امری افغانســتان شــمرده می شــود؛ ب

دولــت نویــن افغانســتان شــمرده می شــود کــه بقــای دولــت موجــود 

در نتیجــه ی  حایت هــای مالــی، سیاســی و امنیتــی ایــن کشــور تــا 

ــران رابطــه ی  ــت ای ــب دیگــر، دول کنــون حفــظ شــده اســت و از جان

نزدیــک اقتصــادی بــا دولــت افغانســتان دارد و در عیــن حال، ایــران از 

نفــوذ مذهبــی زیــادی در میــان جامعــه ی افغانســتان برخوردار اســت. 

ــی را  ــه ی امنیت ــکا، توافق نام ــط امری ــلیانی توس ــم س ــنت قاس کش

در آزمــون دشــواری )اســتفاده از خــاک افغانســتان علیــه کشــورهای 

دیگــر( قــرار می دهــد و هــم رونــد مذاکــرات صلــح را صدمــه می زنــد.

شــاری از اعضــای پیشــین مجلــس مناینــدگان، بــر ایــن باورنــد 

کــه امضــای توافق نامــه ی امنیتــی بــه مثابــه ی رسُمــی می مانــد کــه 

ــظ منصــور،  ــق شــده اســت. حفی ــار افغانســتان تزری ــت بی ــه دول ب

عضــو پیشــین مجلــس مناینــدگان کــه او نــه رأی موافــق بــه امضــای 

توافق نامــه امنیتــی داده و نــه هــم رأی مخالــف؛ امــا پــس از شــش 

ســال، اکنــون می گویــد کــه در او در زمــان حکومــت وحــدت ملــی 

ناگزیــر بــه امضــای ایــن توافق نامــه شــد؛ »ولــی انتظــار داشــتیم کــه 

ایــن توافق نامــه بتوانــد بــه خودکفایــی نیروهــای امنیتــی و دفاعــی 

افغانســتان کمــک کــرده و از یــک نیــروی هوایــی برخــوردار شــویم؛ 

ولــی هیــچ کــدام از ایــن مــوارد، تحقــق نیافــت.«

ــه کشــورهای  ــودم، ب ــل ب ــی وکی ــد: »وقت ــظ منصــور می گوی حفی

از  امریــکا  کــه  باشــند  خواســته  اگــر  کــه  دادم  پیــام  مختلــف 

افغانســتان خــارج شــود، بایــد یــک روزی خــارج شــود، راهــش ایــن 

ــی را  ــای جنگ ــوید و نیروه ــگ ش ــه جن ــل ب ــا متوس ــه ش ــت ک نیس

تقویــت کنیــد، بلکــه راهــش ایــن اســت کــه اردو و دولــت افغانســتان 

تقویــت شــود کــه از امریکایی هــا تشــکر کنیــم؛ یعنــی یــک خــروج 

صلح آمیــز.«

ایــن عضــو پیشــین مجلــس مناینــدگان معتقــد اســت، هــر قدری 

ــان  ــه ه ــگ ب ــوند، جن ــت ش ــلح حای ــف مس ــای مخال ــه نیروه  ک

انــدازه بیشــر می شــود و نیازمندی هــای دولــت و مــردم افغانســتان 

ــه امریــکا بیشــر می شــود کــه در  ــه لحــاظ امنیتــی و اقتصــادی ب ب

ــد  ــاس کن ــا الت ــب امریکایی ه ــه جان ــر ب ــت ناگزی ــورت، دول آن ص

کــه افغانســتان را تــرک نکننــد کــه در حــال حــارض در همین گونــه 

وضعیــت قــرار گرفتــه اســت.

ــده ی  ــط حســاس، فرمان ــکا در یــک رشای ــاالت متحــده ی امری ای

نیــروی  قــدس ســپاه پاســداران ایــران را در عــراق مــورد هــدف قــرار 

داد؛ رشایطــی  کــه مذاکــرات ایــن دولــت )امریــکا( بــا طالبــان بیــش 

ــت.  ــده اس ــک ش ــده نزدی ــق امیدوارکنن ــک تواف ــه ی ــی ب ــر زمان از ه

ــوردار  ــران برخ ــی ای ــی و مال ــرده ی سیاس ــت گس ــان از حای طالب

ــح  ــرات صل ــد مذاک ــنگنت، رون ــای تهران-واش ــش تنش ه ــد و افزای ان

افغانســتان را بــه شــدت آســیب خواهــد زد. از جانــب دیگــر، هرچنــد 

گــروه طالبــان در حــال حــارض مــروف رأی زنــی بــه خواســت های 

واشــنگنت اســتند؛ امــا گزارش هایــی بــه نقــل از دیپلات هــای 

امریکایــی در کابــل وجــود دارد کــه قــرار اســت در آینــده ی نزدیــک، 

زملــی خلیــل زاد، فرســتاده ی ویــژه ی امریــکا بــرای صلح افغانســتان، 

بــرای شــنیدن پاســخ طالبــان بــه دوحــه پایتخــت قطــر بــرود.

ــر  ــه ب ــد، هم ــان می آی ــه می ــان ب ــان طالب ــخن از حامی ــی س وقت

ــان  ــی طالب ــا حام ــتان تنه ــا پاکس ــه گوی ــوند ک ــز می ش ــن متمرک ای

اســت و اگــر پاکســتانی ها قانــع شــوند، مشــکل جنــگ بــا طالبــان 

حــل می  شــود؛ در حالــی  کــه مــردم افغانســتان شــاهد بــوده انــد کــه 

ــتند. در  ــران اس ــه ای ــی از جمل ــورهای مختلف ــاخت کش ــان س طالب

حالتــی  کــه تنــش ایــران و امریــکا بــا گذشــت هــر روز بــاال می گیــرد، 

ــه مذاکــرات صلــح  نبایــد انتظــار داشــت کــه ایرانی هــا طالبــان را ب

تشــویق کننــد تــا جنــگ افغانســتان خامتــه داده شــود و بــه همیــن 

ــد  ــاالی رون ــنگنت ب ــش تهران-واش ــی تن ــر منف ــتین اث ــر، نخس خاط

مذاکــرات صلــح افغانســتان خواهــد بــود.
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ــون اساســی دموکراتیــک  ــب قان پــس از 1۶ ســال از تصوی

ــی،  ــول دموکراس ــای اص ــر مبن ــی ب ــاد دولت ــتان و ایج افغانس

تجلیــل  اساســی  قانــون  هفتــه ی  از  حالــی  در  امســال 

می شــود کــه موجودیــت ایــن قانــون و تعمیــم آن در جامعــه ی 

افغانســتان، از بحث هــای مهــم ســال های اخیــر بــوده اســت؛ 

ــت  ــا اس ــل رس زبان ه ــن دلی ــه ای ــت ب ــک جه ــث از ی ــن بح ای

ــرف  ــت و ط ــته اس ــی داش ــد داغ ــح رون ــای صل ــه گفت وگوه ک

ــی از  ــر در برخ ــتار تغیی ــح، خواس ــای صل ــاِن گفت وگوه طالب

ــا و  ــالف ارزش ه ــان، خ ــاور آن ــه ب ــه ب ــد ک ــون ان ــن قان ــواد ای م

ــودن  ــز ب ــر بحث برانگی ــل دیگ ــت؛ دلی ــی اس ــای دین و آموزه ه

در  قانــون  ایــن  فعلیت یافتــه ی  تجربــه ی  اساســی،  قانــون 

افغانســتان کــه طــی نزدیــک بــه دو دهــه، بــا حضــور حامیــان 

بین املللــی ایــن قانــون در کنــار دولــت افغانســتان، نتوانســته 

اســت بــه صــورت بایــدی کــه انتظــار می رفــت، جنبــه ی عملــی 

ــد. ــته باش ــی داش و تطبیق

اگــر از جزمیــت موضــوع بکاهیــم و هــر گونــه تغییــر در 

قانــون اساســی را بــه نفــع طالبــان یــا گروه هــای مخالــف 

دولــت قلمــداد نکنیــم؛ شــاید بــرای مــان ایــن فرصــت را 

ــون طــی ســال های  ــن قان ــا بازبینــی تطبیقــی ای بدهــد کــه ب

گذشــته، نگاهــی بیندازیــم و بتوانیــم نقــدی بــر آن وارد کنیــم 

کــه آبشــخور ایــن نقــد، جنبــه ی اجتاعــی- فرهنگــی جامعــه ی 

افغانســتان باشــد و ایــن قانــون دقیقــا در تصــادم بــا ایــن جنبــه  

از جامعــه ی افغانســتان ســاحه ی تطبیقــش دچــار مشــکل 

شــده اســت.

قانونــی اساســی افغانســتان، در فاصلــه ی دو و نیــم تــا ســه 

ــب  ــه تصوی ــتان ب ــی در افغانس ــت قانون ــس از حاکمی ــال پ س

رســید کــه در آن درس خوانــدن زنــان بیــرون از خانــه جــرم 

پنداشــته می شــد و بســیاری از حقــوق مدنــی امــروز زیــر نظــام 

ســخت گیرانه و متحجرانــه ی طالبــان، چنــان نابــود شــده بــود 

ــر  ــی ای ب ــون اساس ــب قان ــود؛ تصوی ــدا نب ــری از آن پی ــه اث ک

اســاس مالک هــای جهانــی شــهروندی پــس از فروریــزی چنین 

نظامــی )نظــام طالبانــی(، در افغانســتانی صــورت گرفــت کــه 

هنــوز جامعــه ی آن در گیــرودار ســنت نفــس می کشــید و 

عبــور از ســنت در دنیــای مــدرن، بــرای درصــد زیــادی از مــردم 

افغانســتان بــه منزلــه ی گذشــنت از هفــت خــوان رســتم بــود؛ 

ایــن کــه افغانســتان در گذشــته هــم نظام هــای دموکراتیــک یــا 

ــه ی  ــا تجرب ــود، درســت؛ ام ــه کــرده ب شــبه دموکراتیک را تجرب

همیــن نظام هــای شــبه دموکراتیک و شکســت آنــان بــه دســت 

نیروهــای برخواســته از مــنت جامعــه ی اطرافــی یــا شبه شــهری 

افغانســتان بــه کمــک اقتصــادی کشــورهای بیرونــی، بیان گــر 

ایــن اســت کــه جامعــه ی افغانســتان بــه لحــاظ تاریخــی- 

فرهنگــی آمــاده ی پذیــرش ایــن نظام هــا نبــوده و در حقیقــت 

ــود کــه  ــه نوعــی قالبــی ب ایــن نظام هــای دموکراتیک محــور، ب

ــد  ــالش ش ــا، ت ــه ی دنی ــورهای پیش رفت ــه در کش ــس از تجرب پ

ــه ای  ــود؛ تجرب ــه ش ــه گرفت ــه تجرب ــتان ب ــه ی افغانس در جامع

ــد، از  ــان می ده ــر نش ــه ی اخی ــم ده ــم یک ونی ــت ک ــه دس ک

موفقیــت چندانــی برخــوردار نبــوده و نتوانســته اســت بــا 

حایــت سیاســی- اقتصــادی کشــورهای زیــادی، ریشــه هایش 

ــد. ــه ی افغانســتان مســتحکم کن را در جامع

ــت  ــار گسس ــی دچ ــاظ تاریخ ــه لح ــتان ب ــه افغانس ــن ک ای

اســت و تجــارب دنیــای جدیــد کشــورهای مــدرن را پشــت 

رس نگذاشــته اســت، منی توانــد بی ربــط بــه قانون ســازی و 

تطبیــق قوانیــن ســاخته شــده در ایــن کشــور باشــد. کشــوری 

ــه  ــت و در هم ــده اس ــرون نش ــنت بی ــالب س ــوز از منج ــه هن ک

دیــد،  را  ســنت  پــای  رد  می تــوان  آن  زندگــی  بخش هــای 

ــوان  ــه ت ــد ک ــت یاب ــی دس ــه ظرفیت ــبه ب ــت یک ش ــخت اس س

ــروز  ــن ام ــخصات قوانی ــا مش ــی را ب ــق قوانین ــا تطبی ــم ی هض

افغانســتان داشــته باشــد. میان بُرهــا و عبــور از برخــی مســائل 

تاریخــی، یکــی از مســؤولیت های امــروز نســل افغانســتان 

اســت کــه بایــد بــا ایــن میان بُرهــا، برخــی از دوره هایــی را 

کــه دیگــر کشــورها تجربــه کــرده انــد، پشــت رس گذاشــته و از 

جایــی رشوع کننــد کــه جهــان در حــال ادامــه ی آن اســت؛ امــا 

ــی-  ــری الزام ــه ام ــن ک ــی در قوانی ــن میان برهای ــق چنی تطبی

ــوار  ــر هم ــه راه  بیش ــن ک ــا ای ــد، ت ــاع دارن ــی در اجت تطبیق

ــا حساســیت هایی در تصــادم می شــود کــه منی توانــد  کنــد، ب

ــنتی  ــرف  س ــا ع ــون ب ــادم قان ــد؛ تص ــو بکش ــه جل ــش را ب راه

اجتــاع و تطبیــق نشــدن آن، در کنــار ایــن کــه جامعــه  را 

ــه  ــون ب ــاور را در مــورد قان ــن ب ــه هــرج و مــرج می کشــاند، ای ب

ــون قابــل دور زدن و  وجــود مــی آورد کــه وقتــی مــاده ای از قان

ــون  ــری از قان ــوارد دیگ ــوان م ــت، می ت ــق اس ــل تطبی ــر قاب غی

را نیــز دور زد و غیــر قابــل تطبیــق خوانــد؛ برداشــتی کــه طــی 

شــانزده ســال گذشــته، در امــر تطبیــق نشــدن قانــون اساســی 

افغانســتان و دیگــر قوانیــن کشــور می توانــد دیــد. بــا نگاهــی 

در چگونگــی تطبیــق قانونــی اساســی طــی 1۶ ســال گذشــته، 

می تــوان بــه مــوارد زیــادی اشــاره کــرد کــه ایــن قانــون از 

مأمــوران  پایین تریــن  تــا  اول  رده  سیاســت مداران  طــرف 

حکومتــی و شــهروندان دور زده شــده اســت؛ از رییس جمهــور 

گرفتــه تــا پایین تریــن فــرد ایــن کشــور، در بیشــر مــوارد 

ــای  ــت. تعبیره ــده اس ــر ش ــخصی تعبی ــع ش ــه نف ــون را ب قان

مصلحتــی باعــث شــده اســت کــه از درصــدی تطبیــق قانــون 

ــرود. پــس  ــر ســؤال ب کاســته شــود و خــط رسخ قانونــی آن زی

از شانزده ســال تجربــه ی قانونــی اساســی، نیــاز احســاس 

می شــود کــه دکتوریــن از بخش هــای مختلــف جامعــه ی امــروز 

افغانســتان، دور هــم جمــع شــوند و بــا بازبینــی قانون اساســی 

بومی ســازی  را  قانــون  ایــن  مــواد  کننــد،  تــالش  موجــود، 

ــود. در  ــر ش ــه بیش ــی آن در جامع ــه ی تطبیق ــا جنب ــد ت کنن

ــی  ــده ی چگونگ ــون تعیین کنن ــه قان ــن ک ــا ای ــروز، ت ــای ام دنی

زندگــی اجتاعــی مــردم باشــد، زندگــی اجتاعــی مــردم، 

ــت. ــون اس ــق قان ــب و تطبی ــی تصوی ــده ی چگونگ تعیین کنن

اگر صلح باشد می توانم شِب 16 نان به خانه ببرم
ویژه ی صلح
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ســالمت  بــه  هــوا  آلودگــی 

ــودکان  ــی ک ــی و روان ــمی، روح جس

خانواده هــا  و  می رســاند  آســیب 

منفــی  پیامدهــای  متوجــه  کم تــر 

ــده ی  ــالمت و آین ــر س ــأله ب ــن مس ای

هســتند.  کودکان شــان 

در همیــن حــال، بیشــر قربانیــان آلودگــی هــوا 

در  کــه  می شــوند  مســموم  هوایــی  هــان  توســط 

خانــه ی خــود شــان تولیــد می شــود؛ زیــرا خانواده هــا 

بتواننــد  کــه  چیــزی  هــر  کابــل،  زمســتان های  در 

در  ســال خورده،  افــراد  و  کــودکان  می ســوزانند.  را 

پالســتیک  و  رابــر  تایــر،  زغــال  ســنگ،  دود  برابــر 

در  هــوا  جهانــی  بررســی های  انــد.  آســیب پذیرتر 

ســال 201۷ گــزارش داد کــه 1۹٫۷00 نفــر از مــردم 

در  شــده  تولیــد  آلودگی هــای  اثــر  بــر  افغانســتان 

خانه هــا جــان شــان را از دســت داده انــد.

کــه  می گویــد  بهداشــت  جهانــی  ســازمان 

مســؤول  افغانســتان،  در  محیط زیســتی  خطرهــای 

ــور  ــه در کش ــت ک ــی اس ــام مرگ های ــد از مت 2۶ درص

اتفــاق می افتــد؛ از ایــن میــان، تخمیــن زده می شــود 

هــر  خانه هــا،  در  شــده  تولیــد  آلودگی هــای  کــه 

ــرد؛ در  ــور می گی ــر را در کش ــان 2۷٫000 نف ــال ج س

حالــی کــه آلودگی هــای تولیــد شــده در بیــرون از 

ــر در ســال  ــا 11٫000 نف ــه مــرگ تنه ــه، منجــر ب خان

می شــود.

فصــل رسمــا، آلودگــی هــوا و تشــدید بیامری هــا 

درکودکان

بعضــی از بیاری هــا و نــوع ویروســی آن، در فصــل 

زمســتان افزایــش می یابنــد کــه رسمــا و آلودگــی هــوا 

بــه شــدت ایــن بیاری هــا می افزایــد. ســینه بغل، 

جملــه  از  ریــزش  و  تنفســی  بیاری هــای  زکام، 

ــی و  ــر آلودگ ــودکان در اث ــه ک ــت ک ــی اس بیاری های

رسمــا بــه آن مبتــال می شــود.

شــفاخانه ی  رییــس  یوســفزی،  نورالحــق  داکــر 

آغــاز  »بــا  می گویــد:  اندراگانــدی  طفــل  صحــت 

زمســتان و آلــوده شــدن هــوا، روزانــه ۶00 کــودک 

 50 کــه  می شــود  آورده  شــفاخانه  ایــن  بــه  بیــار 

درصــد ایــن کــودکان بــه بیاری هــای ســینه بغل، 

ــن  ــدید ای ــل تش ــه عام ــتند ک ــال اس ــزش مبت زکام و ری

اســت.« هــوا  رسدی  و   آلودگــی  بیاری هــا 

ــه، مــادر کــودک پنــج ســاله اســت، کودکــش  فرزان

ــت و  ــال اس ــینه بغل مبت ــاری س ــه بی ــت ب ــاه اس دو م

ــه اســت.  ــود نیافت ــوز بهب هن

ــت  ــود پش ــاه می ش ــرسم دو م ــد: »پ ــه می گوی فرزان

رس هــم مریــض می شــود و داکــران دلیــل آن را آلــوده 

ــودن هــوا می گوینــد.« ب

ــودکان  ــص ک ــار، متخص ــلیم مای ــد س ــر محم داک

در  آالینــده  ذرات  میــزان  چــه  هــر  کــه  می گویــد 

هــوا بیشــر باشــد، کار و فعالیــت ریه هــا دشــوارتر 

ــذب و  ــری را ج ــیجن بیش ــد اکس ــرا بای ــود؛ زی می ش

دی اکســید کربــن بیشــری را دفــع کنــد.

آلودگــی هــوا باعــث تحریک مجــاری هوایی و تشــدید 

ــود،  ــودکان می ش ــوص ک ــه خص ــراد ب ــان اف ــم در می آس

متــاس درازمــدت بــا هــوای حــاوی میــزان بیــش از حــد 

مجــاز آالینده هــا، باعــث بــروز برونشــیت مزمــن، بیــاری 

ــدید،  ــرر و ش ــای مک ــس، رسفه ه ــی نف ــه، تنگ ــن ری مزم

آب ریــزش چشــم، ســوزش و التهــاب می شــود.

کودکان کار در معرض جدی آسیب آلودگی هوا

احســان، ده ســاله و مجبــور اســت در خیابان هــای 

پالســتیک  روز  هــر  کابــل،  آلــوده  ای  و  پررسوصــدا 

بفروشــد تــا نــان و مــواد ســوخت خانــواده اش را تأمیــن 

کنــد.

او یکــی دیگــر از کــودکان قربانــی آلودگــی آب و 

هــوای کابــل اســت، حرف هایــش را تکــه تکــه از میــان 

هــوا  کــه  »به خاطــری  مکــرر می گویــد:  رسفه هــای 

ــر  ــول داک ــوم. پ ــض می ش ــر روز مری ــت، ه ــوده اس آل

ــی را  ــت زندگ ــن وضعی ــا همی ــدارام و ب ــم ن و دوا را ه

می گذرانــم.«

فقــر و تنگ دســتی از عواملــی اســت کــه باعــث 

ــن  ــتان ارزان تری ــل زمس ــهروندان در فص ــود، ش می ش

ســوخت را اســتفاده کننــد. بســیاری خانواده هــا از 

خانواده هایــی  و  اســتفاده می کننــد  ذغــال ســنگ 

ــوند  ــور می ش ــر، مجب ــل فق ــه دلی ــه ب ــتند ک ــم هس ه

پالســتیک، رابــر و ســایر زباله هــا را بســوزانند.

از  انــد،  مجبــور  آنــان  کــه  می گویــد  احســان 

زباله هــای پالســتیک، کاغــذ و رابــر بــرای گــرم کــردن 

خانــه اســتفاده کننــد. 

آخریــن آمــاری کــه وزارت صحــت عامــه اعــالم کــرده 

اســت نشــان می دهــد کــه در یــک هفتــه 8000 نفــر، 

بــه دلیــل آلودگــی هــوا بیــار شــدند کــه 1۷ تــن 

آنــان جــان باختنــد. مریض هــای کــه ۹0 درصــد آنــان 

کــودکان بودنــد.

غیــر  امــراض  کنــرل  رییــس  اروال،  حبیب اللــه 

ــودکان  ــد: »ک ــه، می گوی ــت عام ــاری در وزارت صح س

بــه خصــوص کــودکان کارگــر در معــرض ابتــال بــه 

ــوا  ــی ه ــر آلودگ ــه در اث ــد ک ــرار دارن ــی ق بیاری های

ــرگ  ــه م ــد ک ــان می ده ــا نش ــد. آماره ــود می آی به وج

و میــر کــودکان در اثــر بیاری هــای ناشــی از آلودگــی 

ــت.« ــر اس ــوا بیش ه

چرا کودکان؟

داکــر محمــد ســلیم مایــار می گویــد کــه کــودکان 

بــه دلیــل تعــداد تنفــس بیشــر نســبت به بزرگ ســاالن 

و همچنیــن قــد کوتــاه تــر، بیشــر در معــرض آلودگــی 

ســطحی هــوای محیطــی قــرار می گیرنــد.

ــان،  ــرام از وزن بدنش ــر کیلوگ ــه ازای ه ــودکان ب ک

تنفــس  بیشــری  هــوای  بزرگ ســاالن،  بــه  نســبت 

از  بیشــر  آن هــا  کــه  معنــا  ایــن  بــه  می کننــد. 

قــرار  آلودگــی هــوا  بزرگ ســاالن در معــرض خطــر 

دارنــد.

ــه طــور کامــل توســعه  ــوز ب ُشــش های کــودکان هن

ــه  ــی ب ــا زمان ــودکان تنه ــش های ک ــت. ُش ــه اس نیافت

طــور کامــل تکامــل مــی یابــد کــه بــه ســن نوجوانــی 

در  کــودکان  ُشــش های  کــه  جایــی  آن  از  برســند. 

ــموم  ــان س ــی ش ــتگاه تنفس ــت، دس ــل اس ــال تکام ح

و آالینده هــای بیشــری را جــذب می کنــد و بــرای 

مــدت طوالنی تــری در بــدن نگه مــی دارد. بــه همیــن 

دلیــل، آالینــده هــا بــر انــدام داخلــی کــودکان بیشــر 

تأثیــر می گــذارد و همچنــان رسعــت تنفــس کــودکان 

بیشــر از بزرگ ســاالن اســت کــه باعــث می شــود 

آن هــا ســموم زیســت محیطــی بیشــری را جــذب 

ــد. کنن

تاثیر آلودگی هوا بر رشد و سالمت کودکان

اثــر  آلودگــی هــوا فقــط روی دســتگاه تنفســی 

منی گــذارد، بلکــه دســتگاه عصبــی را نیــز تحــت تأثیــر 

قــرار می دهــد و در معــرض فلــزات ســنگین هــوا، مثــل 

بــر روی رشــد شــناختی کــودکان  رُسب، می توانــد 

ــد. ــذار باش تأثیرگ

کودکانــی کــه در معــرض آلودگــی هــوا اســتند، 

بــه احتــال زیــاد ُشش های شــان آســیب می بینــد 

و ظرفیــت ُشــش های کــودکان، نــه تنهــا در دوران 

کودکــی، بلکــه در دوران بزرگ ســالی نیــز کاهــش 

ــش  ــا )ُش ــت ریه ه ــال عفون ــن احت ــد. همچنی می یاب

هــا( نیــز افزایــش می یابــد.

ــرض  ــه در مع ــی ک ــد، کودکان ــار می گوی ــر مای داک

آلودگــی هــوا قــرار می گیرنــد، ممکــن اســت عمل کــرد 

ــد، فراینــد رشــد و توســعه ی  ریه های شــان کاهــش یاب

ــداد  ــن انس ــاری مزم ــه بی ــود و ب ــر ش ــش ها کُندت ُش

ریــه دچــار شــوند.

کــه  اســت  کــرده  اعــالم  گزارشــی  در  یونســف 

ــی،  ــی و غیرکالم ــوش کالم ــن ه ــتقیم بی ــه ی مس رابط

و  دانش آمــوزان  درســی  پاییــن  منره هــای  حافظــه، 

همچنیــن مشــکل های عصبــی آنــان  بــا تنفــس هــوای 

ــر  ــا آخ ــد ت ــا می توان ــن تأثیره ــود دارد و ای ــمی وج س

ــد. ــی مبان ــر باق عم

آلودگــی هــوا، ســالمت کــودکان را تحــت تأثیــر قــرار 

می دهــد، بســیاری از عوامــل آلودگــی هــوا، مــواد 

غذایــی، و ویروس هــا بــا یک دیگــر ارتبــاط دارنــد و 

ــد. ــدن وارد می کنن ــه ب ــی ب ــای منف اثره

مــوادی کــه از طریــق هــوای آلــوده وارد محیــط 

ــودی  ــث ناب ــه باع ــد ک ــی ان ــوند، دارای ترکیبات می ش

ــواد از  ــن م ــدن خواهــد شــد. ای ــف ب بافت هــای مختل

ــم،  ــاط چش ــدن، مخ ــاط ب ــت، مخ ــه، پوس ــق ری طری

ــده و  ــدن ش ــوارش، وارد ب ــتگاه گ ــی و دس ــوش، بین گ

باعــث تخریــب ســلول های بــدن می شــود.

اثــر  نفــر در   در جهــان ســاالنه هفــت میلیــون 

ــه  ــد ک ــت می دهن ــود را از دس ــان خ ــوا ج ــی ه آلودگ

۹0 درصــد آنــان در کشــورهای توســعه یافتــه اســتند.

ســازمان بهداشــت جهانــی اعــالم کــرده اســت کــه 

80 درصــد مــرگ و میــر زودرس ناشــی از آلودگــی 

و  قلبــی  عروقــی،  بیاری هایــی  دلیــل  بــه  هــوا، 

ــل  ــا، به دلی ــن مرگ ه ــد ای ــزی، 14 درص ــکته ی مغ س

عفونت هــای  و  ریــه  انســداد  مزمــن  بیاری هــای 

تنفســی و ۶ درصــد ناشــی از رسطــان ریــه اســت. 

قــر  کــودکان،  و  بــاردار  زنــان  ســال مندان، 

انــد. آلــوده  هــوای  آســیب پذیر 

آلودگی هوا و سالمت روان کودکان

بــه  بــر ســالمت جســمی،  آلودگــی هــوا عــالوه 

تأثیــر  کــودکان  به خصــوص  انســان ها  روان  و  روح 

ــتاد  ــناس و اس ــوی روان ش ــر غزن ــاری دارد. ظاه زیان ب

دانــش گاه می گویــد کــه آلودگــی هــوا، روی یادگیــری 

ــی  ــط زمان ــن رشای ــذارد؛ در ای ــر می گ ــوزان اث دانش آم

کــه هــوا آلــوده باشــد دانش آمــوزان بــه ســختی مترکــز 

می کننــد، عــالوه بــر آن، حالــت خســتگی و عصبانیــت 

ــار مــی آورد. ــه  ب ــرای کــودکان ب را ب

ــه،  ــورت گرفت ــکا ص ــه در امری ــی ای ک ــج بررس نتای

نشــان می دهــد، بیــن آلودگــی هــوا و کاهــش ســالمت 

بــه  روان کــودکان، رابطــه ی مســتقیم وجــود دارد؛ 

همیــن اســاس کودکانــی کــه در محله هــای محروم تــر 

زندگــی می کننــد، بیشــر از کودکانــی کــه در معــرض 

بــه  دارد  احتــال  می گیرنــد،  قــرار  هــوا  آلودگــی 

مشــکل های  اضطــراب و افرسدگــی دچــار شــوند.
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مــادر  اساســی  قانــون  ریشــه ای،  و  ســاده  برداشــتی  در 

قانون هــا اســت؛ یعنــی کــه در هــر جامعــه ای یــک قانــون 

ــادی  ــن ع ــار قوانی ــن در ش ــایر قوانی ــود دارد و س ــی وج اساس

ــه  ــد؛ ب ــار ان ــی ناچ ــون اساس ــت از قان ــه تبعی ــه و ب ــای گرفت ج

نحــوی کــه هیــچ قانونــی منی توانــد در مخالفــت بــا قانــون 

اساســی بــه تصویــب برســد.

ــی  ــی سیاس ــط مش ــردن خ ــخص ک ــرای مش ــوری ب ــر کش ه

و ارائــه ی شناســه ای از رابطــه میــان دولــت و شــهروندان و 

پیش بــرد ایــن رابطــه، ناچــار اســت قانونــی را بــه تصویــب 

برســاند کــه ایــن قانــون را بــه نــام قانــون اساســی یــاد می کننــد.

در افغانســتان قانــون اساســی بــرای نخســتین بــار در زمــان 

ــی  ــه ی اساس ــام  نظام نام ــر ن ــل 1302 زی ــه در 20 حم امان الل

ارکان  از  نفــر  هشــت صد  ســوی  از  افغانســتان  دولت علیــه 

دولــت و رسان قبیله هــا کــه امان اللــه در جالل آبــاد بــه نــام 

لویــه جرگــه فراخوانــده بــود، بــه تصویــب رســید. بــه اســاس ایــن 

قانــون بــرای نخســتین بــار در تاریــخ افغانســتان قــدرت شــاهی 

توســط قانــون و مؤسســه های سیاســی مثــل هیــأت وزرا، شــورای 

دولــت و محاکــم محــدود شــده و یــک رشــته از حقــوق سیاســی 

افــراد مثــل آزادی بیــان و نریه هــا یــا مصؤونیــت مســکن و 

ــد . ــن ش ــا تأمی ــت ارتباط ه محرمی

در افغانســتان بــه دلیــل بافت هــای قبیلــه ای و قوم محــور 

بــودن آن قانــون اساســی نیــز از ثبــات بــه دور بــوده کــه در 

ــتمین  ــال هش ــا ح ــه ت ــان امان الل ــتان از زم ــه ی آن افغانس نتیج

ــت. ــرده اس ــه ک ــی را تجرب ــون اساس قان

آن چــه مایــه ی خوش حالــی اســت، حرکــت رو بــه رشــد و میــل 

ــه دموکراســی در سلســله ی قانون هــای  ــه ی رســیدن ب بیارگون

ــون  ــه افغانســتان از نخســتین قان اساســی افغانســتان اســت ک

اساســی کــه پشــتیبان نظــام شــاهی بــود در آخریــن قانــون 

اساســی بــه نظــام جمهــوری رســیده اســت.

هشــتمین یــا آخریــن قانــون اساســی افغانســتان، در 14 

ــون  ــه ی قان ــی )لویه جرگ ــزرگ مردم ــس ب ــدی 1382در مجل ج

اساســی( بــه تصویــب رســیده و بــه تاریــخ ۶ دلــو هــان ســال از 

ســوی حامدکــرزی، رییس جمهــور انتقالــی افغانســتان توشــیح 

و بــه مرحلــه ی اجــرا گذاشــته شــد. ایــن قانــون اساســی در 12 

فصــل و 1۶2 مــاده تصویــب شــده اســت کــه دارای مقدمــه نیــز 

اســت. ایــن قانــون زمانــی در افغانســتان بــه تصویــب رســید کــه 

ــر ســلطه ی سیاســی- نظامــی و اقتصــادی غــرب  افغانســتان زی

بــه ویــژه امریــکا قــرار داشــت.

افغانســتان از یــک ســو بــرای جــذب کمک هــای غــرب و 

هم ســویی بــا منافــع و اهدافــی کــه آن هــا در افغانســتانی دنبــال 

ــی و  ــل دموکراس ــی مث ــای غرب ــود ارزش ه ــار ب ــد، ناچ می کردن

ارزش هــای حقــوق بــری را نیــز در قانــون جــا بدهــد و از ســویی 

هــم بــه دلیــل دینــی بــودن مــردم، تبعیــت از اســالم را نیــز بــه 

ــد؛  ــون اساســی بگنجان ــل در قان ــل تعدی ــر قاب ــوان اصــل غی عن

بــه همیــن دلیــل، در قانــون اساســی نافــذه،  دولــت افغانســتان 

مکلــف بــه رعایــت منشــور ملــل متحــد و احــرام بــه اعالمیــه ی 

ــی حقــوق بــر شــناخته شــده اســت و از ســویی هــم در  جهان

مــاده ی ســوم ایــن قانــون آمــده اســت کــه در افغانســتان هیــچ 

قانونــی منی توانــد خــالف باورهــای اســالمی بــه تصویــب برســد.

ــه  ــی ب ــی کنون ــون اساس ــوی قان ــه از ارزش ماه ــی ک تناقض

ــرده  ــه رو ک ــی رو ب ــکل حقوق ــا مش ــا آن را ب ــته و حت ــدت کاس ش

اســت؛ البتــه آن هایــی کــه در مرحلــه ی تســوید و تصویــب ایــن 

ــا  ــد، ی ــرده ان ــه پیــش ب ــد و ایــن کار را ب ــون نقــش داشــته ان قان

ایــن انــدازه فهــم حقوقــی نداشــته انــد و یــا هــم اهمیتــی بــه آن 

ــد. منــی داده ان

حــاال کــه حــرف از هفتــه ی قانــون اساســی پیــش آمــده 

اســت و همه ســاله از ایــن هفتــه در افغانســتان بــه ویــژه از 

ســوی نهاد هــای دولتــی بزرگ داشــت می شــود، بهــر اســت 

ــس از شــانزده  ــا پ ــه حت ــون ک ــن قان ــن بخش هــای ای از مهم تری

ــرد. ــاد ک ــت، ی ــه اس ــق نیافت ــای تطبی ــم ج ــوز ه ــال هن س

ــود دارد،  ــی وج ــون اساس ــن قان ــه در ای ــدی ای ک ــکل ج مش

ــه بــرای  بســته بــودن آن اســت؛ یعنــی مراحــل و رشایطــی ک

تعدیــل ایــن قانــون در خــود قانــون آمــده اســت مانــع از آن شــده 

اســت کــه ایــن قانــون بــا وجــود مشــکل هایی کــه دارد، نتوانــد 

ــه راحتــی تعدیــل شــود. ب

اشــراک  بــه  افغانســتان  اساســی  قانــون  تعدیــل  بــرای 

اعضــای شــوراهای ولســوالی نیــز نیــاز اســت؛ امــا پــس از 

شــانزده ســال از نافــد شــدن ایــن قانــون؛ از شــوراهای ولســوالی 

در کشــور خــری نیســت. ایــن در حالــی اســت کــه دولــت 

ــات شــوراهای ولســوالی اســت؛ امــا  ــه برگــزاری انتخاب مکلــف ب

ــت. ــده اس ــتا نش ــن راس ــچ کاری در ای ــدت هی ــن م در ای

ــور  ــی، رییس جمه ــون اساس ــاس قان ــه اس ــر ب ــوی دیگ از س

ــده ی  ــرار دارد و فرمان ــتان ق ــت افغانس ــه در رأس دول ــور ک کش

کل ارتــش کشــور نیــز اســت، بایــد از راه انتخابــات آزاد، شــفاف، 

ــود. ــاب ش ــی انتخ رسی و عموم

ــام حکومــت وحــدت  ــن حکومــت افغانســتان کــه ن ــا آخری ام

ملــی را بــه خــود گرفــت؛ در مخالفــت روشــن بــا قانــون اساســی 

ــون اساســی نهــاد ریاســت  ــه وجــود آمــده و خــالف قان کشــور ب

اجرائیــه نیــز در ســاختار تشــکیالتی دولــت اضافــه شــد.

فاتحــه ی قانــون اساســی در افغانســتان از هــان زمــان 

خوانــده شــد و پــس از آن اســت کــه هیــچ گاه منی تــوان از 

حکومــت خواســت رعایــت و تطبیــق قانــون اساســی را داشــت؛ 

ــد. ــود آم ــه وج ــی ب ــون اساس ــالف قان ــه خ ــی ک حکومت
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بقــراط، حکیــم بــزرگ یونــان کــه 

بــه پــدر علــم جدیــد در حــوزه ی 

طبابــت مشــهور اســت می گویــد: 

»پزشــک در مــورد بیــار مســؤول 

بیــاران  خــادم  پزشــکان  اســت. 

ــه  ــلوک رشافت مندان ــای س ــد معیاره ــد و بای ــود ان خ

ــه: »روش  ــاور دارد ک ــان ب ــد« او همچن ــت کنن را رعای

ــرای بیــار دیگــر  درمــان یــک بیــار ممکــن اســت ب

ــه  ــت آنچ ــبب او می گف ــن س ــه همی ــد؛ ب ــر نباش مؤث

بــرای یکــی غذاســت، ممکن اســت بــرای دیگــری زهر 

ــا ایــن ســخنان مشــهور بقــراط رشوع کــردم  باشــد« ب

تــا بپرســم آیــا جامعــه ی طبــی مــا در افغانســتان، بــا 

ــا  ــا واقع ــی دارد؟ آی ــی و هم خوان ــا نزدیک ــن آموزه  ه ای

پزشــکان مــا خــود را در برابــر بیــاران خــود مســؤول 

ــتان  ــی افغانس ــه ی طب ــا جامع ــد؟ آی ــادم می دانن و خ

ــا ســالمتی بیــار اســت،  ــه حقــوق بیــار کــه هان ب

بــه دور از هــر تعلقــی بــه عنــوان انســان می اندیشــد؟ 

ــؤولیت های  ــر مس ــا در براب ــران م ــدان کاری داک وج

شــان در برابــر بیــاران چگونــه اســت؟ آیــا واقعــا 

افغانســتان  طبــی  جامعــه ی  در 

انســانی  و  ســلوک رشافــت  مندانــه 

در برابــر بیــاران رعایــت می شــود؟ 

بی اعتــادی اجتاعــی نســبت بــه 

نشــأت  کجــا  از  پزشــکی  جامعــه ی 

آیــا زوال اخــالق پزشــکی،  گرفتــه؟ 

صدمــه  را  طبــی  جامعــه ی  اعتبــار 

ــتند  ــم نیس ــان ک ــت؟ بی گ ــزده اس ن

رشافت منــدی  و  گرانقــدر  داکــران 

بســامان  نــا  وضیعــت  درایــن  کــه 

امنیتــی- اقتصــادی افغانســتان، بــرای 

نجــات بیــاران شــان آمــاده ی هــر 

نــوع فــدا کاری انــد، بخاطــر انســانیت 

خادمــان  و  می تپــد  قلب شــان 

افغانســتان هســتند؛  مــردم  واقعــی 

بــاور دارم کــه ایــن برداشــت در مــورد 

ــان،  ــی؛ متخصص ــه ی طب ــام جامع مت

ــد  ــادق نخواه ــا، ص ــران، نرس ه داک

بــود کــه پیــش از پیــش ازایــن جمــع 

معــذرت می خواهــم؛ اما چشــم پوشــی 

ــی  ــکالت اجتاع ــایی ها و مش از نارس

نیــز وجــدان آدمــی را آرام منی گــذارد. 

ــود  ــی، خ ــه مفهوم ــراض ب ــد و اع نق

و  کجی هاســت  کــردن  اصــالح 

گروهــی  هیــچ  بــه  اهانــت  غــرض 

ــا  ــه ی خاطره ه ــان هم ــه بی ــته، ب ــن نوش ــت. درای نیس

ــاری  ــد بی ــتار چن ــوان پرس ــه عن ــا ب ــردازم؛ ام منی پ

کــه در دوســال اخیــر، در شــفاخانه های دولتــی و 

خصوصــی کابــل بــه دلیــل بیــاری همراهــی کــرده ام 

ــده ام  ــتان دی ــی افغانس ــه ی طب ــه در جامع ــه ک و آنچ

و فکــر می کنــم بیــاران و بیــارداران را بــه ســتوه 

مــی آورد و ملمــوس اســت می پــردازم.

رعایــت نکــردن حــق بیــامر: درخواســت اطالعات 

در مــورد محــل بســر، داکــر، مراحــل تشــخیص، 

تــداوی، هزینــه ی تــداوی، مدت و ســیر پیرفــت آن از 

جملــه ی حقــوق اولیــه ی بیــاران و وابســته گان درجــه 

اول آن هاســت کــه بیشــر داکــران و نهادهــای صحی 

درایــن مــورد، هیچ گونــه راهنایــی و معلومــات قبلــی 

را بــا بیــار یــا پرســتاران شــان رشیــک منی کننــد. در 

ــه ی  ــه بهان ــی، بیشــر داکــران ب شــفاخانه های دولت

ــق  ــار را، از ح ــات بی ــی و امکان ــای کاف ــنت ج نداش

بســری محــروم می کننــد؛ امــا در عیــن حــال در 

پــول،  دریافــت  بخاطــر  خصوصــی  شــفاخانه های 

ــد. ــل بســر را، بســری می کنن ــر قاب مریــض غی

ــتانی  ــران افغانس ــامر: داک ــه بی ــدادن ب ــوش ن گ

بارهــا  آنچــه  نیســتند،  خوبــی  شــنونده ی  بیشــر 

شــاهدش بــودم مروفیــت اضافــی داکــران در زمــان 

ــا  ــا بیــاران اســت. یــک داکــر همزمــان ب مالقــات ب

ــل خــود  ــد، در مبای ــا بیــار صحبــت می کن این کــه ب

از  بــا همــکار خــود قصــه  می کنــد،  متــاس دارد، 

ــدی و  ــن بع ــد و مراجعی ــوال می پرس ــی س ــار دوم بی

ــد. در عیــن وقــت،  ــی را چــک می کن نســخه های قبل

بــه بیــار نســخه ی طوالنــی می نویســد، بــی آن  کــه بــه 

 Patch« ــم ــاید فیل ــد! ش ــض را بفهم ــتی درد مری درس

Man« را دیــده باشــید، دقیقــا بــه شــیوه ی هــان 

داکــر- متخصصــی می مانــد کــه از مریــض خــود بــه 

دلیــل حواس پرتــی و توجــه بــه خــود بی خــر اســت، 

ــران  ــه داک ــنود و این گون ــار را منی ش ــای بی حرف ه

بیــار را، بیارتــر می ســازد. عــالوه بــر آن، بــرای 

دیــدن یــک داکــر انــدک صاحــب نــام و شــهرت، باید 

بــه قــول معــروف »از هفــت خــوان رســتم بگــذری« بــا 

ایــن حــال، او فقــط از مریــض می پرســد »چــه تکلیــف 

ــوش  ــه گ ــت ب ــار، وق ــای بی ــرای حرف ه داری؟« و ب

ــرای  ــد. ب ــرف زدن منی ده ــازه ی ح ــدارد و اج دادن ن

ــه  ــا ب ــد، ت ــان الزم باش ــاعت زم ــک س ــه ی ــاری  ک بی

همــه ی جوانــب بیــاری آن بحــث شــود و متــام نتایــج 

ــی 5  ــه 4 ال ــود را ب ــک ش ــتی چ ــات آن به درس معاین

دقیقــه خالصــه می کننــد کــه رضایــت بیــار حاصــل 

منی شــود و همچنــان بیــار بــه لحــاظ روانــی از 

ــود! ــن منی ش ــک مطم ــب پزش جان

انحصــار شــفاخانه های دولتــی بــرای فرســتادن 

بیشــر  شــخصی:  کلینیک هــای  بــه  بیــامران 

داکــر صاحبــان محــرم شــفاخانه های دولتــی را، 

بخــود و فامیــل خــود انحصــار کرده انــد. بیــاران 

را بــرای منافــع شــخصی خــود، بــه کلینیک هــای 

شخصی شــان راهنایــی می کننــد و تــداوی شــان را 

ــای  ــار، در کلینیک ه ــی از بی ــود جوی ــب س ــه موج ب

ایــن داکــران  بــرای  شخصی شــان مــداوا کننــد. 

دولتــی،  شــفاخانه های  در  طبابــت  کرســی  انــگار 

در حــد بخش هــای معلوماتــی تقلیــل می یابــد و از 

لبــاس ســفید و کرســی های ارزش منــد بــه نفــع خــود 

می کننــد.  تبلیــغ 

ــه  ــردن ب ــول ک ــخه  و مح ــنت نس ــط نوش • بدخ

ــرای  دوا فــروش شــخصی: بدخــط نوشــنت نســخه  ب

بیــاران از ســوی داکــران تقریبــا یــک امــر معمــول 

در میــان داکــران افغانســتانی اســت. نســخه های 

طوالنــی و بدخــط کــه بــه تعبیــر عــام »خــط شــیفری« 

میــان داکــر و دوا فروشان شــان اســت نیــز یکــی 

از تخطی هــای حــوزه ی پزشــکی اســت. این گونــه 

نســخه  ها تنهــا یــک مســأله را ثابــت می کنــد کــه 

بیــار از هیــچ جــای دیگــری به جــز دواخانه هــای 

شــخصی داکــران، ادویــه ی الزم را پیــدا کــرده نتوانند 

و بــه ایــن طریــق بــا قیمــت بلند تــر دواهــا را بخرنــد. 

طوالنــی  نســخه های  داکــران  ایــن،  از  گذشــته 

ــض شــا  ــال اگــر مری ــاران می نویســند، مث ــرای بی ب

از یک نــوع  بیــاری معــده داشــته باشــد، داکــر 

متــام  از  می کنــد،  تجویــز  کــه  قــرص  یــا  رشبــت 

ــه موجــود  ــه شــان ادوی رشکت هایــی را کــه در دواخان

اســت می نویســد و چنــد نــوع ادویه هــای مســکن 

ــاری  ــه بی ــی ب ــه ربط ــد ک ــخه  می کن ــز درج نس را نی

ــدارد. ــی ن اصل

پــر خطــر جلــوه دادن بیامری هــای کــم اهمیــت: 

بــه بیــاران نیــز راه دیگــری بــرای اســتفاده جویی 

ــت  ــدف آن بدس ــه ه ــت ک ــاران اس ــی بی ــا آگاه از ن

آوردن پــول بیــاران می توانــد باشــد. در یکــی از 

شــفاخانه های خصوصــی بــودم کــه یکــی از داکــران 

ــا ناراحتــی بــه همــکارش می گفــت: »رییــس مــرا از  ب

ــکارش  ــی هم ــرد؛ وقت ــراج ک ــفاخانه اخ ــن ش کار درای

او در جوابــش گفــت، رییــس  را پرســید،  دلیلــش 

بــه مــن می گویــد تــو هیــچ مریضــی را بــه بخــش 

ــه مــرف و معــاش  جراحــی منی فرســتی و مــا چگون

تــرا بــه چهــار پاکــت دوا پــوره کنیــم؟ و ادامــه داد آخــر 

ــردن  ــوره ک ــر پ ــه خاط ــور را ب ــض ج ــه مری ــن چگون م

اهــداف مالــی، بــه جراحــی بفرســتم مگــر مــا انســان 

ــتیم!« نیس

ــر از  ــی دیگ ــاوت: یک ــای متف ــخیص و تجویز ه تش

چالش هــای طبابــت بــرای بیــاران، تشــخیص ها 

وحــدت  اســت،  داکــران  متفــاوت  تجویزهــای  و 

ــک  ــاره ی ی ــفاخانه در ب ــر و دوش ــان دو داک ــر می نظ

بیــار وجــود نــدارد. یــک بیــار بــا یــک تکلیــف اگــر 

ــخیص  ــف تش ــد، 10 تکلی ــه کن ــر مراجع ــه 10 داک ب

بــه شــار داکرانــی  بیــار  یعنــی؛ درد  می شــود 

ــا در  ــت و حت ــرده اس ــه ک ــا مراجع ــه آن ه ــه ب ــت ک اس

بســا مــوارد هم مســلکان شــان، از نادرســتی و ناتوانــی 

ــود  ــد و خ ــخن می گوین ــاران س ــه بی ــی ب ــر قبل داک

ــث  ــه باع ــد ک ــوه می دهن ــر جل ــص و ممتازت را متخص

بی اعتــادی بیــار بــه داکــران می شــود. بــدون 

تردیــد، در چنیــن وضیعتــی، بســیاری از بیــاران 

از مراجعــه بــه داکــر پرهیــز می کننــد، چــرا کــه 

معتقدنــد داکــران از بابــت رنــج شــان بــا آن هــا 

ــرد. ــد ک ــم دردی نخواهن ه

متــداوم:  و  هزینــه  پــر  عکس برداری هــای 

بی ربــط  و  زیــاد  معاینــات  ســفارش 

بــه  نکــردن  توجــه  و  عایــد  بــرای 

ــات، وادار کــردن  ــن معاین نتیجــه ی ای

بیــاران بــه جراحی هــای غیــر الزم 

ــه  و قیمتــی، مجبــور ســاخنت بیــار ب

مراجعه هــای بعــدی و غیــر رضوری، 

ــای  ــودن بیاری ه ــار ب ــاس بی احس

ــی-  ــای تجارت ــاخته، نگاه ه ــک س پزش

بیــار،  از  بهره کشــی  و  اقتصــادی 

بیاری هــای  راز  محرمیــت  عــدم 

نادرســت،  تشــخیص های  بیــاران، 

مســؤول احســاس نکــردن داکــران 

در برابــر بیــار، برخــورد نادرســت کــه 

ــی در  ــراف اخالق ــی  و انح ــه تخط هم

جامعــه ی پزشــکی را موجب می شــود، 

ــکی  ــه ی پزش ــاد جامع ــا اعت ــه تنه ن

زده  صدمــه  مــردم  میــان  در  را  مــا 

ــت اســت  ــن عل ــه همی اســت؛ بلکــه ب

در  مــا  مریــض  صدهــا  روزانــه  کــه 

کشــور های همســایه جهــت تــداوی 

ــول  ــا پ ــتند و میلیون ه ــردان هس رسگ

ــی رود. ــا م ــب آن ه ــه جی ب

پاییــن بــودن کیفیــت دوا هــا: 

در مقایســه بــا قیمــت فروشــی ادویــه 

بــه بیــار، عــالوه بــر جامعــه ی طبــی، 

ــه  ــز صدم ــا را نی ــد گان دواه ــر و وارد کنن ــاد تاج اعت

می زنــد. ادویه هــای بی کیفیــت قاچــاق وارد شــده 

ــز آن توســط داکــران  از کشــورهای همســایه و تجوی

ــر  ــاران فک ــه بی ــت ک ــول اس ــز معم ــان نی و دوافروش

ــت.  ــار نیس ــالمتی بی ــران، س ــدف داک ــد ه می کنن

تشــخیص  قربانــی  زند گی هایــی  کــه  بســا  چــه 

ــروش  ــه باف ــارت پیش ــران تج ــه داک ــت نیم چ نادرس

باشــد،  بــازاری شــده  و  ایــن دواهــای بی کیفیــت 

ــی  ــام م ــردم ع ــه م ــت ک ــت اس ــن جه ــه همی ــاید ب ش

ــن اســت و نیم چــه  ــد: »نیم چــه مــال دشــمن دی گوین

ــان!« ــمن ج ــر دش داک

دوســتی دارم کــه همیشــه می گویــد: »رسبــازان 

ــان  ــند، طالب ــب می کش ــا مب ــا را ب ــردم م ــی م خارج

ــط و  ــا تشــخیص غل ــا انتحــار و داکــر افغانســتان ب ب

ــان  ــاوت ش ــا تف ــند، تنه ــتانی می کش ــای پاکس دواه

ایــن اســت کــه اولــی و دومــی رایــگان می کشــد؛ ولــی 

ــرد« ــن کار می گی ــرای ای ــم ب ــول ه ــومی پ س

انســانی ســنجیده  ارزش هــای  درجامعــه ی  کــه 

منی شــود، بیــار بــه عنــوان انســان حرمــت گذاشــته 

منی شــود و همــه ی ارزش هــا بــه مقــدار پولــی کــه در 

جیــب داری خالصــه می شــود؛ حتــا در نــزد آنهای کــه 

بــه قول بقــراط حکیم، مســؤول ســالمتی افــراد جامعه 

ــت از انحــراف اخالقــی در  ــن همــه حکای هســتند. ای

بخــش طبابــت و جامعــه ی طبــی دارد. شــاید بی جــا 

نیســت کــه بگوییــم در چنیــن جامعه یــی صحــت 

ــر  ــن ب ــت و م ــت اس ــروت صح ــه ث ــت بلک ــروت نیس ث

ایــن وضعیــت معرضــم، ســخت معرضــم!

افغانستان4 مهاجران  روایت 

مصــداق  درازتــر،  پــا  از  دســت 

افغانســتانی  مهاجــران  بازگشــت 

بــه رسزمیــن مــادری شــان اســت. 

هــزاران  بــا  کــه  خانواده هایــی 

در  زندگــی  از  دســت  آرزو  و  امیــد 

افغانســتان می کشــند و دل خــوش 

ــه  ــری ب ــای دیگ ــر در جغرافی ــی به ــه زندگ ــد ب می کنن

افغانســتان.  جــز 

زندگــی در جغرافیایــی کــه جنــگ در آن نباشــد، 

ــرم آن  ــهروند مح ــرگ ش ــه م ــی ک ــی در جغرافیای زندگ

نباشــد؛ جغرافیایــی کــه فرزنــدان مــان از ابتدایی تریــن 

حقــوق اولیــه ی زندگــی برخــوردار باشــند. بــه آســودگی 

ــد و  ــب برون ــه مکت ــوده ب ــال آس ــا خی ــند و ب ــس بکش نف

نوجوانــی،  کودکــی،  و  کننــد  رشــد  بخواننــد،  درس 

حــاال  بگذارنــد.  رس  پشــت  را  میان ســالی  و  جوانــی 

ــتانی  ــر افغانس ــر مهاج ــرای ه ــد ب ــا می توان ــن جغرافی ای

ــتان.  ــز افغانس ــه ج ــد ب ــی باش جغرافیای

آمــار بازگشــت مهاجران افغانســتانی در ســال 201۹ 

از کشــورهای مهاجرپذیــر، آمــار جالبــی اســت؛ بــه طــور 

ــه انــدازه ای  ــه تنهایــی ب مثــال ترکیــه در ســال 201۹ ب

شــهروندان افغانســتان را بازداشــت کــرده اســت کــه در 

جریــان 10 ســال ) 2005 تــا 2014( بازداشــت نکــرده 

ــهروند  ــزار ش ــد ه ــش از دوص ــی در 201۹ بی ــود؛ یعن ب

افغانســتان را بازداشــت و بیــش از شــصت هــزار نفــر را 

دیپــورت کــرده اســت.

اخیــر،  ســال  دو  در  چــرا  ترکیــه  کــه  ایــن 

افغانســتانی ها را هــدف قــرار داده اســت، تفســیرش 

می توانــد ایــن باشــد کــه در واقــع ترکیــه بــه عنــوان 

افغانســتانی  مهاجــران  ورود  دروازه ی  کــه  کشــوری 

بــه اتحادیــه ی اروپــا اســت، بــا دســتور مســتقیم از 

بازگشــت  مأموریــت  اروپــا  اتحادیــه ی  کشــورهای 

مهاجــران افغانســتانی را بــر عهــده گرفتــه اســت و ایــن 

کــه دیگــر بــه راســتی اتحادیــه ی اروپــا و ترکیــه ظرفیــت 

نــدارد.  را  افغانســتانی  مهاجــر  تعــداد  ایــن  پذیــرش 

از ســوی دیگــر ایــن تفســیر می توانــد ایــن گونــه هــم 

ــهروند  ــزار ش ــی دوصده ــداد یعن ــن تع ــه ای ــر ب ــد اگ باش

ــتند و وارد  ــان می گذش ــه و یون ــرز ترکی ــتان از م افغانس

خــاک کشــورهای اتحادیــه ی اروپــا می شــدند، حــاال بــه 

نحــوی می تــوان گفــت تنهــا در ســال 201۹ در حــدود 

دو درصــد از جمعیــت افغانســتان در اروپــا ســاکن شــده 

ــک  ــوس ی ــد از نف ــن درص ــی ای ــا جابه جای ــود و طبیعت ب

ــی  ــای متفاوت ــود پیامده ــراه خ ــه هم ــد ب ــور می توان کش

را هــم بــرای جامعــه ی میزبــان و هــم جامعــه ی مهاجــر 

داشــته باشــد؛ تأثیراتــی چــون تغییــر فرهنــگ، اقتصــاد، 

ــه ی  ــات اولی ــود امکان ــت، کم ب ــرم و جنای ــنت ج ــاال رف ب

بهداشــتی، َمســکن و ... کــه هــر کــدام می توانــد در 

صــورت عــدم مدیریــت، تبدیــل بــه یــک بحــران در 

جامعــه ی میزبــان شــود. روبــه رو شــدن یــک جامعــه بــا 

ــت  ــی، در صــورت عــدم مدیری ــن معضــالت مدیریت چنی

ــرای هــر  ــر و دردرسســاز ب بحــران، چالش هــای نفس گی

ــود.  دولتــی خواهــد ب

حــال اگــر ترکیــه  چنیــن ســد مقاومــی را بــر رس 

ایجــاد  خــود  مرزهــای  در  افغانســتانی  مهاجــران  راه 

کــرده اســت، نقــش حکومــت افغانســتان در داخــل 

برجســته  مهاجــران  بازگشــت  بحــران  مدیریــت  بــا 

می شــود کــه متأســفانه در داخــل افغانســتان تــا کنــون 

ــتان و  ــت افغانس ــه حکوم ــم ک ــوده ای ــن نب ــاهد ای ــا ش م

ایــن حجــم  توانایــی ســازمان دهی  وزارت مهاجــران، 

از بازگشــت مهاجــرت دیپورت شــده ی افغانســتانی از 

ــا برنامه هــای در  ــا بتواننــد ب ترکیــه را داشــته باشــند و ی

دســت داشــته ی خــود ایــن وضعیــت را مدیریــت کننــد. 

آمــار در ســال 201۹ نشــان می دهــد کــه حــدود 

ــار  ــتانبول گرفت ــی در اس ــر قانون ــوی غی ــزار پناه ج ۹5ه

ــدند. ش

ــهر  ــرت ش ــمی اداره ی مهاج ــایت رس ــالم س ــق اع طب

اســتانبول، در ســال 201۹ تعــداد ۹4 هــزار و 531 

ــن  ــت. ای ــده اس ــتگیر ش ــدرک دس ــدون م ــوی ب پناه ج

ــو  ــزار و 183 پناه ج ــدود 10ه ــال 201۶ ح ــم در س رق

بــوده اســت. در ایــن گــزارش هم چنیــن ذکــر شــده 

ــه  ــق ب ــده متعل ــتگیر ش ــان دس ــرین پناه جوی ــه بیش ک

پناه جویــان افغانســتان بــوده اســت.

ایــن آمــار در پایــان ســال 201۹ در حالــی نــر شــد 

کــه وزیــر امــور مهاجــران افغانســتان هشــدار داده بــود، 

اگــر جلــو افزایــش ناامنی هــا در ایــن کشــور گرفتــه 

نشــود، مــوج جدیــد مهاجــرت رخ خواهــد داد و هــزاران 

ــرد.  ــد ب ــاه خواهن ــارج پن ــه خ ــگ ب ــی از جن آواره ی ناش

سیدحســین عاملــی بلخــی، در مراســم روز جهانــی 

مهاجــرت در کابــل بــا بیــان ایــن کــه افغانســتان بــا 

ناامنــی شــدید مواجــه اســت و هنــوز زمینــه ی بازگشــت 

ــه ایــن کشــور فراهــم نیســت،  ــان و مهاجــران ب پناه جوی

ــتان  ــان افغانس ــان پناه جوی ــورهای میزب ــه کش ــت ک گف

ــه ی بیشــری  ــا حوصل ــش مهاجــران ب ــه پذیری نســبت ب

ــد. ــد برخــورد کنن بای

ــون  ــار میلی ــش از چه ــته، بی ــال گذش ــج س ــی پن ط

هــزار   500 حــدود   ،201۹ ســال  در  در  و  پناه جــو 

نفــر بــه افغانســتان بازگشــته  انــد کــه بیشــر آن هــا 

در ایــران و پاکســتان اقامــت داشــته انــد و ایــن بــه 

معنــای بازگشــت بــه خانــه ی اول بــرای متــام مهاجــران 

اســت. افغانســتانی 

فرزندان زمین

بازگشتمهاجران؛
بازگشتبهخانهیاول

حسن ابراهیمی

سخی محسن

زوال اخالق درمانی در جامعه ی پزشکی افغانستان

انحصار شفاخانه های دولتی برای فرستادن بیامران به کلنیک های شخصی: 

بیشرت داکرت صاحبان محرتم شفاخانه های دولتی را، بخود و فامیل خود انحصار 

کرده اند. بیامران را برای منافع شخصی خود، به کلینیک های شخصی شان 

راهنامیی می کنند و تداوی شان را به موجب سود جویی از بیامر، در کلینیک های 

شخصی شان مداوا کنند. برای این داکرتان انگار کرسی طبابت در شفاخانه های 

دولتی، در حد بخش های معلوماتی تقلیل می یابد و از لباس سفید و کرسی های 

ارزش مند به نفع خود تبلیغ می کنند.
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اشــاره: علی مــدد رضوانــی، شــاعر 

مهاجــر افغانســتانی از جملــه افــرادی 

انجــام کارهــای  بــا وجــود  کــه  اســت 

بــا  داشــنت  کار  و  رس  و  ســاختامنی 

ســنگ و بّنایــی، شــعر هــم می رسایــد و 

برگزیــده ی جشــنواره های مختلفــی از جملــه جشــنواره ی 

ســال  متولــد  وی  اســت.  شــده  پارســی«  »قنــد  شــعر 

کــه  اســت  غزنــی  والیــت  در  شمســی  هجــری   1357

ــرای  ــه ایــران مــی رود و ب پــس از مهاجــرت از افغانســتان ب

ــود  ــغول  می ش ــاختامنی مش ــای س ــه کاره ــاش ب ــرار مع ام

ــن شــاعر  ــع شــعر هــم دارد. اشــعار ای ــار آن طب کــه در کن

افغانســتانی در رابطــه بــا ســختی های زندگــی در مهاجــرت 

ــال«  ــران دارد؛ »لی ــکالت مهاج ــه مش ــی ب ــه نگاه ــت ک اس

یکــی از رسوده  هــای رضوانــی اســت کــه در برنامه هــای 

ــران و افغانســتان  ــا اســتقبال شــاعران ای ــی مختلــف ب ادب

ــت. ــده اس ــه رو ش روب

صبح کابل: در ابتدا از خود تان بیشر بگویید؟

رضوانــی: مــن علی مــدد رضوانــی متولــد ســال135۷ 

والیــت غزنــی ولســوالی مالســتان اســتم. 13 یــا 14ســاله بــودم 

ــا ســطح چهــار در حــوزه ی  کــه از افغانســتان مهاجــر شــدم. ت

علمیــه ی قــم درس خوانــدم. بعــد تــرک تحصیــل کــردم.  

کارگــر ســاختان شــدم بعــد ارتقــا پیــدا کــردم؛ بنــا شــدم، بعــد 

پیــان کار ســاختان شــدم در تهــران. شــعر را هــم  از اواخــر 

ســال ۷۹ یــا 80 جــدی پیگیــر شــدم. اولیــن جلســه ی شــعر و 

نقــد شــعر را هــم کــه در آن اشــراک کــردم، جلســاتی بــود کــه 

محمدرشیــف ســعیدی آن ســال ها در قــم برگــزار می کــرد و 

اولیــن اســتاد مــن هــم بــه نوعــی می شــود گفــت کــه ایشــان 

بودنــد؛ امــا در کنــارش ســلان علی ذکــی خیلــی بــه مــن 

کمــک کــرد کــه بتوانــم در جلســات شــعر بــه صــورت متــداوم 

حضــور پیــدا کنــم. 

صبح کابل: از آثار چاپ شده ی تان بگویید؟

ــاپ دارم  ــاده ی چ ــزل آم ــه غ ــک مجموع ــن ی ــی: م رضوان

کــه ســال گذشــته قصــد چــاپ آن را داشــتم. آن ســال ها کــه 

ــه چــاپ آن  ــم ب ــود، تصمی ــران ب محمد حســین محمــدی در ای

ــی  ــم و نگاه ــاپ کتاب ــادن در چ ــر افت ــا تأخی ــا ب ــتم، ام را داش

ــا  ــی دارد، ب ــاب و کتاب خوان ــازار کت ــه ب ــفته ای ک ــازار آش ــه ب ب

خــودم فکــر می کنــم بهــر هــان کــه چــاپ نکنــم. همیــن کــه 

دوســت داران شــعر بــه صــورت پراکنــده چنــد شــعری از مــن بــه 

یــاد دارنــد، بــرای مــن کافــی باشــد.

صبــح کابــل: شــا از رشوع رسودن شــعر تــان در قــم 

ــی  ــع اســتم، چهره های ــی کــه مــن مطل ــا آن جای ــد ت ــاد کردی ی

هاننــد شــا، رشیــف ســعیدی، ســید نــادر احمدی، ســیدرضا 

ــه  ــوزه ی علیم ــه از دل ح ــتید ک ــاعرانی اس ــدی و .... ش محم

ــد،  ــعر آوردی ــه ش ــر روی ب ــورت تخصصی ت ــه ص ــتید و ب برخاس

ایــن تغییــر، ریشــه در چــه داشــت و چطــور حــوزه پــای  تــان را 

بــه شــعر کشــاند؟

رضوانــی: یــک نکتــه ای را در اول بایــد بــه آن اشــاره داشــته 

باشــم و آن ایــن کــه حــوزه مخالــف شــعر نبــود و می تــوان گفــت 

کــه حــوزه ی علمیــه بســر مناســبی را بــرای پــرورش شــعر 

مهاجــرت فراهــم کــرد. شــعر مهاجــرت کــه در ادبیــات فارســی 

جریــان قــوی آن ســال ها بــود، هــم در حــوزه ی علمیــه شــکل 

ــام  ــه ن ــی ک ــان چهره های ــا ه ــود و ب ــعر ب ــوق ش ــت و مش گرف

بردیــد در کنــار چهره هــای دیگــر مثــل ســید ابوطالــب مظفری، 

ســید فضل اللــه قدســی، قنرعلــی تابــش و... شــعر مهاجــرت 

شــکل و شــایل جــدی ای را بــه خــود گرفــت و بحــث در ایــن 

جــا بــود کــه در آن ســال ها همــه ی مهاجــران افغانســتان اگــر 

می خواســتند باســواد شــوند، چــون در دیگــر مکان هــا امــکان 

ــده  ــع ش ــه جم ــوزه ی علیم ــه در ح ــود، هم ــدن نب درس خوان

ــم.  ــا درس می خواندی ــم و آن ج بودی

ــم،  ــم و بدانی ــی را بفهمی ــات فارس ــتیم ادبی ــر می خواس اگ

بایــد طلبــه می شــدیم و در دیگــر نهادهــا هــم کــه مــردم 

یــا رشایــط حضــور نداشــتند و یــا متایــل بــه حضــور در آن 

ــه درس  ــرو« در حــوزه ی علمی ــه طــور »هزاره ب ــا و همــه ب نهاده

می خواندیــم؛ امــا بعدهــا مــن بــه مــرور زمــان درک کــردم کــه 

نــه مــن بــه درد حــوزه می خــورم و نــه حــوزه بــه درد مــن و 

ــردم.  ــل ک ــرک تحصی ــه ت ــد ک ــن ش همی

صبــح کابــل: می خواهــم اشــاره ای بــه شــعر مهاجــرت 

ــرت  ــعر مهاج ــل ش ــدام نس ــه ک ــق ب ــا متعل ــم. ش ــته باش داش

اســتید و کــدام نســل موفق تــر بــوده اســت؟

ــن  ــم، م ــک کنی ــه تفکی ــل بندی ک ــاظ نس ــی: از لح رضوان

ــه نســل ســوم شــعر مهاجــرت اســتم؛ امــا قوی تریــن  متعلــق ب

و مهم تریــن نســل شــعر مهاجــرت هــان نســل اول شــعر 

مهاجــرت افغانســتان بــوده اســت کــه می شــود گفــت آن 

ســال ها شــعر معــارص ایــران هــم تحــت تأثیــر نســل اول شــعر 

ــش را  ــوان تأثیرات ــه  می ت ــت ک ــوده اس ــتان ب ــرت افغانس مهاج

ــد.  ــا امــروز دی ت

همیــن کــه محمــد کاظــم کاظمــی می آیــد، یکــی از دبیــران 

شــعر دهــه ی فجــر ایــران می شــود و ابوطالــب مظفــری رییــس 

یــا محســن  و  ایــران می شــود  در  فارســی زبانان  دفــر کل 

ســعیدی داور جشــن واره شــعر فجــر می شــود؛ از تأثیرگــذاری 

نســل اول شــعر مهاجــرت اســت. 

صبــح کابــل: چقــدر در ایــن تأثیرگــذاری نقــش ایــران بــه 

ــن  ــا ای ــت و ی ــر دانس ــوان مؤث ــان را می ت ــور میزب ــوان کش عن

ــت؟  ــا می گرف ــتانی رسمنش ــاعران افغانس ــود ش ــدرت از خ ق

رضوانــی: در ایــن جــا خــوب اســت کــه بــه عنــوان قدردانــی 

یــادی کنــم از  فــردی کــه نقــش مهمــی در معرفــی نســل اول 

شــعر مهاجــرت داشــته و  چهــره ای اســت کــه دوست داشــتنی 

کنیــم.  فرامــوش  را  او  نبایــد  افغانســتانی ها  مــا  و  اســت 

ــت  ــران اس ــینی در ای ــه حس ــید عبدالل ــر س ــره داک ــن چه ای

ــاعر  ــوان ش ــه عن ــار او ب ــن ب ــی را اولی ــم کاظم ــه  محمدکاظ ک

ــه  ــه ب ــد ک ــم بودن ــی ه ــر نهادهای ــت و دیگ ــرده اس ــف ک کش

شــعر مهاجــرت کمــک فراوانــی کــرده و بســر را بــرای ادبیــات 

مهاجــرت افغانســتان مهیــا کــرده انــد؛ هاننــد حــوزه ی ادبــی 

هــری کــه بیســت ســال اســت مــا جلســات هفتگــی داســتان 

و شــعر و نقــد و حتــا جشــن واره ی قنــد پارســی را در ایــن نهــاد 

برگــزار می کنیــم. 

ــل دوم  ــل اول و نس ــن نس ــا بی ــر ش ــه نظ ــل: ب ــح کاب صب

ادبیــات مهاجــرت یــک شــکاف مضمونــی و محتوایــی در آثــار 

دیــده نشــد و ایــن کــه نســل دوم مهاجــرت بیشــر بــه ادبیــات 

ــاورد؟  ــتانی روی نی داس

کــدام  هــر  دارم.  متفاوت تــری  دیــدگاه  مــن  رضوانــی: 

ــل  ــا در نس ــد و حت ــام دادن ــان را انج ــود ش ــل ها کار خ از نس

مــا چهره هــای مطرحــی چــون محمدبشــیر رحیمــی،  دوم 

ضیــا قاســمی، ســیدرضا محمــدی، زهــرا حســین زاده، رشیــف 

ــاوت کــه  ــدک تف ــا ان ــا ب ــم؛ ام ســعیدی و زهــرا زاهــدی را داری

ایــن نســل از روایت هــای جنــگ و وطنــی مــان دور شــدند 

آن  از  و  آوردنــد  روی  عاشــقانه رسایی  بــه  بیشــر  کمــی  و 

ــم  ــی ه ــار ادب ــات و آث ــدند، ادبی ــی دور ش ــدی بوم دغدغه من

کمــی »سوســول بازی« تــر شــد. 

امــا در ایــن کــه ادبیــات داســتانی جریــان حاکــم ادبیــات 

ــرت  ــات مهاج ــوم ادبی ــل س ــوان در نس ــد را می ت ــرت ش مهاج

افغانســتان بســط داد و حــاال هــم همیــن اســت کــه امــروز در 

مشــهد، تهــران، قــم، اصفهــان و در مراکــز شــعر مهاجــرت در 

ایــران دیــده می شــود کــه تعــداد بیشــری داســتان نویس 

ــد.  ــور دارن ــی حض ــای ادب ــاعر در برنامه ه ــه ش ــبت ب نس

صبــح کابــل: مــا در ادبیــات مهاجــرت افغانســتان شــاهد 

ــاعران و  ــن ش ــم. هیم ــم بودی ــر ه ــیع دیگ ــرت وس ــک مهاج ی

داســتان نویس های افغانســتان کــه تــا آن ســال در ایــران 

ــاره روی بــه مهاجــرت بــه اروپــا و  ــد بــه یــک ب مهاجــر بودن

تأثیراتــی  ایــن مهاجــرت چــه  آوردنــد؛  اســرالیا  و  امریــکا 

داشــت و تــا چــه حــد توانســت کــه ادبیــات افغانســتان را بــه 

ــد؟ ــی کن ــان معرف جه

یــک  دچــار  افغانســتان  مهاجــرت  ادبیــات  رضوانــی: 

مهاجــرت درونــی دیگــر در آن ســال ها شــد و بــا مشــکلی 

ــل  ــا حداق ــت م ــه داش ــام ترجم ــه ن ــتان ب ــات افغانس ــه ادبی ک

امیــدوار بودیــم کــه ایــن چالــش از فــراروی ادبیــات افغانســتان 

برداشــته شــود؛ امــا چهره هایــی مثــل ســیدنادر احمــدی و 

ــر  ــدی و  دیگ ــم احم ــی، مری ــه ابراهیم ــوی، محبوب ــاس عل الی

شــاعرانی کــه بــه نقــاط مختلــف اروپــا و جهــان ســفر کردنــد، 

نتوانســته انــد فعالیتــی مثــل گذشــته داشــته باشــند و یکــی از 

افســوس های مــن در ایــن بــاره هانــا الیــاس علــوی بــود کــه 

کاش بــه اســرالیا منی رفــت. اگــر او در ایــران می بــود، حتــا 

ــم.  ــون از او بخوانی ــا کن ــی را ت ــعرهای خوب ــتیم ش می توانس

صبــح کابــل: نکتــه ی قابــل تعمــق همیــن جــا اســت؛ 

ــتانی  ــات داس ــرت ادبی ــوج مهاج ــن م ــا ای ــه ب ــد ک ــور ش چط

افغانســتان مثــل محمدحســین محمــدی، جــواد خــاوری، 

ــرسو  ــان، خ ــارف فرم ــینی، ع ــد حس ــلطان زاده، خال ــف س آص

ــات  ــه ادبی ــود ب ــی از خ ــه ی خوب ــت کارنام ــی، و ... توانس مان

جهــان معرفــی کنــد و در واقــع می تــوان گفــت کــه شــعر 

افغانســتان هم چنــان در جهــان مهجــور مانــده اســت؟ 

ــاورم کــه در دهــه ی اخیــر  ــر ایــن ب رضوانــی: مــن در کل ب

ــه در  ــتان بلک ــه افغانس ــص ب ــا مخت ــه تنه ــی، ن ــات فارس ادبی

ایــران و بــه صــورت عمــوم در حــوزه ی ادبیــات فارســی، ادبیــات 

ــرای رشــد داشــت و  داســتانی مجــال بهــر و فرصــت الزم را ب

اقبــال عمومــی یافــت. 

چــرا  کــه  اســت  جــا  ایــن  مــن  ســؤال  کابــل:  صبــح 

نتوانســتیم در حــوزه ی شــعر در دهــه ی اخیــر حــرف جــدی ای 

را در ادبیــات جهــان داشــته باشــیم.

رضوانــی: ایــن کــه چــرا مــا نتوانســته ایــم شــعر افغانســتان 

را بــه جهــان معرفــی کنیــم، شــاید بــه ایــن خاطــر اســت کــه تــا 

ــن کار  ــرای ای ــم ب ــه گان ــم و ب ــای الزم را نکرده ای ــوز کاره هن

نیــاز بــه وقــت بیشــری داریــم و مــن می توانــم خوش بیــن 

باشــم بــه شــعر افغانســتان بــرای ترجمــه شــدن در ســال های 

آینــده و یــک مشــکل دیگــر ایــن اســت کــه تــا هنــوز مــا 

ــکل  ــن مش ــم و ای ــان را منی فهمیدی ــان جه ــم زب ــان ه خودم

ــا امــروز اســت. مــان ت

صبــح کابــل: شــا از زبــان جهــان حــرف بــه میــان آوردیــد؛ 

امــا مــا در  افغانســتان شــاهد آن هــم بودیــم که شــاعرانی بودند 

چــون زبــان جهــان را بلــد بودنــد، شــعر جهــان را ترجمــه کــرده 

و بــه نــام خــود بــرای مخاطــب عرضــه کردنــد و ایــن مشــکل در 

کجاســت؟ آیــا مخاطــب ســطح ســوادش پاییــن اســت یــا شــاعر 

تــا ایــن حــد مخاطــب را دســت کــم گرفتــه اســت؟ 

بــه  می تــوان  شــد  یــاد  کــه  چیــزی  ایــن  از  رضوانــی: 

نــام رسقــت ادبــی یــاد کــرد و متأســفانه افغانســتان یکــی 

از رسزمین هایــی اســت کــه رسقــت ادبــی در آن بــه قــدری 

مشــهود اســت کــه می تــوان گفــت ایــن نــوع رسقــت ادبــی یــک 

آفــت اســت؛ ایــن زننــده اســت و در واقــع منی دانــم مشــکل در 

ــا حســاس نبــودن  کجــا اســت؟ در کم ســوادی شــاعر اســت ی

مخاطــب؛ امــا بایــد بگویــم در داخــل افغانســتان روایــت چیــز 

دیگــری اســت و ایــن کــه شــعر در داخــل برعکــس بیــرون 

کــم کار نیســت و این جــا داســتان کم کارتــر ازشــعر اســت. 

صبــح کابــل: خــوب بیاییــد کمــی از شــعر لیــال حــرف 

بزنیــم. شــعر لیــال را در دوره ی چهــارم جشــن واره ی شــعر قنــد 

ــا را  ــا ش ــم خیلی ه ــروز ه ــا ام ــنیدیم و ت ــا ش ــی از ش پارس

ــال  ــعر لی ــه ش ــد ک ــه ش ــد؛ چ ــعر می شناس ــن ش ــام همی ــه ن ب

مشــخصه ی علی مــدد رضوانــی شــد؟

ــی  ــد پارس ــن دوره ی قن ــال را در چهارمی ــعر لی ــی: ش رضوان

ــودن در  ــر ب ــان مهاج ــم زب ــل زخ ــعر حاص ــن ش ــدم و ای خوان

ــام لیــال  ــه ن ــود. مــن خواهرزنــی ب ایــران و زندگــی در غربــت ب

دارم کــه یــادم اســت روزی بــا اوضــاع آشــفته و زبانــی کــه حــرف 

ــه  ــت ک ــر اس ــال مهاج ــت و رشوع »لی ــه برگش ــه خان ــی زد، ب من

ــوم  ــد معل ــزد و بع ــرف ن ــال آن روز ح ــد. لی ــد« ش ــی منی زن حرف

شــد کــه دوســتانش افغانســتانی بودنــد و مهاجــر بــودن او 

ــا  ــن ب ــت. م ــفته اس ــن آش ــه چنی ــد ک ــیده ان ــش کش ــه رخ را ب

دیــدن لیــال کــه منــاد غربــت مهاجــران افغانســتان بــود، آن روز 

ســاعت ها راه رفتــم تــا ایــن شــعر را نوشــتم و لیــالی آن شــعر تــا 

هنــوز ســکوت کــرده؛ امــا آن لیــال امــروز در گوشــه ای از جهــان 

ــد.  ــا حــاال حــرف می زن هســت کــه مطمئن

ــا  ــی ش ــی در زندگ ــه تأثیرات ــال چ ــعر لی ــل: ش ــح کاب صب

داشــت؟ 

رضوانــی: بــه هــر حــال ایــن شــعر مســیر رسودن و کار 

ادبــی مــن را دچــار تغییــر کــرد و در آن رشایــط بازخوردهایــی 

کــه خوانــش ایــن شــعر در جشــن واره ها و در میــان مخاطبــان 

داشــت، شــاری از آن حــال مــن را بــه مراتــب بهــر ســاخت و 

رسودنــش بــه مــن کمــک کــرد. 

ــای  ــم زبان ه ــل زخ ــعر حاص ــن ش ــوب ای ــل: خ ــح کاب صب

ــن را  ــرست ای ــی ح ــود و گاه ــران ب ــه در ای ــی مهاجرگون زندگ

نخوردیــد کــه کاش مهاجــر منی شــدید و در افغانســتان باقــی 

می ماندیــد و ایــن طــوری شــاید کارنامــه ی پربارتــر ادبــی 

می داشــتید؟

ــال دور از  ــه 2۶ س ــن ک ــرای م ــال ب ــر ح ــه ه ــی:  ب رضوان

وطنــم بــودم، از آرام گاه مــادرم دور بــودم، ایــن حــرست، هانــا 

حــرست وطــن را می گویــم، برایــم یــک حــرست همیشــگی 

ــود  ــی خ ــفر قبل ــن در س ــت. م ــم اس ــش ه ــن اآلن ــود و همی ب

نتوانســته ام بــه شــیرداغ -زادگاهــم- بــروم و دوســت دارم کــه در 

ایــن ســفر بتوانــم بــروم؛ امــا بــرای شــاعر شــدن ایــران بــه مــن 

کمــک بســزایی کــرد و مبحــث زخــم زبان هــا کــه بــرای همــه ی 

مهاجــران افغانســتانی بــوده اســت و متــام مهاجــران تجربــه ی 

مشــرکی از زخــم زبــان ایرانیــان دارنــد. 

ــه ی  ــران خان ــی از مدی ــوان یک ــه عن ــا ب ــل: ش ــح کاب صب

ادبیــات افغانســتان و هیأت مدیــره ی جشــن واره ی قنــد پارســی 

ــته اید؟ ــتان داش ــات افغانس ــی در ادبی ــه جایگاه چ

رضوانــی: البتــه مــا نبایــد از خــود مــان بگوییــم؛ امــا قابــل 

ــر  ــود را ب ــر خ ــی تأثی ــد پارس ــن واره ی قن ــه جش ــت ک ــر اس ذک

ادبیــات مهاجــرت در افغانســتان داشــته اســت و حتــا در ایــن 

ــه برگــزاری ایــن دوره از جشــن واره ی قنــد  دوره کــه مــا قــادر ب

ــن  ــی گاه و برگــزار نشــدن ای پارســی نشــدیم، خیلی هــا از خال

ــد.  ــان می آورن ــه می ــرف ب ــن واره ح جش

ــوده اســت کــه  ــن ب ــد پارســی ای ــر قن ــد ب ــل: نق صبــح کاب

ــده  ــزار می ش ــتان برگ ــات افغانس ــه ی ادبی ــوی خان ــون از س چ

اســت و خانــه ی ادبیــات افغانســتان هــم تحت حایــت حوزه ی 

هــری ایــران بــوده، پــس نتایــج مــالک برتریت شــاعری نســبت 

ــت های  ــا سیاس ــی ب ــد پارس ــواره قن ــوده و هم ــران نب ــه دیگ ب

ــوده؟ ــا همیــن طــور ب خاصــی برگــزار می شــود، آی

ــه  ــت ک ــت اس ــم، درس ــد بگوی ــدا بای ــن در ابت ــی: م رضوان

خانــه ی ادبیــات افغانســتان در همــه ی ایــن ســال ها مــورد 

حایــت حــوزه ی هــری ایران بــوده اســت؛ اما هیــچ گاه حوزه ی 

ادبــی ایــران تأثیــر یــا اعــال مســتقیم بــر نتایــج قنــد پارســی 

در دوره ی جشــن واره ها نداشــته و از ایــن لحــاظ ایــن نقــد وارد 

منی توانــد باشــد بــر خانــه ی ادبیــات افغانســتان و جشــن واره ی 

قنــد پارســی. مــن قاطعانــه می توانــم بگویــم کــه حــوزه ی 

ــر سیاســت گذاری های  ــا تأثیــری ب ــران هیــچ فشــار ی هــری ای

ــن جــا اســت  ــه ای ــا نکت ــد پارســی نداشــته؛ ام جشــن واره ی قن

کــه چــرا اگــر ســفارت فرانســه در افغانســتان از برنامــه ی ادبــی 

ــای  ــا پ ــود؛ ام ــیری منی ش ــر و تفس ــچ تعبی ــد، هی ــت کن حای

ــل  ــه قاب ــرای هم ــوع ب ــد، زود موض ــان می آی ــه می ــه ب ــران ک ای

ــای  ــد و فض ــه باش ــن گون ــد ای ــود. نبای ــیر می ش ــر و تفس تعبی

ادبــی تحــت جــو رســانه ای حاکــم قــرار بگیــرد. 

از فضــای جشــن وراه ها کمــی دور  اگــر  کابــل:  صبــح 

شــویم و  بــه کارهــای خــود تــان مترکــز کنیــم، می تــوان 

ــعر  ــای ش ــوز در فض ــی هن ــدد رضوان ــرا علی م ــه چ ــید ک پرس

کالســیک )غــزل( باقــی مانــده اســت و شــا را شــاعر غــزل رسا 

می شناســند، آیــا شــعر امــروز افغانســتان غــزل اســت؟

رضوانــی: مــن خــودم غــزل را دوســت دارم و اگــر بخواهــم 

ــم کــه  ــد بگویی ــه رصاحــت بدهــم، بای پاســخ ســؤال شــا را ب

بلــه، همیــن طــور اســت جریــان حاکــم یــا قالــب حاکــم شــعر 

امــروز افغانســتان هنــوز غــزل اســت و ایــن می توانــد بــه ایــن 

خاطــر باشــد کــه مــن خــودم هــم شــاعر غــزل رسا اســتم و شــعر 

نــو قالــب دوم جریــان شــعر افغانســتان اســت. 

صبــح کابــل: یعنــی شــا تــا هنــوز نتوانســته ایــد بــا قالــب 

شــعر نــو افغانســتان کنــار بیاییــد؟ 

مــن  هرچنــد  و  باشــد  گونــه  همیــن  شــاید  رضوانــی: 

تجربه هایــی داشــتم در رسودن شــعر نــو؛ امــا آن تجربه هــا 

ــا  ــته ام ب ــن نتوانس ــت و م ــوده اس ــق نب ــدان موف ــرم چن ــه نظ ب

ــاش«  ــن نب ــران م ــعر »نگ ــل ش ــم. مث ــار بیای ــات کن آن تجربی

مصــداق بــارز همیــن تجربــه اســت و دوســت دارم همیشــه بــه 

زبــان غــزل شــعر بنویســم و اگــر بعدهــا هــم تجربــه ی داشــتم 

ــود.  ــد ب ــی خواه ــا تفنن ــو، حت ــعر ن ــب ش در قال

صبح کابل: آیا شا شاعر تنبلی استید؟ 

یــا  تنبــل  شــاعر  مــن  گفــت  می تــوان  آره،  رضوانــی: 

کــم کاری اســتم و بــه ایــن خاطــر اســت کــه مــن ســعی کــردم 

کــه شــعر بــه رساغــم بیاییــد و نــه ایــن کــه مــن رساغ شــعر بــروم 

و هــر وقــت مــن رساغ شــعر رفتــم، شــعر خوبــی از آب در نیامــد 

ــن را  ــعر رساغ م ــا ش ــم ت ــر کن ــد ص ــه بای ــردم ک ــی ب ــن پ و م

بگیــرد، درســت مثــل آخریــن شــعرم کــه بــرای زملــی آن پــرس 

زباله گــرد افغانســتانی نوشــتم. 

صبــح کابــل: مــا در نقطــه ی برعکــس شــا شــاعرانی 

ــه  ــازار عرض ــه ب ــعر ب ــه ش ــک مجموع ــال ی ــر س ــه ه ــم ک داری

می کننــد؛ آیــا شــا شــاعر بهــری اســتید یــا شــاعرانی پــرکار 

ــا؟ ــل آن ه مث

گونــه  آن  مــن  امــا  قضــاوت؛  اســت  ســخت  رضوانــی: 

ــا  ــد ت ــو می رون ــوژه و رساغ هیاه ــی رساغ س ــه ه ــاعرانی ک ش

هــر دم شــعری داشــته باشــند و بنویســند را منی پســندم. ایــن 

ــوی و جــان داری  ــوع شــاعران و شــعرها معمــوال شــعرهای ق ن

ــود.  ــد ب نخواهن

صبــح کابــل: آخریــن گفتنی هــای تــان بــرای مخاطــب 

ــد. ــتان را بگویی ــعر افغانس ش

امــروز  شــعر  کــه  بگویــم  می توانــم  فقــط  رضوانــی: 

ــن.  ــت و همی ــب اس ــران مخاط ــار بح ــخت دچ ــتان س افغانس

از تمجید تا نقد و اصالح

شعر »لیال« حاصل زخم زبان ایرانی ها بود
رسقت ادبی رایج، آفت ادبیات امروز افغانستان است

گفت وگو با علی مدد رضوانی )شاعر (

حسن ابراهیمی
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افغانستان  در  محلی  موسیقی 

بزرگی  بسیار  پس زمینه ی  از 

تاریخ  به  نگاهی  اگر  است.  برخوردار 

محلی خوانی در کشور بیندازیم، منشأ 

این مقوله به جمع های دوبیتی رسای 

مدرن  جریان های  شدن  کار  روی  با  برمی گردد.  زنانه 

به  مدرن  جریان  این  رگه های  جهان،  در  موسیقی 

با  موسیقی  به  عالقه مندان  و  کرد  نفوذ  نیز  افغانستان 

آالت مدرن تری از موسیقی آشنا شدند که این امر باعث 

شد تا محلی خوانی به عنوان یک جریان پرطرف دار در 

بدهد. دست  از  را  خودش  شکوه  و  رونق  مردم،  میان 

افغانستان  در  هم  هنوز  محلی خوانی  حال،  این  با 

جایگاه خود را دارد که در این میان، محلی خوانی بین 

مردم سمت شال به خصوص در والیات اوزبیک نشین 

جزوی از فرهنگ بومی این مردم است.

مردم سمت شال بدون هیچ گونه دغدغه، هنوز در 

هرمندان  عموما  دارند.  محلی  موسیقی  شان  محافل 

مرد در این والیت ها با نواخنت هارمونیه، تبله، دوتار و 

می کنند. هرمنایی  دمبوره 

به  بیندازیم  نگاهی  می خواهیم  گزارش  این  در 

که  شال  سمت  در  دخر  محلی خوان  یگانه  زندگی 

با وجود مشکالت زیاد، به خوانندگی روی آورده است 

هارمونیه  و  می خواند  آواز  محافل  در  مردم  هانند  و 

می نوازد. 

شرغان،  شهر  زاده ی  که  دخری  فرهمند،  عدیل 

مرکز والیت جوزجان است، در یکی از انستیتیوت های 

این که  او، در کنار  صحی زادگاهش درس  می خواند. 

دوره ی  یک  است،  پزشکی  درس  فراگیری  مروف 

کوتاه مدت را در شرغان موسیقی محلی آموخته است. 

پرده های  دستانش   که  این  با  رفتم،  کنارش  وقتی 

کودکی  از  که  گفت  می کرد،  نوازش  را  هارمونیه 

عالقه مندی به موسیقی داشته و از زمانی که آوازخوانی 

می گذرد. وقت  سال  سه  کرده،  رشوع  را  محلی 

رویایی ترین  »موسیقی  جوان  بانوی  این  گفته ی  به 

می دهد.« تشکیل  را  زندگی اش  لحظات 

سال  ابتدای  از  و  دارد  سال   1۹ فرهمند،  عدیل 

نواخنت  و  محلی خوانی  به  سو  این  به  میالدی   201۷

است.  آورده  روی 

اما این پایان کار نیست؛ او از زمانی که به موسیقی 

بخش  این  در  فراوانی  مشکالت  کنون  تا  کرده،  آغاز 

خانواده  تنها  نه  ما  جامعه ی  »در  است.  کرده  تجربه 

بلکه بیش تر اجتاع است که باالی آدم ها فشار می آورد 

باالی  را  خود  دیدگاه  می خواهند  که  اند  مردم  این  و 

دیگران تحمیل کنند و من که یک دخر استم و آرزوی 

آوازخوانی و آن هم محلی خوانی را دارم، برایم مشکل 

می کنند.« خلق 

کار،  ابتدای  در  که  می گوید  فرهمند  عدیل 

خانواده اش مانع او شدند. هرچند با ناامیدی می گوید 

با دید نامناسبی به او می نگرند؛ اما  که تا هنوز مردم 

محافل  در  محلی خوانی  با  را  کارم  »من  می افزاید: 

خودمانی و محافل فراغت و شب های ویژه ی فرهنگی 

می دهم.« ادامه 

دخران زیادی در افغانستان هستند که به موسیقی، 

جامعه ی  در  اما  اند؛  عالقه مند  محلی خوانی  ویژه   به 

افغانستان که به شدت سنتی است، خانواده ها اجازه  

منی دهند دخران شان موسیقی کار کنند.

حال اما عدیل فرهمند، یگانه آرزویش این است که 

یک گروه موسیقی تشکیل دهد که او و سایر دخران 

بتوانند در جشن های عروسی و دیگر محافل شادمانی 

در میان زنان با گروه خود هرمنایی کنند.

نگاه  شرغان،  شهر  باشندگان  حال،  همین  در 

دارند.  شهر  این  در  زن  آوازخوانان  به  متفاوتی 

در  باشندگان شهر شرغان،  از  محمدحسین صدیقی 

بانوان  »اگر  می گوید:  بانوان  محلی خوانی  به  ارتباط 

آواز  مردم  خوشی های  و  محافل  در  بتوانند  آوازخوان 

جای  به  چون  بود؛  خواهد  خوب  خیلی  بخوانند، 

زن  آوازخوانان  از  می توانند  مردم  مرد،  آوازخوانان 

استفاده کنند و این کار برای رُشد اقتصاد زنان خوب 

می شود.« متام 

از  و  شرغان  شهر  باشندگان  از  دیگر  یکی  عایشه 

کابل  صبح  روزنامه ی  به  فرهمند،  عدیل  طرف داران 

مان،  خودمانی  محافل  در  می کنم  تالش  »من  گفت: 

عدیل فرهمند محلی خوان خود ما را خر کنم تا متام 

برند.« لذت  بانو  این  صدای  از  خانواده  زن های 

روزها  این  که  جوزجان  در  دخر  یک  محلی خوانی 

رسخط خرهای جنگ است، یکی از بهرین اتفاق های 

این  می شود.  شمرده  دوردست  والیت  این  در  ممکن 

نام – سبزه گل  به  درحالی است که در گذشته ها زنی 

محلی خوانی  فاریاب  والیت  اندخوی  ولسوالی  در   –

درگذشت. پیش  سال  که  می کرد 

خانواده6

بیشــر  در  خانوادگــی  مشــاجره ی 

گاهــی  امــا  دارد؛  وجــود  خانواده هــا 

ــراری  ــم در برق ــع مه ــک مان ــوان ی ــه عن ب

ارتبــاط محســوب می شــود. هــر فــردی 

عقایــد، ایده هــا، پاســخ ها و احساســات 

ــادی  ــیار ع ــن بس ــود را دارد و ای ــاص خ خ

اســت کــه اگــر در برخــی مــوارد اختــالف نظــر وجــود داشــته 

ــا  ــا ب ــم و ی ــی کــه می خواهی ــان چیزهای ــا اگــر در بی باشــد؛ ام

ــه  ــد ب ــویم، می توان ــی ش ــار پیچیدگ ــم دچ ــکل داری ــا مش آن ه

ــازه  ــد اج ــن رو نبای ــد. از ای ــن بزن ــی دام ــای عمیق اختالف ه

ــق  ــاجره های عمی ــه مش ــلیقه ای ب ــای س ــه اختالف ه ــم ک دهی

ــود.  ــر ش ــی منج خانوادگ

علت مشاجره های خانوادگی

ــه  ــرای این ک ــت. ب ــت نیس ــا بی عل ــن دنی ــز در ای ــچ چی هی

بتوانیــم مشــکلی را برطــرف کنیــم، بایــد علــت آن را شناســایی 

ناگهانــی  اســت  ممکــن  خانوادگــی  مشــاجره های  کنیــم. 

ظاهــر شــوند؛ امــا علت هــای آن بــه مــرور زمــان روی هــم 

ــواده خــود را نشــان  ــه صــورت انفجــار در خان جمــع شــده و ب

ــاره  ــأله اش ــن مس ــای ای ــواع علت ه ــه ان ــه ب ــد. در ادام می ده

ــرد. ــم ک خواهی

مشــاجره ی  علــل  از  فامیــل  اعضــای  بــا  زندگــی   •

خانوادگــی

ــل  ــه دلی ــا ب ــنت ها و ی ــر س ــه خاط ــا ب ــی از خانواده ه برخ

ــای  ــی از اعض ــا برخ ــه ب ــتند ک ــور هس ــی مجب ــکالت مال مش

در  کــردن  برقــرار  ارتبــاط  کننــد.  زندگــی  خــود  فامیــل 

محیط هــای کــه شــلوغ اســت بــرای بســیاری از افــراد دشــوار 

ــد.  باش

• ورود یک عضو جدید 

ــا  ــد و ی ــا بیای ــه دنی ــوزادی ب ــه ن ممکــن اســت در یــک خان

ــه جمــع  ــازه ای ب ــد و اعضــای ت ــر ازدواج کنن بچه هــای بزرگ ت

ــی  ــر طریق ــه ه ــد ب ــراد جدی ــت اف ــواده وارد شــوند. عضوی خان

می توانــد بــرای عضوهــای قدیمــی خانــه ناراحــت کننــده 

ــل  ــی تبدی ــاجره های خانوادگ ــی مش ــل اصل ــه عام ــد و ب باش

ــود.  ش

• اختالف نظر 

ایــن  از  هســتیم،  پیچیــده ای  موجــودات  انســان ها  مــا 

ــا  ــم؛ ام ــواده زندگــی کنی ــک خان ــا در ی رو شــاید هــر کــدام م

ــم. ایــن کامــالً طبیعــی  در ذهــن خــود دنیــای متفاوتــی داری

اســت؛ امــا اگــر فــردی در یــک خانــواده بخواهــد عقایــد، 

ســلیقه ها و نقطــه نظــرات خــود را بــه دیگــران تحمیــل کنــد و 

یــا دامئــاً بــا هــر نظــری، ســاز مخالفــت بزنــد، قطعــاً مشــکالت 

ــی آورد.  ــود م ــه وج ــران ب ــل ج ــی غیرقاب ــق و گاه عمی

• انتظار بیش از حد

اصــوالً مبحــث انتظــار باعــث خــراب شــدن خیلــی چیزهــا 

طــرف  کــه  دارنــد  انتظــار  افــراد  برخــی  مثــالً  می شــود. 

ــه  ــاال ب ــد. ح ــام نده ــتباهی انج ــت اش ــچ وق ــان هی مقابل ش

ــب  ــواده مرتک ــای خان ــی از اعض ــت یک ــن اس ــل ممک ــر دلی ه

اشــتباهی شــود، چــون بــا انتظــارت والدیــن و یــا یکــی از 

ــرد و  ــاال می گی ــاجره ها ب ــی نداشــته، مش ــا همخوان بزرگ تره

می شــود.  خطرنــاک 

مشــاجره ی  کاهــش  بــرای  مناســب  راهکارهــای 

دگــی نوا خا

• قرار گرفنت در محیط مناسب 

بهریــن راهــکار ایــن اســت کــه افــراد ســعی کننــد محیــط 

ــاید در  ــد. ش ــم کنن ــود فراه ــرای خ ــه ای را ب ــی جداگان زندگ

گذشــته مــردم می توانســتند در یــک خانــه بــا چنــد خانــواده ی 

ــه ها  ــی، اندیش ــبک زندگ ــروزه س ــا ام ــد؛ ام ــی کنن ــر زندگ دیگ

ــده  ــته دی ــر از گذش ــتقالل، بیش ــاس اس ــوص احس ــه خص ب

می شــود و بــه همیــن دلیــل منی تواننــد بــا هــم کنــار بیاینــد. 

• زمینه سازی در خانواده

بــه هــر حــال در هــر خانــه ای تغییــر و تحــوالت اتفــاق 

می افتــد. لــذا شــا بایــد قبــل از این کــه اعضــای جدیــد وارد 

خانــواده شــوند، زمینــه ســازی درســتی از ایــن رخــداد انجــام 

دهیــد. افــراد خانــواده نیــز بایــد ســعی کننــد انعطــاف پذیــری 

ــازه  ــد فــرد ت ــد بتواننــد از دی ــد، یعنــی بای ــاال برن را در خــود ب

ــگاه کننــد.  ــه قضیــه ن وارد نیــز ب

• پذیرش عقاید دیگران 

ــه  ــه ب ــی ک ــا وقت ــی ت ــبک های زندگ ــرات و س ــد، نظ عقای

ــذا شــا  جــان کســی آســیبی وارد منی کنــد محــرم اســت. ل

ــه  ــکلی ک ــه ش ــی را ب ــر کس ــد ه ــه منی توانی ــد ک ــد بپذیری بای

فرزنــد،  یــک  حتــا  کنیــد.  تبدیــل  می خواهیــد  خودتــان 

ــاز  ــن مهــم، نی تفکــری بســیار متفــاوت از مــادر خــود دارد. ای

بــه آمــوزش دقیــق از طــرف خانواده هــا، نظام هــای آموزشــی و 

ــه دارد کــه همــه ی انســان ها عقایدشــان محــرم اســت  جامع

ــا  ــی و ی ــبک زندگ ــر س ــه خاط ــی را ب ــد کس ــس نبای و هیچک

ــد.  ــرار ده ــی ق ــار روان ــورد فش ــه دارد م ــی ک ــرات مختلف نظ

• کاهش انتظارات بیهوده

ایــن خیلــی خــوب اســت کــه دوســت داریــم تــا همیشــه در 

ــواده صلــح و دوســتی برقــرار باشــد و هیــچ اشــتباهی رخ  خان

ــزی  ــد چی ــردن منی توان ــتباه ک ــدون اش ــان ب ــا انس ــد؛ ام نده

ــه کســب کــرده  ــا آزمــون و خطــا تجرب ــاد بگیــرد. انســان ها ب ی

و رشــد می کننــد. مثــالً وقتــی می خواهیــم طــرز تهیــه ی یــک 

ــار آن را بســوزانیم؛  ــد ب ــم ممکــن اســت چن ــاد بگیری غــذا را ی

ولــی در نهایــت آن را بــه بهریــن شــکل یــاد می گیریــم. 

بــه همیــن ترتیــب نبایــد بــا کشــیدن خــط و نشــان بــرای 

اعضــای خانــواده و قــرار دادن آن هــا در محــدوده ی خــط 

رسخ، انتظارهــای بیهــوده را بــرای خــود رؤیــا پــردازی کنیــم؛ 

ــم  ــار ه ــر ب ــد و ه ــت کنن ــو حرک ــه جل ــم رو ب ــازه دهی ــد اج بای

ــم  ــاری مالی ــان گفت ــت و زب ــا درای ــد ب ــام دادن ــتباهی انج اش

ــم.  ــی کنی ــا را راهنای آن ه

دالیلوپیامدهای
مشاجرههایخانوادهگی

و  موسیقی  به  یل  دانشگاه 

قایل  خاصی  اهمیت  زیبا  هرهای 

می گویند  دانشگاه  مدیران  است. 

تأکیدی  دلیل  به  اهمیت  این  که 

پرورش  بر  آرتس  لیرال  که  است 

هرهای  و  موسیقی  دارد.  دانشجویان  تفکر  و  ذهن 

تقویت  را  دانشگاه  اساسی  هدف  از  بخش  این  زیبا 

از  خود  رسمی  بیانیه ی  جریان  در  وقتی  می کند. 

وضعیت جامعه ی پس از جنگ سخن گفتم و این که 

از  را  جامعه  می شود  شیوه هایی  و  وسیله ها  چه  با 

گذشته های تلخ و رنج بار آن بیرون آورد، متوجه شدم 

که افراد بی شاری عالقه نشان دادند که تجربه ها و 

دیدگاه های شان را با من رشیک سازند. مثالً چگونه 

می توان مردم را به فکر کردن آرام تشویق کرد؛ چگونه 

را  آن  رسمایه های  و  کشور  بر  مالکیت  حس  می توان 

در روان مردم تزریق کرد )امری که در جریان جنگ 

می توان  چگونه  می بیند(؛  آسیب  شدیداً  خشونت  و 

و  کرد  زنده  آدم ها  در  را  حس  لطافت  و  نگاه  ظرافت 

و  جنگ  جریان  در  هم  باز  که  )امری  داد  پرورش 

می توان  چگونه  می بیند(؛  آسیب  شدیداً  خشونت 

و  کرد  تقویت  مردم  در  را  آینده  به  نسبت  امیدواری 

آن ها را از بدبینی و یأس که الزاماً به رسخوردگی منجر 

آورد. بیرون  می شود، 

برخی از جنبه های مثبت تجربه های معرفت را در 

دیدم  و  کردم  یاد  موسیقی  و  نقاشی  هر  برنامه های 

به  ورلدفیلوز،  همراهان  اغلب  ذهن  در  نکته  این  که 

خصوص آنانی که رشایط ناگواری همچون افغانستان 

بلکه  بود،  درک  قابل  تنها  نه  بودند،  کرده  تجربه  را 

طنز،  داستان نویسی،  شعر،  کرد.  خلق  عالقه مندی 

تقویت  را  گروهی  رقابت  حس  که  دوستانه  مسابقات 

کند، از طرف همه ی همراهان مورد تأکید قرار گرفت. 

بزرگ مواجه است  این سوال  با  لبنان  به طور مثال، 

که چگونه می توان جنبه های روان شناختی برخورد با 

عدالت را در جوامعی که گرفتار بی عدالتی  و اتفاق های 

ناگوار و غیرعادالنه اند، مورد توجه قرار داد. می  آکیل، 

و  از سن هفت- هشت سالگی در جنگ  دخری که 

را  سوال  این  است،  شده  بزرگ  لبنان  خشونت های 

خود  عدالت  مفهوم  آیا  که  می کند  مطرح  جدیت  با 

است؟  نشده  بری  جنایت های  هولناک ترین  باعث 

او در دفر رفیق حریری، رییس جمهور لبنان که در 

فیروری 2005 در یک انفجار هولناک به قتل رسید، 

کار می کرد و اکنون نیز سکرتر امور مطبوعاتی نخست 

وزیر لبنان، در روابط بین املللی است. می آکیل دخر 

جسور و رصیح اللهجه ای است. او می گوید: هر کسی 

که در جنگ رشکت می کند داعیه ی عدالت دارد و هر 

همه  از  بیشر  می کشد،  خشن تر  و  بیشر  که  کسی 

داعیه دار عدالت است. هر کسی احساس می کند که 

به  استناد  با  و  است  نشده  رعایت  او  در حق  عدالت 

همین احساس، هر عملی را از جانب خود قابل توجیه 

می داند و از جانب مقابل نه.

و  فتوا  و  حکم  و  فلسفه  با  را  می آکیل  نکته های 

بحث  گفت.  پاسخ  منی توان  سیاسی  معامله های 

است.  خشونت  و  عدالت  رابطه ی  در  روان شناختی 

رضورت،  اولین  می آییم،  بیرون  خشونت  از  وقتی 

بازسازی روانی مردم است. این بحث را در درس های 

کردیم  طرح  تفصیل  به  دیویدبرگ  پروفیسور  ویژه ی 

اما  می پردازم؛  آن  به  جداگانه  یادداشت  در  من  و 

این جا رابطه ی ظریف موسیقی، هرهای زیبا و سایر 

نرم افزارهایی که در فرهنگ جامعه پرورده می شوند، با 

دارم. نظر  مد  را  مردم  روانی  بازسازی 

صحبت ها و گفت وگوهایی که با همراهان جهانی 

جهان  گوشه ی  چهار  از  تجربه هایی  با  مرا  داشتم، 

آشنا می کرد. دغدغه ی اصلی من جنبه های آموزشی 

رشایط  در  موسیقی(  و  نقاشی  هر  )مخصوصاً  هر 

به  روییم.  به  رو  آن  با  افغانستان  ویژه ای است که در 

وضوح می دیدم که ما، دقیقاً مانند همه ی بخش های 

نگاه هری چقدر آسیب دیده  و  از لحاظ دید  دیگر، 

ایم. موسیقی ما به چند نامی محدود می شود که در 

بهرین صورتش، کاپی موسیقی هندی است. نقاشی 

و  تازه کار  نقاش  عده  یک  ابتدایی  کارهای  به  نیز  ما 

ابتدایی خالصه می شود که به مشکل می توان از آن ها 

به مثابه ی کار هویت بخش، برای کشور خود یاد کرد. 

هر چه روی ذهنم فشار می آوردم، منی توانستم اسمی 

را به یاد بیاورم که بعد از بهزاد در مینیاتوری یا بلندتر 

باشد. همه ی  اثری گذاشته  از رسآهنگ در موسیقی 

اثرآفرینان هم دوره یا بعد از این دو نام نیز در جریان 

از  و  اند  شده  نابود  اخیر،  دهه ی  چندین  جنگ های 

آن ها هیچ نشانه ای رساغ نداریم. ما باید همه چیز را 

از صفر رشوع کنیم. اساس آموزش ما همین است.

و  دارد  گران قدری  تجربه های  هر  زمینه ی  در  یل 

به طور دقیق فرصتی فراهم می کند که دانش جویان 

و همه ی فعالین آن در پرورش این تجربه سهیم شوند. 

جان ترومبول، یکی از هرمندان معروف امریکایی در 

سال 1832 متام آثار نقاشی خود را به موزیمی در یل 

هدیه کرد. این آغاز کار بخش هرهای زیبا در یل نیز 

از گوشه و  آثار متعددی  تا کنون  تاریخ  از آن  هست. 

کنار جهان جمع آوری شده و در موزیم هرهای زیبای 

یل نگه داری می شود. شاری این آثار در مجموع فعالً 

از مرز 185000 قطعه تجاوز می کند که از کشورهای 

مختلف آسیایی و افریقایی و اروپایی و امریکای التین 

گرد آمده اند و یا در خود یل خلق شده اند.

یک  به  پاسخ  در  روان شناسی  استاد  دیویدبرگ، 

اساساً  زیبا  هرهای  و  موسیقی  گفت:  من  سوال 

این  اما  دارد؛  کار  و  رس  انسان  آرام  و  لطیف  طبع  با 

بدان معنا نیست که شا از آن ها برای بیان خشونت 

و جنگ استفاده منی توانید. این هر به هان اندازه 

بخشد،  آرامش  و  لطافت  را  آدمی  طبع  می تواند  که 

از آدمی بگیرد. مهم  نیز  می تواند لطافت و آرامش را 

است که بدانیم کشورهای پس از جنگ، از هرهای 

زیبا و موسیقی چگونه برای تلطیف روان زخم خورده  و 

ناآرام مردم استفاده می کنند. امریکا پس از جنگ های 

استقالل و جنگ های داخلی، با مناقشات خون بار در 

فرصت  این  است.  نبوده  مواجه  خود  مرزهای  داخل 

برای دانشگاه یل و سایر مراکز علمی و فرهنگی اجازه 

داده است تا بر حفاظت از فضایی که آرامش و لطافت 

روانی مردم را تأمین کند، توجه خاصی داشته باشند. 

امریکایی ها تنها از کرسی در حساب بانکی و یا پایین 

افتادن قیمت خانه و جای دادهای شان هراس دارند. 

یکی از همراهان ورلدفیلوز با شوخی گفت: این هان 

جایی است که آرامش روانی امریکایی ها را مخدوش 

می سازد.

موسیقی و هنرهای زیبا در یل 

عدیل فرهمند؛ 
یگانه محلی خوان دختر در شمال افغانستان
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رسور دانــش، معــاون دوم ریاســت جمهوری، می گویــد کــه 

خواســت طالبــان بــرای تعدیــل قانــون اساســی، بــه هیــچ وجــه 

ــت. پذیرفتنی نیس

آقــای دانــش کــه روز شــنبه )14 جــدی( در مراســم 

قانــون  تصویــب  ســال روز  شــانزدهمین  از  گرامی داشــت 

اساســی افغانســتان صحبــت می کــرد، گفــت کــه قانــون 

بــه  نیــاز  ســال  شــانزده  از  بعــد  افغانســتان،  اساســی 

دارد. بازنگــری 

او، گفــت کــه در بازنگــری قانــون اساســی، دو دیــدگاه مطــرح 

اســت کــه مرحلــه ی اول شــامل نــگاه عینــی و عملــی و شــانزده 

ســال تجربــه می شــود و مرحلــه ی دوم زمانــی تحقــق پیــدا 

خواهــد کــرد کــه توافق نامــه ی صلــح بــا طالبــان صــورت گیــرد. 

ــون  ــد کــه قان ــان ادعــا می کنن ــای دانــش گفــت: »طالب آق

ــا دیــن اســالم  اساســی افغانســتان از نــگاه دینــی و رشعــی ب

ــون برداشــته  ــن قان ــد بعضــی از مــواد ای ســازگار نیســت و بای

ــون اساســی  ــون لغــو شــود و قان ــه کلــی ایــن قان ــا ب شــود و ی

جدیــد ترویــج شــود؛ امــا ایــن دیــدگاه بــه هیــچ صــورت 

ــت.« ــی نیس پذیرفتن

افــزود، در صورتــی  کــه رشایــط سیاســی و امنیتــی  او 

ــل  ــه فص ــق ب ــه مطاب ــود ک ــد ب ــا خواه ــه  ج ــد، ب ــاعد باش مس

10 قانــون اساســی، آمادگــی بــرای بازنگــری و تعدیــل قانــون 

ــود. ــه ش ــی گرفت اساس

معــاون دوم ریاســت جمهوری، ادامــه داد: »پــس از شــانزده 

ســال، ایــن مســأله مشــخص اســت کــه قانــون برحــال کشــور 

ــیر  ــه ی تفس ــژه مرحل ــه وی ــون ب ــق قان ــه ی تطبی ــم در مرحل ه

ــون اساســی  ــر قان ــون و نظــارت ب ــون و مراجــع تفســیر قان قان

ــون  ــواد قان ــاره ای از م ــد پ ــه رو اســت کــه بای ــا مشــکالت روب ب

اساســی مــورد بازنگــری قــرار بگیــرد.«

ــر  ــی ب ــان مبن ــای طالب ــه ادع ــرد ک ــد ک ــان تأکی او همچن

ایــن کــه بعضــی از مــواد قانــون اساســی در مغایــرت بــا دیــن 

اســالم قــرار دارد، کامــال بی اســاس اســت و از هیــچ نــگاه 

ــون  ــب قان ــان تصوی ــه در زم ــت ک ــت. او گف ــول نیس ــل قب قاب

اساســی، در ســال 1382 علــای شــیعه و ســنی حضــور 

داشــتند و تــا بــه حــال هیــچ یکــی از علــای افغانســتان هیــچ 

کــدام از مــوارد قانــون اساســی را در مخالفــت بــا دیــن اســالم 

ــد. ــده ان نخوان

آقــای دانــش، گفــت کــه قانــون اساســی، از جملــه ی 

دســت آوردهای هــژده ســال اخیــر اســت و امــروز جمهوریــت، 

ــه  ــی، ب ــای سیاس ــان و آزادی ه ــهروندی، آزادی بی ــوق ش حق

ــا  ــه این ه ــه هم ــت ک ــرح اس ــا مط ــی م ــول اساس ــوان اص عن

رسفصل هــای همیــن قانــون اساســی اســت.

ــود،  ــای خ ــری از صحبت ه ــش دیگ ــش، در بخ ــای دان آق

ــت  ــی نیس ــت عمل ــت موق ــرح حکوم ــه ط ــت ک ــر گف ــار دیگ ب

ــتان  ــیون افغانس ــی از سیاس ــوی برخ ــه از س ــی ک و طرح های

مطــرح می شــود، می توانــد افغانســتان را بــار دیگــر بــه دوران 

ــد. ــته برگردان گذش

مــردم  و  او، جمهوریــت خــط رسخ دولــت  بــه گفتــه ی 

اســت. افغانســتان 

آقــای دانــش، گفــت کــه دیــدگاه حکومــت افغانســتان 

ــه در  ــرد ک ــد ک ــت. او تأکی ــن اس ــیار روش ــح بس ــاره صل در ب

مرحلــه ی اول برقــراری آتش بــس و در مرحلــه ی دوم مذاکــرات 

مســتقیم بین االفغانــی بــا محوریــت حکومــت افغانســتان، 

کلیــد اصلــی آغــاز عملــی رونــد صلــح اســت و در ایــن میــان، 

جمهوریــت و حقــوق شــهروندی و حفــظ ســاختار اصلــی 

قانــون اساســی جــز، اصــول اساســی مــا بــرای تحقــق صلــح 

ــت. ــدار اس ــزت و پای باع

دادســتانی کل، اعــالم کــرده اســت کــه هیــأت 

بــه اســنادی در مــورد ادعــای بدرفتــاری  تحقیــق، 

جنســی بــا دانش آمــوزان در مکتب هــای والیــت لوگــر، 

ــت. ــه اس ــت یافت دس

در اعالمیــه ای کــه روز شــنبه )14 جــدی( از ســوی 

دادســتانی کل منتــر شــد، آمــده اســت: »هیأتــی 

ــا  ــه منظــور بررســی ادعــای بدرفتــاری جنســی ب کــه ب

موظــف  لوگــر  والیــت  در مکتب هــای  دانش آمــوزان 

شــده بــود، تحقیقــات خــود را آغــاز کــرده و بــه بعضــی 

ــه اســت.« ــز دســت یافت اســناد نی

در اعالمیــه آمــده اســت کــه دادســتانی کل، بــه 

منظــور تأمیــن عدالــت و حاکمیــت قانــون، بــه گونــه ی 

جــدی بــه تحقیقــات بیشــر و دقیق تــر در ایــن زمینــه 

ادامــه می دهــد.

دادســتانی کل، از باشــندگان والیــت لوگــر خواســته 

ــا  ــدارک، ب ــناد و م ــاخنت اس ــک س ــا رشی ــا ب ــت ت اس

هیــأت تحقیــق همــکاری مناینــد. ایــن اداره، اطمینــان 

اطالع دهنــده،  اشــخاص  هویــت  کــه  اســت  داده 

ــود. ــد ب ــوظ خواه محف

ســخنگوی  رســولی،  جمشــید  ایــن،  از  پیــش 

دادســتانی کل، گفتــه بــود کــه ادعــای سوءاســتفاده ی 

جنســی در مکتب هــای والیــت لوگــر، زیــر بررســی 

قــرار دارد.

ایــن در حالــی کــه اســت کــه در مــاه عقــرب ســال 

روان، موســا محمــودی و احســان الله حمیــدی، دو 

ــن  ــه ی گاردی ــا روزنام ــه ای ب ــی، در مصاحب ــال مدن فع

ــش از 500  ــه بی ــد ک ــرده بودن ــا ک ــوز، ادع ــوع نی و طل

دانش آمــوز پــرس، در شــش مکتــب در والیــت لوگــر، از 

ســوی آمــوزگاران، دانش آمــوزان بزرگ تــر و شــاری از 

ــرار  ــد، مــورد سوءاســتفاده ی جنســی ق ــراد قدرت من اف

گرفتــه انــد.

در  جنســی  اســتفاده ی  ســوء  گــزارش  نــر 

مکتب هــای والیــت لوگــر، واکنش هــای گســرده ی 

داشــت. همــراه  بــه  را  خارجــی  و  داخلــی 

رییس جمهــور غنــی، در آن زمــان از دادســتانی کل 

ــا  ــود ت ــته ب ــر خواس ــوق ب ــتقل حق ــیون مس و کمیس

ایــن موضــوع را بــه گونــه ی جــدی مــورد بررســی قــرار 

دهنــد.

جــدا از واکنش هایــی کــه بــه دنبــال نــر ایــن 

ــان آمــد؛ امــا مقام هــای محلــی والیــت  ــه می گــزارش ب

لوگــر و وزارت معــارف، وقــوع چنیــن رویــدادی را در 

ــد. ــت رد کردن ــن والی ای

تجــاوز جنســی در مراکــز آموزشــی و دینــی، موضــوع 

تــازه ای نیســت؛ پیــش از ایــن، بارهــا گزارش هایــی 

منتــر شــده کــه آمــوزگاران مکتــب و امامــان مســاجد، 

ــرده  ــی ک ــاوز جنس ــرس تج ــر و پ ــوزان دخ ــه دانش آم ب

ــرات  ــت ه ــی در والی ــش، گزارش های ــدی پی ــد. چن ان

ــی  ــاوز جنس ــاس آن، تج ــر اس ــه ب ــد ک ــر ش ــز منت نی

بــر کــودکان پــرس در ایــن والیــت، چهــار برابــر افزایــش 

یافتــه اســت.

ــته  ــه کش ــاره ب ــا اش ــت جمهوری، ب ــاون دوم ریاس مع

شــدن فرمانــده ی نیروهــای قدس ســپاه پاســداران ایران 

در حملــه ی هوایــی نیروهــای امریکایــی در عــراق، تأکید 

می کنــد کــه بــه هیچ وجــه، از افغانســتان بــه عنــوان 

میــدان جنــگ نیابتــی، اســتفاده نخواهــد شــد.

رسور دانــش، روز شــنبه )14 جــدی( در حاشــیه ی 

نشســتی در کابــل، گفــت کــه کشــته شــدن قاســم 

ســلیانی، وضعیــت آشــفته و پیچیــده ی سیاســی و 

امنیتــی را در منطقــه بــه وجــود آورده اســت.

او افــزود: »قاســم ســلیانی، یــک چهــره ی برجســته ی 

مبــارزه علیــه داعــش در منطقــه بــود. هــر نــوع برخــورد 

خشــن و خــارج از قواعــد بین املللــی در هــر رشایطــی، 

ــات  ــح و ثب ــا را از صل ــد و م ــاع می افزای ــت اوض ــر وخام ب

بیشــر  را  و تنش هــا  در منطقــه و جهــان دور کــرده 

می ســازد.«

آقــای دانــش، تأکیــد کــرد کــه صلــح و ثبــات در 

افغانســتان، بــا صلــح و ثبــات در منطقــه مرتبــط اســت و 

از همیــن رو، دولــت افغانســتان خواهــان خویشــنت داری 

ــت. ــرف اس ــر دو ط ــوی ه از س

افغانســتان، علیــه  از خــاک  او اطمینــان داد کــه 

منافــع هیــچ کشــوری اســتفاده نخواهــد شــد. او گفــت: 

»بــه کســی اجــازه داده منی شــود کــه منافــع ملــی 

افغانســتان را نادیــده بگیــرد و از افغانســتان، بــه عنــوان 

صحنــه ی جنگ هــای نیابتــی اســتفاده کنــد.«

متحــد  امریــکا  دولــت  کــه  گفــت  دانــش،  آقــای 

اســراتژیک افغانســتان و ایــران هم یکی از همســایه های 

بــزرگ ایــن کشــور اســت و از همیــن رو، دولت افغانســتان 

بــه روابــط دوســتانه ی خــود بــا متــام دولت هــا بــر اســاس 

ــد. ــه می ده ــی ادام ــول بین امللل اص

ــرد  ــدواری ک ــراز امی ــت جمهوری، اب ــاون دوم ریاس مع

کــه تحــوالت منطقــه، در افغانســتان تأثیــرات منفــی 

ــازد. ــر نس ــور را متأث ــن کش ــهروندان ای ــذارد و ش نگ

ــورهای  ــه کش ــی، ب ــور غن ــم، رییس جمه ــویی ه از س

بــا  مطابقــت  در  کــه  اســت  داده  اطمینــان  منطقــه 

ــده ی  ــاالت متح ــا ای ــی ب ــه ی امنیت ــات توافق نام مندرج

علیــه  حالتــی  هیــچ  در  افغانســتان  خــاک  امریــکا، 

هیچ کــدام از کشــورهای خارجــی، مــورد اســتفاده قــرار 

ــت. ــد گرف نخواه

رییس جمهــور غنــی، همچنــان در متــاس تلفونــی 

ــدم  ــر ع ــکا، ب ــه ی امری ــر خارج ــو، وزی ــک پومپئ ــا مای ب

ــا  ــوم و ی ــور س ــه کش ــتان علی ــاک افغانس ــتفاده از خ اس

منازعه هــای دیگرمنطقــه ای، تأکیــد کــرده اســت.

نیروهــای امریکایــی، صبــح روز جمعــه )13 جدی( به 

دســتور دونالــد ترامــپ، رییس جمهــور ایــاالت متحــده ی 

ــدس  ــای ق ــده ی نیروه ــلیانی، فرمان ــم س ــکا، قاس امری

ــی  ــدان هوای ــاده ی می ــران را در ج ــداران ای ــپاه پاس س

بغــداد کشــتند.

کشــته شــدن قاســم ســلیانی بــا واکنــش تنــد 

از  رضایــی،  محســن  شــد.  مواجــه  ایــران  مقام هــای 

دبیــر  و  ایــران  پاســدران  پیشــین ســپاه  فرماندهــان 

در  کشــور،  ایــن  نظــام  مصلحــت  تشــخیص  برحــال 

برگــه ی تویــر خــود نگاشــته اســت کــه انتقــام ســختی از 

امریــکا، گرفتــه خواهــد شــد.

ــت  ــه اس ــران، گفت ــه ی ای ــر خارج ــف، وزی ــواد ظری ج

ــر  ــد منتظ ــود و بای ــت ب ــن جنای ــؤول ای ــکا مس ــه امری ک

ــن  ــای ای ــف، کارنامه ه ــای ظری ــد. آق ــای آن باش پیامده

فرمانــده ی ســپاه را در پیــکار بــا گــروه داعــش، النــره و 

ــده اســت. القاعــده، ســتودنی خوان

روســیه نیــز ایــن اقــدام امریــکا را بی باکانــه و خطرنــاک 

توصیــف کــرده اســت. ایــن رویــداد، در امریــکا نیــز واکنش 

ــی،  ــی پلوس ــت. نانس ــته اس ــی داش ــی در پ ــای متفاوت ه

رهــر دموکرات هــای امریــکا، ایــن اقــدام را خودرسانــه 

خوانــده و تأکیــد کــرده اســت کــه بایــد مســائل ایــن 

ــا اجــازه ی کنگــره انجــام شــود. چنینــی، ب

نظامــی  تنش هــای  تشــدید  نگــران  بســیاری ها، 

در منطقــه و خاورمیانــه پــس از ایــن رویــداد اســتند. 

تاکنــون مشــخص نیســت کــه ایــران چــه اقدامــی در این 

ــد داد. ــام خواه ــورد انج م

ــردی در  ــه م ــد ک ــمنگان، می گوین ــت س ــؤوالن در والی مس

ــاران کــرده اســت. ایــن والیــت، دخــرش را تیرب

ســمنگان،  پولیــس  ســخن گوی  رحیمــی،  عبداملنیــر 

ــنبه )14  ــح روز ش ــاعت 02:00 صب ــی س ــه حوال ــد ک می گوی

جــدی( یــک دخــر 1۷ســاله بــه نــام خالــده، در روســتای 

چرم گــری شــهر ایبــک، از ســوی پــدرش تیربــاران شــده اســت.

پولیــس  توســط  دخــر،  ایــن  پــدر  کــه  می افزایــد  او 

ــان دارد. ــزد او، جری ــر از ن ــات بیش ــده و تحقیق ــت ش بازداش

ــا  ــمنگان، ب ــت س ــان والی ــور زن ــت ام ــم، ریاس ــویی ه از س

ــت:  ــه اس ــر، گفت ــن دخ ــدر ای ــل از پ ــه نق ــه ای ب ــر اعالمی ن

ــود  ــر ب ــی دو نف ــن حویل ــح در صح ــاعت دوی صب ــی س »حوال

ــرار  ــا ف ــی از آن ه ــه یک ــردم ک ــر ک ــره ای فی ــالح چ ــط س و توس

کــرد و در نتیجــه، فــرد دومــی کــه دخــرم بــود، کشــته شــد.«

هم چنــان در ایــن اعالمیــه آمــده اســت کــه پرونــده ی ایــن 

فــرد، بــه زودتریــن فرصــت بــه ریاســت دادســتانی ایــن والیــت 

ــود. ــول داده می ش تح

بــه نقــل از اعالمیــه، فــرد دومــی کــه در ایــن موضــوع 

دســت داشــته، تحــت تعقیــب پولیــس اســت و بــه زودی 

بازداشــت خواهــد شــد.

مســؤوالن محلــی، دلیــل ایــن رویــداد را رابطــه ی نامــروع 

مقتــول خوانــده انــد.

جملــه   از  افغانســتان،  شــال  در  ســمنگان  والیــت 

والیت هایــی اســت کــه پیــش از ایــن نیــز خشــونت هایی 

ــان، در  ــاری زن ــای اجب ــاف و ازدواج ه ــل، اختط ــل قت از قبی

ــز  ــته نی ــال گذش ــان س ــت. در جری ــیده اس ــت رس ــه ثب آن ب

در  دخــران،  و  زنــان  بــر  جنســی  تجــاوز  مــورد  چندیــن 

ــالن آن  ــاری از عام ــون، ش ــا کن ــه ت ــت رخ داده ک ــن والی ای

بازداشــت نشــده  انــد. 

قــرار اســت بــه زودی، زملــی  خلیــل زاد، مناینــده ی ویــژه ی 

وزارت خارجــه ی امریــکا، بــرای روشــن شــدن موضــع رســمی 

طالبــان، بــه دوحــه، پایتخــت قطــر ســفر کنــد.

رســانه های امریکایــی، گــزارش داده انــد کــه تاریــخ دقیــق 

ســفر زملــی خلیــل زاد بــه قطــر، پــس از روشــن شــدن موضــع 

رســمی طالبــان مشــخص خواهــد شــد.

رشایــط  از  خشــونت ها،  کاهــش  و  آتش بــس  برقــراری 

اصلــی ایــاالت متحــده ی امریــکا، بــرای آغــاز دور جدیــد 

اســت.  صلــح  گفت وگوهــای 

حــدود دو هفتــه پیــش، خرگــزاری اسوشــیتدپرس، گزارش 

داده بــود کــه اعضــای هیــأت مذاکره کننــده ی طالبــان، بــرای 

یــک هفتــه بــا شــورای رهــری ایــن گــروه مشــوره کــرده انــد. بر 

اســاس گــزارش ایــن رســانه، رهــری طالبــان، روی آتش بــس 

یک هفتــه ای بــه توافــق رســیده انــد.

امــا گــروه طالبــان، هــر نــوع توافــق روی برقــراری آتش بــس 

ــه  ــت ک ــه اس ــروه گفت ــن گ ــت. ای ــرده اس ــدت را رد ک کوتاه م

ــونت ها در  ــش خش ــتار کاه ــکا، خواس ــده ی امری ــاالت متح ای

ــن  ــور همی ــا در مح ــان تنه ــوره های آن ــده و مش ــتان ش افغانس

موضــوع می چرخــد.

دهــم  دور  در  خلیــل زاد،  زملــی  ایــن،  از  پیشــر 

ــاد  ــف ایج ــان، توق ــدگان طالب ــا مناین ــح ب ــای صل گفت وگوه

ــت  ــی اس ــت کوتاه ــه، فرص ــن وقف ــه ای ــود ک ــه ب ــرده و گفت ک

گفت وگوهــای  و  آتش بــس  مــورد  در  طالبــان،  رهــری  تــا 

کننــد. مشــوره  هــم  بــا  بین االفغانــی، 

بــا ایــن حــال، وحیــد عمــر، مشــاور ارشــد ریاســت جمهوری 

ــی  ــه تازگ ــراتژیک، ب ــه و اس ــط عام ــور رواب ــتان در ام افغانس

ــان و  ــکا و طالب ــان امری ــق می ــس از تواف ــه پ ــت ک ــه اس گفت

ــتان  ــت افغانس ــروه، حکوم ــن گ ــوی ای ــس از س ــالم آتش ب اع

ــتد. ــان، می فرس ــا طالب ــره ب ــرای مذاک ــی را ب هیأت

پیــش رشط  آتش بــس،  کــه  کــرده  تأکیــد  عمــر،  آقــای 

ــراری  ــت و برق ــی اس ــای بین االفغان ــاز گفت وگوه ــی آغ اساس

آن بــه گــروه طالبــان بســتگی دارد.

ایــن در حالــی اســت کــه حــدود یــک مــاه پیــش، ســهیل 

قطــر،  در  طالبــان  سیاســی  دفــر  ســخن گوی  شــاهین، 

گفتــه بــود کــه آتش بــس بــا دولــت افغانســتان، زمانــی برقــرار 

می شــود کــه گفت وگوهــای بین االفغانــی برگــزار و توافقــی 

نیــز بــه دســت آیــد. او افــزوده بــود کــه تــا آن زمــان، آتش بــس 

ــرار خواهــد شــد. ــکا برق ــا امری تنهــا ب

رسوردانش:خواستطالبانبرایتعدیلقانونی
اساسیپذیرفتنینیست
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بسیاری  از مردم در امریکا، امید شان برای پایان یافنت 

جنگ افغانستان را به گفت وگوهای جاری میان مناینده های 

طالبان و زملی خلیل زاد، سفیر پیشین ایاالت متحده گره 

است  این  می شوند  متوجه  افراد کمی  که  اند. چیزی  زده 

بلکه  مذاکره منی کنند،  پایان جنگ  مورد  در  دو طرف  که 

تالش ها برای آن است که مذاکرات میان طالبان و دولت 

یک  حتا  شود.  آغاز  افغانستان  دسته ی  چند  و  شکسته 

قطره ی دیگر از خون رسبازان امریکایی نباید در افغانستان 

ریخته شود تا از درگیری های سیاسی و نظامی ای که بدون 

شک سال ها طول خواهد کشید، حایت شود. اکنون وقت 

آن است که رسبازان مان را به خانه برگردانیم.

پایان  به  منجر  بیاید،  وجود  به  اگر  البته  توافق نامه، 

گفت وگوهای  آغاز  باعث  تنها  بلکه  شد،  نخواهد  جنگ 

و  کرد  تأیید  را  این  هم  خلیل زاد  می شود.  بین االفغانی 

برای  تالش ها  »روی  طالبان  با  گفت وگوهایش  که  گفت 

گفت وگوهای  برای  رشایط  کردن  مهیا  و  خشونت  کاهش 

جنگ. پایان  نه  است«،  متمرکز  بین االفغانی 

طالبان بدون معطلی اشاره کردند که حتا همین هدف 

محدود هم می تواند یک چالش باشد و پیش از کریسمس 

زمانی  تنها  بین االفغانی،  »گفت وگوهای  که  دادند  هشدار 

آغاز می شود که توافق نامه ی خروج متام رسبازان خارجی 

از افغانستان با امریکا امضا شود.« این تنها وضعیت کنونی 

فرستاده های  توانایی  وضعیت[  ]این  بلکه  نیست،  بازی 

گوناگون برای پایان دادن جنگ افغانستان، به این زودی ها 

را با تردید روبه رو می کند. سابقه ی گفت وگوهای طرف های 

درگیر با چندین دهه شکست همراه است.

در سال 1۹۹۷، سازمان ملل متحد گروه مذاکره کننده ای 

جنگ  به  تا  کرد  ایجاد  دو«  عالوه ی  به  »شش  نام  به  را 

داخلی افغانستان پایان دهد. آن گروه شامل چین، ایران، 

بود.  اوزبیکستان  و  ترکمنستان  تاجیکستان،  پاکستان، 

دو  از  بودند. پس  آن  »به عالوه دو«ی  امریکا هم  و  روسیه 

که  کرد  امضا  را  تاشکند  اعالمیه ی  گروه  مذاکره،  سال 

هدف های اصلی جامعه ی جهانی را برای جناج های درگیر 

بود. کرده  مشخص  جنگ 

افغانستان هیچ  »جنگ  که  کردند  توافق  امضاکنندگان 

صلح آمیز  مذاکرات  راه  از  باید  و  ندارد  نظامی  حل  راه 

جناح های  گفت وگوها،  رشوع  برای  شود.«  حل  سیاسی 

درگیر باید روی »یک آتش بس فوری، بدون قید و رشط و 

پیش رشط توافق کنند تا یک دولت گسرده و چند قومی 

بیاید.« وجود  به  کند  منایندگی  همه  از  که 

چند  اما  شود،  ایجاد  معاهده  آن  تا  برد  زمان  سال  دو 

از آن نگذشته بود که طالبان و ائتالف شال، هر دو  ماه 

آتش بس را نقض کرده و جنگ را از رس گرفتند. به دنبال 

 11 حادثه ی  از  پس  امریکا  توسط  افغانستان  اشغال 

برای  کردند  تالش  هم  باز  بین املللی  بازیگران  سپتامر، 

پایان جنگ مذاکره کنند. در توافق بن در دسامر 2001، 

به  »تا  بودند  مصمم  افغان  مقامات  و  بین املللی  جامعه ی 

ملی، صلح  آشتی  و  داده  پایان  افغانستان  غم انگیز  جنگ 

پایدار، ثبات و احرام به حقوق بر در این کشور را ترویج 

دهند.« نه تنها جناح های مختلف در یافنت »صلح پایدار« 

یافت. گسرش  جنگ  بلکه  خوردند،  شکست 

اوباما گذشته  ریاست جمهوری  اول  دوره ی  از  دو سال 

با  افغانستان  پیشین  رییس جمهور  کرزی،  و  او  که  بود 

طالبان کار کردند تا به توافقی برای پایان دادن به جنگ 

تالش های  سال  چهار  از  پس   –  2015 در  یابند.  دست 

ناکام صلح – وب سایت فارن افرز گزارش داد که »دست کم، 

اگر خود صلح در دسرس نیست، گفت وگوهای آن نزدیک 

طالبان  و  پاکستان  افغانستان،  اخیر،  ماه  چند  در  است. 

برداشته  گفت وگوها  سوی  به  بی سابقه ای  گام های  افغان 

به   1۹۹۷ سال  از  صلح  تالش های  از  کدام  هیچ  اند.« 

زیادی  دالیل  است.  نشده  جنگ  پایان  به  منجر  سو،  این 

هم وجود ندارد که باور کنیم این تالش کنونی موفق تر از 

بود. خواهد  پیشین  تالش های 

سپری  جنگ   در  را  زیادی  زمان  که  کسی  عنوان  به 

نیست؛  صلح  خواستار  من  اندازه ی  به  کس  هیچ  کرده، 

اما اکنون باید با این واقعیت دردناک و انکارناپذیر روبه رو 

در  توسط شوروی  افغانستان  اشغال  از  پس  شویم: جنگ 

سال 1۹۷۹ به طور تقریبا دوام  دار و به اشکال گوناگون، 

گسرش یافته و منی توان انکار کرد هر چقدر دیگر هم که 

تالش کنیم، نیروهای امریکایی هرگز منی توانند به جنگ 

دهند. پایان  افغانستان 

بنا بر این، وقت آن است که بپذیریم منی توان با استفاده 

افغانستان  مردم  بر  را  جنگ  پایان  مان،  نظامی  قدرت  از 

تحمیل کنیم. تنها آن ها باید اختالف های چندین دهه ای 

رسباز   2٫441 هم  کنون  تا  کنند.  حل  را  شان  خود 

سال  در  تنها  که  اند  شده  کشته  افغانستان  در  امریکایی 

201۹، بیست نفر جان شان را از دست دادند و بیش از 

شدند. زخمی  دیگر  رسباز   20٫000

در  نباید  امریکایی ها  خون  از  دیگر  قطره ی  یک  حتا 

افغانستان  در  حل نشدنی  معضل  این  حل  برای  تالش 

ریخته شود. باید با همکاران افغان و ناتوی مان هاهنگی 

طور  به  را  مان  روند خروج رسبازان  باشیم،  داشته  نزدیک 

به جنگ  به سهم خود،  و  بریم  پیش  به  و حرفه ای  منظم 

پایان دهیم. می توانیم به صورت دیپلاتیک و اقتصادی با 

کابل در تعامل باشیم؛ اما جنبه ی نظامی مأموریت ما باید 

برسد. پایان  به 

وقتآناستکهبهجنگ
پیروزنشدنیافغانستانپایاندهیم

مذاکره   گروه  متحد  ملل  سازمان  سال 1997،  در 

ایجاد  به عالوه ی دو«  نام »شش  به  را  کننده ای 

کرد تا به جنگ داخلی افغانستان پایان دهد. آن 

گروه شامل چین، ایران، پاکستان، تاجیکستان، 

بود.  اوزبیکستان  و  ترکمنستان 

مرتجم:مهدی غالمی

نویسنده: دنیل ل. دیویس – هیل


