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گزارش روز

آزمون دشوار توافقنامهی
امنیتی کابل -واشنگنت
تنــش میــان ایــاالت متحــدهی
امریــکا و دولــت ایــران و احتــال
یــک جنــگ نظامــی متامعیــار
میان دو کشــور ،دولت افغانســتان
سیدمهدی حسینی را در آزمــون ســختی قــرار داده
اســت؛ زیــرا دولــت افغانســتان
بــا دولــت امریــکا دو ســند (پیــان اســراتژیک-
توافقنامــهی امنیتــی) را امضــا کــرده کــه مهمتریــن
آن ،توافقنامــهی امنیتــی کابل-واشــنگنت اســت.
پــس از کشــته شــدن قاســم ســلیامنی ،فرمانــدهی
ســپاه پاســداران ایــران در بغــداد ،نگرانیهــای
جــدیای را در سیاس ـتهای داخلــی افغانســتان بــه
وجــود آورده اســت کــه ایــن نگرانیهــا پــس از شــش
ســال ،پرونــدهی توافقنامـهی امنیتــی کابل-واشــگنت
را بــاز میکنــد.

اگر صلح باشد میتوانم
شب  16نان به خانه بربم
ِ

رسور دانش :خواست طالبان
برای تعدیل قانونی اساسی
پذیرفتنی نیست
2

رسور دانــش ،معــاون دوم ریاســتجمهوری،
میگویــد کــه خواســت طالبــان بــرای تعدیــل قانــون
اساســی ،بــه هیــچ وجــه پذیرفتنــی نیســت.
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زملی خلیلزاد برای روشن
شدن موضع رسمی طالبان به
قطر میرود
قــرار اســت بــه زودی ،زملــیخلیـلزاد ،مناینــدهی
ویــژهی وزارت خارجـهی امریــکا ،بــرای روشــن شــدن
موضــع رســمی طالبــان ...
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2

از خاک افغانستان علیه هیچ
کشوری استفاده نخواهد شد

گفتوگو

گفتوگو با علیمدد رضوانی
(شاعر)

معــاون دوم ریاسـتجمهوری ،بــا اشــاره بــه کشــته
شــدن فرمانــدهی نیروهــای قــدس ســپاه پاســداران
ایــران در حملــهی هوایــی نیروهــای امریکایــی در
عــراق ،تأکیــد میکنــد ...

شعر «لیال» حاصل زخمزبان
ایرانیها بود

7

عدیل فرهمند؛

یگانه محلیخوان دخرت
در شامل افغانستان
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کودکان قربانیان
بیدفاع آلودگی هوا

آلودگــی هــوا بــه ســامت جســمی ،روحــی و روانــی
کــودکان آســیب میرســاند و خانوادههــا کمتــر متوجــه
پیامدهــای منفــی ایــن مســأله بــر ســامت و آینــدهی
کودکانشــان هســتند.
در همیــن حــال ،بیشــر قربانیــان آلودگــی هــوا توســط
هــان هوایــی مســموم میشــوند کــه در خانــهی خــود
شــان تولیــد میشــود؛ زیــرا خانوادههــا در زمســتانهای
کابــل ،هــر چیــزی کــه بتواننــد را میســوزانند .کــودکان و
افــراد ســالخورده ،در برابــر دود زغــالســنگ ،تایــر ،رابــر
و پالســتیک آســیبپذیرتر انــد .بررس ـیهای جهانــی هــوا
در ســال  ۲۰۱۷گــزارش داد کــه  ۱۹٫۷۰۰نفــر از مــردم
افغانســتان بــر اثــر آلودگیهــای تولیــد شــده در خانههــا

یادداشت روز
در برداشــتی ســاده و ریشــهای ،قانــون اساســی مــادر
قانونهــا اســت؛ یعنــی کــه در هــر جامع ـهای یــک قانــون
اساســی وجــود دارد و ســایر قوانیــن در شــار قوانیــن
عــادی جــای گرفتــه و بــه تبعیــت از قانــون اساســی ناچــار

جــان شــان را از دســت داده انــد.
ســازمان جهانــی بهداشــت میگویــد کــه خطرهــای
محیطزیســتی در افغانســتان ،مســؤول  ۲۶درصــد از
متــام مرگهایــی اســت کــه در کشــور اتفــاق میافتــد؛
از ایــن میــان ،تخمیــن زده میشــود کــه آلودگیهــای
تولیــد شــده در خانههــا ،هــر ســال جــان  ۲۷٫۰۰۰نفــر
را در کشــور میگیــرد؛ در حالــی کــه آلودگیهــای تولیــد
شــده در بیــرون از خانــه ،منجــر بــه مــرگ تنهــا ۱۱٫۰۰۰
نفــر در ســال میشــود.
فصــل رسمــا ،آلودگــی هــوا و تشــدید بیامریهــا
درکــودکان
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زوال اخالق درمانی
در جامعهی پزشکی افغانستان

بقــراط ،حکیــم بــزرگ یونــان کــه بــه پــدر علــم جدیــد
در حــوزهی طبابــت مشــهور اســت میگویــد« :پزشــک
در مــورد بیــار مســؤول اســت .پزشــکان خــادم بیــاران
خــود انــد و بایــد معیارهــای ســلوک رشافتمندانــه
را رعایــت کننــد» او همچنــان بــاور دارد کــه« :روش
درمــان یــک بیــار ممکــن اســت بــرای بیــار دیگــر
مؤثــر نباشــد؛ بــه همیــن ســبب او میگفــت آنچــه بــرای
یکــی غذاســت ،ممکــن اســت بــرای دیگــری زهــر باشــد»
بــا ایــن ســخنان مشــهور بقــراط رشوع کــردم تــا بپرســم
آیــا جامعــهی طبــی مــا در افغانســتان ،بــا ایــن آموزههــا
نزدیکــی و همخوانــی دارد؟ آیــا واقعــا پزشــکان مــا خــود
را در برابــر بیــاران خــود مســؤول و خــادم میداننــد؟ آیــا

قانونی در تاق بلند؛ قدرت روی میز

انــد؛ بــه نحــوی کــه هیــچ قانونــی منیتوانــد در مخالفــت
بــا قانــون اساســی بــه تصویــب برســد.
هــر کشــوری بــرای مشــخص کــردن خــط مشــی سیاســی
و ارائ ـهی شناس ـهای از رابطــه میــان دولــت و شــهروندان و

پیشبــرد ایــن رابطــه ،ناچــار اســت قانونــی را بــه تصویــب
برســاند کــه ایــن قانــون را بــه نــام قانــون اساســی یــاد
میکننــد.
در افغانســتان قانــون اساســی بــرای نخســتین بــار در

جامع ـهی طبــی افغانســتان بــه حقــوق بیــار کــه هامنــا
ســامتی بیــار اســت ،بــه دور از هــر تعلقــی بــه عنــوان
انســان میاندیشــد؟ وجــدان کاری داکــران مــا در برابــر
مســؤولیتهای شــان در برابــر بیــاران چگونــه اســت؟
آیــا واقعــا در جامع ـهی طبــی افغانســتان ســلوک رشافــت
مندانــه و انســانی در برابــر بیــاران رعایــت میشــود؟
بیاعتــادی اجتامعــی نســبت بــه جامعــهی پزشــکی
از کجــا نشــأت گرفتــه؟ آیــا زوال اخــاق پزشــکی ،اعتبــار
جامعــهی طبــی را صدمــه نــزده اســت؟ بیگــان کــم
نیســتند داکــران گرانقــدر و رشافتمنــدی کــه درایــن
وضیعــت نــا بســامان امنیتــی -اقتصــادی افغانســتان،
بــرای نجــات بیــاران شــان آمــادهی ...
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زمــان اماناللــه در  20حمــل  1302زیــر نــام نظامنامـهی
اساســی دولتعلیــه افغانســتان از ســوی هشــتصد
نفــر از ارکان دولــت و رسان قبیلههــا کــه اماناللــه در
جاللآبــاد بــه نــام لویــه جرگــه فراخوانــده بــود ...
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ویژهی صلح

قانون اساسی؛ خط
رسخی که رسخ نیست

پــس از  16ســال از تصویــب قانــون اساســی دموکراتیــک
افغانســتان و ایجــاد دولتــی بــر مبنــای اصــول دموکراســی،
امســال در حالــی از هفتــهی قانــون اساســی تجلیــل
میشــود کــه موجودیــت ایــن قانــون و تعمیــم آن در جامع ـهی
افغانســتان ،از بحثهــای مهــم ســالهای اخیــر بــوده اســت؛
ایــن بحــث از یــک جهــت بــه ایــن دلیــل رس زبانهــا اســت
کــه گفتوگوهــای صلــح رونــد داغــی داشــته اســت و طــرف
طالبــانِ گفتوگوهــای صلــح ،خواســتار تغییــر در برخــی از
مــواد ایــن قانــون انــد کــه بــه بــاور آنــان ،خــاف ارزشهــا و
و آموزههــای دینــی اســت؛ دلیــل دیگــر بحثبرانگیــز بــودن
قانــون اساســی ،تجربــهی فعلیتیافتــهی ایــن قانــون در
افغانســتان کــه طــی نزدیــک بــه دو دهــه ،بــا حضــور حامیــان
بیناملللــی ایــن قانــون در کنــار دولــت افغانســتان ،نتوانســته
اســت بــه صــورت بایــدی کــه انتظــار میرفــت ،جنبـهی عملــی
و تطبیقــی داشــته باشــد.
اگــر از جزمیــت موضــوع بکاهیــم و هــر گونــه تغییــر در
قانــون اساســی را بــه نفــع طالبــان یــا گروههــای مخالــف
دولــت قلمــداد نکنیــم؛ شــاید بــرای مــان ایــن فرصــت را
بدهــد کــه بــا بازبینــی تطبیقــی ایــن قانــون طــی ســالهای
گذشــته ،نگاهــی بیندازیــم و بتوانیــم نقــدی بــر آن وارد کنیــم
کــه آبشــخور ایــن نقــد ،جنبـهی اجتامعــی -فرهنگــی جامعـهی
افغانســتان باشــد و ایــن قانــون دقیقــا در تصــادم بــا ایــن جنبـه
از جامعــهی افغانســتان ســاحهی تطبیقــش دچــار مشــکل
شــده اســت.
قانونــی اساســی افغانســتان ،در فاصلـهی دو و نیــم تــا ســه
ســال پــس از حاکمیــت قانونــی در افغانســتان بــه تصویــب
رســید کــه در آن درسخوانــدن زنــان بیــرون از خانــه جــرم
پنداشــته میشــد و بســیاری از حقــوق مدنــی امــروز زیــر نظــام
ســختگیرانه و متحجران ـهی طالبــان ،چنــان نابــود شــده بــود
کــه اثــری از آن پیــدا نبــود؛ تصویــب قانــون اساســیای بــر
اســاس مالکهــای جهانــی شــهروندی پــس از فروریــزی چنین
نظامــی (نظــام طالبانــی) ،در افغانســتانی صــورت گرفــت کــه
هنــوز جامعــهی آن در گیــرودار ســنت نفــس میکشــید و
عبــور از ســنت در دنیــای مــدرن ،بــرای درصــد زیــادی از مــردم
افغانســتان بــه منزل ـهی گذشــن از هفــت خــوان رســتم بــود؛
ایــن کــه افغانســتان در گذشــته هــم نظامهــای دموکراتیــک یــا
شــبهدموکراتیک را تجربــه کــرده بــود ،درســت؛ امــا تجرب ـهی
همیــن نظامهــای شــبهدموکراتیک و شکســت آنــان بــه دســت
نیروهــای برخواســته از مــن جامعـهی اطرافــی یــا شبهشــهری
افغانســتان بــه کمــک اقتصــادی کشــورهای بیرونــی ،بیانگــر
ایــن اســت کــه جامعــهی افغانســتان بــه لحــاظ تاریخــی-
فرهنگــی آمــادهی پذیــرش ایــن نظامهــا نبــوده و در حقیقــت
ایــن نظامهــای دموکراتیکمحــور ،بــه نوعــی قالبــی بــود کــه
پــس از تجربــه در کشــورهای پیشرفت ـهی دنیــا ،تــاش شــد
در جامعــهی افغانســتان بــه تجربــه گرفتــه شــود؛ تجربــهای
کــه دســت کــم یکونیــم دهــهی اخیــر نشــان میدهــد ،از
موفقیــت چندانــی برخــوردار نبــوده و نتوانســته اســت بــا
حامیــت سیاســی -اقتصــادی کشــورهای زیــادی ،ریشـههایش
را در جامع ـهی افغانســتان مســتحکم کنــد.
ایــن کــه افغانســتان بــه لحــاظ تاریخــی دچــار گسســت
اســت و تجــارب دنیــای جدیــد کشــورهای مــدرن را پشــت
رس نگذاشــته اســت ،منیتوانــد بیربــط بــه قانونســازی و
تطبیــق قوانیــن ســاخته شــده در ایــن کشــور باشــد .کشــوری
کــه هنــوز از منجــاب ســنت بیــرون نشــده اســت و در همــه
بخشهــای زندگــی آن میتــوان رد پــای ســنت را دیــد،
ســخت اســت یکشــبه بــه ظرفیتــی دســت یابــد کــه تــوان
هضــم یــا تطبیــق قوانینــی را بــا مشــخصات قوانیــن امــروز
افغانســتان داشــته باشــد .میانبُرهــا و عبــور از برخــی مســائل
تاریخــی ،یکــی از مســؤولیتهای امــروز نســل افغانســتان
اســت کــه بایــد بــا ایــن میانبُرهــا ،برخــی از دورههایــی را
کــه دیگــر کشــورها تجربــه کــرده انــد ،پشــت رس گذاشــته و از
جایــی رشوع کننــد کــه جهــان در حــال ادامـهی آن اســت؛ امــا
تطبیــق چنیــن میانبرهایــی در قوانیــن کــه امــری الزامــی-
تطبیقــی در اجتــاع دارنــد ،تــا ایــن کــه را ه بیشــر همــوار
کنــد ،بــا حساســیتهایی در تصــادم میشــود کــه منیتوانــد
راهــش را بــه جلــو بکشــد؛ تصــادم قانــون بــا عــرف ســنتی
اجتــاع و تطبیــق نشــدن آن ،در کنــار ایــن کــه جامعــه را
بــه هــرج و مــرج میکشــاند ،ایــن بــاور را در مــورد قانــون بــه
وجــود م ـیآورد کــه وقتــی مــادهای از قانــون قابــل دور زدن و
غیــر قابــل تطبیــق اســت ،میتــوان مــوارد دیگــری از قانــون
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 میتوانــد دیــد .بــا نگاهــی
در چگونگــی تطبیــق قانونــی اساســی طــی  16ســال گذشــته،
میتــوان بــه مــوارد زیــادی اشــاره کــرد کــه ایــن قانــون از
طــرف سیاســتمداران رده اول تــا پایینتریــن مأمــوران
حکومتــی و شــهروندان دور زده شــده اســت؛ از رییسجمهــور
گرفتــه تــا پایینتریــن فــرد ایــن کشــور ،در بیشــر مــوارد
قانــون را بــه نفــع شــخصی تعبیــر شــده اســت .تعبیرهــای
مصلحتــی باعــث شــده اســت کــه از درصــدی تطبیــق قانــون
کاســته شــود و خــط رسخ قانونــی آن زیــر ســؤال بــرود .پــس
از شانزدهســال تجربــهی قانونــی اساســی ،نیــاز احســاس
میشــود کــه دکتوریــن از بخشهــای مختلــف جامعـهی امــروز
افغانســتان ،دور هــم جمــع شــوند و بــا بازبینــی قانون اساســی
موجــود ،تــاش کننــد ،مــواد ایــن قانــون را بومیســازی
کننــد تــا جنبــهی تطبیقــی آن در جامعــه بیشــر شــود .در
دنیــای امــروز ،تــا ایــن کــه قانــون تعیینکننــدهی چگونگــی
زندگــی اجتامعــی مــردم باشــد ،زندگــی اجتامعــی مــردم،
تعیینکننــدهی چگونگــی تصویــب و تطبیــق قانــون اســت.

شب  16نان به خانه ببرم
اگر صلح باشد میتوانم ِ
«اســپند بــا بنــد ،بــه حــق شــاه نقــش
بنــد ،اســپند ،اســپند»
در میــان دود و بــوی اســپند در
چهــاررا ِه شــلو ِغ پــلِ رسخ ،ظــرف
هام همتا
اســپندش را میچرخانــد ،عینالدیــن
از هــان آدمهــای اســت کــه همزمــان بایــد چندیــن تربــوز را
در یــک دســتش بگیــرد .غــمِ نــان ،خانــواده ،مکتــب و جنــگ،
اِملانتهــای از زندگــیِ اوســت کــه دور محــور ظــرف اســپندش
میچرخــد .دنیــای کودکانـهاش رنــگ باختــه و کمــرش زیــر بــا ِر
مســؤولیتهای ســنگین خمیــده اســت .بزرگتــر از ســنش
بــه نظــر میرســد .جنــگ و فقــر کــودک افغانســتانی را پوســت
کلُفــت میکنــد و ایــن خــر خوبــی نیســت .یــک روز میرســد
کــه بــه ســختی میخنــدد و بــه ســختی گریــه میکنــد.
 16ســالش اســت و  12نفــر اعضــای خانــوادهی شــان
را تشــکیل میدهــد .عینالدیــنِ  16ســاله و یــک بــراد ِر
بزرگتــرش کــه کراچــی دارد و میــوهی تــازه میفروشــد ،تنهــا
کســانی هســتند کــه کار میکننــد و بایــد مخــارج خانــه را
تأمیــن کننــد .عینالدیــن صنــف چهــارم مکتــب اســت.
نبــود امکانــات مالــی و وضعیــت دشــوار اقتصــادی در
خانوادههــای افغانســتان بــه نســبت وجــود جنــگ و ناامنــی
مســألهی کالنِ حقــوق طفــل را مطــرح میکنــد .افغانســتان از
جملــه کشــورهایی اســت کــه کنوانســیون حقــوق طفــل را امضــاء
کــرده و مکلــف بــه اجــرای متــام قوانیــن آن اســت کــه در دو
بخــش جداگان ـهی ارتقــای حقــوق اطفــال و حامیــت از حقــوق
اطفــال بخشبنــدی میشــود؛ امــا تطبیــق متــام ایــن قوانیــن
زیــر مجموع ـهی یــک چیــز تعریــف میشــود و آن جنــگ اســت.
خانــوادهی دوازده نفــریای عینالدیــن ،ســاکن دهمزنــگ
انــد ،دهمزنگــی کــه شــاهد هولناکتریــن اتفــاق در دوم اســد
 1395بــود .شــایعات حضــور طالبــان در تشــکیالت دولــت
بــرای متــام باشــندههای افغانســتان نگــران کننــده اســت.
عینالدیــن در مــورد احتــال حضــور طالبــان میگویــد« :مــن
از هیچکســی بــه جــز خداونــد منیترســم ،اگــر هــم طالبــان
بیایــد وضعیــت بدتــر از ایــن نخواهــد بــود؛ همیــن حــاال هــم
طالبــان حضــور دارنــد».
مــا دیگــر از جنــگ منیترســیم ،از انتحــار منیترســیم ،از
چــوب وضــع شــدن ســختترین قوانیــن منیترســیم و ایــن
ِ
عــادی نیســت.
«خانــوادهام اجــازه منیدهنــد کــه در جاهــای شــلوغ بــروم،
مخصوصــا روزهــای کــه تظاهــرات میشــود؛ امــا در شــلوغیها
درآمــد مــن بیشــر میشــود .هــر شــب بایــد دوازده دانــه نــانِ
خشــک بــه خانــه بــرم؛ امــا اگــر صلــح و آرامــی باشــد مــن
میتوانــم بــه جاهــای شــلوغ بــروم و اینگونــه درآمــد مــن
بیشــر میشــود و بــه جــای دوازده نــانِ خشــک میتوانــم
شــبها  16دانــه نــان بــه خانــه بــرم».
کــودکان همیشــه روحیـهی صلــح طلبانــه دارنــد؛ امــا اوضــاع
اجتامعــیِ حاکــم در کشــور آنهــا را مجبــور کــرده تــا بــه جنــگ
بــا طالبــان رضایــت بدهنــد .بــه بــاور عینالدیــن ،مــا بایــد بــا
طالبــان بجنگیــم و نگذاریــم کــه کشــور مــا را خــراب کننــد.
عینالدیــن یکــی از هــزاران کـ ِ
ـودک افغــان اســت کــه امیدهــا
و آرزوهــای کودکانـهاش زیــر ســایهی جنــگ نابــود شــده اســت.

از صلــح کــه حــرف میزنــد ،ظــرف اســپندش را گوشــهای
ِ
کوچــک کــه بــا
کنــار دســتش میگــذارد و آن دســتهای
ســیاهیِ دود آلــوده اســت ،در فضــا رشوع بــه نقــش بســن
میکنــد« :مــن صلحــی دوســت دارم کــه دیگــر مجبــور نباشــم
کار کنــم».
وســط حرفهایــش میپــرم ،دوســت داری بــا هــم
ســالهایت بــازی کنــی؟
« نــه بــازی کــه منیشــود ،درس بخوانــم کــه در آینــده یــک
کار خــوب برایــم پیــدا کنــم و دیگــر مجبــور نباشــم اســپندی
باشــم».

بــه پولهــای کــف دســتش کــه شــاید چیــزی بیشــر از صــد
افغانــی باشــد ،اشــاره میکنــد« :اینهــا بــرای زندگــی کافــی
نیســت».
ِ
امیــد
از عینالدیــن دور میشــوم و کورســویِ روزنههــای
رســیدن بــه صلــح مــرا بــه ســمت کــودک دیگــری میکشــاند.
دارد زینههــای فــروشگاه را متیــز میکنــد ،موهایــش
ِ
لبــاس نســبتا گرمــی بــه تــن دارد و طــوری
ژولیــده اســت و
ر
بــا پاهایــش میکوبــد کــه انــگار زمیــن مقــر اســت .مقــ ِ
اینکــه حــاال او کنــا ِر بخــاریِ گــرم در ایــن زمســتان رس ِد کابــل
ننشســته اســت.
شــیرالله 15 ،ســال دارد .او صنــف هفتــم بــود کــه مجبــور بــه
تــرک مکتــب شــد و چنــدی قبــل از ســوی یکــی از بنیادهــای
خیریــه در کابــل ،در یــک آموزشــگاه زبــان شــامل شــد؛ او بــه
خوانــدن زبــانِ انگلیســی مشــغول اســت ،خانــوادهی هفــت
نفــری اش ،ســاکن بریکـ ِ
ـوت کابــل اســت .در خانــواده ســه نفــر
مشــغول کار انــد ،شــیرالله و دو بــراد ِر دیگــرش .پــدرش قبــا

خیــاط بــوده و حــاال بــه دلیــل اینکــه دچــار مشــکل بینایــی
شــده اســت ،منیتوانــد کار کنــد.
او میگویــد« :مــن کــه اینجــا روزانــه کار میکنــم ،مردمــان
زیــادی را میبینــم ،همگــی از آمــدنِ طالبــان هــراس دارنــد،
البتــه مــن تــا حــاال بــه ایــن فکــر نکــردهام کــه اگــر طالبــان
بیاینــد ،چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد ،فقــط دوســت دارم بــه صلــح
فکــر کنــم و اینکــه یــک روز نــه یــک روز ،در ایــن وطــن آرامــی
شــود».
قربانیــان اصلــی جنــگ در افغانســتان ،زنــان و کــودکان
انــد .وضعیــت کنونــی زنــان و کــودکان در افغانســتانِ امــروز،
پسلرزههــای چهــار دهــه جنــگ اســت .وقتــی بــه تاریــخ
افغانســتان نظــری بیندازیــم ،میبینیــم کــه کــودکان و زنــان
چگونــه از متــام حقــوق انســانی شــان محــروم شــدند و زیـ ِر بــا ِر
جنــگ بــه فراموشــی ســپرده شــدند.
صلحــی کــه شــیرالله دوســت دارد ،صلحــی اســت کــه در آن
زمینـهی کار و تحصیــل بــرای مــردم فراهــم شــود و تشــویش ایــن
وجــود نــدارد کــه چگونــه بایــد مخــارج خانــه را تأمیــن کنــی.
آرامــی میشــود و دیگــر انتحــار نیســت.
شــیرالله مناینــدگان جهــادی و رسان احــزاب را بــه عنــوان
مناینــدهی واقعــی خــود قبــول نــدارد« .آنهــا از حــرف دل مــا
آگاهــی ندارنــد .پرسهــای آنهــا کارهــای شــاق منیکننــد.
دخــران شــان بــه مکتــب میرونــد و نگــران ایــن نیســتند کــه
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 میتوانــد از حــال دل کســی
حــرف بزنــد کــه یکــی از اعضــای خانــوادهاش را از دســت داده
اســت .مــن بــه هیــچ عنــوان ،هیــچ یــک از آنهــا را بــه عنــوان
مناینــدهی خــود قبــول نــدارم».
قربانیــان جنــگ تنهــا آنهــای نیســتند کــه در انفجــار یــا در
خــط جنــگ ،جــان خــود را از دســت داده انــد ،قربانیــان جنــگ
آنهــای انــد کــه نتوانســته انــد ادام ـهی تحصیــل بدهنــد ،روان
شــان آســیب دیدهانــد ،گرســنه مانــده انــد و لبــاس مناســبی
نداشــتند تــا بپوشــند .همــهی اینهــا ،قربانیــان یــک جنــگ
نابرابــر انــد.
درد بــه ســیاهی چشــمهای شــیرالله میافزایــد ،او از
جهــان تاریکــی بــه مــا نــگاه میکنــد کــه نتوانســته اســت بــه
مکتــب بــرود ،کار میکنــد و در تأمیــن مخــارج زندگ ـیای یــک
خانــوادهی هفــت نفــری ســهم دارد .جهــانِ تاریـ ِ
ـک نابرابــری و
فقــر.
«از اینکــه صلــح و آرامــی نیســت ،منیتوانیــم کار درســت و
حســابی داشــته باشــیم تــا بتوانیــم خــرج خانــه را بکشــیم و ایــن
فقــدان مــرا شــدیدا رنــج میدهــد ».ایــن گــزارش را بــا شــعری از
«احمــد شــاملو» بــه پایــان میبــرم.
چشمهساری در دل
و آبشاری در کف
آفتابی در نگاه و
فرشتهای در پیراهن
از انسانی که تویی
قصهها میتوانم کرد
غمِ نان اگر بگذارد.

آزمون دشوار توافقنامهی امنیتی کابل -واشنگتن
تنــش میــان ایــاالت متحــدهی امریــکا و
دولــت ایــران و احتــال یــک جنــگ نظامــی
متامعیــار میــان دو کشــور ،دولــت افغانســتان
را در آزمــون ســختی قــرار داده اســت؛ زیــرا
سیدمهدیحسینی دولــت افغانســتان بــا دولــت امریــکا دو ســند
(پیــان اســراتژیک-توافقنامهی امنیتــی)
را امضــا کــرده کــه مهمتریــن آن ،توافقنامــهی امنیتــی کابــل-
واشــنگنت اســت .پــس از کشــته شــدن قاســم ســلیامنی ،فرمانــدهی
نیــروی قــدس ســپاه پاســداران ایــران در بغــداد ،نگرانیهــای
جــدیای را در سیاســتهای داخلــی افغانســتان بــه وجــود
آورده اســت کــه ایــن نگرانیهــا پــس از شــش ســال ،پرونــدهی
توافقنامــهی امنیتــی کابل-واشــگنت را بــاز میکنــد.
بــه دنبــال کشــته شــدن فرمانــدهی نیــروی قدس ســپاه پاســداران
ایــران ،محمــدارشف غنــی ،رییسجمهــوری افغانســتان ،بــا مایــک
پمپئــو ،وزیــر خارجــهی امریــکا ،در یــک متــاس تلفونــی از بــروز
تنشهــای جــدی میــان ایــران و امریــکا ابــراز نگرانــی کــرده اســت.
رییسجمهــور از ایــران بــه عنــوان همســایهی بــزرگ یــاد کــرده
و گفتــه اســت کــه ایــران و افغانســتان مشــرکات زبانــی ،دینــی،
تاریخــی و فرهنگــی گســرده دارنــد و در عیــن حــال ،آقــای غنــی،
امریــکا را رشیــک اســراتژیک و بنیادیــن افغانســتان عنــوان و ابــراز
امیــدواری کــرده کــه دو کشــور از افزایــش تنشهــا جلوگیــری کــرده و
اختالفهــای خلقشــده را از مجــرای گفتوگــو ،حــل کننــد.
رییسجمهــور افغانســتان ،بــا اشــاره بــه توافقنامــهی امنیتــی
میــان کابل-واشــنگنت ،بــه همســایههای ایــن کشــور اطمینــان داد
کــه بــر اســاس توافقنامـهی امنیتــی ،از خــاک افغانســتان در هیــچ
حالتــی علیــه هیــچ کشــور خارجــی اســفتاده منیشــود.
توافقنامهی امنیتی کابل-واشنگنت
پیــان اســراتژیک میــان ایــاالت متحــدهی امریــکا و دولــت
افغانســتان ،در مــاه «مــی» ســال  2012میــادی توســط
حامدکــرزی و بــاراک اوبامــا روئســای پیشــین افغانســتان و امریــکا
امضــا شــد و بــه دنبــال آن ،توافقنام ـهی امنیتــی در مــاه ســپتامرب
ســال  2014میــادی در حضورداشــت محمــدارشف غنــی و عبدالله
عبداللــه میــان محمدحنیــف امتــر مشــاور پیشــین امنیــت ملــی و
جیمزکانینگهــام ســفیر پیشــین امریــکا در کابــل بــه امضــا رســید.
در مقدم ـهی ایــن توافقنام ـهی امنیتــی تأکیــد شــده اســت کــه
بــا تأییــد مفــاد موافقتنامــه ،همکاریهــای اســراتژیک مبنــی
بــر ایــن کــه میــان طرفیــن بــر مبنــای احــرام متقابــل و منافــع
مشــرک ،اســتوار میباشــد .در مقدمــه ،همچنــان بــه منظــور
تقویــت هرچــه بیشــر زمینههــای همــکاری دفاعــی و امنیتــی میــان
طرفیــن بــر مبنــای اصــول احــرام کامــل بــه اســتقالل ،حاکمیــت و
متامیــت ارضــیشــان و عــدم مداخلــه در امــور داخلــی یکدیگــر

و بــرای گســرش امنیــت و ثبــات در منطقــه و مبــارزه بــا تروریســم
تعهــد کــرده انــد .در بخــش دیگــری از مقدمــهی توافقنامــهی
امنیتــی کابل-واشــنگنت ،تذکــر یافتــه اســت« :بــا توافــق بــر اهمیــت
همــکاری مبتنــی بــر احــرام متقابــل ،عــدم مداخلــه و برابــری میــان
افغانســتان و همســایههای آن و نیــز بــا درخواســت از همــهی
کشــورها تــا بــه حاکمیــت و متامیــت ارضــی افغانســتان احــرام
گذاشــته و از مداخلــه در امــور داخلــی و روندهــای دموکراتیــک ایــن
کشــور خــودداری مناینــد».
قبــل از تشــکیل حکومــت وحــدت ملــی ،چگونگــی امضــای
توافقنامــهی امنیتــی یکــی از بزرگتریــن بحثهــای جــدی در
خصــوص آینــدهی افغانســتان بــود کــه آقــای کــرزی نتوانســت بــه
تنهایــی خــود تصمیــم بگیــرد .کــرزی ،در زمــان حکومــت خــود،
چگونگــی امضــای توافقنامـهی امنیتــی را بــه لویــه جرگهی مشــورتی
واگــذار کــرد .بــا وجــودیکــه اعضــای جرگــه بــه امضــای ایــن
توافقنامــه رأی موافــق دادنــد؛ امــا بازهــم او از امضــای آن خــودداری
ن کــه بــه حکومــت بعــدی (وحــدت ملــی) واگــذار شــد.
کــرد؛ تــا ای ـ 
حکومــت وحــدت ملــی (عبدالله-غنــی) در نخســتین هفت ـهی کاری
خــود ،بزرگتریــن تصمیــم امنیتــی را بــرای حفــظ و ثبــات افغانســتان
گرفــت و بیدرنــگ ،ایــن توافقنامــه را بــا امریــکا امضــا کــرد.
محمــدارشف غنــی ،در جریــان مراســم امضــای توافقنامــهی
امنیتــی ،گفتــه بــود ،امــروز ،روزی اســت کــه افغانســتان حاکمیــت
ملــی خــود را بــه صــورت اساســی بــه دســت مـیآورد .رییسجمهــور
تأکیــد کــرده بــود کــه بــا امضــای توافقنامـهی امنیتــی ،افغانســتان
شــاهد مســاوات دولــت ایــن کشــور بــا دولتهــای همــکار خــود در
جهــان اســت و بــه صــورت یــک دولــت مســتقل بــر اســاس برداشــت
منافــع ملــی خــود ،قــراردادی را بــرای ثبــات ،خیــر و رفــاه مــردم
خــود امضــا میکنــد.
توافقنامــهی امنیتــی کابل-واشــنگنت ،اکنــون در آزمــون
دشــواری قــرار گرفتــه اســت .امریــکا متحــد اصلــی و اســراتژیک
افغانســتان شــمرده میشــود؛ بــه عبــارت دیگــر ،امریــکا بنیانگــذار
دولــت نویــن افغانســتان شــمرده میشــود کــه بقــای دولــت موجــود
ی حامیتهــای مالــی ،سیاســی و امنیتــی ایــن کشــور تــا
در نتیج ـ ه 
کنــون حفــظ شــده اســت و از جانــب دیگــر ،دولــت ایــران رابط ـهی
نزدیــک اقتصــادی بــا دولــت افغانســتان دارد و در عیــن حال ،ایــران از
نفــوذ مذهبــی زیــادی در میــان جامعـهی افغانســتان برخوردار اســت.
کشــن قاســم ســلیامنی توســط امریــکا ،توافقنامــهی امنیتــی را
در آزمــون دشــواری (اســتفاده از خــاک افغانســتان علیــه کشــورهای
دیگــر) قــرار میدهــد و هــم رونــد مذاکــرات صلــح را صدمــه میزنــد.
شــاری از اعضــای پیشــین مجلــس مناینــدگان ،بــر ایــن باورنــد
رسمــی میمانــد کــه
کــه امضــای توافقنام ـهی امنیتــی بــه مثاب ـهی ُ
بــه دولــت بیــار افغانســتان تزریــق شــده اســت .حفیــظ منصــور،
عضــو پیشــین مجلــس مناینــدگان کــه او نــه رأی موافــق بــه امضــای

توافقنامــه امنیتــی داده و نــه هــم رأی مخالــف؛ امــا پــس از شــش
ســال ،اکنــون میگویــد کــه در او در زمــان حکومــت وحــدت ملــی
ناگزیــر بــه امضــای ایــن توافقنامــه شــد؛ «ولــی انتظــار داشــتیم کــه
ایــن توافقنامــه 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».
حفیــظ منصــور میگویــد« :وقتــی وکیــل بــودم ،بــه کشــورهای
مختلــف پیــام دادم کــه اگــر خواســته باشــند کــه امریــکا از
افغانســتان خــارج شــود ،بایــد یــک روزی خــارج شــود ،راهــش ایــن
نیســت کــه شــا متوســل بــه جنــگ شــوید و نیروهــای جنگــی را
تقویــت کنیــد ،بلکــه راهــش ایــن اســت کــه اردو و دولــت افغانســتان
تقویــت شــود کــه از امریکاییهــا تشــکر کنیــم؛ یعنــی یــک خــروج
صلحآمیــز».
ایــن عضــو پیشــین مجلــس مناینــدگان معتقــد اســت ،هــر قدری
کــه نیروهــای مخالــف مســلح حامیــت شــوند ،جنــگ بــه هــان
انــدازه بیشــر میشــود و نیازمندیهــای دولــت و مــردم افغانســتان
بــه لحــاظ امنیتــی و اقتصــادی بــه امریــکا بیشــر میشــود کــه در
آن صــورت ،دولــت ناگزیــر بــه جانــب امریکاییهــا التــاس کنــد
کــه افغانســتان را تــرک نکننــد کــه در حــال حــارض در همینگونــه
وضعیــت قــرار گرفتــه اســت.
ایــاالت متحــدهی امریــکا در یــک رشایــط حســاس ،فرمانــدهی
نیــروی قــدس ســپاه پاســداران ایــران را در عــراق مــورد هــدف قــرار
داد؛ رشایطــیکــه مذاکــرات ایــن دولــت (امریــکا) بــا طالبــان بیــش
از هــر زمانــی بــه یــک توافــق امیدوارکننــده نزدیــک شــده اســت.
طالبــان از حامیــت گســردهی سیاســی و مالــی ایــران برخــوردار
انــد و افزایــش تنشهــای تهران-واشــنگنت ،رونــد مذاکــرات صلــح
افغانســتان را بــه شــدت آســیب خواهــد زد .از جانــب دیگــر ،هرچنــد
گــروه طالبــان در حــال حــارض مــروف رأیزنــی بــه خواس ـتهای
واشــنگنت اســتند؛ امــا گزارشهایــی بــه نقــل از دیپلامتهــای
امریکایــی در کابــل وجــود دارد کــه قــرار اســت در آینــدهی نزدیــک،
زملــی خلیـلزاد ،فرســتادهی ویــژهی امریــکا بــرای صلح افغانســتان،
بــرای شــنیدن پاســخ طالبــان بــه دوحــه پایتخــت قطــر بــرود.
وقتــی ســخن از حامیــان طالبــان بــه میــان میآیــد ،همــه بــر
ایــن متمرکــز میشــوند کــه گویــا پاکســتان تنهــا حامــی طالبــان
اســت و اگــر پاکســتانیها قانــع شــوند ،مشــکل جنــگ بــا طالبــان
حــل میشــود؛ در حالــیکــه مــردم افغانســتان شــاهد بــوده انــد کــه
طالبــان ســاخت کشــورهای مختلفــی از جملــه ایــران اســتند .در
حالتــیکــه تنــش ایــران و امریــکا بــا گذشــت هــر روز بــاال میگیــرد،
نبایــد انتظــار داشــت کــه ایرانیهــا طالبــان را بــه مذاکــرات صلــح
تشــویق کننــد تــا جنــگ افغانســتان خامتــه داده شــود و بــه همیــن
خاطــر ،نخســتین اثــر منفــی تنــش تهران-واشــنگنت بــاالی رونــد
مذاکــرات صلــح افغانســتان خواهــد بــود.
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آلودگی هوا و سالمت روان کودکان
آلودگــی هــوا عــاوه بــر ســامت جســمی ،بــه
روح و روان انســانها بهخصــوص کــودکان تأثیــر
زیانبــاری دارد .ظاهــر غزنــوی روانشــناس و اســتاد
دان ـشگاه میگویــد کــه آلودگــی هــوا ،روی یادگیــری
دانشآمــوزان اثــر میگــذارد؛ در ایــن رشایــط زمانــی
کــه هــوا آلــوده باشــد دانشآمــوزان بــه ســختی مترکــز
میکننــد ،عــاوه بــر آن ،حالــت خســتگی و عصبانیــت
را بــرای کــودکان ب ـه بــار م ـیآورد.
نتایــج بررســیای کــه در امریــکا صــورت گرفتــه،
نشــان میدهــد ،بیــن آلودگــی هــوا و کاهــش ســامت
روان کــودکان ،رابطــهی مســتقیم وجــود دارد؛ بــه
همیــن اســاس کودکانــی کــه در محلههــای محرومتــر
زندگــی میکننــد ،بیشــر از کودکانــی کــه در معــرض
آلودگــی هــوا قــرار میگیرنــد ،احتــال دارد بــه
مشــکلهای اضطــراب و افرسدگــی دچــار شــوند.
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فصــل رسمــا ،آلودگــی هــوا و تشــدید بیامریهــا
درکودکان
بعضــی از بیامریهــا و نــوع ویروســی آن ،در فصــل
زمســتان افزایــش مییابنــد کــه رسمــا و آلودگــی هــوا
بــه شــدت ایــن بیامریهــا میافزایــد .ســینهبغل،
زکام ،بیامریهــای تنفســی و ریــزش از جملــه
بیامریهایــی اســت کــه کــودکان در اثــر آلودگــی و
رسمــا بــه آن مبتــا میشــود.
داکــر نورالحــق یوســفزی ،رییــس شــفاخانهی
صحــت طفــل اندراگانــدی میگویــد« :بــا آغــاز
زمســتان و آلــوده شــدن هــوا ،روزانــه  600کــودک
بیــار بــه ایــن شــفاخانه آورده میشــود کــه 50
درصــد ایــن کــودکان بــه بیامریهــای ســینهبغل،
زکام و ریــزش مبتــا اســتند کــه عامــل تشــدید ایــن
بیامریهــا آلودگــی و رسدی هــوا اســت».
فرزانــه ،مــادر کــودک پنــج ســاله اســت ،کودکــش
دو مــاه اســت بــه بیــاری ســینهبغل مبتــا اســت و
هنــوز بهبــود نیافتــه اســت.
فرزانــه میگویــد« :پــرم دو مــاه میشــود پشــت

کودکان کار در معرض جدی آسیب آلودگی هوا
احســان ،ده ســاله و مجبــور اســت در خیابانهــای
پررسوصــدا و آلــودهای کابــل ،هــر روز پالســتیک
بفروشــد تــا نــان و مــواد ســوخت خانــوادهاش را تأمیــن
کنــد.
او یکــی دیگــر از کــودکان قربانــی آلودگــی آب و
هــوای کابــل اســت ،حرفهایــش را تکــه تکــه از میــان
رسفههــای مکــرر میگویــد« :بهخاطــری کــه هــوا
آلــوده اســت ،هــر روز مریــض میشــوم .پــول داکــر
و دوا را هــم نــدارام و بــا همیــن وضعیــت زندگــی را
میگذرانــم».
فقــر و تنگدســتی از عواملــی اســت کــه باعــث
میشــود ،شــهروندان در فصــل زمســتان ارزانتریــن
ســوخت را اســتفاده کننــد .بســیاری خانوادههــا از
ذغــال ســنگ اســتفاده میکننــد و خانوادههایــی
هــم هســتند کــه بــه دلیــل فقــر ،مجبــور میشــوند
پالســتیک ،رابــر و ســایر زبالههــا را بســوزانند.
احســان میگویــد کــه آنــان مجبــور انــد ،از
زبالههــای پالســتیک ،کاغــذ و رابــر بــرای گــرم کــردن
خانــه اســتفاده کننــد.
آخریــن آمــاری کــه وزارت صحــت عامــه اعــام کــرده
اســت نشــان میدهــد کــه در یــک هفتــه  8000نفــر،
بــه دلیــل آلودگــی هــوا بیــار شــدند کــه  17تــن
آنــان جــان باختنــد .مریضهــای کــه  90درصــد آنــان
کــودکان بودنــد.
حبیباللــه اروال ،رییــس کنــرل امــراض غیــر
ســاری در وزارت صحــت عامــه ،میگویــد« :کــودکان
بــه خصــوص کــودکان کارگــر در معــرض ابتــا بــه
بیامریهایــی قــرار دارنــد کــه در اثــر آلودگــی هــوا
بهوجــود میآیــد .آمارهــا نشــان میدهــد کــه مــرگ
و میــر کــودکان در اثــر بیامریهــای ناشــی از آلودگــی
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آلودگــی هــوا بــه ســامت
جســمی ،روحــی و روانــی کــودکان
آســیب میرســاند و خانوادههــا
کمتــر متوجــه پیامدهــای منفــی
راحله یوسفی
ایــن مســأله بــر ســامت و آینــدهی
کودکانشــان هســتند.
در همیــن حــال ،بیشــر قربانیــان آلودگــی هــوا
توســط هــان هوایــی مســموم میشــوند کــه در
خان ـهی خــود شــان تولیــد میشــود؛ زیــرا خانوادههــا
در زمســتانهای کابــل ،هــر چیــزی کــه بتواننــد
را میســوزانند .کــودکان و افــراد ســالخورده ،در
برابــر دود زغــال ســنگ ،تایــر ،رابــر و پالســتیک
آســیبپذیرتر انــد .بررســیهای جهانــی هــوا در
ســال  ۲۰۱۷گــزارش داد کــه  ۱۹٫۷۰۰نفــر از مــردم
افغانســتان بــر اثــر آلودگیهــای تولیــد شــده در
خانههــا جــان شــان را از دســت داده انــد.
ســازمان جهانــی بهداشــت میگویــد کــه
خطرهــای محیطزیســتی در افغانســتان ،مســؤول
 ۲۶درصــد از متــام مرگهایــی اســت کــه در کشــور
اتفــاق میافتــد؛ از ایــن میــان ،تخمیــن زده میشــود
کــه آلودگیهــای تولیــد شــده در خانههــا ،هــر
ســال جــان  ۲۷٫۰۰۰نفــر را در کشــور میگیــرد؛ در
حالــی کــه آلودگیهــای تولیــد شــده در بیــرون از
خانــه ،منجــر بــه مــرگ تنهــا  ۱۱٫۰۰۰نفــر در ســال
میشــود.

رس هــم مریــض میشــود و داکــران دلیــل آن را آلــوده
بــودن هــوا میگوینــد».
داکــر محمــد ســلیم مایــار ،متخصــص کــودکان
میگویــد کــه هــر چــه میــزان ذرات آالینــده در
هــوا بیشــر باشــد ،کار و فعالیــت ریههــا دشــوارتر
میشــود؛ زیــرا بایــد اکســیجن بیشــری را جــذب و
دی اکســید کربــن بیشــری را دفــع کنــد.
آلودگــی هــوا باعــث تحریک مجــاری هوایی و تشــدید
آســم در میــان افــراد بــه خصــوص کــودکان میشــود،
متــاس درازمــدت بــا هــوای حــاوی میــزان بیــش از حــد
مجــاز آالیندههــا ،باعــث بــروز برونشــیت مزمــن ،بیــاری
مزمــن ریــه ،تنگــی نفــس ،رسفههــای مکــرر و شــدید،
آبریــزش چشــم ،ســوزش و التهــاب میشــود.

تاثیر آلودگی هوا بر رشد و سالمت کودکان
آلودگــی هــوا فقــط روی دســتگاه تنفســی اثــر
منیگــذارد ،بلکــه دســتگاه عصبــی را نیــز تحــت تأثیــر
قــرار میدهــد و در معــرض فلــزات ســنگین هــوا ،مثــل
ُسب ،میتوانــد بــر روی رشــد شــناختی کــودکان
تأثیرگــذار باشــد.
کودکانــی کــه در معــرض آلودگــی هــوا اســتند،
بــه احتــال زیــاد شُ شهایشــان آســیب میبینــد
و ظرفیــت شُ ــشهای کــودکان ،نــه تنهــا در دوران
کودکــی ،بلکــه در دوران بزرگســالی نیــز کاهــش
مییابــد .همچنیــن احتــال عفونــت ریههــا (شُ ــش
هــا) نیــز افزایــش مییابــد.
داکــر مایــار میگویــد ،کودکانــی کــه در معــرض
آلودگــی هــوا قــرار میگیرنــد ،ممکــن اســت عملکــرد
ریههایشــان کاهــش یابــد ،فراینــد رشــد و توســعهی
شُ ــشها کُندتــر شــود و بــه بیــاری مزمــن انســداد
ریــه دچــار شــوند.
یونســف در گزارشــی اعــام کــرده اســت کــه
رابط ـهی مســتقیم بیــن هــوش کالمــی و غیرکالمــی،
حافظــه ،منرههــای پاییــن درســی دانشآمــوزان و
همچنیــن مشــکلهای عصبــی آنــان بــا تنفــس هــوای
ســمی وجــود دارد و ایــن تأثیرهــا میتوانــد تــا آخــر
عمــر باقــی مبانــد.
آلودگــی هــوا ،ســامت کــودکان را تحــت تأثیــر قــرار
میدهــد ،بســیاری از عوامــل آلودگــی هــوا ،مــواد
غذایــی ،و ویروسهــا بــا یکدیگــر ارتبــاط دارنــد و
اثرهــای منفــی بــه بــدن وارد میکننــد.
مــوادی کــه از طریــق هــوای آلــوده وارد محیــط
میشــوند ،دارای ترکیباتــی انــد کــه باعــث نابــودی
بافتهــای مختلــف بــدن خواهــد شــد .ایــن مــواد از
طریــق ریــه ،پوســت ،مخــاط بــدن ،مخــاط چشــم،
گــوش ،بینــی و دســتگاه گــوارش ،وارد بــدن شــده و
باعــث تخریــب ســلولهای بــدن میشــود.
در جهــان ســاالنه هفــت میلیــون نفــر در اثــر
آلودگــی هــوا جــان خــود را از دســت میدهنــد کــه
 ۹۰درصــد آنــان در کشــورهای توســعه یافتــه اســتند.
ســازمان بهداشــت جهانــی اعــام کــرده اســت کــه
 80درصــد مــرگ و میــر زودرس ناشــی از آلودگــی
هــوا ،بــه دلیــل بیامریهایــی عروقــی ،قلبــی و
ســکتهی مغــزی 14 ،درصــد ایــن مرگهــا ،بهدلیــل
بیامریهــای مزمــن انســداد ریــه و عفونتهــای
تنفســی و  6درصــد ناشــی از رسطــان ریــه اســت.
ســالمندان ،زنــان بــاردار و کــودکان ،قــر
آســیبپذیر هــوای آلــوده انــد.

در برداشــتی ســاده و ریشــهای ،قانــون اساســی مــادر
قانونهــا اســت؛ یعنــی کــه در هــر جامعــهای یــک قانــون
اساســی وجــود دارد و ســایر قوانیــن در شــار قوانیــن عــادی
جــای گرفتــه و بــه تبعیــت از قانــون اساســی ناچــار انــد؛ بــه
نحــوی کــه هیــچ قانونــی منیتوانــد در مخالفــت بــا قانــون
اساســی بــه تصویــب برســد.
هــر کشــوری بــرای مشــخص کــردن خــط مشــی سیاســی
و ارائــهی شناســهای از رابطــه میــان دولــت و شــهروندان و
پیشبــرد ایــن رابطــه ،ناچــار اســت قانونــی را بــه تصویــب
برســاند کــه ایــن قانــون را بــه نــام قانــون اساســی یــاد میکننــد.
در افغانســتان قانــون اساســی بــرای نخســتین بــار در زمــان
اماناللــه در  20حمــل  1302زیــر نــام نظامنامــهی اساســی
دولتعلیــه افغانســتان از ســوی هشــتصد نفــر از ارکان
دولــت و رسان قبیلههــا کــه اماناللــه در جاللآبــاد بــه نــام
لویــه جرگــه فراخوانــده بــود ،بــه تصویــب رســید .بــه اســاس ایــن
قانــون بــرای نخســتین بــار در تاریــخ افغانســتان قــدرت شــاهی
توســط قانــون و مؤسسـههای سیاســی مثــل هیــأتوزرا ،شــورای
دولــت و محاکــم محــدود شــده و یــک رشــته از حقــوق سیاســی
افــراد مثــل آزادی بیــان و نرشیههــا یــا مصؤونیــت مســکن و
محرمیــت ارتباطهــا تأمیــن شــد .
در افغانســتان بــه دلیــل بافتهــای قبیلــهای و قوممحــور
بــودن آن قانــون اساســی نیــز از ثبــات بــه دور بــوده کــه در
نتیجــهی آن افغانســتان از زمــان اماناللــه تــا حــال هشــتمین
قانــون اساســی را تجربــه کــرده اســت.
آنچــه مایـهی خوشحالــی اســت ،حرکــت رو بــه رشــد و میــل
بیامرگون ـهی رســیدن بــه دموکراســی در سلســلهی قانونهــای
اساســی افغانســتان اســت کــه افغانســتان از نخســتین قانــون
اساســی کــه پشــتیبان نظــام شــاهی بــود در آخریــن قانــون
اساســی بــه نظــام جمهــوری رســیده اســت.
هشــتمین یــا آخریــن قانــون اساســی افغانســتان ،در 14
جــدی 1382در مجلــس بــزرگ مردمــی (لویهجرگــهی قانــون
اساســی) بــه تصویــب رســیده و بــه تاریــخ  6دلــو هــان ســال از
ســوی حامدکــرزی ،رییسجمهــور انتقالــی افغانســتان توشــیح
و بــه مرحل ـهی اجــرا گذاشــته شــد .ایــن قانــون اساســی در 12
فصــل و  162مــاده تصویــب شــده اســت کــه دارای مقدمــه نیــز
اســت .ایــن قانــون زمانــی در افغانســتان بــه تصویــب رســید کــه
افغانســتان زیــر ســلطهی سیاســی -نظامــی و اقتصــادی غــرب
بــه ویــژه امریــکا قــرار داشــت.
افغانســتان از یــک ســو بــرای جــذب کمکهــای غــرب و
همســویی بــا منافــع و اهدافــی کــه آنهــا در افغانســتانی دنبــال
میکردنــد ،ناچــار بــود ارزشهــای غربــی مثــل دموکراســی و
ارزشهــای حقــوق بــری را نیــز در قانــون جــا بدهــد و از ســویی
هــم بــه دلیــل دینــی بــودن مــردم ،تبعیــت از اســام را نیــز بــه
عنــوان اصــل غیــر قابــل تعدیــل در قانــون اساســی بگنجانــد؛
بــه همیــن دلیــل ،در قانــون اساســی نافــذه  ،دولــت افغانســتان
مکلــف بــه رعایــت منشــور ملــل متحــد و احــرام بــه اعالمی ـهی
جهانــی حقــوق بــر شــناخته شــده اســت و از ســویی هــم در
مــادهی ســوم ایــن قانــون آمــده اســت کــه در افغانســتان هیــچ
قانونــی منیتوانــد خــاف باورهــای اســامی بــه تصویــب برســد.
تناقضــی کــه از ارزش ماهــوی قانــون اساســی کنونــی بــه
شــدت کاســته و حتــا آن را بــا مشــکل حقوقــی روبــهرو کــرده
اســت؛ البتــه آنهایــی کــه در مرحل ـهی تســوید و تصویــب ایــن
قانــون نقــش داشــته انــد و ایــن کار را بــه پیــش بــرده انــد ،یــا
ایــن انــدازه فهــم حقوقــی نداشــته انــد و یــا هــم اهمیتــی بــه آن
من ـیداده انــد.
حــاال کــه حــرف از هفتــهی قانــون اساســی پیــش آمــده
اســت و همهســاله از ایــن هفتــه در افغانســتان بــه ویــژه از
ســوی نهادهــای دولتــی بزرگداشــت میشــود ،بهــر اســت
از مهمتریــن بخشهــای ایــن قانــون کــه حتــا پــس از شــانزده
ســال هنــوز هــم جــای تطبیــق نیافتــه اســت ،یــاد کــرد.
مشــکل جــدیای کــه در ایــن قانــون اساســی وجــود دارد،
بســته بــودن آن اســت؛ یعنــی مراحــل و رشایطــی کــه بــرای
تعدیــل ایــن قانــون در خــود قانــون آمــده اســت مانــع از آن شــده
اســت کــه ایــن قانــون بــا وجــود مشــکلهایی کــه دارد ،نتوانــد
بــه راحتــی تعدیــل شــود.
بــرای تعدیــل قانــون اساســی افغانســتان بــه اشــراک
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
مکلــف بــه برگــزاری انتخابــات شــوراهای ولســوالی اســت؛ امــا
در ایــن مــدت هیــچ کاری در ایــن راســتا نشــده اســت.
از ســوی دیگــر بــه اســاس قانــون اساســی ،رییسجمهــور
کشــور کــه در رأس دولــت افغانســتان قــرار دارد و فرمانــدهی
کل ارتــش کشــور نیــز اســت ،بایــد از راه انتخابــات آزاد ،شــفاف،
رسی و عمومــی انتخــاب شــود.
امــا آخریــن حکومــت افغانســتان کــه نــام حکومــت وحــدت
ملــی را بــه خــود گرفــت؛ در مخالفــت روشــن بــا قانــون اساســی
کشــور بــه وجــود آمــده و خــاف قانــون اساســی نهــاد ریاســت
اجرائیــه نیــز در ســاختار تشــکیالتی دولــت اضافــه شــد.
فاتحــهی قانــون اساســی در افغانســتان از هــان زمــان
خوانــده شــد و پــس از آن اســت کــه هیــچگاه منیتــوان از
حکومــت خواســت رعایــت و تطبیــق قانــون اساســی را داشــت؛
حکومتــی کــه خــاف قانــون اساســی بــه وجــود آمــد.
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چرا کودکان؟
داکــر محمــد ســلیم مایــار میگویــد کــه کــودکان
بــه دلیــل تعــداد تنفــس بیشــر نســبت به بزرگســاالن
و همچنیــن قــد کوتــاه تــر ،بیشــر در معــرض آلودگــی
ســطحی هــوای محیطــی قــرار میگیرنــد.
کــودکان بــه ازای هــر کیلوگــرام از وزن بدنشــان،
نســبت بــه بزرگســاالن ،هــوای بیشــری تنفــس
میکننــد .بــه ایــن معنــا کــه آنهــا بیشــر از
بزرگســاالن در معــرض خطــر آلودگــی هــوا قــرار
دارنــد.
شُ ـشهای کــودکان هنــوز بــه طــور کامــل توســعه
نیافتــه اســت .شُ ــشهای کــودکان تنهــا زمانــی بــه
طــور کامــل تکامــل مــی یابــد کــه بــه ســن نوجوانــی
برســند .از آن جایــی کــه شُ ــشهای کــودکان در
حــال تکامــل اســت ،دســتگاه تنفســی شــان ســموم
و آالیندههــای بیشــری را جــذب میکنــد و بــرای
مــدت طوالنیتــری در بــدن نگهمــی دارد .بــه همیــن
دلیــل ،آالینــده هــا بــر انــدام داخلــی کــودکان بیشــر
تأثیــر میگــذارد و همچنــان رسعــت تنفــس کــودکان
بیشــر از بزرگســاالن اســت کــه باعــث میشــود
آنهــا ســموم زیســت محیطــی بیشــری را جــذب
کننــد.
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سال اول

بازگشت مهاجران؛
بازگشت ب ه خانهی اول
دســت از پــا درازتــر ،مصــداق
بازگشــت مهاجــران افغانســتانی
بــه رسزمیــن مــادری شــان اســت.
خانوادههایــی کــه بــا هــزاران
حسن ابراهیمی امیــد و آرزو دســت از زندگــی در
افغانســتان میکشــند و دل خــوش
میکننــد بــه زندگــی بهــر در جغرافیــای دیگــری بــه
جــز افغانســتان.
زندگــی در جغرافیایــی کــه جنــگ در آن نباشــد،
زندگــی در جغرافیایــی کــه مــرگ شــهروند محــرم آن
نباشــد؛ جغرافیایــی کــه فرزنــدان مــان از ابتداییتریــن
حقــوق اولی ـهی زندگــی برخــوردار باشــند .بــه آســودگی
نفــس بکشــند و بــا خیــال آســوده بــه مکتــب برونــد و
درس بخواننــد ،رشــد کننــد و کودکــی ،نوجوانــی،
جوانــی و میانســالی را پشــت رس بگذارنــد .حــاال
ایــن جغرافیــا میتوانــد بــرای هــر مهاجــر افغانســتانی
جغرافیایــی باشــد بــه جــز افغانســتان.
آمــار بازگشــت مهاجران افغانســتانی در ســال 2019
از کشــورهای مهاجرپذیــر ،آمــار جالبــی اســت؛ بــه طــور
مثــال ترکیــه در ســال  2019بــه تنهایــی بــه انــدازهای
شــهروندان افغانســتان را بازداشــت کــرده اســت کــه در
جریــان  10ســال (  2005تــا  )2014بازداشــت نکــرده
بــود؛ یعنــی در  2019بیــش از دوصــد هــزار شــهروند
افغانســتان را بازداشــت و بیــش از شــصت هــزار نفــر را
دیپــورت کــرده اســت.
ایــن کــه ترکیــه چــرا در دو ســال اخیــر،
افغانســتانیها را هــدف قــرار داده اســت ،تفســیرش
میتوانــد ایــن باشــد کــه در واقــع ترکیــه بــه عنــوان
کشــوری کــه دروازهی ورود مهاجــران افغانســتانی
بــه اتحادیــهی اروپــا اســت ،بــا دســتور مســتقیم از
کشــورهای اتحادیــهی اروپــا مأموریــت بازگشــت
مهاجــران افغانســتانی را بــر عهــده گرفتــه اســت و ایــن
کــه دیگــر بــه راســتی اتحادیـهی اروپــا و ترکیــه ظرفیــت
پذیــرش ایــن تعــداد مهاجــر افغانســتانی را نــدارد.
از ســوی دیگــر ایــن تفســیر میتوانــد ایــن گونــه هــم
باشــد اگــر بــه ایــن تعــداد یعنــی دوصدهــزار شــهروند
افغانســتان از مــرز ترکیــه و یونــان میگذشــتند و وارد
خــاک کشــورهای اتحادیـهی اروپــا میشــدند ،حــاال بــه
نحــوی میتــوان گفــت تنهــا در ســال  2019در حــدود
دو درصــد از جمعیــت افغانســتان در اروپــا ســاکن شــده
بــود و طبیعتــا جابهجایــی ایــن درصــد از نفــوس یــک
کشــور میتوانــد بــه همــراه خــود پیامدهــای متفاوتــی
را هــم بــرای جامع ـهی میزبــان و هــم جامع ـهی مهاجــر
داشــته باشــد؛ تأثیراتــی چــون تغییــر فرهنــگ ،اقتصــاد،
بــاال رفــن جــرم و جنایــت ،کمبــود امکانــات اولیــهی
بهداشــتیَ ،مســکن و  ...کــه هــر کــدام میتوانــد در
صــورت عــدم مدیریــت ،تبدیــل بــه یــک بحــران در
جامع ـهی میزبــان شــود .روب ـهرو شــدن یــک جامعــه بــا
چنیــن معضــات مدیریتــی ،در صــورت عــدم مدیریــت
بحــران ،چالشهــای نفسگیــر و دردرسســاز بــرای هــر
دولتــی خواهــد بــود.
حــال اگــر ترکیــ ه چنیــن ســد مقاومــی را بــر رس
راه مهاجــران افغانســتانی در مرزهــای خــود ایجــاد
کــرده اســت ،نقــش حکومــت افغانســتان در داخــل
بــا مدیریــت بحــران بازگشــت مهاجــران برجســته
میشــود کــه متأســفانه در داخــل افغانســتان تــا کنــون
مــا شــاهد ایــن نبــوده ایــم کــه حکومــت افغانســتان و
وزارت مهاجــران ،توانایــی ســازماندهی ایــن حجــم
از بازگشــت مهاجــرت دیپورتشــدهی افغانســتانی از
ترکیــه را داشــته باشــند و یــا بتواننــد بــا برنامههــای در
دســت داشــتهی خــود ایــن وضعیــت را مدیریــت کننــد.
آمــار در ســال  2019نشــان میدهــد کــه حــدود
95هــزار پناهجــوی غیــر قانونــی در اســتانبول گرفتــار
شــدند.
طبــق اعــام ســایت رســمی ادارهی مهاجــرت شــهر
اســتانبول ،در ســال  ۲۰۱۹تعــداد  94هــزار و 531
پناهجــوی بــدون مــدرک دســتگیر شــده اســت .ایــن
رقــم در ســال  2016حــدود 10هــزار و  183پناهجــو
بــوده اســت .در ایــن گــزارش همچنیــن ذکــر شــده
کــه بیشــرین پناهجویــان دســتگیر شــده متعلــق بــه
پناهجویــان افغانســتان بــوده اســت.
ایــن آمــار در پایــان ســال  2019در حالــی نــر شــد
کــه وزیــر امــور مهاجــران افغانســتان هشــدار داده بــود،
اگــر جلــو افزایــش ناامنیهــا در ایــن کشــور گرفتــه
نشــود ،مــوج جدیــد مهاجــرت رخ خواهــد داد و هــزاران
آوارهی ناشــی از جنــگ بــه خــارج پنــاه خواهنــد بــرد.
سیدحســین عاملــی بلخــی ،در مراســم روز جهانــی
مهاجــرت در کابــل بــا بیــان ایــن کــه افغانســتان بــا
ناامنــی شــدید مواجــه اســت و هنــوز زمینـهی بازگشــت
پناهجویــان و مهاجــران بــه ایــن کشــور فراهــم نیســت،
گفــت کــه کشــورهای میزبــان پناهجویــان افغانســتان
نســبت بــه پذیریــش مهاجــران بــا حوصل ـهی بیشــری
بایــد برخــورد کننــد.
طــی پنــج ســال گذشــته ،بیــش از چهــار میلیــون
پناهجــو و در در ســال  ،۲۰۱۹حــدود  ۵۰۰هــزار
نفــر بــه افغانســتان بازگشــته انــد کــه بیشــر آنهــا
در ایــران و پاکســتان اقامــت داشــته انــد و ایــن بــه
معنــای بازگشــت بــه خان ـهی اول بــرای متــام مهاجــران
افغانســتانی اســت.

زوال اخالق درمانی در جامعهی پزشکی افغانستان
اســت مینویســد و چنــد نــوع ادویههــای مســکن
را نیــز درج نســخ ه میکنــد کــه ربطــی بــه بیــاری
اصلــی نــدارد.
پــر خطــر جلــوه دادن بیامریهــای کــم اهمیــت:
بــه بیــاران نیــز راه دیگــری بــرای اســتفادهجویی
از نــا آگاهــی بیــاران اســت کــه هــدف آن بدســت
آوردن پــول بیــاران میتوانــد باشــد .در یکــی از
شــفاخانههای خصوصــی بــودم کــه یکــی از داکــران
بــا ناراحتــی بــه همــکارش میگفــت« :رییــس مــرا از
کار درایــن شــفاخانه اخــراج کــرد؛ وقتــی همــکارش
دلیلــش را پرســید ،او در جوابــش گفــت ،رییــس
بــه مــن میگویــد تــو هیــچ مریضــی را بــه بخــش
جراحــی منیفرســتی و مــا چگونــه مــرف و معــاش
تــرا بــه چهــار پاکــت دوا پــوره کنیــم؟ و ادامــه داد آخــر
مــن چگونــه مریــض جــور را بــه خاطــر پــوره کــردن
اهــداف مالــی ،بــه جراحــی بفرســتم مگــر مــا انســان
بقــراط ،حکیــم بــزرگ یونــان کــه
بــه بیــار نســخهی طوالنــی مینویســد ،بــی آنکــه بــه
نیســتیم!»
بــه پــدر علــم جدیــد در حــوزهی
درســتی درد مریــض را بفهمــد! شــاید فیلــم «Patch
تشــخیص و تجویزهــای متفــاوت :یکــی دیگــر از
طبابــت مشــهور اســت میگویــد:
 »Manرا دیــده باشــید ،دقیقــا بــه شــیوهی هــان
چالشهــای طبابــت بــرای بیــاران ،تشــخیصها
«پزشــک در مــورد بیــار مســؤول
داکــر -متخصصــی میمانــد کــه از مریــض خــود بــه
سخی محسن
و تجویزهــای متفــاوت داکــران اســت ،وحــدت
اســت .پزشــکان خــادم بیــاران
دلیــل حواسپرتــی و توجــه بــه خــود بیخــر اســت،
نظــر میــان دو داکــر و دوشــفاخانه در بــارهی یــک
خــود انــد و بایــد معیارهــای ســلوک رشافتمندانــه
حرفهــای بیــار را منیشــنود و اینگونــه داکــران
بیــار وجــود نــدارد .یــک بیــار بــا یــک تکلیــف اگــر
را رعایــت کننــد» او همچنــان بــاور دارد کــه« :روش
بیــار را ،بیامرتــر میســازد .عــاوه بــر آن ،بــرای
بــه  ۱۰داکــر مراجعــه کنــد ۱۰ ،تکلیــف تشــخیص
درمــان یــک بیــار ممکــن اســت بــرای بیــار دیگــر
دیــدن یــک داکــر انــدک صاحــب نــام و شــهرت ،باید
میشــود یعنــی؛ درد بیــار بــه شــار داکرتانــی
مؤثــر نباشــد؛ بــه همیــن ســبب او میگفــت آنچــه
بــه قــول معــروف «از هفــت خــوان رســتم بگــذری» بــا
اســت کــه بــه آنهــا مراجعــه کــرده اســت و حتــا در
بــرای یکــی غذاســت ،ممکن اســت بــرای دیگــری زهر
ایــن حــال ،او فقــط از مریــض میپرســد «چــه تکلیــف
بســا مــوارد هممســلکان شــان ،از نادرســتی و ناتوانــی
باشــد» بــا ایــن ســخنان مشــهور بقــراط رشوع کــردم
داری؟» و بــرای حرفهــای بیــار ،وقــت بــه گــوش
داکــر قبلــی بــه بیــاران ســخن میگوینــد و خــود
تــا بپرســم آیــا جامع ـهی طبــی مــا در افغانســتان ،بــا
دادن نــدارد و اجــازهی حــرف زدن منیدهــد .بــرای
را متخصــص و ممتازتــر جلــوه میدهنــد کــه باعــث
ایــن آموزههــا نزدیکــی و همخوانــی دارد؟ آیــا واقعــا
بیــاریکــه یــک ســاعت زمــان الزم باشــد ،تــا بــه
بیاعتــادی بیــار بــه داکــران میشــود .بــدون
پزشــکان مــا خــود را در برابــر بیــاران خــود مســؤول
همـهی جوانــب بیــاری آن بحــث شــود و متــام نتایــج
تردیــد ،در چنیــن وضیعتــی ،بســیاری از بیــاران
و خــادم میداننــد؟ آیــا جامعــهی طبــی افغانســتان
معاینــات آن بهدرســتی چــک شــود را بــه  ۴الــی ۵
از مراجعــه بــه داکــر پرهیــز میکننــد ،چــرا کــه
بــه حقــوق بیــار کــه هامنــا ســامتی بیــار اســت،
دقیقــه خالصــه میکننــد کــه رضایــت بیــار حاصــل
معتقدنــد داکــران از بابــت رنــج شــان بــا آنهــا
بــه دور از هــر تعلقــی بــه عنــوان انســان میاندیشــد؟
منیشــود و همچنــان بیــار بــه لحــاظ روانــی از
هــمدردی نخواهنــد کــرد.
وجــدان کاری داکــران مــا در برابــر مســؤولیتهای
جانــب پزشــک مطمــن منیشــود!
عکسبرداریهــای پــر هزینــه و متــداوم:
شــان در برابــر بیــاران چگونــه اســت؟ آیــا واقعــا
انحصــار شــفاخانههای دولتــی بــرای فرســتادن
ســفارش معاینــات زیــاد و بیربــط
در جامعــهی طبــی افغانســتان
بــرای عایــد و توجــه نکــردن بــه
ســلوک رشافــت مندانــه و انســانی
نتیج ـهی ایــن معاینــات ،وادار کــردن
در برابــر بیــاران رعایــت میشــود؟
بیــاران بــه جراحیهــای غیــر الزم
بیاعتــادی اجتامعــی نســبت بــه
و قیمتــی ،مجبــور ســاخنت بیــار بــه
جامعــهی پزشــکی از کجــا نشــأت
مراجعههــای بعــدی و غیــر رضوری،
گرفتــه؟ آیــا زوال اخــاق پزشــکی،
احســاس بیــار بــودن بیامریهــای
اعتبــار جامعــهی طبــی را صدمــه
پزشــک ســاخته ،نگاههــای تجارتــی-
نــزده اســت؟ بیگــان کــم نیســتند
اقتصــادی و بهرهکشــی از بیــار،
داکــران گرانقــدر و رشافتمنــدی
عــدم محرمیــت راز بیامریهــای
کــه درایــن وضیعــت نــا بســامان
بیــاران ،تشــخیصهای نادرســت،
امنیتــی -اقتصــادی افغانســتان ،بــرای
مســؤول احســاس نکــردن داکــران
نجــات بیــاران شــان آمــادهی هــر
در برابــر بیــار ،برخــورد نادرســت کــه
نــوع فــداکاری انــد ،بخاطــر انســانیت
ی و انحــراف اخالقــی در
همــه تخطــ 
قلبشــان میتپــد و خادمــان
جامعـهی پزشــکی را موجب میشــود،
واقعــی مــردم افغانســتان هســتند؛
نــه تنهــا اعتــاد جامعــهی پزشــکی
بــاور دارم کــه ایــن برداشــت در مــورد
مــا را در میــان مــردم صدمــه زده
متخصصــان،
متــام جامعــهی طبــی؛
انحصار شفاخانههای دولتی برای فرستادن بیامران به کلنیکهای شخصی:
اســت؛ بلکــه بــه همیــن علــت اســت
نخواهــد
صــادق
داکــران ،نرسهــا،
بیشرت داکرت صاحبان محرتم شفاخانههای دولتی را ،بخود و فامیل خود انحصار
کــه روزانــه صدهــا مریــض مــا در
بــود کــه پیــش از پیــش ازایــن جمــع
کردهاند .بیامران را برای منافع شخصی خود ،به کلینیکهای شخصیشان
کشــورهای همســایه جهــت تــداوی
معــذرت میخواهــم؛ اما چشــم پوشــی
های
راهنامیی میکنند و تداوی شان را به موجب سود جویی از بیامر ،در کلینیک
رسگــردان هســتند و میلیونهــا پــول
از نارســاییها و مشــکالت اجتامعــی
شخصیشان مداوا کنند .برای این داکرتان انگار کرسی طبابت در شفاخانههای
بــه جیــب آنهــا مــیرود.
نیــز وجــدان آدمــی را آرام منیگــذارد.
دولتی ،در حد بخشهای معلوماتی تقلیل مییابد و از لباس سفید و کرسیهای
پاییــن بــودن کیفیــت دوا هــا:
نقــد و اعــراض بــه مفهومــی ،خــود
ارزشمند به نفع خود تبلیغ میکنند.
در مقایســه بــا قیمــت فروشــی ادویــه
اصــاح کــردن کجیهاســت و
بــه بیــار ،عــاوه بــر جامعـهی طبــی،
غــرض اهانــت بــه هیــچ گروهــی
اعتــاد تاجــر و وارد کننــدگان دواهــا را نیــز صدمــه
نیســت .درایــن نوشــته ،بــه بیــان هم ـهی خاطرههــا
بیــاران بــه کلینیکهــای شــخصی :بیشــر
میزنــد .ادویههــای بیکیفیــت قاچــاق وارد شــده
منیپــردازم؛ امــا بــه عنــوان پرســتار چنــد بیــاری
داکــر صاحبــان محــرم شــفاخانههای دولتــی را،
از کشــورهای همســایه و تجویــز آن توســط داکــران
کــه در دوســال اخیــر ،در شــفاخانههای دولتــی و
بخــود و فامیــل خــود انحصــار کردهانــد .بیــاران
و دوافروشــان نیــز معمــول اســت کــه بیــاران فکــر
خصوصــی کابــل بــه دلیــل بیــاری همراهــی کــردهام
را بــرای منافــع شــخصی خــود ،بــه کلینیکهــای
میکننــد هــدف داکــران ،ســامتی بیــار نیســت.
و آنچــه کــه در جامعــهی طبــی افغانســتان دیــدهام
شخصیشــان راهنامیــی میکننــد و تــداوی شــان را
چــه بســا زندگیهایــی کــه قربانــی تشــخیص
و فکــر میکنــم بیــاران و بیــارداران را بــه ســتوه
بــه موجــب ســود جویــی از بیــار ،در کلینیکهــای
نادرســت نیمچــه داکــران تجــارت پیشــه بافــروش
مــیآورد و ملمــوس اســت میپــردازم.
شخصیشــان مــداوا کننــد .بــرای ایــن داکــران
ایــن دواهــای بیکیفیــت و بــازاری شــده باشــد،
رعایــت نکــردن حــق بیــار :درخواســت اطالعات
انــگار کرســی طبابــت در شــفاخانههای دولتــی،
شــاید بــه همیــن جهــت اســت کــه مــردم عــام مــی
در مــورد محــل بســر ،داکــر ،مراحــل تشــخیص،
در حــد بخشهــای معلوماتــی تقلیــل مییابــد و از
گوینــد« :نیمچــه مــا دشــمن دیــن اســت و نیمچــه
تــداوی ،هزینـهی تــداوی ،مدت و ســیر پیرشفــت آن از
لبــاس ســفید و کرسـیهای ارزشمنــد بــه نفــع خــود
داکــر دشــمن جــان!»
جملـهی حقــوق اولیـهی بیــاران و وابســتهگان درجــه
تبلیــغ میکننــد.
دوســتی دارم کــه همیشــه میگویــد« :رسبــازان
اول آنهاســت کــه بیشــر داکــران و نهادهــای صحی
• بدخــط نوشــن نســخ ه و محــول کــردن بــه
خارجــی مــردم مــا را بــا مبــب میکشــند ،طالبــان
درایــن مــورد ،هیچگونــه راهنامیــی و معلومــات قبلــی
دوا فــروش شــخصی :بدخــط نوشــن نســخ ه بــرای
بــا انتحــار و داکــر افغانســتان بــا تشــخیص غلــط و
را بــا بیــار یــا پرســتاران شــان رشیــک منیکننــد .در
بیــاران از ســوی داکــران تقریبــا یــک امــر معمــول
دواهــای پاکســتانی میکشــند ،تنهــا تفــاوت شــان
شــفاخانههای دولتــی ،بیشــر داکــران بــه بهان ـهی
در میــان داکــران افغانســتانی اســت .نســخههای
ایــن اســت کــه اولــی و دومــی رایــگان میکشــد؛ ولــی
نداشــن جــای کافــی و امکانــات بیــار را ،از حــق
طوالنــی و بدخــط کــه بــه تعبیــر عــام «خــط شــیفری»
ســومی پــول هــم بــرای ایــن کار میگیــرد»
بســری محــروم میکننــد؛ امــا در عیــن حــال در
میــان داکــر و دوا فروشانشــان اســت نیــز یکــی
ی کــه ارزشهــای انســانی ســنجیده
درجامعــ ه 
شــفاخانههای خصوصــی بخاطــر دریافــت پــول،
از تخطیهــای حــوزهی پزشــکی اســت .اینگونــه
منیشــود ،بیــار بــه عنــوان انســان حرمــت گذاشــته
مریــض غیــر قابــل بســر را ،بســری میکننــد.
نســخهها تنهــا یــک مســأله را ثابــت میکنــد کــه
منیشــود و همـهی ارزشهــا بــه مقــدار پولــی کــه در
گــوش نــدادن بــه بیــار :داکــران افغانســتانی
بیــار از هیــچ جــای دیگــری بهجــز دواخانههــای
جیــب داری خالصــه میشــود؛ حتــا در نــزد آنهایکــه
بیشــر شــنوندهی خوبــی نیســتند ،آنچــه بارهــا
شــخصی داکــران ،ادویـهی الزم را پیــدا کــرده نتوانند
بــه قول بقــراط حکیم ،مســؤول ســامتی افــراد جامعه
شــاهدش بــودم مرصوفیــت اضافــی داکــران در زمــان
و بــه ایــن طریــق بــا قیمــت بلندتــر دواهــا را بخرنــد.
هســتند .ایــن همــه حکایــت از انحــراف اخالقــی در
مالقــات بــا بیــاران اســت .یــک داکــر همزمــان بــا
گذشــته از ایــن ،داکــران نســخههای طوالنــی
بخــش طبابــت و جامع ـهی طبــی دارد .شــاید بیجــا
اینکــه بــا بیــار صحبــت میکنــد ،در مبایــل خــود
بــرای بیــاران مینویســند ،مثــا اگــر مریــض شــا
نیســت کــه بگوییــم در چنیــن جامعهیــی صحــت
متــاس دارد ،بــا همــکار خــود قصــ ه میکنــد ،از
بیــاری معــده داشــته باشــد ،داکــر از یکنــوع
ثــروت نیســت بلکــه ثــروت صحــت اســت و مــن بــر
بیــار دومــی ســوال میپرســد و مراجعیــن بعــدی و
رشبــت یــا قــرص کــه تجویــز میکنــد ،از متــام
ایــن وضعیــت معرتضــم ،ســخت معرتضــم!
نســخههای قبلــی را چــک میکنــد .در عیــن وقــت،
رشکتهایــی را کــه در دواخانــه شــان ادویــه موجــود
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کشــف کــرده اســت و دیگــر نهادهایــی هــم بودنــد کــه بــه
شــعر مهاجــرت کمــک فراوانــی کــرده و بســر را بــرای ادبیــات
مهاجــرت افغانســتان مهیــا کــرده انــد؛ هامننــد حــوزهی ادبــی
هــری کــه بیســت ســال اســت مــا جلســات هفتگــی داســتان
و شــعر و نقــد و حتــا جشـنوارهی قنــد پارســی را در ایــن نهــاد
برگــزار میکنیــم.
صبــح کابــل :بــه نظــر شــا بیــن نســل اول و نســل دوم
ادبیــات مهاجــرت یــک شــکاف مضمونــی و محتوایــی در آثــار
دیــده نشــد و ایــن کــه نســل دوم مهاجــرت بیشــر بــه ادبیــات
داســتانی روی نیــاورد؟
رضوانــی :مــن دیــدگاه متفاوتتــری دارم .هــر کــدام
از نســلها کار خــود شــان را انجــام دادنــد و حتــا در نســل
دوم مــا چهرههــای مطرحــی چــون محمدبشــیر رحیمــی،
ضیــا قاســمی ،ســیدرضا محمــدی ،زهــرا حســینزاده ،رشیــف
ســعیدی و زهــرا زاهــدی را داریــم؛ امــا بــا انــدک تفــاوت کــه
ایــن نســل از روایتهــای جنــگ و وطنــی مــان دور شــدند
و کمــی بیشــر بــه عاشــقانهرسایی روی آوردنــد و از آن
دغدغهمنــدی بومــی دور شــدند ،ادبیــات و آثــار ادبــی هــم
کمــی «سوســولبازی» تــر شــد.
امــا در ایــن کــه ادبیــات داســتانی جریــان حاکــم ادبیــات
مهاجــرت شــد را میتــوان در نســل ســوم ادبیــات مهاجــرت
افغانســتان بســط داد و حــاال هــم همیــن اســت کــه امــروز در
مشــهد ،تهــران ،قــم ،اصفهــان و در مراکــز شــعر مهاجــرت در
ایــران دیــده میشــود کــه تعــداد بیشــری داســتاننویس
نســبت بــه شــاعر در برنامههــای ادبــی حضــور دارنــد.
صبــح کابــل :مــا در ادبیــات مهاجــرت افغانســتان شــاهد
یــک مهاجــرت وســیع دیگــر هــم بودیــم .هیمــن شــاعران و
داســتاننویسهای افغانســتان کــه تــا آن ســال در ایــران
مهاجــر بودنــد بــه یــک بــاره روی بــه مهاجــرت بــه اروپــا و
امریــکا و اســرالیا آوردنــد؛ ایــن مهاجــرت چــه تأثیراتــی
داشــت و تــا چــه حــد توانســت کــه ادبیــات افغانســتان را بــه
جهــان معرفــی کنــد؟
رضوانــی :ادبیــات مهاجــرت افغانســتان دچــار یــک
مهاجــرت درونــی دیگــر در آن ســالها شــد و بــا مشــکلی
کــه ادبیــات افغانســتان بــه نــام ترجمــه داشــت مــا حداقــل
امیــدوار بودیــم کــه ایــن چالــش از فــراروی ادبیــات افغانســتان
برداشــته شــود؛ امــا چهرههایــی مثــل ســیدنادر احمــدی و
الیــاس علــوی ،محبوبــه ابراهیمــی ،مریــم احمــدی و دیگــر
شــاعرانی کــه بــه نقــاط مختلــف اروپــا و جهــان ســفر کردنــد،
نتوانســته انــد فعالیتــی مثــل گذشــته داشــته باشــند و یکــی از
افســوسهای مــن در ایــن بــاره هامنــا الیــاس علــوی بــود کــه
کاش بــه اســرالیا منیرفــت .اگــر او در ایــران میبــود ،حتــا
میتوانســتیم شــعرهای خوبــی را تــا کنــون از او بخوانیــم.
صبــح کابــل :نکتــهی قابــل تعمــق همیــن جــا اســت؛
چطــور شــد کــه بــا ایــن مــوج مهاجــرت ادبیــات داســتانی
افغانســتان مثــل محمدحســین محمــدی ،جــواد خــاوری،
آصــف ســلطانزاده ،خالــد حســینی ،عــارف فرمــان ،خــرو
مانــی ،و  ...توانســت کارنامــهی خوبــی از خــود بــه ادبیــات
جهــان معرفــی کنــد و در واقــع میتــوان گفــت کــه شــعر
افغانســتان همچنــان در جهــان مهجــور مانــده اســت؟
رضوانــی :مــن در کل بــر ایــن بــاورم کــه در ده ـهی اخیــر
ادبیــات فارســی ،نــه تنهــا مختــص بــه افغانســتان بلکــه در
ایــران و بــه صــورت عمــوم در حــوزهی ادبیــات فارســی ،ادبیــات
داســتانی مجــال بهــر و فرصــت الزم را بــرای رشــد داشــت و
اقبــال عمومــی یافــت.
صبــح کابــل :ســؤال مــن ایــن جــا اســت کــه چــرا
نتوانســتیم در حــوزهی شــعر در دهـهی اخیــر حــرف جــدیای
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
هنــوز کارهــای الزم را نکردهایــم و بــه گامنــم بــرای ایــن کار
نیــاز بــه وقــت بیشــری داریــم و مــن میتوانــم خوشبیــن
باشــم بــه شــعر افغانســتان بــرای ترجمــه شــدن در ســالهای

آینــده و یــک مشــکل دیگــر ایــن اســت کــه تــا هنــوز مــا
خودمــان هــم زبــان جهــان را منیفهمیدیــم و ایــن مشــکل
مــان تــا امــروز اســت.
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؟
رضوانــی :از ایــن چیــزی کــه یــاد شــد میتــوان بــه
نــام رسقــت ادبــی یــاد کــرد و متأســفانه افغانســتان یکــی
از رسزمینهایــی اســت کــه رسقــت ادبــی در آن بــه قــدری
مشــهود اســت کــه میتــوان گفــت ایــن نــوع رسقــت ادبــی یــک
آفــت اســت؛ ایــن زننــده اســت و در واقــع منیدانــم مشــکل در
کجــا اســت؟ در کمســوادی شــاعر اســت یــا حســاس نبــودن
مخاطــب؛ امــا بایــد بگویــم در داخــل افغانســتان روایــت چیــز
دیگــری اســت و ایــن کــه شــعر در داخــل برعکــس بیــرون
کــمکار نیســت و اینجــا داســتان کمکارتــر ازشــعر اســت.
صبــح کابــل :خــوب بیاییــد کمــی از شــعر لیــا حــرف
بزنیــم .شــعر لیــا را در دورهی چهــارم جش ـنوارهی شــعر قنــد
پارســی از شــا شــنیدیم و تــا امــروز هــم خیلیهــا شــا را
بــه نــام همیــن شــعر میشناســد؛ چــه شــد کــه شــعر لیــا
مشــخصهی علیمــدد رضوانــی شــد؟
رضوانــی :شــعر لیــا را در چهارمیــن دورهی قنــد پارســی
خوانــدم و ایــن شــعر حاصــل زخــم زبــان مهاجــر بــودن در
ایــران و زندگــی در غربــت بــود .مــن خواهرزنــی بــه نــام لیــا
دارم کــه یــادم اســت روزی بــا اوضــاع آشــفته و زبانــی کــه حــرف
منــیزد ،بــه خانــه برگشــت و رشوع «لیــا مهاجــر اســت کــه
حرفــی منیزنــد» شــد .لیــا آن روز حــرف نــزد و بعــد معلــوم
شــد کــه دوســتانش افغانســتانی بودنــد و مهاجــر بــودن او
را بــه رخــش کشــیده انــد کــه چنیــن آشــفته اســت .مــن بــا
دیــدن لیــا کــه منــاد غربــت مهاجــران افغانســتان بــود ،آن روز
ســاعتها راه رفتــم تــا ایــن شــعر را نوشــتم و لیــای آن شــعر تــا
هنــوز ســکوت کــرده؛ امــا آن لیــا امــروز در گوشـهای از جهــان
هســت کــه مطمئنــا حــاال حــرف میزنــد.
صبــح کابــل :شــعر لیــا چــه تأثیراتــی در زندگــی شــا
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 جش ـنوارهها و در میــان مخاطبــان
داشــت ،شــاری از آن حــال مــن را بــه مراتــب بهــر ســاخت و
رسودنــش بــه مــن کمــک کــرد.
صبــح کابــل :خــوب ایــن شــعر حاصــل زخــم زبانهــای
زندگــی مهاجرگونــه در ایــران بــود و گاهــی حــرت ایــن را
نخوردیــد کــه کاش مهاجــر منیشــدید و در افغانســتان باقــی
میماندیــد و ایــن طــوری شــاید کارنامــهی پربارتــر ادبــی
میداشــتید؟
رضوانــی :بــه هــر حــال بــرای مــن کــه  26ســال دور از
وطنــم بــودم ،از آرامگاه مــادرم دور بــودم ،ایــن حــرت ،هامنــا
حــرت وطــن را میگویــم ،برایــم یــک حــرت همیشــگی
بــود و همیــن اآلنــش هــم اســت .مــن در ســفر قبلــی خــود
نتوانســتهام 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 زبانهــا کــه بــرای همـهی
مهاجــران افغانســتانی بــوده اســت و متــام مهاجــران تجربـهی
مشــرکی از زخــم زبــان ایرانیــان دارنــد.
صبــح کابــل :شــا بــه عنــوان یکــی از مدیــران خانــهی
ادبیــات افغانســتان و هیأتمدیــرهی جشـنوارهی قنــد پارســی
چــه جایگاهــی در ادبیــات افغانســتان داشــتهاید؟
رضوانــی :البتــه مــا نبایــد از خــود مــان بگوییــم؛ امــا قابــل
ذکــر اســت کــه جشــنوارهی قنــد پارســی تأثیــر خــود را بــر
ادبیــات مهاجــرت در افغانســتان داشــته اســت و حتــا در ایــن
دوره کــه مــا قــادر بــه برگــزاری ایــن دوره از جش ـنوارهی قنــد

پارســی نشــدیم ،خیلیهــا از خال ـیگاه و برگــزار نشــدن ایــن
جشــنواره حــرف بــه میــان میآورنــد.
صبــح کابــل :نقــد بــر قنــد پارســی ایــن بــوده اســت کــه
چــون از ســوی خانــهی ادبیــات افغانســتان برگــزار میشــده
اســت و خانـهی ادبیــات افغانســتان هــم تحت حامیــت حوزهی
هــری ایــران بــوده ،پــس نتایــج مــاک برتریت شــاعری نســبت
بــه دیگــران نبــوده و همــواره قنــد پارســی بــا سیاســتهای
خاصــی برگــزار میشــود ،آیــا همیــن طــور بــوده؟
رضوانــی :مــن در ابتــدا بایــد بگویــم ،درســت اســت کــه
خانــهی ادبیــات افغانســتان در همــهی ایــن ســالها مــورد
حامیــت حــوزهی هــری ایران بــوده اســت؛ اما هیــچ گاه حوزهی
ادبــی ایــران تأثیــر یــا اعــال مســتقیم بــر نتایــج قنــد پارســی
در دورهی جش ـنوارهها نداشــته و از ایــن لحــاظ ایــن نقــد وارد
منیتوانــد باشــد بــر خانـهی ادبیــات افغانســتان و جشـنوارهی
قنــد پارســی .مــن قاطعانــه میتوانــم بگویــم کــه حــوزهی
هــری ایــران هیــچ فشــار یــا تأثیــری بــر سیاس ـتگذاریهای
جش ـنوارهی قنــد پارســی نداشــته؛ امــا نکتــه ایــن جــا اســت
کــه چــرا اگــر ســفارت فرانســه در افغانســتان از برنامـهی ادبــی
حامیــت کنــد ،هیــچ تعبیــر و تفســیری منیشــود؛ امــا پــای
ایــران کــه بــه میــان میآیــد ،زود موضــوع بــرای همــه قابــل
تعبیــر و تفســیر میشــود .نبایــد ایــن گونــه باشــد و فضــای
ادبــی تحــت جــو رســانهای حاکــم قــرار بگیــرد.
صبــح کابــل :اگــر از فضــای جشــنوراهها کمــی دور
شــویم و بــه کارهــای خــود تــان مترکــز کنیــم ،میتــوان
پرســید کــه چــرا علیمــدد رضوانــی هنــوز در فضــای شــعر
کالســیک (غــزل) باقــی مانــده اســت و شــا را شــاعر غــزلرسا
میشناســند ،آیــا شــعر امــروز افغانســتان غــزل اســت؟
رضوانــی :مــن خــودم غــزل را دوســت دارم و اگــر بخواهــم
پاســخ ســؤال شــا را بــه رصاحــت بدهــم ،بایــد بگوییــم کــه
بلــه ،همیــن طــور اســت جریــان حاکــم یــا قالــب حاکــم شــعر
امــروز افغانســتان هنــوز غــزل اســت و ایــن میتوانــد بــه ایــن
خاطــر باشــد کــه مــن خــودم هــم شــاعر غــزلرسا 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؟
رضوانــی :شــاید همیــن گونــه باشــد و هرچنــد مــن
تجربههایــی داشــتم در رسودن شــعر نــو؛ امــا آن تجربههــا
بــه نظــرم چنــدان موفــق نبــوده اســت و مــن نتوانســتهام بــا
آن تجربیــات کنــار بیایــم .مثــل شــعر «نگــران مــن نبــاش»
مصــداق بــارز همیــن تجربــه اســت و دوســت دارم همیشــه بــه
زبــان غــزل شــعر بنویســم و اگــر بعدهــا هــم تجربـهی داشــتم
در قالــب شــعر نــو ،حتــا تفننــی خواهــد بــود.
صبح کابل :آیا شام شاعر تنبلی استید؟
رضوانــی :آره ،میتــوان گفــت مــن شــاعر تنبــل یــا
کـمکاری 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
و مــن پــی بــردم کــه بایــد صــر کنــم تــا شــعر رساغ مــن را
بگیــرد ،درســت مثــل آخریــن شــعرم کــه بــرای زملــی آن پــر
زبالهگــرد افغانســتانی نوشــتم.
صبــح کابــل :مــا در نقطــهی برعکــس شــا شــاعرانی
داریــم کــه هــر ســال یــک مجموعــه شــعر بــه بــازار عرضــه
میکننــد؛ آیــا شــا شــاعر بهــری اســتید یــا شــاعرانی پــرکار
مثــل آنهــا؟
رضوانــی :ســخت اســت قضــاوت؛ امــا مــن آن گونــه
شــاعرانی کــه هــی رساغ ســوژه و رساغ هیاهــو میرونــد تــا
هــر دم شــعری داشــته باشــند و بنویســند را منیپســندم .ایــن
نــوع شــاعران و شــعرها معمــوال شــعرهای قــوی و جــانداری
نخواهنــد بــود.
صبــح کابــل :آخریــن گفتنیهــای تــان بــرای مخاطــب
شــعر افغانســتان را بگوییــد.
رضوانــی :فقــط میتوانــم بگویــم کــه شــعر امــروز
افغانســتان ســخت دچــار بحــران مخاطــب اســت و همیــن.
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اشــاره :علیمــدد رضوانــی ،شــاعر
مهاجــر افغانســتانی از جملــه افــرادی
اســت کــه بــا وجــود انجــام کارهــای
ســاختامنی و رس و کار داشــن بــا
حسن ابراهیمی
ســنگ و ب ّنایــی ،شــعر هــم میرسایــد و
برگزیــدهی جشــنوارههای مختلفــی از جملــه جشــنوارهی
شــعر «قنــد پارســی» شــده اســت .وی متولــد ســال
 1357هجــری شمســی در والیــت غزنــی اســت کــه
پــس از مهاجــرت از افغانســتان بــه ایــران م ـیرود و بــرای
ل میشــود
امــرار معــاش بــه کارهــای ســاختامنی مشــغو 
کــه در کنــار آن طبــع شــعر هــم دارد .اشــعار ایــن شــاعر
افغانســتانی در رابطــه بــا ســختیهای زندگــی در مهاجــرت
اســت کــه نگاهــی بــه مشــکالت مهاجــران دارد؛ «لیــا»
یکــی از رسودههــای رضوانــی اســت کــه در برنامههــای
ادبــی مختلــف بــا اســتقبال شــاعران ایــران و افغانســتان
روبــهرو شــده اســت.
صبح کابل :در ابتدا از خود تان بیشرت بگویید؟
رضوانــی :مــن علیمــدد رضوانــی متولــد ســال1357
والیــت غزنــی ولســوالی مالســتان اســتم 13 .یــا 14ســاله بــودم
کــه از افغانســتان مهاجــر شــدم .تــا ســطح چهــار در حــوزهی
علمیــهی قــم درس خوانــدم .بعــد تــرک تحصیــل کــردم.
کارگــر ســاختامن شــدم بعــد ارتقــا پیــدا کــردم؛ بنــا شــدم ،بعــد
پیــانکار ســاختامن شــدم در تهــران .شــعر را هــم از اواخــر
ســال  79یــا  80جــدی پیگیــر شــدم .اولیــن جلسـهی شــعر و
نقــد شــعر را هــم کــه در آن اشــراک کــردم ،جلســاتی بــود کــه
محمدرشیــف ســعیدی آن ســالها در قــم برگــزار میکــرد و
اولیــن اســتاد مــن هــم بــه نوعــی میشــود گفــت کــه ایشــان
بودنــد؛ امــا در کنــارش ســلامنعلی ذکــی خیلــی بــه مــن
کمــک کــرد کــه بتوانــم در جلســات شــعر بــه صــورت متــداوم
حضــور پیــدا کنــم.
صبح کابل :از آثار چاپشدهی تان بگویید؟
رضوانــی :مــن یــک مجموعــه غــزل آمــادهی چــاپ دارم
کــه ســال گذشــته قصــد چــاپ آن را داشــتم .آن ســالها کــه
محمدحســین محمــدی در ایــران بــود ،تصمیــم بــه چــاپ آن
را داشــتم ،امــا بــا تأخیــر افتــادن در چــاپ کتابــم و نگاهــی
بــه بــازار آشــفتهای کــه بــازار کتــاب و کتابخوانــی دارد ،بــا
خــودم فکــر میکنــم بهــر هــان کــه چــاپ نکنــم .همیــن کــه
دوسـتداران 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
یــاد کردیــد تــا آن جایــی کــه مــن مطلــع اســتم ،چهرههایــی
هامننــد شــا ،رشیــف ســعیدی ،ســید نــادر احمدی ،ســیدرضا
محمــدی و  ....شــاعرانی اســتید کــه از دل حــوزهی علیمــه
برخاســتید و بــه صــورت تخصصیتــر روی بــه شــعر آوردیــد،
ایــن تغییــر ،ریشــه در چــه داشــت و چطــور حــوزه پــایتــان را
بــه شــعر کشــاند؟
رضوانــی :یــک نکتـهای را در اول بایــد بــه آن اشــاره داشــته
باشــم و آن ایــن کــه حــوزه مخالــف شــعر نبــود و میتــوان گفــت
کــه حــوزهی علمیــه بســر مناســبی را بــرای پــرورش شــعر
مهاجــرت فراهــم کــرد .شــعر مهاجــرت کــه در ادبیــات فارســی
جریــان قــوی آن ســالها بــود ،هــم در حــوزهی علمیــه شــکل
گرفــت و مشــوق شــعر بــود و بــا هــان چهرههایــی کــه نــام
بردیــد در کنــار چهرههــای دیگــر مثــل ســید ابوطالــب مظفری،
ســید فضلاللــه قدســی ،قنربعلــی تابــش و ...شــعر مهاجــرت
شــکل و شــایل جــدیای را بــه خــود گرفــت و بحــث در ایــن
جــا بــود کــه در آن ســالها هم ـهی مهاجــران افغانســتان اگــر
میخواســتند باســواد شــوند ،چــون در دیگــر مکانهــا امــکان
درس خوانــدن نبــود ،همــه در حــوزهی علیمــه جمــع شــده
بودیــم و آنجــا درس میخواندیــم.
اگــر میخواســتیم ادبیــات فارســی را بفهمیــم و بدانیــم،
بایــد طلبــه میشــدیم و در دیگــر نهادهــا هــم کــه مــردم
یــا رشایــط حضــور نداشــتند و یــا متایــل بــه حضــور در آن
نهادهــا و همــه بــه طــور «هزارهبــرو» در حــوزهی علمیــه درس
میخواندیــم؛ امــا بعدهــا مــن بــه مــرور زمــان درک کــردم کــه
نــه مــن بــه درد حــوزه میخــورم و نــه حــوزه بــه درد مــن و
همیــن شــد کــه تــرک تحصیــل کــردم.
صبــح کابــل :میخواهــم اشــارهای بــه شــعر مهاجــرت
داشــته باشــم .شــا متعلــق بــه کــدام نســل شــعر مهاجــرت
اســتید و کــدام نســل موفقتــر بــوده اســت؟
رضوانــی :از لحــاظ نســلبندی کــه تفکیــک کنیــم ،مــن
متعلــق بــه نســل ســوم شــعر مهاجــرت اســتم؛ امــا قویتریــن
و مهمتریــن نســل شــعر مهاجــرت هــان نســل اول شــعر
مهاجــرت افغانســتان بــوده اســت کــه میشــود گفــت آن
ســالها شــعر معــارص ایــران هــم تحــت تأثیــر نســل اول شــعر
مهاجــرت افغانســتان بــوده اســت کــه میتــوان تأثیراتــش را
تــا امــروز دیــد.
همیــن کــه محمــد کاظــم کاظمــی میآیــد ،یکــی از دبیــران
شــعر دهـهی فجــر ایــران میشــود و ابوطالــب مظفــری رییــس
دفــر کل فارســیزبانان در ایــران میشــود و یــا محســن
ســعیدی داور جش ـنواره شــعر فجــر میشــود؛ از تأثیرگــذاری
نســل اول شــعر مهاجــرت اســت.
صبــح کابــل :چقــدر در ایــن تأثیرگــذاری نقــش ایــران بــه
عنــوان کشــور میزبــان را میتــوان مؤثــر دانســت و یــا ایــن
قــدرت از خــود شــاعران افغانســتانی رسمنشــا میگرفــت؟
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 چهــرهای اســت کــه دوستداشــتنی
اســت و مــا افغانســتانیها نبایــد او را فرامــوش کنیــم.
ایــن چهــره داکــر ســید عبداللــه حســینی در ایــران اســت
کــه محمدکاظــم کاظمــی را اولیــن بــار او بــه عنــوان شــاعر
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خانواده

دالیل و پیامدهای
مشاجرههای خانوادهگی
مشــاجرهی خانوادگــی در بیشــر
خانوادههــا وجــود دارد؛ امــا گاهــی
بــه عنــوان یــک مانــع مهــم در برقــراری
ارتبــاط محســوب میشــود .هــر فــردی
عقایــد ،ایدههــا ،پاســخها و احساســات
زهرا سیاس
خــاص خــود را دارد و ایــن بســیار عــادی
اســت کــه اگــر در برخــی مــوارد اختــاف نظــر وجــود داشــته
باشــد؛ امــا اگــر در بیــان چیزهایــی کــه میخواهیــم و یــا بــا
آنهــا مشــکل داریــم دچــار پیچیدگــی شــویم ،میتوانــد بــه
اختالفهــای عمیقــی دامــن بزنــد .از ایــن رو نبایــد اجــازه
دهیــم کــه اختالفهــای ســلیقهای بــه مشــاجرههای عمیــق
خانوادگــی منجــر شــود.
علت مشاجرههای خانوادگی
هیــچ چیــز در ایــن دنیــا بیعلــت نیســت .بــرای اینکــه
بتوانیــم مشــکلی را برطــرف کنیــم ،بایــد علــت آن را شناســایی
کنیــم .مشــاجرههای خانوادگــی ممکــن اســت ناگهانــی
ظاهــر شــوند؛ امــا علتهــای آن بــه مــرور زمــان روی هــم
جمــع شــده و بــه صــورت انفجــار در خانــواده خــود را نشــان
میدهــد .در ادامــه بــه انــواع علتهــای ایــن مســأله اشــاره
خواهیــم کــرد.
• زندگــی بــا اعضــای فامیــل از علــل مشــاجرهی
خانوادگــی
برخــی از خانوادههــا بــه خاطــر ســنتها و یــا بــه دلیــل
مشــکالت مالــی مجبــور هســتند کــه بــا برخــی از اعضــای
فامیــل خــود زندگــی کننــد .ارتبــاط برقــرار کــردن در
محیطهــای کــه شــلوغ اســت بــرای بســیاری از افــراد دشــوار
باشــد.
• ورود یک عضو جدید
ممکــن اســت در یــک خانــه نــوزادی بــه دنیــا بیایــد و یــا
بچههــای بزرگتــر ازدواج کننــد و اعضــای تــازهای بــه جمــع
خانــواده وارد شــوند .عضویــت افــراد جدیــد بــه هــر طریقــی
میتوانــد بــرای عضوهــای قدیمــی خانــه ناراحــت کننــده
باشــد و بــه عامــل اصلــی مشــاجرههای خانوادگــی تبدیــل
شــود.
• اختالف نظر
مــا انســانها موجــودات پیچیــدهای هســتیم ،از ایــن
رو شــاید هــر کــدام مــا در یــک خانــواده زندگــی کنیــم؛ امــا
در ذهــن خــود دنیــای متفاوتــی داریــم .ایــن کام ـاً طبیعــی
اســت؛ امــا اگــر فــردی در یــک خانــواده بخواهــد عقایــد،
ســلیقهها و نقطــه نظــرات خــود را بــه دیگــران تحمیــل کنــد و
یــا دامئـاً بــا هــر نظــری ،ســاز مخالفــت بزنــد ،قطعـاً مشــکالت
عمیــق و گاهــی غیرقابــل جــران بــه وجــود مــیآورد.
• انتظار بیش از حد
اصــوالً مبحــث انتظــار باعــث خــراب شــدن خیلــی چیزهــا
میشــود .مثــاً برخــی افــراد انتظــار دارنــد کــه طــرف
مقابلشــان هیــچ وقــت اشــتباهی انجــام ندهــد .حــاال بــه
هــر دلیــل ممکــن اســت یکــی از اعضــای خانــواده مرتکــب
اشــتباهی شــود ،چــون بــا انتظــارت والدیــن و یــا یکــی از
بزرگترهــا همخوانــی نداشــته ،مشــاجرهها بــاال میگیــرد و
خطرنــاک میشــود.
راهکارهــای مناســب بــرای کاهــش مشــاجرهی
خا نوا دگــی
• قرار گرفنت در محیط مناسب
بهرتیــن راهــکار ایــن اســت کــه افــراد ســعی کننــد محیــط
زندگــی جداگانــهای را بــرای خــود فراهــم کننــد .شــاید در
گذشــته مــردم میتوانســتند در یــک خانــه بــا چنــد خانــوادهی
دیگــر زندگــی کننــد؛ امــا امــروزه ســبک زندگــی ،اندیش ـهها
بــه خصــوص احســاس اســتقالل ،بیشــر از گذشــته دیــده
میشــود و بــه همیــن دلیــل منیتواننــد بــا هــم کنــار بیاینــد.
• زمینه سازی در خانواده
بــه هــر حــال در هــر خانــهای تغییــر و تحــوالت اتفــاق
میافتــد .لــذا شــا بایــد قبــل از اینکــه اعضــای جدیــد وارد
خانــواده شــوند ،زمینــه ســازی درســتی از ایــن رخــداد انجــام
دهیــد .افــراد خانــواده نیــز بایــد ســعی کننــد انعطــاف پذیــری
را در خــود بــاال بربنــد ،یعنــی بایــد بتواننــد از دیــد فــرد تــازه
وارد نیــز بــه قضیــه نــگاه کننــد.
• پذیرش عقاید دیگران
عقایــد ،نظــرات و ســبکهای زندگــی تــا وقتــی کــه بــه
جــان کســی آســیبی وارد منیکنــد محــرم اســت .لــذا شــا
بایــد بپذیریــد کــه منیتوانیــد هــر کســی را بــه شــکلی کــه
خودتــان میخواهیــد تبدیــل کنیــد .حتــا یــک فرزنــد،
تفکــری بســیار متفــاوت از مــادر خــود دارد .ایــن مهــم ،نیــاز
بــه آمــوزش دقیــق از طــرف خانوادههــا ،نظامهــای آموزشــی و
جامعــه دارد کــه هم ـهی انســانها عقایدشــان محــرم اســت
و هیچکــس نبایــد کســی را بــه خاطــر ســبک زندگــی و یــا
نظــرات مختلفــی کــه دارد مــورد فشــار روانــی قــرار دهــد.
• کاهش انتظارات بیهوده
ایــن خیلــی خــوب اســت کــه دوســت داریــم تــا همیشــه در
خانــواده صلــح و دوســتی برقــرار باشــد و هیــچ اشــتباهی رخ
ندهــد؛ امــا انســان بــدون اشــتباه کــردن منیتوانــد چیــزی
یــاد بگیــرد .انســانها بــا آزمــون و خطــا تجربــه کســب کــرده
و رشــد میکننــد .مث ـاً وقتــی میخواهیــم طــرز تهی ـهی یــک
غــذا را یــاد بگیریــم ممکــن اســت چنــد بــار آن را بســوزانیم؛
ولــی در نهایــت آن را بــه بهرتیــن شــکل یــاد میگیریــم.
بــه همیــن ترتیــب نبایــد بــا کشــیدن خــط و نشــان بــرای
اعضــای خانــواده و قــرار دادن آنهــا در محــدودهی خــط
رسخ ،انتظارهــای بیهــوده را بــرای خــود رؤیــا پــردازی کنیــم؛
بایــد اجــازه دهیــم رو بــه جلــو حرکــت کننــد و هــر بــار هــم
اشــتباهی انجــام دادنــد بــا درایــت و زبــان گفتــاری مالیــم
آنهــا را راهنامیــی کنیــم.

عدیل فرهمند؛

یگانه محلیخوان دختر در شمال افغانستان

موسیقی محلی در افغانستان
از پسزمینهی بسیار بزرگی
برخوردار است .اگر نگاهی به تاریخ
محلیخوانی در کشور بیندازیم ،منشأ
بابر آیدین
این مقوله به جمعهای دوبیتیرسای
زنانه برمیگردد .با روی کار شدن جریانهای مدرن
موسیقی در جهان ،رگههای این جریان مدرن به
افغانستان نیز نفوذ کرد و عالقهمندان به موسیقی با
آالت مدرنتری از موسیقی آشنا شدند که این امر باعث
شد تا محلیخوانی به عنوان یک جریان پرطرفدار در
میان مردم ،رونق و شکوه خودش را از دست بدهد.
با این حال ،محلیخوانی هنوز هم در افغانستان
جایگاه خود را دارد که در این میان ،محلیخوانی بین
مردم سمت شامل به خصوص در والیات اوزبیکنشین
جزوی از فرهنگ بومی این مردم است.
مردم سمت شامل بدون هیچگونه دغدغه ،هنوز در
محافل شان موسیقی محلی دارند .عموما هرنمندان
مرد در این والیتها با نواخنت هارمونیه ،تبله ،دوتار و
دمبوره هرنمنایی میکنند.
در این گزارش میخواهیم نگاهی بیندازیم به
زندگی یگانه محلیخوان دخرت در سمت شامل که
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با وجود مشکالت زیاد ،به خوانندگی روی آورده است
و هامنند مردم در محافل آواز میخواند و هارمونیه
مینوازد.
عدیل فرهمند ،دخرتی که زادهی شهر شربغان،
مرکز والیت جوزجان است ،در یکی از انستیتیوتهای
س میخواند .او ،در کنار این که
صحی زادگاهش در 
مرصوف فراگیری درس پزشکی است ،یک دورهی
کوتاهمدت را در شربغان موسیقی محلی آموخته است.
وقتی کنارش رفتم ،با این که دستانش پردههای
هارمونیه را نوازش میکرد ،گفت که از کودکی
عالقهمندی به موسیقی داشته و از زمانی که آوازخوانی
محلی را رشوع کرده ،سه سال وقت میگذرد.
به گفتهی این بانوی جوان «موسیقی رویاییترین
لحظات زندگیاش را تشکیل میدهد».
عدیل فرهمند 19 ،سال دارد و از ابتدای سال
 2017میالدی به این سو به محلیخوانی و نواخنت
روی آورده است.
اما این پایان کار نیست؛ او از زمانی که به موسیقی
آغاز کرده ،تا کنون مشکالت فراوانی در این بخش
تجربه کرده است« .در جامعهی ما نه تنها خانواده
بلکه بیشتر اجتامع است که باالی آدمها فشار میآورد

و این مردم اند که میخواهند دیدگاه خود را باالی
دیگران تحمیل کنند و من که یک دخرت استم و آرزوی
آوازخوانی و آن هم محلیخوانی را دارم ،برایم مشکل
خلق میکنند».
عدیل فرهمند میگوید که در ابتدای کار،
خانوادهاش مانع او شدند .هرچند با ناامیدی میگوید
که تا هنوز مردم با دید نامناسبی به او مینگرند؛ اما
میافزاید« :من کارم را با محلیخوانی در محافل
خودمانی و محافل فراغت و شبهای ویژهی فرهنگی
ادامه میدهم».
دخرتان زیادی در افغانستان هستند که به موسیقی،
به ویژ ه محلیخوانی عالقهمند اند؛ اما در جامعهی
افغانستان که به شدت سنتی است ،خانوادهها اجاز ه
منیدهند دخرتان شان موسیقی کار کنند.
حال اما عدیل فرهمند ،یگانه آرزویش این است که
یک گروه موسیقی تشکیل دهد که او و سایر دخرتان
بتوانند در جشنهای عروسی و دیگر محافل شادمانی
در میان زنان با گروه خود هرنمنایی کنند.
در همین حال ،باشندگان شهر شربغان ،نگاه
متفاوتی به آوازخوانان زن در این شهر دارند.
محمدحسین صدیقی از باشندگان شهر شربغان ،در
ارتباط به محلیخوانی بانوان میگوید« :اگر بانوان
آوازخوان بتوانند در محافل و خوشیهای مردم آواز
بخوانند ،خیلی خوب خواهد بود؛ چون به جای
آوازخوانان مرد ،مردم میتوانند از آوازخوانان زن
استفاده کنند و این کار برای ُرشد اقتصاد زنان خوب
متام میشود».
عایشه یکی دیگر از باشندگان شهر شربغان و از
طرفداران عدیل فرهمند ،به روزنامهی صبح کابل
گفت« :من تالش میکنم در محافل خودمانی مان،
عدیل فرهمند محلیخوان خود ما را خرب کنم تا متام
زنهای خانواده از صدای این بانو لذت بربند».
محلیخوانی یک دخرت در جوزجان که این روزها
رسخط خربهای جنگ است ،یکی از بهرتین اتفاقهای
ممکن در این والیت دوردست شمرده میشود .این
درحالی است که در گذشتهها زنی به نام – سبزهگل
– در ولسوالی اندخوی والیت فاریاب محلیخوانی
میکرد که سال پیش درگذشت.

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

موسیقی و هنرهای زیبا در یل
دانشگاه یل به موسیقی و
هرنهای زیبا اهمیت خاصی قایل
است .مدیران دانشگاه میگویند
که این اهمیت به دلیل تأکیدی
عزیز رویش
است که لیربال آرتس بر پرورش
ذهن و تفکر دانشجویان دارد .موسیقی و هرنهای
زیبا این بخش از هدف اساسی دانشگاه را تقویت
میکند .وقتی در جریان بیانیهی رسمی خود از
وضعیت جامعهی پس از جنگ سخن گفتم و اینکه
با چه وسیلهها و شیوههایی میشود جامعه را از
گذشتههای تلخ و رنجبار آن بیرون آورد ،متوجه شدم
که افراد بیشامری عالقه نشان دادند که تجربهها و
دیدگاههای شان را با من رشیک سازند .مثالً چگونه
میتوان مردم را به فکر کردن آرام تشویق کرد؛ چگونه
میتوان حس مالکیت بر کشور و رسمایههای آن را
در روان مردم تزریق کرد (امری که در جریان جنگ
و خشونت شدیدا ً آسیب میبیند)؛ چگونه میتوان
ظرافت نگاه و لطافت حس را در آدمها زنده کرد و
پرورش داد (امری که باز هم در جریان جنگ و
خشونت شدیدا ً آسیب میبیند)؛ چگونه میتوان
امیدواری نسبت به آینده را در مردم تقویت کرد و
آنها را از بدبینی و یأس که الزاماً به رسخوردگی منجر
میشود ،بیرون آورد.
برخی از جنبههای مثبت تجربههای معرفت را در
برنامههای هرن نقاشی و موسیقی یاد کردم و دیدم
که این نکته در ذهن اغلب همراهان ورلدفیلوز ،به
خصوص آنانی که رشایط ناگواری همچون افغانستان
را تجربه کرده بودند ،نه تنها قابل درک بود ،بلکه
عالقهمندی خلق کرد .شعر ،داستاننویسی ،طنز،
مسابقات دوستانه که حس رقابت گروهی را تقویت
کند ،از طرف همهی همراهان مورد تأکید قرار گرفت.
به طور مثال ،لبنان با این سوال بزرگ مواجه است
که چگونه میتوان جنبههای روانشناختی برخورد با
عدالت را در جوامعی که گرفتار بیعدالتی و اتفاقهای
ناگوار و غیرعادالنه اند ،مورد توجه قرار داد .میآکیل،
دخرتی که از سن هفت -هشت سالگی در جنگ و
خشونتهای لبنان بزرگ شده است ،این سوال را

با جدیت مطرح میکند که آیا مفهوم عدالت خود
باعث هولناکترین جنایتهای برشی نشده است؟
او در دفرت رفیق حریری ،رییس جمهور لبنان که در
فیربوری  2005در یک انفجار هولناک به قتل رسید،
کار میکرد و اکنون نیز سکرتر امور مطبوعاتی نخست
وزیر لبنان ،در روابط بیناملللی است .میآکیل دخرت
جسور و رصیحاللهجهای است .او میگوید :هر کسی
که در جنگ رشکت میکند داعیهی عدالت دارد و هر
کسی که بیشرت و خشنتر میکشد ،بیشرت از همه
داعیهدار عدالت است .هر کسی احساس میکند که
عدالت در حق او رعایت نشده است و با استناد به
همین احساس ،هر عملی را از جانب خود قابل توجیه
میداند و از جانب مقابل نه.
نکتههای میآکیل را با فلسفه و حکم و فتوا و
معاملههای سیاسی منیتوان پاسخ گفت .بحث
روانشناختی در رابطهی عدالت و خشونت است.
وقتی از خشونت بیرون میآییم ،اولین رضورت،
بازسازی روانی مردم است .این بحث را در درسهای
ویژهی پروفیسور دیویدبرگ به تفصیل طرح کردیم
و من در یادداشت جداگانه به آن میپردازم؛ اما
اینجا رابطهی ظریف موسیقی ،هرنهای زیبا و سایر
نرمافزارهایی که در فرهنگ جامعه پرورده میشوند ،با
بازسازی روانی مردم را مد نظر دارم.
صحبتها و گفتوگوهایی که با همراهان جهانی
داشتم ،مرا با تجربههایی از چهار گوشهی جهان
آشنا میکرد .دغدغهی اصلی من جنبههای آموزشی
هرن (مخصوصاً هرن نقاشی و موسیقی) در رشایط
ویژهای است که در افغانستان با آن رو به روییم .به
وضوح میدیدم که ما ،دقیقاً مانند همهی بخشهای
دیگر ،از لحاظ دید و نگاه هرنی چقدر آسیب دیده
ایم .موسیقی ما به چند نامی محدود میشود که در
بهرتین صورتش ،کاپی موسیقی هندی است .نقاشی
ما نیز به کارهای ابتدایی یک عده نقاش تازهکار و
ابتدایی خالصه میشود که به مشکل میتوان از آنها
به مثابهی کار هویتبخش ،برای کشور خود یاد کرد.
هر چه روی ذهنم فشار میآوردم ،منیتوانستم اسمی
را به یاد بیاورم که بعد از بهزاد در مینیاتوری یا بلندتر

از رسآهنگ در موسیقی اثری گذاشته باشد .همهی
اثرآفرینان همدوره یا بعد از این دو نام نیز در جریان
جنگهای چندین دههی اخیر ،نابود شده اند و از
آنها هیچ نشانهای رساغ نداریم .ما باید همه چیز را
از صفر رشوع کنیم .اساس آموزش ما همین است.
یل در زمینهی هرن تجربههای گرانقدری دارد و
به طور دقیق فرصتی فراهم میکند که دانشجویان
و همهی فعالین آن در پرورش این تجربه سهیم شوند.
جان ترومبول ،یکی از هرنمندان معروف امریکایی در
سال  1832متام آثار نقاشی خود را به موزیمی در یل
هدیه کرد .این آغاز کار بخش هرنهای زیبا در یل نیز
هست .از آن تاریخ تا کنون آثار متعددی از گوشه و
کنار جهان جمعآوری شده و در موزیم هرنهای زیبای
یل نگهداری میشود .شامری این آثار در مجموع فعالً
از مرز  185000قطعه تجاوز میکند که از کشورهای
مختلف آسیایی و افریقایی و اروپایی و امریکای التین
گرد آمده اند و یا در خود یل خلق شده اند.
دیویدبرگ ،استاد روانشناسی در پاسخ به یک
سوال من گفت :موسیقی و هرنهای زیبا اساساً
با طبع لطیف و آرام انسان رس و کار دارد؛ اما این
بدان معنا نیست که شام از آنها برای بیان خشونت
و جنگ استفاده منیتوانید .این هرن به هامن اندازه
که میتواند طبع آدمی را لطافت و آرامش بخشد،
میتواند لطافت و آرامش را نیز از آدمی بگیرد .مهم
است که بدانیم کشورهای پس از جنگ ،از هرنهای
زیبا و موسیقی چگونه برای تلطیف روان زخمخورد ه و
ناآرام مردم استفاده میکنند .امریکا پس از جنگهای
استقالل و جنگهای داخلی ،با مناقشات خونبار در
داخل مرزهای خود مواجه نبوده است .این فرصت
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.
امریکاییها تنها از کرسی در حساب بانکی و یا پایین
افتادن قیمت خانه و جایدادهای شان هراس دارند.
یکی از همراهان ورلدفیلوز با شوخی گفت :این هامن
جایی است که آرامش روانی امریکاییها را مخدوش
میسازد.

رسور دانش :خواست طالبان برای تعدیل قانونی
اساسی پذیرفتنی نیست

دادستانی کل :اسنادی در مورد بدرفتاری جنسی
با دانشآموزان لوگر به دست آمده است
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مســؤوالن در والیــت ســمنگان ،میگوینــد کــه مــردی در
ایــن والیــت ،دخــرش را تیربــاران کــرده اســت.
عبداملنیــر رحیمــی ،ســخنگوی پولیــس ســمنگان،
میگویــد کــه حوالــی ســاعت  02:00صبــح روز شــنبه (14
جــدی) یــک دخــر ۱۷ســاله بــه نــام خالــده ،در روســتای
چرمگــری شــهر ایبــک ،از ســوی پــدرش تیربــاران شــده اســت.
او میافزایــد کــه پــدر ایــن دخــر ،توســط پولیــس
بازداشــت شــده و تحقیقــات بیشــر از نــزد او ،جریــان دارد.
از ســویی هــم ،ریاســت امــور زنــان والیــت ســمنگان ،بــا
نــر اعالمیــهای بــه نقــل از پــدر ایــن دخــر ،گفتــه اســت:
«حوالــی ســاعت دوی صبــح در صحــن حویلــی دو نفــر بــود
و توســط ســاح چــرهای فیــر کــردم کــه یکــی از آنهــا فــرار
کــرد و در نتیجــه ،فــرد دومــی کــه دخــرم بــود ،کشــته شــد».
همچنــان در ایــن اعالمیــه آمــده اســت کــه پرونــدهی ایــن

فــرد ،بــه زودتریــن فرصــت بــه ریاســت دادســتانی ایــن والیــت
تحــول داده میشــود.
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 رابطـهی نامــروع
مقتــول خوانــده انــد.
والیــت ســمنگان در شــال افغانســتان ،از جملــه
والیتهایــی اســت کــه پیــش از ایــن نیــز خشــونتهایی
از قبیــل قتــل ،اختطــاف و ازدواجهــای اجبــاری زنــان ،در
آن بــه ثبــت رســیده اســت .در جریــان ســال گذشــته نیــز
چندیــن مــورد تجــاوز جنســی بــر زنــان و دخــران ،در
ایــن والیــت رخ داده کــه تــا کنــون ،شــاری از عامــان آن
بازداشــت نشــدهانــد.

 یکشنبه

مردی در سمنگان دخرتش را تیرباران کرد

از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده
نخواهد شد
معــاون دوم ریاســتجمهوری ،بــا اشــاره بــه کشــته
شــدن فرمانــدهی نیروهــای قدس ســپاه پاســداران ایران
در حملـهی هوایــی نیروهــای امریکایــی در عــراق ،تأکید
میکنــد کــه بــه هیچوجــه ،از افغانســتان بــه عنــوان
میــدان جنــگ نیابتــی ،اســتفاده نخواهــد شــد.
رسور دانــش ،روز شــنبه ( ۱۴جــدی) در حاشــیهی
نشســتی در کابــل ،گفــت کــه کشــته شــدن قاســم
ســلیامنی ،وضعیــت آشــفته و پیچیــدهی سیاســی و
امنیتــی را در منطقــه بــه وجــود آورده اســت.
او افــزود« :قاســم ســلیامنی ،یــک چهــرهی برجســتهی
مبــارزه علیــه داعــش در منطقــه بــود .هــر نــوع برخــورد
خشــن و خــارج از قواعــد بیناملللــی در هــر رشایطــی،
بــر وخامــت اوضــاع میافزایــد و مــا را از صلــح و ثبــات
در منطقــه و جهــان دور کــرده و تنشهــا را بیشــر
میســازد».
آقــای دانــش ،تأکیــد کــرد کــه صلــح و ثبــات در
افغانســتان ،بــا صلــح و ثبــات در منطقــه مرتبــط اســت و
از همیـنرو ،دولــت افغانســتان خواهــان خویشــنداری
از ســوی هــر دو طــرف اســت.
او اطمینــان داد کــه از خــاک افغانســتان ،علیــه
منافــع هیــچ کشــوری اســتفاده نخواهــد شــد .او گفــت:
«بــه کســی اجــازه داده منیشــود کــه منافــع ملــی
افغانســتان را نادیــده بگیــرد و از افغانســتان ،بــه عنــوان
صحنــهی جنگهــای نیابتــی اســتفاده کنــد».
آقــای دانــش ،گفــت کــه دولــت امریــکا متحــد
اســراتژیک افغانســتان و ایــران هم یکی از همســایههای
بــزرگ ایــن کشــور اســت و از همیـنرو ،دولت افغانســتان
بــه روابــط دوســتانهی خــود بــا متــام دولتهــا بــر اســاس
اصــول بیناملللــی ادامــه میدهــد.
معــاون دوم ریاســتجمهوری ،ابــراز امیــدواری کــرد
کــه تحــوالت منطقــه ،در افغانســتان تأثیــرات منفــی
نگــذارد و شــهروندان ایــن کشــور را متأثــر نســازد.
از ســویی هــم ،رییسجمهــور غنــی ،بــه کشــورهای
منطقــه اطمینــان داده اســت کــه در مطابقــت بــا
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مندرجــات توافقنامــهی امنیتــی بــا ایــاالت متحــدهی
امریــکا ،خــاک افغانســتان در هیــچ حالتــی علیــه
هیچکــدام از کشــورهای خارجــی ،مــورد اســتفاده قــرار
نخواهــد گرفــت.
رییسجمهــور غنــی ،همچنــان در متــاس تلفونــی
بــا مایــک پومپئــو ،وزیــر خارجــهی امریــکا ،بــر عــدم
اســتفاده از خــاک افغانســتان علیــه کشــور ســوم و یــا
منازعههــای دیگرمنطقــهای ،تأکیــد کــرده اســت.
نیروهــای امریکایــی ،صبــح روز جمعــه ( ۱۳جدی) به
دســتور دونالــد ترامــپ ،رییسجمهــور ایــاالت متحــدهی
امریــکا ،قاســم ســلیامنی ،فرمانــدهی نیروهــای قــدس
ســپاه پاســداران ایــران را در جــادهی میــدان هوایــی
بغــداد کشــتند.
کشــته شــدن قاســم ســلیامنی بــا واکنــش تنــد
مقامهــای ایــران مواجــه شــد .محســن رضایــی ،از
فرماندهــان پیشــین ســپاه پاســدران ایــران و دبیــر
برحــال تشــخیص مصلحــت نظــام ایــن کشــور ،در
برگـهی تویــر خــود نگاشــته اســت کــه انتقــام ســختی از
امریــکا ،گرفتــه خواهــد شــد.
جــواد ظریــف ،وزیــر خارجــهی ایــران ،گفتــه اســت
کــه امریــکا مســؤول ایــن جنایــت بــود و بایــد منتظــر
پیامدهــای آن باشــد .آقــای ظریــف ،کارنامههــای ایــن
فرمانــدهی ســپاه را در پیــکار بــا گــروه داعــش ،النــره و
القاعــده ،ســتودنی خوانــده اســت.
روســیه نیــز ایــن اقــدام امریــکا را بیباکانــه و خطرنــاک
توصیــف کــرده اســت .ایــن رویــداد ،در امریــکا نیــز واکنش
هــای متفاوتــی در پــی داشــته اســت .نانســی پلوســی،
رهــر دموکراتهــای امریــکا ،ایــن اقــدام را خودرسانــه
خوانــده و تأکیــد کــرده اســت کــه بایــد مســائل ایــن
چنینــی ،بــا اجــازهی کنگــره انجــام شــود.
بســیاریها ،نگــران تشــدید تنشهــای نظامــی
در منطقــه و خاورمیانــه پــس از ایــن رویــداد اســتند.
تاکنــون مشــخص نیســت کــه ایــران چــه اقدامــی در این
مــورد انجــام خواهــد داد.
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قــرار اســت بــه زودی ،زملــیخلیـلزاد ،مناینــدهی ویــژهی
وزارت خارج ـهی امریــکا ،بــرای روشــن شــدن موضــع رســمی
طالبــان ،بــه دوحــه ،پایتخــت قطــر ســفر کنــد.
رســانههای امریکایــی ،گــزارش داده انــد کــه تاریــخ دقیــق
ســفر زملــی خلیـلزاد بــه قطــر ،پــس از روشــن شــدن موضــع
رســمی طالبــان مشــخص خواهــد شــد.
برقــراری آتشبــس و کاهــش خشــونتها ،از رشایــط
اصلــی ایــاالت متحــدهی امریــکا ،بــرای آغــاز دور جدیــد
گفتوگوهــای صلــح اســت.
حــدود دو هفتــه پیــش ،خربگــزاری اسوشــیتدپرس ،گزارش
داده بــود کــه اعضــای هیــأت مذاکرهکننــدهی طالبــان ،بــرای
یــک هفتــه بــا شــورای رهــری ایــن گــروه مشــوره کــرده انــد .بر
اســاس گــزارش ایــن رســانه ،رهــری طالبــان ،روی آتشبــس
یکهفت ـهای بــه توافــق رســیده انــد.
امــا گــروه طالبــان ،هــر نــوع توافــق روی برقــراری آتشبــس
کوتاهمــدت را رد کــرده اســت .ایــن گــروه گفتــه اســت کــه
ایــاالت متحــدهی امریــکا ،خواســتار کاهــش خشــونتها در
افغانســتان شــده و مشــورههای آنــان تنهــا در محــور همیــن
موضــوع میچرخــد.

پیشــر از ایــن ،زملــی خلیــلزاد ،در دور دهــم
گفتوگوهــای صلــح بــا مناینــدگان طالبــان ،توقــف ایجــاد
کــرده و گفتــه بــود کــه ایــن وقفــه ،فرصــت کوتاهــی اســت
تــا رهــری طالبــان ،در مــورد آتشبــس و گفتوگوهــای
بیناالفغانــی ،بــا هــم مشــوره کننــد.
بــا ایــن حــال ،وحیــد عمــر ،مشــاور ارشــد ریاسـتجمهوری
افغانســتان در امــور روابــط عامــه و اســراتژیک ،بــه تازگــی
گفتــه اســت کــه پــس از توافــق میــان امریــکا و طالبــان و
اعــام آتشبــس از ســوی ایــن گــروه ،حکومــت افغانســتان
هیأتــی را بــرای مذاکــره بــا طالبــان ،میفرســتد.
آقــای عمــر ،تأکیــد کــرده کــه آتشبــس ،پیــشرشط
اساســی آغــاز گفتوگوهــای بیناالفغانــی اســت و برقــراری
آن بــه گــروه طالبــان بســتگی دارد.
ایــن در حالــی اســت کــه حــدود یــک مــاه پیــش ،ســهیل
شــاهین ،ســخنگوی دفــر سیاســی طالبــان در قطــر،
گفتــه بــود کــه آتشبــس بــا دولــت افغانســتان ،زمانــی برقــرار
میشــود کــه گفتوگوهــای بیناالفغانــی برگــزار و توافقــی
نیــز بــه دســت آیــد .او افــزوده بــود کــه تــا آن زمــان ،آتشبــس
تنهــا بــا امریــکا برقــرار خواهــد شــد.
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رسور دانــش ،معــاون دوم ریاس ـتجمهوری ،میگویــد کــه
خواســت طالبــان بــرای تعدیــل قانــون اساســی ،بــه هیــچ وجــه
پذیرفتنی نیســت.
آقــای دانــش کــه روز شــنبه ( 14جــدی) در مراســم
گرامیداشــت از شــانزدهمین ســالروز تصویــب قانــون
اساســی افغانســتان صحبــت میکــرد ،گفــت کــه قانــون
اساســی افغانســتان ،بعــد از شــانزده ســال نیــاز بــه
بازنگــری دارد.
او ،گفــت کــه در بازنگــری قانــون اساســی ،دو دیــدگاه مطــرح
اســت کــه مرحلـهی اول شــامل نــگاه عینــی و عملــی و شــانزده
ســال تجربــه میشــود و مرحلــهی دوم زمانــی تحقــق پیــدا
خواهــد کــرد کــه توافقنام ـهی صلــح بــا طالبــان صــورت گیــرد.
آقــای دانــش گفــت« :طالبــان ادعــا میکننــد کــه قانــون
اساســی افغانســتان از نــگاه دینــی و رشعــی بــا دیــن اســام
ســازگار نیســت و بایــد بعضــی از مــواد ایــن قانــون برداشــته
شــود و یــا بــه کلــی ایــن قانــون لغــو شــود و قانــون اساســی
جدیــد ترویــج شــود؛ امــا ایــن دیــدگاه بــه هیــچ صــورت
پذیرفتنــی نیســت».
ی کــه رشایــط سیاســی و امنیتــی
او افــزود ،در صورتــ 
مســاعد باشــد ،بــ ه جــا خواهــد بــود کــه مطابــق بــه فصــل
 10قانــون اساســی ،آمادگــی بــرای بازنگــری و تعدیــل قانــون
اساســی گرفتــه شــود.
معــاون دوم ریاسـتجمهوری ،ادامــه داد« :پــس از شــانزده
ســال ،ایــن مســأله مشــخص اســت کــه قانــون برحــال کشــور
هــم در مرحلــهی تطبیــق قانــون بــه ویــژه مرحلــهی تفســیر
قانــون و مراجــع تفســیر قانــون و نظــارت بــر قانــون اساســی
بــا مشــکالت روب ـهرو اســت کــه بایــد پــارهای از مــواد قانــون
اساســی مــورد بازنگــری قــرار بگیــرد».

او همچنــان تأکیــد کــرد کــه ادعــای طالبــان مبنــی بــر
ایــن کــه بعضــی از مــواد قانــون اساســی در مغایــرت بــا دیــن
اســام قــرار دارد ،کامــا بیاســاس اســت و از هیــچ نــگاه
قابــل قبــول نیســت .او گفــت کــه در زمــان تصویــب قانــون
اساســی ،در ســال  1382علــای 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 اســام
نخوانــده انــد.
آقــای دانــش ،گفــت کــه قانــون اساســی ،از جملــهی
دس ـتآوردهای هــژده ســال اخیــر اســت و امــروز جمهوریــت،
حقــوق شــهروندی ،آزادی بیــان و آزادیهــای سیاســی ،بــه
عنــوان اصــول اساســی مــا مطــرح اســت کــه همــه اینهــا
رسفصلهــای همیــن قانــون اساســی اســت.
آقــای دانــش ،در بخــش دیگــری از صحبتهــای خــود،
بــار دیگــر گفــت کــه طــرح حکومــت موقــت عملــی نیســت
و طرحهایــی کــه از ســوی برخــی از سیاســیون افغانســتان
مطــرح میشــود ،میتوانــد افغانســتان را بــار دیگــر بــه دوران
گذشــته برگردانــد.
بــه گفتــهی او ،جمهوریــت خــط رسخ دولــت و مــردم
افغانســتان اســت.
آقــای دانــش ،گفــت کــه دیــدگاه حکومــت افغانســتان
در بــاره صلــح بســیار روشــن اســت .او تأکیــد کــرد کــه در
مرحلـهی اول برقــراری آتشبــس و در مرحلـهی دوم مذاکــرات
مســتقیم بیناالفغانــی 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
باعــزت و پایــدار اســت.

دادســتانی کل ،اعــام کــرده اســت کــه هیــأت
تحقیــق ،بــه اســنادی در مــورد ادعــای بدرفتــاری
جنســی بــا دانشآمــوزان در مکتبهــای والیــت لوگــر،
دســت یافتــه اســت.
در اعالمی ـهای کــه روز شــنبه ( ۱۴جــدی) از ســوی
دادســتانی کل منتــر شــد ،آمــده اســت« :هیأتــی
کــه بــه منظــور بررســی ادعــای بدرفتــاری جنســی بــا
دانشآمــوزان در مکتبهــای والیــت لوگــر موظــف
شــده بــود ،تحقیقــات خــود را آغــاز کــرده و بــه بعضــی
اســناد نیــز دســت یافتــه اســت».
در اعالمیــه آمــده اســت کــه دادســتانی کل ،بــه
منظــور تأمیــن عدالــت و حاکمیــت قانــون ،بــه گونـهی
جــدی بــه تحقیقــات بیشــر و دقیقتــر در ایــن زمینــه
ادامــه میدهــد.
دادســتانی کل ،از باشــندگان والیــت لوگــر خواســته
اســت تــا بــا رشیــک ســاخنت اســناد و مــدارک ،بــا
هیــأت تحقیــق همــکاری مناینــد .ایــن اداره ،اطمینــان
داده اســت کــه هویــت اشــخاص اطالعدهنــده،
محفــوظ خواهــد بــود.
پیــش از ایــن ،جمشــید رســولی ،ســخنگوی
دادســتانی کل ،گفتــه بــود کــه ادعــای سوءاســتفادهی
جنســی در مکتبهــای والیــت لوگــر ،زیــر بررســی
قــرار دارد.
ایــن در حالــی کــه اســت کــه در مــاه عقــرب ســال
روان ،موســا محمــودی و احســانالله حمیــدی ،دو

فعــال مدنــی ،در مصاحبــهای بــا روزنامــهی گاردیــن
و طلــوع نیــوز ،ادعــا کــرده بودنــد کــه بیــش از ۵۰۰
دانشآمــوز پــر ،در شــش مکتــب در والیــت لوگــر ،از
ســوی آمــوزگاران ،دانشآمــوزان بزرگتــر و شــاری از
افــراد قدرتمنــد ،مــورد سوءاســتفادهی جنســی قــرار
گرفتــه انــد.
نــر گــزارش ســوء اســتفادهی جنســی در
مکتبهــای والیــت لوگــر ،واکنشهــای گســردهی
داخلــی و خارجــی را بــه همــراه داشــت.
رییسجمهــور غنــی ،در آن زمــان از دادســتانی کل
و کمیســیون مســتقل حقــوق بــر خواســته بــود تــا
ایــن موضــوع را بــه گون ـهی جــدی مــورد بررســی قــرار
دهنــد.
جــدا از واکنشهایــی کــه بــه دنبــال نــر ایــن
گــزارش بــه میــان آمــد؛ امــا مقامهــای محلــی والیــت
لوگــر و وزارت معــارف ،وقــوع چنیــن رویــدادی را در
ایــن والیــت رد کردنــد.
تجــاوز جنســی در مراکــز آموزشــی و دینــی ،موضــوع
تــازهای نیســت؛ پیــش از ایــن ،بارهــا گزارشهایــی
منتــر شــده کــه آمــوزگاران مکتــب و امامــان مســاجد،
بــه دانشآمــوزان دخــر و پــر تجــاوز جنســی کــرده
انــد .چنــدی پیــش ،گزارشهایــی در والیــت هــرات
نیــز منتــر شــد کــه بــر اســاس آن ،تجــاوز جنســی
بــر کــودکان پــر در ایــن والیــت ،چهــار برابــر افزایــش
یافتــه اســت.
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وقت آن است که به جنگ
پیروز نشدنی افغانستان پایان دهیم
در سال  ،1997سازمان ملل متحد گروه مذاکره
کنندهای را به نام «شش به عالوهی دو» ایجاد
کرد تا به جنگ داخلی افغانستان پایان دهد .آن
گروه شامل چین ،ایران ،پاکستان ،تاجیکستان،
ترکمنستان و اوزبیکستان بود.

نویسنده :دنیل ل .دیویس – هیل
مرتجم:مهدی غالمی

بسیاری از مردم در امریکا ،امید شان برای پایان یافنت
جنگ افغانستان را به گفتوگوهای جاری میان منایندههای
طالبان و زملی خلیلزاد ،سفیر پیشین ایاالت متحده گره
زده اند .چیزی که افراد کمی متوجه میشوند این است
که دو طرف در مورد پایان جنگ مذاکره منیکنند ،بلکه
تالشها برای آن است که مذاکرات میان طالبان و دولت
شکسته و چند دستهی افغانستان آغاز شود .حتا یک
قطرهی دیگر از خون رسبازان امریکایی نباید در افغانستان
ریخته شود تا از درگیریهای سیاسی و نظامیای که بدون
شک سالها طول خواهد کشید ،حامیت شود .اکنون وقت
آن است که رسبازان مان را به خانه برگردانیم.
توافقنامه ،البته اگر به وجود بیاید ،منجر به پایان
جنگ نخواهد شد ،بلکه تنها باعث آغاز گفتوگوهای
بیناالفغانی میشود .خلیلزاد هم این را تأیید کرد و
گفت که گفتوگوهایش با طالبان «روی تالشها برای
کاهش خشونت و مهیا کردن رشایط برای گفتوگوهای
بیناالفغانی متمرکز است» ،نه پایان جنگ.
طالبان بدون معطلی اشاره کردند که حتا همین هدف
محدود هم میتواند یک چالش باشد و پیش از کریسمس
هشدار دادند که «گفتوگوهای بیناالفغانی ،تنها زمانی
آغاز میشود که توافقنامهی خروج متام رسبازان خارجی
از افغانستان با امریکا امضا شود ».این تنها وضعیت کنونی
بازی نیست ،بلکه [این وضعیت] توانایی فرستادههای
گوناگون برای پایان دادن جنگ افغانستان ،به این زودیها
را با تردید روبهرو میکند .سابقهی گفتوگوهای طرفهای
درگیر با چندین دهه شکست همراه است.
در سال  ،1997سازمان ملل متحد گروه مذاکرهکنندهای
را به نام «شش به عالوهی دو» ایجاد کرد تا به جنگ
داخلی افغانستان پایان دهد .آن گروه شامل چین ،ایران،

پاکستان ،تاجیکستان ،ترکمنستان و اوزبیکستان بود.
روسیه و امریکا هم «به عالوه دو»ی آن بودند .پس از دو
سال مذاکره ،گروه اعالمیهی تاشکند را امضا کرد که
هدفهای اصلی جامعهی جهانی را برای جناجهای درگیر
جنگ مشخص کرده بود.
امضاکنندگان توافق کردند که «جنگ افغانستان هیچ
راه حل نظامی ندارد و باید از راه مذاکرات صلحآمیز
سیاسی حل شود ».برای رشوع گفتوگوها ،جناحهای
درگیر باید روی «یک آتش بس فوری ،بدون قید و رشط و
پیشرشط توافق کنند تا یک دولت گسرتده و چند قومی
که از همه منایندگی کند به وجود بیاید».
دو سال زمان برد تا آن معاهده ایجاد شود ،اما چند
ماه از آن نگذشته بود که طالبان و ائتالف شامل ،هر دو
آتشبس را نقض کرده و جنگ را از رس گرفتند .به دنبال
اشغال افغانستان توسط امریکا پس از حادثهی 11
سپتامرب ،بازیگران بیناملللی باز هم تالش کردند برای
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پایان جنگ مذاکره کنند .در توافق بن در دسامرب ،2001
جامعهی بیناملللی و مقامات افغان مصمم بودند «تا به
جنگ غمانگیز افغانستان پایان داده و آشتی ملی ،صلح
پایدار ،ثبات و احرتام به حقوق برش در این کشور را ترویج
دهند ».نه تنها جناحهای مختلف در یافنت «صلح پایدار»
شکست خوردند ،بلکه جنگ گسرتش یافت.
دو سال از دورهی اول ریاست جمهوری اوباما گذشته
بود که او و کرزی ،رییسجمهور پیشین افغانستان با
طالبان کار کردند تا به توافقی برای پایان دادن به جنگ
دست یابند .در  – 2015پس از چهار سال تالشهای
ناکام صلح – وبسایت فارن افرز گزارش داد که «دستکم،
اگر خود صلح در دسرتس نیست ،گفتوگوهای آن نزدیک
است .در چند ماه اخیر ،افغانستان ،پاکستان و طالبان
افغان گامهای بیسابقهای به سوی گفتوگوها برداشته
اند ».هیچ کدام از تالشهای صلح از سال  1997به
این سو ،منجر به پایان جنگ نشده است .دالیل زیادی
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هم وجود ندارد که باور کنیم این تالش کنونی موفقتر از
تالشهای پیشین خواهد بود.
به عنوان کسی که زمان زیادی را در جنگ سپری
کرده ،هیچ کس به اندازهی من خواستار صلح نیست؛
اما اکنون باید با این واقعیت دردناک و انکارناپذیر روبهرو
شویم :جنگ پس از اشغال افغانستان توسط شوروی در
سال  1979به طور تقریبا دوامدار و به اشکال گوناگون،
گسرتش یافته و منیتوان انکار کرد هر چقدر دیگر هم که
تالش کنیم ،نیروهای امریکایی هرگز منیتوانند به جنگ
افغانستان پایان دهند.
بنا بر این ،وقت آن است که بپذیریم منیتوان با استفاده
از قدرت نظامی مان ،پایان جنگ را بر مردم افغانستان
تحمیل کنیم .تنها آنها باید اختالفهای چندین دههای
خود شان را حل کنند .تا کنون هم  2.441رسباز
امریکایی در افغانستان کشته شده اند که تنها در سال
 ،2019بیست نفر جان شان را از دست دادند و بیش از
 20.000رسباز دیگر زخمی شدند.
حتا یک قطرهی دیگر از خون امریکاییها نباید در
تالش برای حل این معضل حلنشدنی در افغانستان
ریخته شود .باید با همکاران افغان و ناتوی مان هامهنگی
نزدیک داشته باشیم ،روند خروج رسبازان مان را به طور
منظم و حرفهای به پیش بربیم و به سهم خود ،به جنگ
پایان دهیم .میتوانیم به صورت دیپلامتیک و اقتصادی با
کابل در تعامل باشیم؛ اما جنبهی نظامی مأموریت ما باید
به پایان برسد.
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