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گزارش روز

یادداشت روز

فرهنگ و هرنگزارش روز

جامعهگفت وگو

ــات پــس از ســه مــاه بی نظمــی  کمیســیون انتخاب

و عــدم مدیریــت درســت، نتیجــه ی ابتدایــی را در 

محمــدارشف  و  همگانــی  جــاری  مــاه  جــدی  اول 

ــده ی نتیجــه ی  ــزد ریاســت جمهوری را، برن ــی، نام غن

ابتدایــی اعــام کــرد. پــس از اعــام نتیجــه ی ابتدایی، 

موشــکافی  و  بررســی  بــرای  اعام شــده  نتیجــه ی 

بیشــر بــه کمیســیون شــکایت های انتخاباتــی محــول 

ــی  ــکایت های انتخابات ــیون ش ــؤوالن کمیس ــد. مس ش

پــس از چنــد هفتــه از رونــد کاری خــود، اعــام کــرد 

ــیدگی ... ــاری و رس ــد بازش ــه رون ک

 روز گذشــته )23 جــدی( مجلــس مناینــدگان 

ــت آرا  ــا اکرثی ــود ب ــی خ ــه ی علن ــتان در جلس افغانس

تصویــب کــرد کــه بودجــه ی وزارت صنعــت و تجــارت، 

تعلیــق شــود و دیگــر بعــد از ایــن مجلــس مناینــدگان 

آقــای اجمــل احمــدی را بــه عنــوان رسپرســت وزارت 

ــه رســمیت نخواهــد شــناخت.  تجــارت و صنعــت ب

میررحــان رحانــی، رییــس مجلــس مناینــدگان، 

ــس  ــن مجل ــدی( ای ــنبه )23 ج ــت روز دوش در نشس

گفــت کــه آقــای احمــدی در پنــج مــاه گذشــته 

ــده ... ــتجواب ش ــار اس ــن ب چندی

مینا نرص

)شاعر(

تعبیــری همراهــِی خواننــده  در  بامنت بودگــی؛ 

بــار  هــر  از  پــس  کــه  متنــی  اســت؛  مــنت  بــا 

ــود؛  ــل می ش ــر از قب ــزی افزوده ت ــدن، چی خوانده ش

ــر  ــد، دیگ ــی را می خوان ــده متن ــی خوانن ــی وقت یعن

چیــزی  نیســت؛  اســت  بــوده  کــه  چیــزی  مــنت 

بــودش  متنــی،  هــر  می شــود.  افــزوده  مــنت  در 

در  می شــود.  تعریــف  بامنت بودگــی  فراینــد  در 

برداشــتی کــه »بــارت« از مــنت دارد–مــنت بــه عنــوان 

ــر  ــه ه ــرد ک ــتدالل ک ــوان اس ــاق- می ت ــه، اتف جامع

ــش و  ــت خوان ــت و کیفی ــارش را از کمی ــی اعتب متن

ــت و  ــکار اس ــود، بده ــه از آن می ش ــتی ک ــا برداش ی

متنــی هــر چنــد قــوی ...

ــور  ــازه ی عب ــر اج ــه کم ت ــدی ک ــای بلن از دیواره

ــه  ــد ک ــر می آم ــوری ب ــی داد، ط ــل م ــه داخ ــور را ب ن

آن طــرف ایــن دیوارهــا، حویلــی ای بــا وســعت بــزرگ 

باشــد کــه بایــد فاصلــه ی آن را بــا ســلول های زنــان 

زندانــی پیــاده پیمــود؛ امــا بــا عبــور از ایــن دیوارهــا، 

ــس  ــه ح ــویم ک ــی می ش ــی کوچک ــن حویل وارد صح

ــا نفــس کشــیدن در آن دشــوار باشــد.  می شــود حت

ــل  ــی از دالی ــد یک ــان  می توان ــر زن ــونت ب ــال خش اع

ــان  ــود. زن ــی ش ــم و جنای ــه جرای ــان ب ــدن زن ــب ش مرتک

قربانــی خشــونت در بیشــر مــوراد دســت بــه اعــال 

می زننــد.  جرمــی 

و  زنانــه  زندان هــای  بــه  می زنــم  رسی  کــه  زمانــی 

کــه  می یابــم  در  می نشــینم،  شــان  قصه هــای  پــای 

ــی،  ــان زندان یکــی از عمد ه تریــن عوامــل ارتــکاب جــرم زن

... اســتند  خشــونت هایی 

ــد کــه نیروهــای  ــد می کن ــاع، تأکی رسپرســت وزارت دف

تلفــات  از  بایــد در جریــان عملیــات  نظامــی،  ارتــش، 

غیرنظامیــان جلوگیــری کننــد.

ــم  ــدی( در مراس ــنبه )23 ج ــد، روز دوش ــدالله خال اس

فراغــت نیروهــای کومانــدو، از آن هــا خواســت تــا بــه حفــظ 

جــان غیرنظامیــان در جریــان ...

بی اعتنایــی  بــه  واکنــش  در  مناینــدگان،  مجلــس 

رسپرســت وزارت صنعــت و تجــارت بــه فراخــوان ایــن 

مجلــس، بودجــه ی ایــن وزارت را بــه حالــت تعلیــق درآورد.

ــع،  ــارت و صنای ــت وزارت تج ــدی، رسپرس ــل احم اجم

بــه منظــور پاســخ گویی بــه نشســت روز دوشــنبه )23 

جــدی( مجلــس مناینــدگان فراخوانــده ...

ــد  ــکا، تأکی ــده ی امری ــاالت متح ــی ای ــت مل ــاور امنی مش

می کنــد کــه شــار رسبــازان امریکایــی در افغانســتان، حتــا 

بــدون توافــق بــا گــروه طالبــان نیــز کاهــش خواهــد یافــت.

خــری  شــبکه ی  بــا  گفت وگــو  در  اُبرایــن،  رابــرت 

ــد  ــپ، می توان ــد ترام ــه دونال ــت ک ــه اس ــی، گفت ان بی س

در ســال جــاری بــا گــروه طالبــان ...

اسدالله خالد:
 به حفظ جان غیرنظامیان در عملیات نظامی توجه شود

مجلس منایندگان بودجه ی وزارت صنعت
 و تجارت را تعلیق کرد

رابرت اُبراین:
شامر نیروهای امریکایی حتا بدون توافق با طالبان کاهش می یابد

عشقی که پای دخرتی را به زندان کشید

مداخله های بیرونی
 در وزارت داخله به صفر برسد

کی گفته شعر
 زنانه-مردانه دارد؟

تبلیغ دین با ادبیات نفرت 
خشونت را پرورش می دهد

پارملان بی صالحیت و 
رسپرست های خودمختار

من تو ام یا تو منی؟

زنان زندانی در بلخ و هرات 
از ابتدایی ترین حقوق انسانی 

برخوردار نیستند
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بروکراسی در کمیسیون 
شکایت های انتخاباتی

زندگی به رنگ زن
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کمیســیون انتخابــات پــس از ســه 

مــاه بی نظمــی و عــدم مدیریــت درســت، 

ــی را در اول جــدی مــاه  نتیجــه ی ابتدای

ــی،  ــدارشف غن ــی و محم ــاری همگان ج

برنــده ی  را،  ریاســت جمهوری  نامــزد 

ــس از  ــرد. پ ــام ک ــی اع ــه ی ابتدای نتیج

اعــام نتیجــه ی ابتدایــی، نتیجــه ی اعام شــده بــرای بررســی 

و موشــکافی بیشــر بــه کمیســیون شــکایت های انتخاباتــی 

محــول شــد. مســؤوالن کمیســیون شــکایت های انتخاباتــی 

پــس از چنــد هفتــه از رونــد کاری خــود، اعــام کــرد کــه رونــد 

ــل  ــد تکمی ــکایت ها 90 درص ــه ش ــیدگی ب ــاری و رس بازش

ــد  ــان تأکی ــیون هم چن ــن کمیس ــؤوالن ای ــت. مس ــده اس ش

کــرده کــه کمیســیون شــکایت های انتخاباتــی و کمیســیون 

انتخابــات بــه تفاهــم رســیدند تــا در مــورد بازشــاری آرا، یک 

ــد. طــرح اساســی را روی دســت گیرن

کــرده،  اعــام  انتخاباتــی  شــکایت های  کمیســیون 

رســیدگی بــه شــکایت ها در 28 والیــت افغانســتان تکمیــل و 

نهایــی شــده اســت کــه اطاعیــه ای از ســوی ایــن کمیســیون 

بــه دفاتــر والیتــی صــادر شــده اســت؛ امــا دبیرخانــه ی 

کمیســیون  کــه  اســت  مدعــی  انتخابــات  کمیســیون 

والیتــی  دفــر  هفــت  بــه  تنهــا  انتخاباتــی  شــکایت های 

اطــاع داده اســت. انتخابــات  کمیســیون 

بــه هــر صــورت امــا انتخابــات ریاســت جمهوری ســال 

1398، مزخرف تریــن انتخاباتــی بــود کــه افغانســتان پشــت 

رس گذرانــد. لوایــح و طرزالعمل هــا بــه صــورت آشــکار از 

برگــزاری  تقویــم  و  نقــض  برگزارکننــده  نهادهــای  ســوی 

ــد.  ــپرده ش ــی س ــت فراموش ــج بدس ــام نتای ــات و اع انتخاب

انتخابــات ریاســت جمهوری در ششــم مــاه میــزان ســال 

ــه  ــان س ــی آن در جری ــه ی ابتدای ــد و نتیج ــزار ش ــاری برگ ج

مــاه گذشــته بــا فــراز و نشــیب های بســیار اعــام شــد. 

اکنــون فرمــان انتخابــات بــه دســت کمیســیون شــکایت های 

انتخاباتــی اســت. هنــوز طــرح دقیــق تقویــم زمانی بــه صورت 

ــدارد و در  ــرای تکمیــل کــردن شــکایت ها  وجــود ن شــفاف ب

عیــن حــال، کمیســیون شــکایات قــادر بــه پاســخ دهی هــم 

نیســت کــه ایــن کمیســیون دقیقــا چــه زمانــی، رونــد کاری 

خــود را بــه پایــان می رســاند. در تقویــم کمیســیون انتخابــات 

آمــده اســت کــه ایــن کمیســیون نتیجــه ی نهایــی انتخابــات 

را درســت بــه تاریــخ 1398/08/16 اعــام می کنــد؛ امــا 

ــم می گــذرد و هنــوز  حــدود بیشــر از یــک مــاه از ایــن تقوی

ــت. ــات نیس ــی انتخاب ــه ی نهای ــری از نتیج خ

از  انتقــاد  بــا  انتخابــات  ناظــر  نهادهــای  از  شــاری 

عمل کــرد کمیســیون شــکایت های انتخاباتــی، معتقدنــد 

ــی  ــروف بروکراس ــارض م ــال ح ــیون در ح ــن کمیس ــه ای ک

اداری )کاغذپرانــی( اســت و بــا توجــه بــه حجــم گســرده ی 

ــی برخــورد  ــدون رویکــرد حقوق ــن کمیســیون ب شــکایات، ای

ــت. ــرده اس ک

انتخابــات شــفاف  بنیــاد  نــارصی زاده، مســؤول نظــارت 

افغانســتان )تیفــا(، می گویــد کــه بــر اســاس تقویــم، بایــد دیــروز 

دوشــنبه )23 جــدی( روند کاری کمیســیون شــکایات در ســطح 

والیــات بــه امتــام می رســید؛ اما این کمیســیون نتوانســته اســت 

کــه بــر اســاس تقویــم بــه پیــش برود کــه ایــن امــر، تأثیر منفــی را 

بــاالی نتیجــه ی نهایــی انتخابــات می گــذارد.

تیفــا، بــا اشــاره بــه ایــن  کــه کمیســیون شــکایات و 

ــکایت ها،  ــر ش ــازی زودت ــات، در نهایی س ــیون انتخاب کمیس

رضورت بــه هاهنگــی دارد، تأکیــد کــرد، حداقــل کمیســیون 

شــکایات انتخاباتــی کــه نقــش محکمــه ی انتخابــات را بــازی 

می کنــد، شــکایاتی کــه قبــا بــه ایــن کمیســیون راجــع 

شــده بــود، اکنــون دنبــال ایــن اســت تــا اســناد بیشــری را از 

رشکای انتخاباتــی و کمیســیون انتخابــات مطالبــه دارد کــه 

ایــن امــر، نقــش کمیســیون را در چگونگــی اعــام نتیجــه ی 

ــرد. ــؤال می ب ــر س ــی، زی نهای

ــه  ــا توج ــا، ب ــده ی تیف ــؤوالن نظارت کنن ــه ی مس ــه گفت ب

ــار  ــکایات در اختی ــیون ش ــه کمیس ــی ای  ک ــت زمان ــه فرص ب

جمع بنــدی  بــرای  را  بیشــری  زمینه هــای  تــا  داشــت 

ــا گذشــت  ــه دســت آورد؛ امــا ب ــات ب نتیجــه ی نهایــی انتخاب

ــک  ــه ی ــه ب ــته ک ــیون نتوانس ــن کمیس ــوز ای ــزده روز، هن پان

ــه ی  ــه نوب ــز ب ــکایات نی ــیون ش ــد و کمیس ــدی برس جمع بن

ــت. ــده اس ــات ش ــم انتخاب ــض تقوی ــب نق ــود مرتک خ

حقوقــی  عمــده ی  بخــش  کــه  انتخابــات  تقویــم 

انتخابــات  در  امــا حداقــل  انتخابــات شــمرده می شــود؛ 

توســط خــود شــان  کــه  تقویمــی   ریاســت جمهوری 98، 

ــه  ــرار گرفت ــض ق ــورد نق ــکار م ــورت آش ــه ص ــده، ب ــه ش تهی

اســت و نقــض تقویــم، شــکاف بی اعتــادی را میــان مــردم و 

کــرد. فراخ تــر  انتخابــات 

ــد از  ــی بع ــکایات انتخابات ــیون ش ــه، کمیس ــن هم ــا ای ب

اعــام نتیجــه ی ابتدایــی، پانــزده روز فرصــت داشــت تــا بــه 

امــور شــکایت ها در ســطح والیــات رســیدگی کنــد و نُــه 

ــکایت ها  ــی ش ــه ی بررس ــا نتیج ــت ت ــت داش ــر مهل روز دیگ

ــی  ــچ کدام ــا هی ــید؛ ام ــان می رس ــه پای ــزی ب ــطح مرک در س

ــای  ــود چالش ه ــا وج ــت. ب ــده اس ــت نش ــوارد رعای ــن م از ای

پــای  بــه  مــردم  از  امــا بخشــی  انتخابات هــای گذشــته؛ 

صندوق هــای رأی رفتنــد؛ بــه امیــد این کــه آن هــا مســیر 

درســت و منطقــی را بــرای تشــکیل حکومــت منتخــب و 

پاســخ گو انتخــاب کننــد؛ بــه همیــن خاطــر بــا اراده ی قــوی 

ــد.  ــان رأی دادن ــر ش ــورد نظ ــزد م ــه نام ب

بــا  تــوأم  پیچیــده،  اســت  مهفومــی  انتخابــات، 

افغانســتان،  مــردم  اجتاعــی؛  و  فــردی  مســؤولیت های 

ــد  ــت کردن ــات رشک ــن دور انتخاب ــی در چهارمی ــت زمان درس

ــن آزمــون آمــاده نبــود؛  ــرای ای کــه محیــط و جغرافیــای آن ب

امــا بــا وجــود چالش هــای فراگیــر، مــردم افغانســتان در 

جهــت مشــارکت بــه انتخابــات، آزمــون ملــی و تجربــه ی 

دموکرســی را مشــق کردنــد. هرچنــد میــزان مشــارکت مــردم 

در انتخابــات نســبت بــه ســه دور انتخابــات کم تــر بــود؛ امــا 

ــای  ــی و رقابت ه ــای سیاس ــهروندان در رونده ــوم، ش در عم

میان گروهــی، بنــا بــر حقــی  کــه قانــون اساســی افغانســتان 

بــه رســمیت شــناخته، حضــور یافتنــد و رأی دادنــد؛ امــا 

برخــاف اراده ی عمومــی، آرای آن هــا در زمــان تعییــن شــده 

ــت. ــرار نگرف ــی ق ــورد بررس م

انتخابــات  کــه  می شــود  دوره  چهــار  افغانســتان، 

ریاســت جمهوری را بــه تجربــه می گیــرد؛ بــه ایــن معنــا، 

دو دهــه می شــود کــه مــردم افغانســتان بــا واژه هایــی چــون 

ــردم، رأی و  ــی، م ــامل، آزاد، بی طرف ــات س ــات، انتخاب انتخاب

آزادی بیــان از جملــه آزادی گفتــار و نوشــتار در رســانه ها 

و از ایــن قبیــل واژه هــا آشــنا شــدند؛ مردمــی  کــه تــازه 

بــا انتخابــات آشــنا شــده و هنــوز بــه پختگــی الزم بــرای 

تشــخیص و اهمیــت انتخابــات نرســیده، عــدم مدیریــت ایــن 

ــانی  ــه کس ــر ب ــده، بیش ــای برگزارکنن ــوی نهاده ــد از س رون

ــد، آســیب رســانید و شــکاف بی اعتــادی   کــه رشکــت کردن

ــا وجــود ایــن همــه  ــر کــرد. ب ــه انتخابــات دو براب را نســبت ب

ناکارایــی، توقــع منــی رود کــه مــردم افغانســتان بــار دیگــر در 

ــد. ــت کنن ــات رشک انتخاب

ــرات  ــهر ه ــی از ش ــرا بخش های اخی

عــامل  یــک  تبلیغاتــی  پیام هــای  بــا 

رعایــت  چگونگــی  مــورد  در  دیــن 

حجــاب زنــان مزیــن شــده اســت کــه در 

آن بــا الفــاظ رکیــک بــه مــردان هشــدار 

ــان  ــش زن ــورد پوش ــا در م ــده ت داده ش

ــد.  ــه کنن ــان توج ش

ایــن پیام هــا بــه دســتور مولــوی مجیــب الرحــان 

انصــاری، خطیــب مســجد گازرگاه هــرات نصــب شــده کــه 

در آن گفتــه شــده اســت :»بدحجابــی زن از بی غیرتــی مــرد 

ــد.« ــردان ان ــان رشف م ــاب، مرزبان ــان باحج ــت. زن اس

نصــب پیام هــای تبلیغاتــی در مــورد رعایــت حجــاب 

زنــان بــه دســتور خطیــب مســجد گازرگاه، بــا واکنش  هــای 

تنــد زنــان هراتــی و دیگــر زنــان در ســایر والیت هــا مواجــه 

شــده اســت. ایــن زنــان تأکیــد می کننــد کــه دولــت و 

نهادهــای قانون گــذار بایــد جلــو گســرش افراطیــت و 

پیام هــای زن ســتیزانه را بگیرنــد. 

ــام مســتعار(، دانشــجوی رشــته ی  ــه احمــدی )ن محبوب

ادبیــات دری در یکــی از دانشــگاه های خصوصــی در کابــل 

اســت. او در گفت وگــو بــا روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد: 

ــتیز و  ــه ی زن س ــک جامع ــا در ی ــه م ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج »ب

مرد ســاالر زندگــی می کنیــم، چنیــن حرف هایــی در مــورد 

ــه  ــن کاری ب ــامل دی ــک ع ــوی ی ــم از س ــان آن ه ــش زن پوش

شــدت نادرســت اســت.« 

او می گویــد: »اوال مــن فکــر می کنــم، کســی نبایــد بــه 

خــودش حــق بدهــد کــه در مــورد دیگــران تصمیــم بگیــرد. 

وقتــی مــا می آیــم در جامعــه ی زن ســریز و مردســاالر 

ــه  ــت ک ــی نیس ــم، اخاق ــت می کنی ــان صحب ــورد زن در م

ــرد.  ــم بگی ــان تصمی ــام زن ــورد مت ــد و در م ــر بیای ــک نف ی

ــی  ــا زمان ــت، ت ــخصی اس ــاب ش ــردی انتخ ــر ف ــش ه پوش

کــه رفتارهــای مــا هیــچ رضری بــه دیگــران منی رســاند. مــا 

مجبــور نیســتم کــه طبــق رفتارهــای دیگــران رفتــار کنیــم. 

ــت«. ــری نیس ــه ج ــز هیچ گون ــاب نی ــورد حج در م

بــه گفتــه ی ایــن دانشــجو، وقتــی یــک زن پوشــش 

ــه غیــرت مــرد  ــد ایــن مســأله ب خــوب نداشــت، لزومــا نبای

خانــواده ربــط داده شــود؛ زیــرا هــر زنــی و در کل هــر 

انســانی حــق انتخــاب لبــاس خــودش را دارد و هیــچ 

ــدارد.  ــوهر او ن ــا ش ــردار و ی ــدر، ب ــه پ ــی ب ربط

بــا  انصــاری  مجیب الرحــان  مولــوی  حرف هــای 

واکنش هــای شــاری از عاملــان دینــی نیــز مواجــه شــده 

اســت. بــه گفتــه ی آن هــا، حرف هــای زشــت و رکیــک، 

ــد،  ــان منی کن ــط دردی را درم ــن رشای ــه در ای ــا ک ــه  تنه ن

کــه باورهــای مــردم نســبت بــه دیــن و علــای دینــی نیــز 

خدشــه دار می شــود و روحیــه ی خشــونت زایی را ترویــج 

می کنــد. 

دیــن،  عاملــان  از  یکــی  حســنی،  ســامل  محمــد 

گازرگاه  مســجد  خطیــب  حرف هــای  از  انتقــاد  ضمــن 

ــن  ــه چنی ــد ک ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــرات، ب ه

ایــن  بــا  ارائــه ی آن  برداشــت هایی از مســائل دینــی و 

شــیوه، بیشــر پیامــد بــد دارد و بــه رضر ارزش هــای دینــی 

ــراد،  ــن اف ــرت، در ذه ــات نف ــا ادبی ــن ب ــغ دی ــت. »تبلی اس

ــاب  ــره زدن حج ــد. گ ــر می کن ــونت آمیز را بیش ــار خش رفت

ــه زن  ــونت علی ــج خش ــب تروی ــردان، موج ــرت م ــا غی زن ب

می شــود. وقتــی نــوع پوشــش زن بــا غیــرت مــردان مرتبــط 

شــود، شــوهر، پــدر، بــرادر، اقــارب و حتــا مــردان محلــه هــم 

بــه خــود حــق می دهنــد بــا زن بی حجــاب برخــورد کنــد.«

آقــای حســنی تأکیــد می کنــد، وقتــی چنیــن مســائلی 

ــبت  ــه نس ــرادی ک ــود، اف ــه می ش ــامل گفت ــک ع ــان ی از زب

ــر  ــان بیش ــار ش ــتند، رفت ــاس اس ــی حس ــائل دین ــه مس ب

افراطــی می شــود؛ در ایــن صــورت اســت کــه نــه تنهــا 

ــردم را  ــه و م ــه جامع ــود، بلک ــی منی ش ــازی دین فرهنگ س

ــد.  ــرار می ده ــی ق ــز دین ــا مراک ــاد ب در تض

او ضمــن ایــن کــه از حکومــت و شــورای علــای کشــور 

اجــازه ی خــودرسی  افــراد  ایــن گونــه  بــه  می خواهــد، 

برچســب  کــه  می دهــد  هشــدار  هم چنــان  ندهنــد، 

ــال های  ــه در س ــد ک ــد ش ــبب خواه ــن س ــه دی ــونت ب خش

ــد.   ــم بیفتن ــم ه ــه جان ــی ب ــروان دین ــدان دور، پی ــه چن ن

از ســویی  هــم، موالنــا جوزجانــی، از دیگــر عاملــان دیــن 

ــد، هــر  ــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گوی در افغانســتان، ب

ــای  ــوی عل ــامی از س ــه ی اس ــغ در جامع ــه تبلی ــد ک چن

دینــی یــک اقــدام پســندیده اســت؛ امــا ایــن تبلیــغ بایــد 

بــه نحــوی ارائــه شــود کــه عــاری از خشــونت باشــد و مــردم 

را از دیــن بیــزار نکنــد. 

او گفــت: »علــای دیــن مکلــف بــه تبلیــغ احــکام دیــن 

اســتند و دیــن را بایــد بــه امــت اســامی برســاند؛ امــا یــک 

نکتــه را نبایــد فرامــوش کنیــم کــه در تبلیغ هــای خــود بــه 

شــکلی بایــد رویــه بکنیــم، کــه بــه وجــه احســن باشــد و در 

آن مجادلــه و خشــونت و رفتــار تبعیض آمیــز نباشــد، یــا بــه 

ــد  ــی بکنن ــا تعبیرهای ــردم از حرف ه ــه م ــد ک ــکلی نباش ش

ــا  ــا شــود. پیامــر م ــرار از عل ــه باعــث دین ســتیزی و ف ک

نیــز بدگویــی در مــورد امتــش را رد کــرده اســت.«

ایــن عــامل دیــن پیشــنهاد می کنــد، بــه جــای ایــن کــه 

علــای دیــن بیشــر بی حجابــی را در جامعــه انعــکاس 

می دهنــد، بایــد شــیوه ها و الفاظــی بــه کار بــرده شــود کــه 

خانواده هــا ترغیــب و تشــویق بــه حفــظ حجــاب شــوند، نــه 

ایــن مــردم در تضــاد بــا دیــن قــرار بگیرنــد. 

ــن در  ــامل دی ــن ع ــه ای ــت ک ــاری نیس ــتین ب ــن نخس ای

هــرات چنیــن حرف هایــی بــه حجــاب زنــان گفتــه اســت؛ 

پیــش از ایــن نیــز او در جریــان خطبــه ی منــاز جمعــه گفتــه 

بــود کــه زنــان بایــد در خانــه باشــند و تــا زمــان نیــاز جــدی 

ــای  ــا در خطابه ه ــوند. او باره ــرون نش ــود بی ــه ی خ از خان

خــود گفتــه اســت کــه بیشــر زنــان اهــل دوزخ انــد. 

چنــدی قبــل نیــز حرف هایــی در مــورد کافــر بــودن 

ــای  ــا واکنش ه ــه ب ــود ک ــه ب ــیع گفت ــل تش ــرف داران اه ط

شــدید مــردم و مناینــدگان مجلــس مواجــه شــده بــود. 

ــده ی  ــا، مناین ــم س ــای او، مری ــه حرف ه ــا ب در واکنش ه

مجلــس گفتــه بــود: »مجیــب الرحــان انصــاری، کــه 

ــرات  ــردم را در ه ــی م ــی زندگ ــر و پیچیدگ ــونت بیش خش

تشــدید می کنــد، ســودای یکه تــازی دارد. اگــر جلــوش 

گرفتــه نشــود، بنیادگرایــی و افراط گرایــی نــه تنهــا در 

هــرات کــه بــه والیت هــای دیگــر رسایــت می کنــد.«

ایــن همــه در حالــی اســت دولــت افغانســتان بــه عنــوان 

حامــی ارزش هــای مــدرن و دســت آوردهای زنــان، واکنــش 

آن چنانــی ای را بــا چنیــن حرف هایــی نشــان نــداده اســت.
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افغانســتان کشــوری اســت کــه چنــد دهــه جنــگ و 

ناامنــی را تجربــه می کنــد. در ایــن ســال ها نخســتین 

ــران  ــه دیگ ــه ب ــا حمل ــود و ی ــاع از خ ــرای دف ــیله ب وس

ســاح بــوده اســت؛ وســیله ای کــه بــرای بســیاری 

در ایــن رسزمیــن، ضامــن زنــده مانــدن، درآمــد و 

جــزو ابزارهــای رضوری بــوده اســت؛ چــون جنــگ 

ــی  ــاری، مذهب ــک، تب ــوم ایدئولوژی ــه مفه ــا ک ــه تنه ن

ــه  ــه ب ــوده ک ــر ب ــورداری بیش ــرای برخ ــیله ای ب و وس

شــغل و کار بــدل شــده اســت. در چنیــن جامعــه ای، 

جمــع کــردن اســلحه و محوشــدن گروه هــای مســلح 

غیــر مســؤول بســیار دشــوار اســت؛ چــون افغانســتان 

بــه دلیــل بافــت اجتاعــی، فرهنگــی و تبــاری ای کــه 

دارد، بــه جزیره هــای دورافتــاده از هــم و جزایــر قــدرت 

مجــزا از بدنــه ی حکومــت بــدل شــده اســت کــه رسان 

و رهــران آن، بــا توجــه بــه پایگاه هــای مردمــی و 

ــی  ــدرت نظام ــه دارای ق ــد، همیش ــه دارن ــی ای ک قوم

ــی  ــور غن ــد. رییس جمه ــوده ان ــود ب ــه خ ــوص ب مخص

دیــروز بــار دیگــر تأکیــد کــه مداخله هــای بیرونــی در 

وزارت داخلــه و حضــور افــراد مســلح غیــر مســؤول باید 

از بیــن بــرود. عــدم نظامی گــری و نبــودن اســلحه بــه 

عنــوان نخســتین ابــزار بــرای بــودن و مانــدن در ایــن 

ــدا  ــه در ابت ــود ک ــد ب ــن خواه ــی ممک ــن، زمان رسزمی

جنــگ از افغانســتان رخــت بربنــدد و صلــح در متــام 

نقــاط کشــور حاکــم شــود. بــه غیــر از صلــح، عوامــل 

مســلح شــدن مــردم و عاقــه بــه تفنــگ بایــد بررســی 

شــود کــه چــرا مــردم افغانســتان مــدام در پــی تهیــه 

ــلحه  ــروش اس ــازار ف ــرا ب ــد و چ ــلحه ان ــدن اس و خری

ــرای آن  ــت؟ ب ــوده اس ــرم ب ــت گ ــش حکوم ــر ری در زی

کــه مــا کشــوری عــاری از اســلحه و خشــونت داشــته 

باشــیم تــا زورمنــدان و افــراد مســلح غیــر مســؤول در 

ــه  ــاز ب ــد، نی ــت نکنن ــا دخال ــی م ــای نظام کار نیروه

ــادی داریــم کــه  دگرگونــی و بازتعریــف مؤلفه هــای زی

بیشــر آن هــا نیــاز بــه زمــان طوالنــی و تغییــر بنیــادِی 

تــا  دارد.  ایــن رسزمیــن  در  اجتاعــی  و  فرهنگــی 

زمانــی کــه وحــدت ملــی، حــس واقعــی وطن دوســتی، 

ملت شــدن، عدالــت اجتاعــی، و شایسته ســاالری 

در افغانســتان نهادینــه نشــود، غیــر ممکــن اســت 

ــد ریشــه ی نظامی گــری را بســوزاند.  کــه کســی بتوان

وقتــی عدالــت نباشــد و مــردم خــود را در آیینــه ی 

ــی  ــع عموم ــده ی مناف ــه تأمین کنن ــت ک ــزرگ عدال ب

باشــد، نبیننــد؛ وقتــی کــه قانــون در متــام ابعــاد 

زندگــی مــردم و جامعــه حاکــم نشــود و حــس مالکیــت 

عمومــی در کشــور بــه وجــود نیایــد، همیشــه تــرس از 

روز مبــادا در دل انســان ایــن رسزمیــن خواهــد بــود و 

همــواره تــاش خواهــد کــرد تــا نگاهــش بــه اســلحه و 

ــد. ــی مبان ــی باق ــک منج ــوان ی ــه عن ــزار ب جنگ اب

بــرای همیــن اســت کــه مــردم حتــا در دوران 

حکومــت وحــدت ملــی، بیشــر از هــر زمــان دیگــری 

ــل آن  ــه دلی ــد ک ــلحه رو آوردن ــدن اس ــه و خری ــه تهی ب

ــت وجو  ــت جس ــود حکوم ــت های خ ــد در سیاس را بای

تربیــه ی درســت  و  تعلیــم  کــرد. مســأله ی دیگــر، 

و  تحصیــل  میــزان  باالرفــنت  و  نظامــی  نیروهــای 

رفتــار درســت آن هــا اســت. افغانســتان در نزدیــک 

ــوده کــه فرصــت  ــر، در رشایطــی ب ــه دو دهــه ی اخی ب

نداشــته اســت تــا در ایــن زمینــه توجــه جــدی کــرده 

و بــه نیروهــای نظامــی آمــوزش دهــد کــه خــود شــان 

قانون شــکنی نکننــد؛ در حالــی کــه حــد اقــل در 

ســطح شــهرهای بــزرگ، هــر روز مــردم می بیننــد کــه 

بیشــرین قانون شــکنی )حتــا در رانندگــی(، از ســوی 

ــائلی  ــرد؛ مس ــورت می گی ــون ص ــبانان قان ــود پاس خ

تــداوم روحیــه ی  و  ترویــج بی نظمــی  کــه موجــب 

افغانســتان  در  اسلحه به دوشــی  و  نظامی گــری 

می شــود.

بی نظمــی، دزدی، ساختارشــکنی و کشــته شــدن 

ــه  ــزرگ ب مــردم در کوچــه پس کوچه هــای شــهرهای ب

انــدازه ای زیــاد شــده اســت کــه مــردم در هیــچ زمــان 

روز و شــب احســاس امنیــت منی کننــد و هــر روز 

خــون جوانــان رسک هــا را رسخ می کنــد. اســلحه و بــه 

ــی  ــر مســؤول زمان وجــود آمــدن گروه هــای مســلح غی

در یــک جامعــه گســرش می یابــد کــه ســاختارها 

و نظــم اجتاعــی در آن از بیــن رفتــه باشــد. اگــر 

عدالــت، شایسته ســاالری، انسان دوســتی، وحــدت 

ملــی، امنیــت و وطن پرســتی وجــود داشــته باشــد کــه 

مشــتق از آمــوزش و ارتقــای ســطح علمــی و فرهنگــی 

ــه داشــنت اســلحه خودبه خــود  ــاز ب ــه اســت، نی جامع

از بیــن خواهــد رفــت. وقتــی مــردم همــه در ســایه ی 

قانــون دارای امنیــت کامــل باشــند،  نظامی گــری، 

ــی  ــه اســلحه و شــکل گرفنت گروه هــای نظام ــه ب عاق

ــت،  ــکل امنی ــر مش ــی رود. اگ ــن م ــؤول از بی ــر مس غی

ــون  ــت قان ــی و حاکمی ــی فرهنگ ــت، عقب ماندگ عدال

در افغانســتان حــل نشــود، ناهنجاری هایــی مثــل 

دزدی، قانــون و ساختارشــکنی، گروه هــای مســلح 

غیــر مســؤول و ناامنــی از بیــن نخواهــد رفــت.

بروکراسی در کمیسیون شکایت های انتخاباتی

تبلیغ دین با ادبیات نفرت، خشونت را پرورش می دهد

افراد مسلح
 غیر مسؤول

سیدمهدی حسینی

عبدالرازق اختیاربیگ

او می گوید: »اوال من فکر می کنم، کسی نباید به خودش حق بدهد که در مورد دیگران 

تصمیم بگیرد. وقتی ما می آیم در جامعه ی زن سرتیز و مردساالر در مورد زنان صحبت می کنیم، 

اخالقی نیست که یک نفر بیاید و در مورد متام زنان تصمیم بگیرد. پوشش هر فردی انتخاب 

شخصی است، تا زمانی که رفتارهای ما هیچ رضری به دیگران منی رساند. ما مجبور نیستم که 

طبق رفتارهای دیگران رفتار کنیم. در مورد حجاب نیز هیچ گونه جربی نیست«.
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کم تــر  کــه  بلنــدی  دیوارهــای  از 

اجــازه ی عبــور نــور را بــه داخــل مــی داد، 

ــن  ــرف ای ــه آن ط ــد ک ــر می آم ــوری ب ط

ــزرگ  ــعت ب ــا وس ــی ای ب ــا، حویل دیواره

بــا  را  آن  فاصلــه ی  بایــد  کــه  باشــد 

ســلول های زنــان زندانــی پیــاده پیمــود؛ امــا بــا عبــور از 

ــه  ــویم ک ــی می ش ــی کوچک ــن حویل ــا، وارد صح ــن دیواره ای

ــد.  ــوار باش ــیدن در آن دش ــس کش ــا نف ــود حت ــس می ش ح

از پنجــره ی آهنــی بزرگــی کــه مــا را بــه داخــل زنــدان زنــان 

ــد  ــم ق ــد و نی ــودکاِن ق ــم. ک ــور می کنی ــی داد، عب ــت م هدای

زنــان زندانــی کــه مــا را تــازه وارد و متفــاوت از افــراد زندانــی 

ــا  ــد؛ ام ــام می دهن ــد و س ــا می دون ــرف م ــه  ط ــد، ب می یابن

مدیــر زنــدان بــا دشــنام بســیار زشــت کــه بــا صــدای خشــنی 

همــراه اســت؛ صــدای ســام ذوق زده ی ایــن کــودکان را در 

گلــو حبــس می کنــد. 

صــدف عــار، یکــی از محققــان مؤسســه ی حقــوق بــر 

و محــو خشــونت کــه از زنــدان زنــان بلــخ دیــدار کــرده اســت، 

ــک  ــاق کوچ ــه ات ــدان 87 زن در س ــن زن ــه در ای ــد ک می گوی

زندانــی اســتند. بــه گفتــه ی او در هــر اتــاق بیشــر از بیســت 

طفــل دار  و  بــاردار  زنــان  کــه  می کننــد  زندگــی  زندانــی 

بــه دوش  را  تنــگ  بیشــرین مشــقت چنیــن ســلول های 

می کشــند و گه گاهــی بــه دلیــل تنگــی جــای، کــودکان 

آن هــا زیــر پــای می شــوند. خانــم عــار می گویــد کــه در ایــن 

ــح و ورزش  ــرای تفری ــی ب ــان مکان ــه زندانی ــا ک ــه تنه ــدان ن زن

ــده  ــاب را ندی ــا روی آفت ــه آن ه ــت ک ــا اس ــل ماه ه ــد، ب ندارن

ــه  ــی ب ــان زندان ــن زن ــد؛ دلیلــی کــه ســبب شــده بیشــر ای  ان

بیاری هــای اســتخوان دردی و رُماتیــزم گرفتــار شــوند.

مــورد  در  و محــو خشــونت«  »مؤسســه ی حقــوق  بــر 

ــت  ــج والی ــان در پن ــه ی زن ــونت علی ــدی خش ــه ی ج 32 قضی

ــان  افغانســتان تحقیــق کــرده اســت کــه بررســی وضعیــت زن

در زندان هــای افغانســتان یکــی از ایــن مــوارد می باشــد. 

ــخ و  ــای بل ــان در والیت ه ــدان زن ــه در دو زن ــه ک ــن مؤسس ای

هــرات رس زده اســت، یافته هــای آن نشــان می دهــد کــه زنــان 

زندانــی از ابتدایی تریــن حقــوق انســانی خــود محــروم اســتند. 

در کنــار چالش هــای بهداشــتی، کیفیــت غــذا، چگونکــی 

مــکان و عــدم طبقه بنــدی زندانیــان، از چالش هــای عمــده ی 

ــت. ــتان اس ــای افغانس ــان در زندان ه زن

زندان زنانه ی هرات

ــت  ــن اس ــر ای ــور ب ــواره تص ــتان هم ــه ی افغانس در جامع

صــورت  مــردان  توســط  بیشــر  جنایــی  جرم هــای  کــه 

ــر و  ــوق ب ــه ی حق ــان مؤسس ــه ی محقق ــه گفت ــرد. ب می گی

محــو خشــونت، ایــن مســأله ســبب شــده اســت کــه حکومــت 

ــدی  ــل طبقه بن ــان از قبی ــای زن ــه زندان ه ــری ب ــِه کم ت توج

ــد. ــان کن ــن زندانی ای

و  محابــس  قانــون  دهــم  مــاده ی  دوم  فقــره ی  در 

توقیف خانه هــای افغانســتان، نُــه نــوع طبقه بنــدی بــرای 

زندانیــان پیش بینــی شــده اســت؛ امــا بــر اســاس یافته هــای 

مؤسســه ی حقــوق  بــر و محــو خشــونت، هیــچ یکــی از ایــن 

نــوع طبقه بندی هــا کــه شــامل نوعیــت جــرم، ســابقه ی 

ــه  ــاد ب ــی، اعتی ــت صح ــن، وضعی ــازات، س ــدت مج ــرم، م ج

مــواد مخــدر، موقعیــت اجتاعــی و امثــال آن می شــود، 

ــت.  ــه اس ــورت نگرفت ص

فاطمــه ســادات، یکــی از محققــان مؤسســه ی حقوق بــر 

ــدار کــرده  ــه ی هــرات دی ــدان زنان و محــو خشــونت کــه از زن

اســت، می گویــد: »تحقیــق مــا در زنــدان هــرات خــاف 

ــر  ــان کم ت ــد زن ــر می کنن ــردم فک ــه م ــد ک ــت ش ــوری ثاب تص

بــه جرایــم جنایــی دســت می زننــد. نتایــج مــا نشــان داد کــه 

ــان در هــرات )حــدود 39 درصــد(  بیشــرین زندانی هــای زن

بــه جــرم قتــل بازداشــت شــده  انــد؛ در حالــی  کــه بــه جــرم 

آدم ربایــی 19 درصــد، بــه جــرم فســاد اخاقــی 16 درصــد، 

ــوارد 19 درصــد  ــه جــرم خشــونت هفــت درصــد و دیگــر م ب

گرفتــار شــده بودنــد.«

محــو  و  مؤسســه ی حقوق بــر  محققــان  بــه  گفتــه ی 

زندان هــای  در  زندانیــان  طبقه بنــدی  عــدم  خشــونت، 

و  هــرات  زندانی هــای  در  ویــژه  بــه  افغانســتان  زنانــه ی 

ــر  ــوق بیش ــدن حق ــال ش ــیب پذیری و پای ــبب آس ــخ، س بل

اســت.  شــده  زندانی هــا 

فاطمــه می گویــد کــه در زنــدان زنانــه ی هــرات حتــا 

»محکــوم« و »توقیفــی« از هم دیگــر جــدا نشــده اســت و 

ــا کســی کــه  ــود ب ــی ب شــخصی کــه حکمــش ســه روز زندان

بــه جــرم قتــل بــه 16 ســال زنــدان محکــوم شــده بــود و ســال 

ششــم زنــدان خــود را ســپری می کــرد، یکجــا نگــه داری 

می شــود.

خانــم ســادات بــه روزنامــه ی صبــح کابــل گفــت: »هــر بند 

ــازه واردی را  ــی ت ــر زندان ــری دارد، هــان بزرگ ت یــک بزرگ ت

کــه تنهــا بــرای ســه روز زندانــی شــده بــود، بــا لت وکــوب در 

حالــی  کــه صــورت آن زن خونــی شــده بــود، مجبــورش کــرده 

بــود کــه لباس هــای او را بشــوید.« 

از  زندانــی   93 بــا  هــرات  والیــت  زنانــه ی  زنــدان  در 

جملــه ی 124 زندانــی مصاحبــه شــده اســت کــه بیشــرین 

ــن  ــال س ــل س ــر از چه ــد( باالت ــدود 34 درص ــا )ح زندانی ه

ــا ســی و  ــن حــال 33 درصــد آن هــا بیــن 26 ت ــا ای ــد. ب دارن

13 درصــد دیگــر آن هــا بیــن 18 تــا 25 ســال ســن دارنــد. 

ــج ســال، حــدود 27  ــا پن ــک ت حــدود 39 درصــد آن هــا از ی

درصــد آن هــا از شــش تــا ده ســال، 21 درصــد آن هــا از 11 

تــا 15 و نُــه درصــد آن هــا از 16 تــا بیســت ســال بــه زنــدان 

محکــوم شــده  انــد. 94 درصــد از زندانی هــای برحــال در 

هــرات ســابقه ی جرمــی نداشــته و تنهــا شــش درصــد آن هــا 

ــتند.  ــی اس ــابقه ی جرم دارای س
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ــی  ــل زندان ــر از چه ــا بیش ــه ب ــخ ک ــه ی بل ــدان زنان در زن

صحبــت شــده اســت، بررســی ها نشــان می دهــد کــه بیشــر 

ــی  ــا س ــت ت ــان بیس ــد( می ــصت درص ــدود ش ــا )ح زندانی ه

ــای  ــد. یافته ه ــل ان ــا متأه ــر آن ه ــد و بیش ــن دارن ــال س س

ــن اســت  دیگــر مؤسســه ی حقــوق  بــر و محــو خشــونت ای

ــکیل  ــواد تش ــراد باس ــان را اف ــای زن ــرین زندانی ه ــه بیش ک

ــت  ــند فراغ ــا س ــد آن ه ــصت درص ــدود ش ــه ح ــد ک می دهن

صنــف دوازدهــم، 15 درصــد آن هــا ســند لیســانس و ده 

ــد.  درصــد دیگــر آن هــا ســند فراغــت صنــف چهاردهــم دارن

صــدف عــار، یکــی از محققــان کــه از ایــن زنــدان دیــدار 

کــرده، می گویــد: »بیشــر زنانــی کــه در زنــدان بودنــد، 

ــا هــم  ــد و ی ــه بودن ــا حامل ــن دلیــل ی ــه ای ــد و ب متأهــل بودن

طفــل دار. نیــاز بــود کــه طفل هــا در کنــار مــادر شــان 

ــه  ــد ک ــت می خواباندن ــر تخ ــود را زی ــال خ ــا اطف ــند؛ ام باش

اگــر کســی از تخــت بــاال بیافتــد، طفلــش در امــان باشــد.«

می کنــد،  بیــان  عــار  خانــم  کــه  دیگــری  مســأله ی 

ــدان اســت کــه توســط یکــی از زندانی هــا  ــن زن ــت ای مدیری

ــی  ــک زندان ــود ی ــط خ ــدان توس ــن زن ــد: »ای ــت می ش مدیری

ــوب  ــت خ ــد از وضعی ــر می رس ــه نظ ــه ب ــد ک ــت می ش مدیری

روانــی برخــوردار نبــود و بــه دلیل هــای مختلــف زندانیــان را 

شــکنجه می کــرد.«

ــه  ــان زن ب ــد از زندانی ــی درص ــدود س ــخ ح ــدان بل در زن

ــل  ــزل، چه ــرار از من ــرم ف ــه ج ــد ب ــت درص ــل، بیس ــرم قت ج

درصــد بــه جــرم روابــط نامــروع و ده درصــد بــه جــرم 

آمــار همیشــه  ایــن  البتــه  اســتند.  زندانــی  کاه بــرداری 

ــن  ــق ای ــاس تحقی ــر اس ــد. ب ــر می کن ــت و تغیی ــت نیس ثاب

مؤسســه، در ایــن زنــدان زنانــه، کیفیــت غــذا و مــکان خــواب 

ــد  ــود درص ــه ن ــوده ک ــا ب ــرای زندانی ه ــش ب ــن چال بزرگ تری

آن هــا از کیفیــت غــذا و هفتــاد درصــد از مــکان خــواب 

احســاس نارضایتــی کــرده انــد. وضعیــت حقــوق  بــری در 

ایــن زنــدان بــه گونــه ای اســت کــه حــدود هفتــاد درصــد ایــن 

ــد و  ــی دارن ــه زندگ ــی ب ــد کم ــه امی ــد ک ــه ان ــا گفت زندانی ه

ــی  ــه زندگ ــدی ب ــچ امی ــه هی ــد ک ــه ان ــر گفت ــد دیگ ده درص

ندارنــد. بــه گفتــه ی محققــان مؤسســه ی حقــوق بــر و محــو 

خشــونت، نبــود فضــای تفریحــی و ورزشــی و هم چنــان نبــود 

برنامه هــای آموزشــی در ایــن زنــدان ســبب شــده اســت کــه 

بیشــر از 32 درصــد ایــن زندانی هــا بــه بیــاری افرسدگــی 

ــوند. ــار ش گرفت

در گذار از عرف به قانون

ــادی  ــال 2016 می ــا در س ــای یونام ــی از گزارش ه در یک

در مــورد منــع خشــونت علیــه زنــان در افغانســتان، آمده اســت 

کــه از 89 قضیــه ی خشــونت علیــه زنــان، 52 مــورد ایــن قضایا 

ــی  کــه  ــه شــیوه های عرفــی حــل و فصــل می شــود. در حال ب

ــه ی  ــا جنب ــی ب ــه قضایای ــت دارد ک ــتان رصاح ــون افغانس قان

جنایــی تنهــا از صاحیــت محکمه هــای باصاحیــت اســت.  

مؤسســه ی حقــوق  بــر و محــو خشــونت از 32 پژوهشــی 

کــه در بخــش قضایــای خشــونت علیــه زنــان در پنــج والیــت 

افغانســتان صــورت گرفتــه، 12 پژوهــش برتــر آن را زیــر 

همیــن نــام »در گــذار از عــرف بــه قانــون« در یــک کتــاب بــه 

نــر رســانده اســت. ایــن کتــاب روز شــنبه ی ایــن هفتــه در 

کابــل رومنایــی شــد.

ناموســی  بررســی قتل هــای  پژوهش هــا شــامل  ایــن   

در افغانســتان، بررســی تأثیــر شــبکه های اجتاعــی بــر 

ــکارت از  ــرده ی ب ــش پ ــان، آزمای ــه زن ــونت علی ــش خش افزای

منظــر قوانیــن، مشــکات فــراروی زنــان مطلقــه، بررســی 

وضعیــت زنــان زندانــی، بررســی عوامــل خیابــان آزاری و 

می شــود.  آن  امثــال 

ــر  ــتقل حقوق ب ــیون مس ــس کمیس ــر، ریی ــهرزاد اک ش

مفاهیــم  از  آگاهــی  عــدم  کــه  می گویــد  افغانســتان، 

نهادهــای  و  زنــان در خانواده هــا  و حقــوق  حقــوق  بــر 

ــر مبــارزه  تطبیق کننــده ی قانــون، یکــی از چالش هــا در براب

بــا خشــونت علیــه زنــان در افغانســتان اســت.

خانــم اکــر می گویــد: »در میــان نهادهایــی کــه وظیفــه ی 

تطبیــق قانــون را دارد؛ ماننــد نهادهــای پولیــس، دادســتانی 

و محاکــم، فهــم مشــرک و همگانــی از حقــوق بــر و حقــوق 

زنــان وجــود ندارنــد. حتــا قوانیــن و پالســی های حایتــی ای 

کــه وجــود دارد، بــه صــورت کامــل درک نشــده اســت.«

هم چنــان  افغانســتان  حقوق بــر  کمیســیون  رییــس 

تــا  کــه  کــه گفتان هــای حقوق بــری  تأکیــد می کنــد 

کنــون در افغانســتان صــورت گرفتــه، به انــدازه ی کافــی 

موفــق نبــود اســت؛ دلیلــی کــه ســبب شــده هنــوز هــم 

ــک  ــوان ی ــه عن ــان در افغانســتان ب ــوق زن ــر و حق ــوق ب حق

روایــت وارداتــی در خیلــی از نقــاط ایــن کشــور دیــده شــود. 

از ســویی  هــم مقام هــای حکومــت افغانســتان تأکیــد 

ــان  ــه زن ــا خشــونت علی ــارزه ب ــد کــه آن هــا در بخــش مب دارن

دســت آوردهای زیــادی داشــته انــد. 

ــتان،  ــان افغانس ــور زن ــده ی وزارت ام ــض، مناین ــه فی نازی

بــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد کــه ایــن وزارت در 

ســال جــاری خورشــیدی، بیشــر از بیســت عنــوان قانــون را 

ــت.  ــرده اس ــی ک ــاح و بازبین ــان اص ــت از زن ــورد حای در م

ــق  ــادی را از طری ــای زی ــن وزارت دادخواهی ه ــان ای هم چن

ــه  ــان خشــونت علی ــرای قربانی ــی ب ــی و قضای نهادهــای عدل

زنــان انجــام داده اســت. او، تأکیــد کــرد: »تاکنــون مــا موفــق 

ــع آزار و  ــون من ــی قان ــی اداره ی دولت ــا س ــه ب ــم ک ــده  ای ش

ــم.«  ــان را امضــا کنی ــت زن اذی

ــع  ــات من ــس تحقیق ــی، ریی ــهیا فیض ــم س ــویی  ه از س

ــح  ــه  ی صب ــه روزنام ــتان، ب ــتانی کل افغانس ــونت دادس خش

ــه  ــونت علی ــورد خش ــزار و 527 م ــه دو ه ــد ک ــل می گوی کاب

ــه اســت. ــرار گرفت ــورد بررســی ق ــان م زن

افزایش مهارت عملی- کاربردی زنان

خشــونت  محــو  و  حقــوق  بــر  مؤسســه ی  مســؤوالن 

ــدی  ــای ج ــورد قضای ــش در م ــن 32 پژوه ــه ای ــد ک می گوین

خشــونت علیــه زنــان توســط خــود زنــان صــورت گرفتــه 

ــش  ــا، افزای ــن برنامه ه ــی از ای ــا یک ــه ی آن ه ــه گفت ــت. ب اس

مهارت هــای عملــی- کاربــردی زنــان اســت. 

عبدالــودود پــدرام، رییــس مؤسســه ی حقــوق بــر و محــو 

خشــونت، بــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد: »ایــن برنامــه 

ــود. هــدف آن ارتقــای ظرفیــت  دو ســال قبــل طــرح شــده ب

اســت  زنــان  کاربــردی   - عملــی  مهارت هــای  و  حرفــه ای 

ــات  ــوق و رشعی ــجویان حق ــر دانش ــه بیش ــن برنام ــه در ای ک

پنــج والیــت افغانســتان بــه شــمول کابــل، بامیــان، هــرات و 

مزاررشیــف شــامل شــده  انــد.« 

ــه گفتــه ی آقــای پــدرام در مــدت ایــن دو ســال بیشــر  ب

از دوصــد دانشــجوی ایــن دو رشــته زیــر پوشــش قــرار گرفتــه 

ــونت،  ــو خش ــر و مح ــوق  ب ــه ی حق ــؤوالن مؤسس ــد. مس ان

دلیــل انتخــاب دانشــجویان رشعیــات و حقــوق را ایــن گونــه 

بیــان می کننــد: »متأســفانه دانشــجویان رشــته های حقــوق 

ــد،  ــه دارن ــم فاصل ــیار از ه ــدگاه بس ــگاه دی ــات از ن و رشعی

ــن  ــن کــه ای ــر ای ــود کــه عــاوه ب ــن ب ــا ای یکــی از اهــداف م

دانشــجویان جنبه هــای تئوریــک را فــرا می گیرنــد، عمــا 

بایــد قوانیــن ملــی و بین املللــی را کــه حایت کننــده ی 

حقــوق زنــان اســت، مهارت هــای عملــی و کاربــردی را بــرای 

ــد.«  ــن بیاموزن ــن قوانی ــق ای تطبی

رییــس ایــن مؤسســه تأکیــد دارد کــه بــا افزایــش ظرفیــت 

ــا  ــور آن ه ــی، حض ــی و قضای ــش عدل ــان در بخ ــی زن و توانای

ــه  ــد. ب ــدا می کن ــش پی ــی افزای ــی و قضای ــای عدل در نهاده

گفتــه ی او بــه هــر انــدازه ای کــه حضــور آن هــا در ایــن بخــش 

گســرده شــود، بــه هــان انــدازه، میــزان رســیدگی بــه 

ــود.  ــر می ش ــان بیش ــه زن ــونت علی ــای خش قضای
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افغانســتان در جلســه ی   روز گذشــته مجلــس مناینــدگان 

ــه ی وزارت  ــه بودج ــرد ک ــب ک ــت آرا تصوی ــا اکرثی ــود ب ــی خ علن

صنعــت و تجــارت، تعلیــق شــود و دیگــر بعــد از ایــن مجلــس 

مناینــدگان آقــای اجمــل احمــدی را بــه عنــوان رسپرســت وزارت 

ــناخت.  ــد ش ــمیت نخواه ــه رس ــت ب ــارت و صنع تج

میررحــان رحانــی، رییــس مجلــس مناینــدگان، در نشســت 

روز دوشــنبه )23 جــدی( ایــن مجلــس گفــت کــه آقــای احمــدی 

امــا از  بــار اســتجواب شــده؛  در پنــج مــاه گذشــته چندیــن 

ــاز زده اســت. آقــای رحانــی،  حارضشــدن در ایــن مجلــس رس ب

دلیــل ایــن اقــدام مناینــدگان مجلــس را، بی اعتنایــی اجمــل 

احمــدی، رسپرســت ایــن وزارت بــه فراخــوان مجلــس مناینــدگان 

عنــوان کــرد. پــس از حــارض نشــدن اجمــل احمــدی در جلســه ی 

ــق  ــنهاد تعلی ــس پیش ــس مجل ــدگان، ریی ــس مناین ــی مجل عموم

بودجــه ی وزارت تجــارت و صنعــت را داد کــه بــا اتفــاق آرای 

131 مناینــده ی حــارض در مجلــس تصویــب شــد. بــر اســاس 

ــای  ــن امضــای آق ــدگان، پــس از ای ــه ی مجلــس مناین ــن مصوب ای

اعضــای  نــدارد.  اعتبــار  قراردادهــا  و  تقرری هــا  در  احمــدی 

ــه امضــای اجمــل  مجلــس از ادارات دولتــی نیــز خواســتند کــه ب

ــد. ــار ندهن ــدی اعتب احم

در فرمــان رییس جمهــور کــه بــه تاریــخ 17 دلــو 1397 صــادر 

ــاده ی  ــره ی 13 م ــم فق ــی از حک ــه تأس ــه ب ــده ک ــت، آم ــده اس ش

64 قانــون اساســی، اجمــل احمــدی بــه حیــث رسپرســت وزارت 

صنعــت و تجــارت معرفــی شــد.

حــاال کم تــر از یــک ســال اســت کــه از رسپرســتی آقــای 

قانــون  در  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  می گــذرد؛  احمــدی 

ــش  ــخص بی ــک ش ــه ی ــت ک ــده اس ــا آم ــتی وزارت خانه ه رسپرس

ــت  ــه فعالی ــت وزارت خان ــث رسپرس ــه حی ــد ب ــاه منی توان از دو م

رســمی داشــته باشــد؛ امــا بــا گذشــت ایــن همــه مــدت و ادامــه ی 

ــر قانونــی رسپرســتی آقــای احمــدی، مســلم اســت کــه  ــد غی رون

ــک روز 15  ــون در ی ــاف قان ــر خ ــد ب ــق بده ــود ح ــه خ ــان ب ایش

رییــس را در وزارت تجــارت و صنعــت را اخــراج کــرده و  بــه منافــع 

ملــی متعهــد نباشــد. بــه زبان هــای ملــی آشــنایی نداشــته باشــد 

و حتــا شــایعاتی هــم وجــود دارد کــه اســناد تحصیلــی ایــن آقــای 

ــت. ــی اس ــت جعل رسپرس

گفتــه می شــود کــه آقــای احمــدی شــب قبــل روز اســتجوابش 

در پارملــان، برخــی مناینــدگان مجلــس را مهــان کــرده تــا 

بتوانــد بــا اســتفاده از روابــط شــخصی بــا مناینــدگان، مانــع 

صــدور مصوبــه علیــه خــودش شــود کــه آقــای رحانــی بــه عنــوان 

رییــس مجلــس نیــز بــدون ایــن کــه نامــی از وکیلــی بــرد، بــه ایــن 

موضــوع اشــاره داشــت.

قابــل یــادآوری اســت کــه مصوبــه ی مجلــس مناینــدگان مبنــی 

ــاد  ــت ابع ــارت و صنع ــه ی وزارت تج ــق درآوردن بودج ــه تعلی ــر ب ب

تــازه ای از مروعیــت نداشــنت قوه هــای مقننــه و مجریــه در 

ــد. ــان می ده ــتان را نش ــی افغانس ــاختار حکومت ــه ی س بدن

ایــن کنــش و واکنــش حاصلــه از عــدم پاســخ گویی رسپرســت 

وزارت تجــارت و صنعــت بــه مجلــس مناینــدگان، گــواه ایــن اســت 

کــه متأســفانه مجلــس مناینــدگان هیــچ اعتبــار سیاســی ای نــزد 

افــرادی کــه از ســوی دولــت بــرای رسپرســتی وزارت خانه هــا 

نامــروع  ایــن رسپرســت های  و  نــدارد  انــد،  شــده  گاشــته 

ــه  ــران خودمختــاری می داننــد کــه هیــچ گاه مکلــف ب خــود را وزی

ــتند. ــی نیس ــچ مرجع ــه هی ــخ گویی ب پاس

ســوی  از  کابینــه  کرســی های  اکــرث  حــارض  حالــی  در 

»رسپرســت ها« اداره می شــود و آنــان بــه  دلیــل آن  کــه از مجلــس 

ــز  ــاد نی ــن نه ــه ای ــخ گویی ب ــرای پاس ــد، ب ــه  ان ــاد نگرفت رأی اعت

حــارض منی شــوند و مجلــس نیــز عمــا هیــچ قدرتــی بــرای ســلب 

ــدارد. ــا ن ــت از آن ه ــاد و صاحی اعت

وقتــی مجلــس مناینــدگان هنــوز نتوانســته اســت جایگاهــش 

ــد،  ــدا کن ــت پی ــه و ناظــر عمل کــرد دول ــوه ی مقنن ــوان ق ــه عن را ب

ــر  ــرده و ب ــتفاده ک ــای آن اس ــت از خاه ــه حکوم ــت ک ــلم اس مس

در  رسپرســتی  قانــون  وقتــی  می کنــد.  کوشــش  آن  تضعیــف 

وزارت خانه هــا، دو مــاه بــرای رسپرســتی یــک فــرد مروعیــت 

ــوده  ــا ب ــوز کج ــا هن ــدگان ت ــس مناین ــت، مجل ــرده اس ــن ک تعیی

کــه پــس از نزدیــک بــه یــک ســال در حالــی کــه رسپرســت وزارت 

تجــارت و صنعــت حــارض بــه قبــول درخواســت شــان بــه پارملــان 

نشــده اســت، علیــه او و تعلیــق بودجــه ی ایــن وزارت مصوبــه 

تعلیــق  بــه جــای  صــادر می کنــد. چــرا مجلــس مناینــدگان 

ــدی را  ــای احم ــد آق ــت، منی توان ــارت و صنع ــه ی وزارت تج بودج

ــد؟ ــار کن ــدارد، برکن ــی ای ن ــت قانون ــچ مروعی ــه هی ک

پارملــان بــه عنــوان ناظــر بــر اعــال و کارکــرد دولــت، مکلــف 

اســت کــه بــه منایندگــی از مــردم، جلــو اعــال خودرسانــه ی 

حکومــت را بگیــرد و نگــذارد کــه افــراد رسپرســت، ســال ها بــدون 

هیــچ پشــتوانه ی قانونــی ای بــه رسپرســتی شــان ادامــه دهنــد و 

از منابــع دولــت بــه صــورت غیــر قانونــی اســتفاده کننــد. وقتــی 

ــان  ــه پارمل ــخ گویی ب ــه پاس ــف ب ــودش را مکل ــت خ ــک رسپرس ی

منی دانــد، بــه کــدام دلیــل هنــوز رسپرســت اســت و انتظــار 

دارد روزی وزیــر باشــد و رأی اعتــاد بگیــرد. حــارض نشــدن 

اجمــل احمــدی، رسپرســت وزارت تجــارت و صنعــت در مجلــس 

مناینــدگان بــه خاطــر پاســخ گویی، بیان گــر ایــن اســت کــه 

آقــای احمــدی پارملــان کشــور را عــددی منی دانــد و پشــتش بــه 

جــای دیگــری گــرم اســت کــه بایــد ایــن جــای دیگــر را حکومــت 

ــت. دانس

اگــر حکومــت از عمل کــرد فراقانونــی آقــای احمــدی حایــت 

مکــرر  درخواســت های  پــر،  دل  کــدام  بــا  ایشــان  منی کنــد، 

ــت  ــه وکای مل ــه ب ــود ک ــارض منی ش ــد و ح ــان را رد می کن پارمل

پاســخ گو باشــد؟

زنان زندانی در بلخ و هرات از ابتدایی ترین
حقوق انسانی برخوردار نیستند

علی شیر شهیر

روز
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افغانستان4 مهاجران  روایت 

تقویــت  بــا  اخیــر  دهــه ی  در 

سیســتم آموزشــی و نظــام دانشــگاهی 

بودیــم  ایــن  شــاهد  افغانســتان،  در 

ــیه های  ــزان بورس ــه می ــه ب ــا توج ــه ب ک

دولــت  بــرای  کــه  تحصیلــی  ای 

کشــورهای  ســوی  از  افغانســتان 

بتوانــد  افغانســتان  دولــت  تــا  می شــود  داده  مختلــف 

ــع  ــل در مقاط ــه ی تحصی ــرای ادام ــود را ب ــجویان خ دانش

ــل  ــتد، می ــان بفرس ــورهای میزب ــه کش ــی ب ــر تحصیل بلندت

و اشــتیاق دانشــجویان افغانســتانی هــم بــرای ادامــه ی 

ــت.  ــش یاف ــر روز افزای ــا ه ــگاه های اروپ ــل در دانش تحصی

بــه دنبــال افزایــش روزافــزون ایــن رونــد، در افغانســتان 

نوعــی از مهاجــرت بــه نــام مهاجــرت تحصیلــی نیــز مرســوم 

ــروزه  ــتان ام ــوان افغانس ــل ج ــن نس ــه در بی ــت ک ــده اس ش

ســفر بــه اروپــا و ادامــه  ی تحصیــل در یکــی از دانشــگاه های 

معتــر اروپــا و برنگشــنت بــه کشورشــان، موجــی تــازه ای از 

مهاجــرت را در میــان جوانــان افغانســتان و بــه طــور کل در 

رونــد مهاجــرت بــه اروپــا ایجــاد کــرده اســت کــه طــرف داران 

بســیاری دارد. 

ایــن متایــل همگانــی بــه مهاجــرت در میــان قــر 

تحصیل کــرده ی افغانســتان ســبب شــده اســت کــه از یــک 

ســو زمینــه ی آشــنایی هــر چــه بهــر قــر تحصیل کــرده ی 

افغانســتان بــا نظام هــای تحصیلــی جهــان را فراهــم کنــد و 

از ســوی دیگــر در داخــل افغانســتان ســبب شــده اســت کــه 

زمینــه ی مناســبی را بــرای فعالیــت غیــر قانونــی یــک رسی 

از رشکت هــای توریســتی و ســازمان های حقوقــی »جعلــی« 

در زمینــه ی فراهم ســازی تســهیات مهاجــرت تحصیلــی 

بــرای دانشــجویان افغانســتان بــه وجــود بیایــد.

میــل بــه مهاجــرت تحصیلــی در میــان دانشــجویان 

ــا و  ــن رشکت ه ــیاری از ای ــه بس ــده ک ــبب ش ــتان س افغانس

ــی  ــه صــورت غیرقانون ــراد ســودجو ب ســازمان ها از ســوی اف

دســت بــه فعالیــت می زننــد و در صــدد آن اســتند تــا 

بتواننــد از ایــن طریــق از دانشــجویان بهــره برنــد و در 

آنــان  و  نــدارد  بورســیه ی تحصیلــی وجــود  واقــع هیــچ 

ــی  ــان از ناآگاه ــی ش ــتفاده جویی مال ــال اس ــه دنب ــط ب فق

ــرت  ــرای مهاج ــیه ب ــط بورس ــه ی رشای ــجویان در زمین دانش

تحصیلــی اســتند.

اســتفاده جویی ایــن افــراد در پوشــش فعالیــت ایــن 

زمینــه ی  در  قضیــه  بُعــد  یــک  ســازمان ها  و  رشکت هــا 

افزایــش متایــل دانشــجویان بــرای مهاجــرت تحصیلــی 

ــاری  ــه ش ــد ک ــن باش ــد ای ــر می توان ــد دیگ ــا بُع ــت؛ ام اس

همیــن  طریــق  از  کــه  هســتند  هــم  دانشــجویانی  از 

ــا  ــد ت ــدا می کنن ــن را پی ــکان ای ــی ام ــیه های تحصیل بورس

ــد  ــدا کنن ــی راه پی ــر اروپای ــگاه های معت ــی از دانش ــه یک ب

و بتواننــد تحصیــات عالــی خــود را در اروپــا بــه امتــام 

برســانند. 

ــود  ــر از ن ــدود باالت ــه در ح ــت ک ــا اس ــث این ج ــا بح ام

درصــد دانشــجویان افغانســتانی کــه تــا امــروز توانســته 

بــه  شــان  دانشــگاهی  تحصیــات  ادامــه ی  بــرای  انــد 

ــان دوره ی  ــد از پای ــد، بع ــدا کنن ــا راه پی ــگاه های اروپ دانش

تحصیلــی شــان هیــچ گاه نخواســته انــد بــار دیگــر بــه 

ــا  ــت ی ــت اقام ــا درخواس ــان ج ــد و ه ــان برگردن ــور ش کش

ــان زندگــی خــود  پناهندگــی داده و در هــان کشــور میزب

را ادامــه داده انــد. 

ــد  ــر درص ــه ی اخی ــت در ده ــده اس ــبب ش ــر س ــن ام ای

ــا  ــتانی در اروپ ــران افغانس ــوس مهاج ــی از نف ــل توجه قاب

ــکیل  ــتان تش ــه افغانس ــته ب ــجویان بازنگش ــن دانش را همی

ــتانی  ــجویان افغانس ــنت دانش ــد برنگش ــن رون ــه ای ــد ک بده

کار  بــازار  و  تحصیلــی  نظــام  بــه  را  جــدی ای  آســیب 

می زنــد.  افغانســتان 

ــنت  ــم برنگش ــر بخواهی ــه اگ ــد ک ــادآور ش ــد ی ــه بای البت

آسیب شناســی  را  تحصیلــی   مهاجــرت  از  دانشــجویان 

ــه  ــن زمین ــتان در ای ــرت افغانس ــده ی مهاج ــم و در پرون کنی

بخواهیــم مبحــث جدیــدی را آغــاز کنیــم، بایــد در ایــن بــاره 

ــش  ــی و افزای ــران تحصیل ــنت مهاج ــد برنگش ــه رون ــت ک گف

متایــل جوانــان بــه ایــن نــوع مهاجــرت را بیشــر بایــد 

کــم و کاســتی حکومــت افغانســتان دانســت کــه در دو 

دهــه ی اخیــر نتوانســته اســت بــازار کار مســاعدی را بــرای 

ــته  ــد. نتوانس ــم کن ــتان فراه ــرده ی افغانس ــر تحصیل ک ق

ــه  ــی را ب ــام تحصیل ــت نظ ــر کیفی ــال های اخی ــت در س اس

مرحلــه ی قابــل قبولــی برســاند و دانشــگاه های دولتــی 

را در ســطح و معیارهــای جهانــی آمــاده کنــد تــا دیگــر 

ــی  ــرای دریافــت یــک مــدرک معتــر تحصیل ــاز نباشــد ب نی

دانشــجویان افغانســتان بــه ســفر بیــرون از کشــور فکــر 

کننــد. اگــر بــازار کار خوبــی بــرای شــان فراهــم بــود، بــدون 

شــک حــاال متــام دانشــجویانی کــه در ایــن ســال های 

ــد،  ــرده ان ــل ک ــا تحصی ــر اروپ ــگاه های معت ــر در دانش اخی

بــه داخــل بازگشــته و در سیســتم بــازار کار افغانســتان 

ــد.  ــده بودن ــام ش ادغ

شــایان ذکــر اســت کــه بــه عنــوان یکــی از افــرادی کــه 

ــه دنبــال تحصیــات معیــاری و یافــنت شــغل مناســب در  ب

ــیاری از  ــم بس ــد بگوی ــتم، بای ــتان اس ــود افغانس ــور خ کش

جوانــان افغانســتان کــه در چنیــن رشایطــی یک ســانی 

ــه  ــه ب ــان ک ــوت ش ــی از خل ــی در لحظات ــد، همگ ــرار دارن ق

ــرت  ــه مهاج ــک ب ــدون ش ــد، ب ــر می کنن ــان فک ــده ی ش آین

را  تصویــر  ایــن  ذهــن  در  و  می کننــد  فکــر  تحصیلــی 

می پروراننــد کــه کلیــد موفقیــت شــان در زندگــی تحصیــل 

ــت.  ــا اس ــی در آن ج ــه ی زندگ ــا و ادام در اروپ

رشــد  ســبب  کــه  شــوم  مدعــی  می توانــم  رصاحتــا 

روزافــزون مهاجــرت و بی رغبتــی  بــه ادامــه ی زندگــی در 

داخــل افغانســتان در میــان شــهروندان، دولــت افغانســتان 

ــت.  ــوده اس ب

فرزندان زمین

روند روبه رشد مهاجرت 
تحصیلی به اروپا

تعبیــری  در  بامنت بودگــی؛ 

مــنت  بــا  خواننــده  همراهــِی 

ــار  ــر ب ــس از ه ــه پ ــی ک ــت؛ متن اس

افزوده تــر  چیــزی  خوانده شــدن، 

وقتــی  یعنــی  می شــود؛  قبــل  از 

می خوانــد،  را  متنــی  خواننــده 

دیگــر مــنت چیــزی کــه بــوده اســت نیســت؛ چیــزی در 

مــنت افــزوده می شــود. هــر متنــی، بــودش در فراینــد 

کــه  برداشــتی  تعریــف می شــود. در  بامنت بودگــی 

»بــارت« از مــنت دارد–مــنت بــه عنــوان جامعــه، اتفــاق- 

ــارش را  ــی اعتب ــر متن ــه ه ــوان اســتدالل کــرد ک می ت

از کمیــت و کیفیــت خوانــش و یــا برداشــتی کــه از آن 

ــوی،  ــد ق ــر چن ــی ه ــت و متن ــکار اس ــود، بده می ش

ــر  ــی کم ت ــت، خیل ــده اس ــده نش ــه خوان ــی ک ــا زمان ت

ــده  ــانی خوان ــا کس ــی ی ــط کس ــه توس ــت ک از آن اس

شــود. خوانده شــدن، مــنت را در چهره هــای جدیــدی 

بازســازی،  ایــن  کــه  می کنــد  تأویــل  و  بازســازی 

ــنت،  ــتایی م ــد. ایس ــیال می کن ــنت را س ــخصیت م ش

مــنت  از  کــه  اســت  خوانده شــدن هایی  بــه  بســته 

گفتــان  زمینــه ی  نتوانــد  مــنت  اگــر  و  می شــود 

تازه تــری بــا خواننــده خلــق کنــد، از بامنت بودگــی 

تهــی می شــود و کــم کــم بســاطش را جمــع می کنــد 

ــی  ــردد؛ یعن ــاره برگ ــود، دوب ــه ب ــه رفت ــفری را ک ــا س ت

ــا خوانده شــدن های  ــر روز ب ــه ه ــن طــور ک ــنت همی م

نخوانده شــدن ها،  بــا  بــود،  شــده  فربه تــر  بیشــر، 

الغرتــر می شــود؛ الغرتــر و الغرتــر!

خانــه ای تنهــا وســط جنــگ کــه ســال ها کســی در 

آن زندگــی نکــرده اســت؛ گذشــته از گردی کــه رد پای 

زمــان بــه آن خوابانــده اســت، ایــن خانــه تنهایــی ای را 

ــه  در خــود جــا داده اســت کــه اگــر کســی در آن خان

زندگــی می کــرد، ایــن تنهایــی در آن جــا نگرفتــه بــود؛ 

ــال  ــن س ــا چندی ــت ب ــه ای اس ــه خان ــن خان ــی ای یعن

ــیال  ــتدی س ــا در دادوس ــا و مکان ه ــی. اتفاق ه تنهای

ــان در  ــکان و زم ــوند؛ م ــرار می ش ــان تک ــا زم ــراه ب هم

فهــم اتفــاق، مــنت یــا پدیــده، نقــش حضــوری و غیــر 

حضــوری دارنــد؛ حضــوری از ایــن جهــت کــه اگــر مــا 

ــا در  ــا مــنت قــرار داشــته باشــیم ی در زمانــی هــم راه ب

ــه بازســازی ذهنــی  ــاز ب ــدون ایــن کــه نی مــکان آن، ب

ــنت  ــیم، م ــته باش ــان داش ــکان و زم ــی م ــا پیش متن ی

یــا پدیــده را در زمــان و مــکان اصلــی اش می فهمیــم؛ 

امــا اگــر چنیــن هم زمانــی و هم مکانــی ای وجــود 

نداشــته باشــد، بــه صــورت غیــر حضــوری، بــه اســاس 

پیش مــنت ذهنی-تصویــری ای کــه داریــم، زمــان و 

مــکان مــنت را تصــور می کنیــم تــا بــه کمــک آن منت را 

فهمیــده باشــیم. تصــور ترس نــاک یــا تنهــا از خانــه ای 

وســط جنــگل، از موقعیــت مکانــی و زمانــی ای کــه بــر 

تنهایــی آن گذشــته اســت، فهمیــده می شــود؛ هــان 

طــور کــه اگــر کســی در آن خانــه بــود و افــرادی در آن 

رفت وآمــد داشــتند، خانــه جمــع آدم هــا و اتفاق هایــی 

بــود کــه در آن گذشــته بــود. خانــه، ترس ناک بودنــش 

ــه  ــل ب ــد و تبدی ــت می ده ــا از دس ــور آدم ه ــا حض را ب

ــای  ــی از اعض ــبی یک ــر ش ــه اگ ــود ک ــه ای می ش خان

ــد؛  ــاید برس ــد، ش ــا باش ــواده در آن تنه ــوی خان ترس

امــا می توانــد شــب را صبــح کنــد؛ ولــی اگــر کســی در 

آن نبــوده باشــد، گذرانــدن شــب در آن بــرای خیلــی از 

ــاک و شــاید ناممکــن باشــد. آدم هــا ترس ن

ــنت را،  ــم م ــای فه ــی از روش ه ــر، یک ــایر ماخ ش

تاریخــی بــودن مــنت می دانــد کــه در مرکــز ایــن 

تاریخیــت، مؤلــف قــرار دارد؛ یعنــی فهــم مــنت را 

وابســته بــه بازســازی و فهــم تاریــخ و انگیزه هــای 

و  هایدگــر  امــا  می دانــد؛  مؤلــف  اجتاعی-روانــی 

ــم  ــد و فه ــد دارن ــده تأکی ــت خوانن ــه تاریخی ــر ب گادام

مــنت را وابســته بــه زمــان و مــکان خواننــده می داننــد؛ 

بــا ایــن دو تعبیــر یــا تأکیــد، می تــوان بــه ایــن نتیجــه 

ــاق،  ــنت اتف ــر م ــم ه ــکان در فه ــان و م ــه زم ــید ک رس

نقــش تعیین کننــده دارد؛ چــه ایــن زمــان و مــکان در 

ــده. ــا در خوانن ــد ی ــف باش مؤل

بامنت بودگــی، از فراینــد برخــورد خواننــده و مــنت 

ــا برداشــتی کــه از خواننــده  بــه وجــود می  آیــد و مــنت ب

ــا  ــر ی ــنت دیگ ــه م ــل ب ــت، تبدی ــده اس ــه ش در آن اضاف

تکامل یافته تــر شــده اســت. بــه اثــر ایــن برخــوردی کــه 

ــمتی از  ــد و قس ــود می آی ــه وج ــده ب ــنت و خوانن ــن م بی

خواننــده در مــنت می مانــد یــا اضافه می شــود؛ قســمتی 

از مــنت هــم در خاننــده جــا می مانــد کــه ایــن برآمــد را 

ــت؛  ــنت دانس ــی م ــا باخواننده بودگ ــنت ی ــم م ــاید فه ش

یعنــی قســمتی از مــنت یــا برداشــتی از مــنت خواننــده را 

همراهــی می کنــد و خواننــده از کســی کــه بــوده اســت، 

تبدیــل به کســی می شــود بــه عــاوه ی آن چــه از منت در 

او جــا گرفتــه اســت. بــا هــر بــار خوانده شــدن یــک منت، 

دادوســتدی بیــن خواننــده و مــنت انجــام می شــود کــه 

خواننــده و مــنت را از شــکل اولــی شــان تغییــر می دهــد 

ــورد  ــدر برخ ــر ق ــد؛ ه ــل می کن ــر از قب ــان  را فربه ت و آن

مــنت و خواننــده، تأثیرگــذاری و اثرثیرپذیــری بیشــری 

ــری  ــر و فربه ت ــای تازه ت ــند، چهره ه ــته باش ــم داش ــا ه ب

ــد. ــم می گیرن از ه

گرولــد، در بحثــی کــه مربــوط بــه ارتباطــات دارد، 

برآمــد برخــورد مــنت و خواننــده را حاصــل تأثیرگــذاری 

ــی در  ــد؛ یعن ــده می دان ــری خوانن ــنده و اثرپذی نویس

قبــال ایــن کــه مــنت هنــگام خوانــده شــدن، تأثیــری 

بــر خواننــده می گــذارد کــه منظــور مؤلــف یــا نویســنده 

اســت، خواننــده هــم اثــری از مــنت می پذیــرد کــه 

جــدا از منظــور مؤلــف یــا خواننــده و یــا چیــزی بیشــر 

از آن اســت. رونــد تأثیرگــذاری و اثرپذیــری، بســتگی 

ــازا و  ــا مــنت ن ــده ب ــه نوعیــت مــنت دارد؛ اگــر خوانن ب

ــنده  ــذاری نویس ــا تأثیرگ ــود، ب ــه ب ــیالی مواج ــر س غی

چنیــن  در  کــه  روبه روییــم  خواننــده  بــر  مــنت  یــا 

ــا خواننــده  ــن کــه حاصــل برخــورد ب ــا ای رویکــردی، ت

باخواننده بودگــی  باشــد،  بامنت بودگــی  مــنت،  و 

اســت؛ یعنــی مــنت یــا نویســنده در مرکزیــت قــرار دارد 

ــر  ــی اگ ــذارد؛ ول ــده می گ ــر خوانن ــری ب ــر بیش و تأثی

خواننــده بــا مــنت ســیال و زایایــی مواجــه باشــد، ایــن 

ــه  ــرد و ب ــرار می گی ــت ق ــده اســت کــه در مرکزی خوانن

ــا مــنت، چیــزی بیشــری  ــن کــه نویســنده ی دلیــل ای

بــه خــورد خواننــده منی دهنــد کــه بــه معنــای مرکــزی 

از  کــه خواننــده  اســت  این جــا  برســد،  مشــخصی 

ســاختار و معانــی ســیال مــنت، اثرپذیــر می شــود؛ 

اثرپذیــری ای کــه بــه اســاس پیش فهم هــای خواننــده 

شــفت و بســت می شــود کــه برآمــد آن را می تــوان 

بامنت بودگــی دانســت؛ یعنــی مــنت وارد حــوزه ی فهــم 

بیشــری شــده اســت و اگــر ایــن فهــم بیشــر را کنــار 

مــنت قــرار بدهیــم، بــا متنــی روبه روییــم کــه چهــره و 

ــت. ــه اس ــری یافت ــاد جدید ت ابع

در  باخواننده بودگــی،  و  بامنت بودگــی  برآمــد 

اشــای  متــام  می کنیــم،  زندگــی  کــه  جامعــه ای 

بــا آن رس و کار داریــم.  و وســائلی اســت کــه مــا 

اســت،  داده  رخ  آن  در  انفجــاری  کــه  خیابانــی 

خیابانــی نیســت کــه پیــش از انفجــار وجــود داشــت؛ 

ــه  ــت ک ــده اس ــی ش ــه خیابان ــل ب ــان، تبدی ــن خیاب ای

خیابــان اســت جمــع انفجــاری کــه در آن رخ داده 

اســت. پــس می تــوان نتیجــه گرفــت کــه خیابــان 

ــان  ــد، خیاب ــته ان ــه از آن گذش ــی ک ــداد عابران ــه تع ب

اســت و شــناخت متــام عابــران در بــودن خیابــان 

نقــش دارد؛ هــان طــور کــه هــر عابــری، عابــری 

اســت جمــع گذشــنت از خیابــان. روابطــی کــه مــا در 

زندگــی مــان یــا صمیمت هایــی کــه بــا افــراد خاصــی 

داریــم، حاصــل برخوردهــای زیــاد مــا بــا افــرادی 

مشــخص اســت کــه در ایــن برخوردهــا، چیــزی از 

ــد؛  ــا می مان ــراد ج ــا در اف ــزی از م ــا و چی ــراد در م اف

ــا  ــخصیتی م ــتد ش ــا دادوس ــورد ی ــن برخ ــدر ای ــر ق ه

بــا افــراد حاصل مندتــر باشــد، برآمــد آن نیــز چیــز 

ــر از  ــر را کم ت ــک نف ــا ی ــن ش ــت. ممک ــری اس بیش

ــرادر تــان دیــده باشــید؛ ولــی اگــر وجــوه مشــرکی  ب

بیــن تــان بیشــر وجــود داشــته باشــد، بادیگربودگــی 

بابرادربودگــی  از  بیشــر  تــان  بادوســت بودگی  یــا 

ایــن اســتدالل، می تــوان عنــوان  بــا  تــان اســت. 

کــرد کــه در پهلــوی کمیــت بامنت بودگــی، کیفــت 

ممکــن  دارد.  زیــادی  اهمیــت  هــم  بامنت بودگــی 

یــک مــنت بــا خواننده هــای زیــادی مواجــه شــده 

باشــد؛ امــا ایــن مواجهــه ســیال نبــوده و مــنت را وارد 

ــا  ــد؛ ام ــرده باش ــر نک ــر و فایده مندت ــای بیش حوزه ه

ــد؛  ــده باش ــه ش ــی مواج ــدگان اندک ــا خوانن ــی ب متن

ــاز  ــری ب ــان تازه ت ــیال و گفت ــه س ــن مواجه ــی ای ول

کــرده باشــد. اصــل مرکــزی کیفــت برخوردهــا اســت 

ــم  ــهر ه ــط ش ــه وس ــک خان ــن ی ــت آن؛ ممک ــا کمی ت

باشــد کــه ســال ها کســی در آن زندگــی نکــرده باشــد؛ 

ــه اســت،  ــی ای کــه در آن جــا گرفت ــرس و تنهای ــا ت ام

ــود؛  ــگل ب ــه در جن ــت ک ــه ای اس ــرس خان ــر از ت کم ت

چــون تنهایــی جنــگل، تنهایــی بیشــر از تنهایــی 

ــه می گــذارد  ــر بیشــری در آن خان شــهر اســت و تأثی

و یــا خانــه اثــر بیشــری از تنهایــی جنــگل می پذیــرد. 

دوســتی، روابــط عاشــقانه، و متــام وابســتگی هایی 

ــن  ــاس همی ــه اس ــی اش دارد، ب ــان در زندگ ــه انس ک

فورمــول بامنت بودگــی و باخواننده بودگــی قابــل فهــم 

اســت؛ مــا عاشــق کســی می شــویم کــه اثــر بیشــری 

در مــا گذاشــته باشــد؛ ایــن اثــر می توانــد برآمــد 

کمیــت دیدارهــای مــا بــا آن شــخص باشــد یــا حاصــل 

ــک  ــر در ی ــک نف ــی ممکــن ی ــا؛ یعن ــدار م ــت دی کیفی

ــر، در  ــی دیگ ــه کس ــذارد ک ــا بگ ــری در م ــدار تأثی دی

هــزاران دیــدار نتوانســته اســت ایــن تأثیــر را بگــذارد؛ 

برخــورد خواننــده و مــنت هــم در چنیــن قیاســی 

ــا  ــه ب ــده در مواجه ــن خوانن ــت. ممک ــم اس ــل فه قاب

ــار مواجهــه  ــا ده هــا ب ــرد کــه ب ــری از آن بپذی مــنت، اث

ــا  ــد و ی ــه باش ــری نپذیرفت ــن اث ــری چنی ــنت دیگ ــا م ب

منت هــای بی شــاری چنیــن تأثیــری در خواننــده 

نگذاشــته باشــند؛ بنــا بــر ایــن، بامنت بودگــی چیــزی 

متنــی  اگــر  و  اســت  باخواننده بودگــی  از  بیشــر 

تــاش کنــد بــا خواننده هــای بیشــری باشــد، زودتــر 

ــا  ــی خواننده ه ــر متن ــا اگ ــد؛ ام ــت می رس ــه بن بس ب

ــد،  ــته باش ــود داش ــا خ ــری را ب ــت های بیش و برداش

دوام بیشــر و ســیالیت بیــری دارد.

در دنیــای مــنت، آن چــه باعــث ایجــاد گفتــان 

مــنت  زوایایــی  می شــود،  خواننــده  و  مــنت  بیــن 

ــده  ــرای خوانن ــناخته تری را ب ــای ناش ــه زوای ــت ک اس

ــه  ــی را ب ــای پنهان ــد زوای ــنت نتوان ــر م ــاید؛ اگ می گش

خواننــده نشــان بدهــد و یــا خواننــده را وارد حوزه هــای 

ناشــناخته تری کنــد، در حقیقــت دادوســتدی کــه 

بیــن مــنت و خواننــده صــورت می گیــرد، کــم و در 

مواقعــی هیــچ اســت. تصــور کنیــد کــه کــه ده افغانــی 

داریــد و رشیــک تــان هــم ده افغانــی دارد؛ اگــر قــرار 

باشــد رسمایــه ی تــان را بــا هــم رشیــک کنیــد، چیــزی 

بــه دســت نیــاورده ایــد؛ فقــط بیســت افغانــی داریــد 

کــه ده افغانــی آن از دیگــری اســت؛ ولــی اگــر رشیــک 

شــا صــد افغانــی داشــته باشــد و شــا ده افغانــی، در 

چنیــن رشاکتــی، شــا نفــع بیشــری می بریــد و اگــر 

برعکــس باشــد، رشیــک تــان نفــع بیشــری می بــرد؛ 

اگــر ایــن دو رشیــک را خواننــده و مــنت فــرض کنیــم، 

هــر قــدر یکــی قــوی باشــد، دیگــری منفعــت بیشــری 

از آن بــرده اســت. متنــی که چیــزی بیشــر از خواننده 

ــه او نفــع بیشــری می رســاند هم چنــان کــه  اســت، ب

خواننــده ی قــوی از مــنت، نفــع بیشــری بــه مــنت 

ــی  ــم و دانای ــوزه ی فه ــنت را وارد ح ــا م ــاند و ی می رس

بیشــری می کنــد.

زاهد مصطفا

احمدولی روزبه

من تو ام یا تو منی؟
بامتن بودگی یا باخواننده بودگی
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صبح کابل: در ابتدا از خود تان بگویید؟

مینــا نــر: یــک آدم رسگشــته و همیشــه رسگــردان، 

ــدوه  ــر از ان ــادر پ ــک م ــان؛ ی ــر از خطــا و رسکشــی و عصی پ

تلــخ  پــراز تجربه هــای  و نگرانی هــای مادرانــه، یــک زن 

و شــیرین و شکســت ها و لب خندهــا کــه یــا خــودم یــا 

ــی  ــبیه آدم برف ــزی ش ــم زده؛ چی ــم رق ــت برای ــازی رسنوش ب

ــا  کــه در حــرست گرمــی و آفتــاب و هیــچ شــدنه.  گاهــی ب

ــودن کــه  ــم چــه ســود از زندگــی و انســان ب خــودم می گوی

ــر  ــه ناگزی ــت ک ــی اس ــا رنج های ــه ب ــل و مقابل ــش تحم نهایت

مــان می کنــد بــه عصیــان و رسکشــی و متــرد از ســنت های 

جامعــه؟ چیــزی کــه نــه روزگار می پســندد و نــه در تنهایــی 

ــورت،  ــر ص ــه ه ــم. ب ــدش می کنی ــود تأیی ــوت آن را، خ و خل

ــود در  چنیــن افــکاری از درون و بیــرون مشــغله ذهنــی ام ب

ــود. ــاد ب ــب شــاعری ام زی ــی کــه ت روزهای

صبــح کابــل: بــا توجــه بــه آثــاری کــه از شــا خوانــده ام، 

یــا  اســت  شــاعر  نــر  مینــا  کــه  بدانــم  می خواهــم 

داســتان نویس؟

مینــا نــر: بیشــر شــاعر؛ چــون شــعر بــود کــه بــه مــن 

ــته  ــای روزگارم داش ــه غم ه ــی ب ــا نقب ــره را داد ت ــن گس ای

بــا یــک الیــه ی  اتفاقــات و تلخی هــا را  باشــم؛ رنج هــا، 

عمیق تــر ببینــم و زندگــی را از یــک دریچــه ی دیگــر بــه 

متاشــا بنشــینم؛ بــا همــه ابهــام و ایهام هــای نهفتــه ی 

ــت. ــش اس درون

صبــح کابــل: از اولیــن مجموعــه ی تــان بــه نــام »اتفــاق 

گل دان هــا « بــرای مــان بگوییــد؟

ــا  ــاق گل دان ه ــن اتف ــه ی م ــن مجموع ــر: اولی ــا ن مین

بــا یــک وقفــه ی ده ســاله منتــر شــد. در اوایــل شــاعری و 

ــن  ــتم، ضم ــاب را نداش ــاپ کت ــه ی چ ــال ها دغدغ در آن س

آن کــه شــدیدا درگیــر مســائل خانوادگــی و درس و تحصیــل 

ــرون  ــاعری بی ــعر و ش ــای ش ــم از دنی ــال هایی ه ــودم و س ب

ــه ی  ــل اولی ــا و تقاب ــر نگاه ه ــاب بیش ــن کت ــودم. ای ــده ب آم

مــن بــا زندگــی بــوده و نتیجــه ی یافــنت و دریافت هــای 

درونــی مــن از اتفاقــات دوروبــرم. موضوعاتــی مثــل زیســنت 

و عشــق و تولــد و مــرگ و نیســتی... کــه هــر کــدام ژرفنــای 

ــود را دارد. ــاص خ خ

صبــح کابــل: زن و جهــان زنانگــی در کجــای شــعرهای 

ــی  ــا زن ــتید ی ــاعر زن اس ــک ش ــا ی ــا ش ــرار دارد؟ آی ــا ق ش

نظــر شــا  از  آیــا  زنانــه شــعر می نویســد؟  کــه  اســتید 

ــه و زنانــه دارد کــه امــروز  شــاری از  شــعر دو جهــان مردان

می کننــد؟ یــاد  زنانگی نویســی  مؤلفــه ی 

دارد؟  زنانه-مردانــه  شــعر،  گفتــه  کــی  نــر:  مینــا 

ــه نظــرم هــر شــاعر جــدا از  ــن دیدگاهــم. ب مــن مخالــف ای

جنســیت خــود، می توانــد مبلــغ و مبیــن افــکار و احساســات 

مشــرک آدم هــا باشــد و شــاعری خوب تــر، هرنمندانه تــر 

شــعرش  کــه  می دهــد  انجــام  را  مــورد  ایــن  پخته تــر  و 

برخاســته از دردهــا، رنج هــا و آالم بــری باشــد.

صبــح کابــل: مجموعــه ی دوم تــان بــه نــام »زنــی در 

ســایه ام« نــام دارد، ایــن زن کیســت؟ آیــا هــان زِن »اتفــاق 

ــت؟  ــا« اس گل دان ه

بــا زن »زنــی در  اتفــاق گل دان هــا،  نــر: زن  مینــا 

زن  دارد.  و  داشــته  محسوســی  تفاوت هــای  ســایه ام« 

اول زنــی اســت کــه هنــوز غــرق در رؤیاهــا، حس هــا و 

اســت  منتظــر  و  اســت  دخرانــه  و  خــوش  خیال هــای 

مــرد قصه هایــش همــراه بــا اســپی رس رســد و او را بــا 

ــه در  ــی ک ــد. زن ــوه بگردان ــگل و ک ــت زار، جن ــود در کش خ

ــه  ــی آن ک ــت؛ ب ــروف اس ــار و م ــی گرفت ــای زندگ لذت ه

در بنــد ســکوت آغشــته باشــد. هنــوز غــرق روزمرگی هــا 

ــا  اســت و از پشــت پنجــره مــروف متاشــای اطرافــش؛ ام

در مجموعــه ی دومــم »زنــی در ســایه  ام« بــا زنــی روبــه رو 

اســتیم درگیــر رنج هــای بســیار، بــدون  هیــچ فرصتــی بــرای 

نگریســنت و تأمــل در خــود و بــا خــود. زنــی پنهــان شــده از 

ــا رسگردانــی، پریشــان خاطری و مــردد  کــرثِت هــم و غــم. ب

در انتخاب هــا. بــر خــاف شــعرهای کتــاب اومل کــه بســیار 

درخــت،  بــاد،  هم آغــوش  و  هــم دم  و  بــودم  طبیعت گــرا 

فقــط در جاده هــا  این جــا  و کــوه؛  صحــرا، جنــگل، رود 

تنفــس  و  صبــح  در  مانــدن  حوصلــه ی  و  می زنــم  قــدم 

نســیم صبح گاهــی را نــدارم و ترجیــح می دهــم در نــور 

چراغ هــا و نیون هــای رنگــی خیابان هــا، شــلوغی و ازدحــام 

بــازار، کوچــه و اجتــاع گــم شــوم. بــرای بــه دســت آوردن و 

پیداکــردن خــودم دیگــر خلــوت و تنهایــی را کنار گذاشــته ام 

ــه  ــرم هرچ ــه نظ ــر دارم. ب ــنت را خوش ت ــدان رف ــط می و وس

عمــر آدمــی پیــش رود، نتیجــه ی تأمــات و اندیشــه های 

ــا  ــه م ــد و آن چ ــارز می کن ــارش تب ــار و گفت ــروزش در رفت دی

ــدون شــک کشــت  امــروز درگیــر و مشــغول آن اســتیم، ب

ــن دو  ــده ی همی ــم دربرگیرن ــن دو کتاب ــت. ای ــا اس ــروز م دی

موضــوع اســت و تفــاوت رونــد زندگــی ام را، از دیــروز تــا 

امــروز نشــان می دهــد.

ــد،  ــس می کش ــعرهایت نف ــه در ش ــی ک ــل: زن ــح کاب صب

بــا زن افغانــی چقــدر مشــابه اســت؟ آیــا ادبیــات امــروز 

افغانســتان هــم مثــل جامعــه اش، ادبیــات مرد ســاالر اســت؟

مینــا نــر: زن در جوامــع مختلــف همیشــه نقــش 

حاشــیه ای داشــته. خیلــی طــول کشــید تــا خــودش را 

بــه اثبــات برســاند و وجــود محــوری خــود را در جامعــه 

ــات  ــه ی ادبی ــه را در صحن ــن نقیص ــاند. ای ــت برس ــه عینی ب

و در جمــع شــاعرها هــم می شــود دیــد. شــاید حضــور 

کم رنــگ زنــان شــاعر در تاریــخ ادبیــات معــارص، جــدا از آن 

مســائل همیشــگی کــه در ایــن رسزمیــن شــاهدش اســتیم، 

ــت.  ــات اس ــه ادبی ــنت ب ــاوری و ارزش گذاش ــنت خودب نداش

ــال های  ــول س ــه در ط ــم ک ــر می گوی ــن خاط ــه ای ــن را ب ای

شــاعری ام، فــراوان بــه دخــران بااســتعداد و عاقه منــد بــه 

شــعر برخــوردم کــه بــرای مدتــی در رسودن و رسایــش خوش 

درخشــیدند و نامــی دریافتنــد؛ امــا خیلــی زود آن چنــان کــه 

ــا ایــن کــه کا عطــای  ــد ی ــد و شــاید، در میــدان مناندن بای

شــعر را بــه لقایــش بخشــیدند و شــعر را بــرای همیشــه تــرک 

ــی  ــم، بی انگیزگ ــران یافت ــن دخ ــه در ای ــزی ک ــد. چی کردن

ــن  ــه ای ــاور نداشــنت ب ــود و ب ــه ادامــه ی شــعر و شــاعری ب ب

کــه شــعر می توانــد در زندگــی، تفکــر و جایــگاه آنــان تأثیــر 

بگــذارد. بیشــر آن هــا شــعر را رهــا کردنــد تــا بــه زعــم خــود 

زندگــِی شــان  و مســائل مهم تــر  بــه کارهــای واجب تــر 

ــد  ــود، می توان ــودی خ ــه خ ــعر ب ــه ش ــی ک ــند؛ در حال برس

راهــی باشــد بــرای رســیدن بــه خیلــی چیزهــا؛ بــه نــام، نــان، 

عشــق، تجربه هــا و تنفس هــای تازه تــر در زندگــی.

صبــح کابــل: در اشــعار تــان چقــدر بــه زنــان و وضعیــت 

ــد؟ زندگــی آن هــا می پردازی

مینــا نــر: خیلــی زیــاد؛ یکــی از ویژگی هایــی کــه 

منتقــدان شــعر مــن بــر آن تأکیــد دارنــد، هــان بحــث 

ــم.  ــاب  دوم ــای کت ــوص در کاره ــه خص ــت؛ ب ــی اس زنانگ

ــاری از  ــی، ع ــر زن ــعِر کم ت ــه ش ــاور دارم ک ــن ب ــن م در ضم

ــت. ــی اس زنانگ

صبــح کابــل: منتقــدان از شــعرهای تــان چــه برداشــتی 

دارنــد؟

ــد  ــان عــام معمــوال کســانی  ان ــه مخاطب ــا نــر: البت مین

ــه  ــی ک ــد. آنان ــرار کنن ــاط برق ــعر ارتب ــا ش ــد ب ــه می توانن ک

ــد، اصــا  ــرار کنن ــاط برق ــوع شــعر ارتب ــا یــک ن ــد ب منی توانن

بــه آن نزدیــک منی شــوند؛ امــا می مانــد مســأله ی منتقــدان 

بــه عنــوان مخاطبــان جــدِی شــعر. نقدهــای جدی تــری کــه 

ــا  ــم ت ــورد شــعرهای مــن شــده اســت، احســاس می کن در م

حــدودی خوش بینانــه بــوده اســت؛ امــا از ایــن کــه بگذریــم، 

ایــن نکتــه را می خواهــم این جــا ذکــر کنــم کــه مــن در 

ــول  ــه ق ــازی« و ب ــال »زبان ب ــه دنب ــه ب ــر از آن ک ــعر بیش ش

قدیمی هــا »ســخن وری« باشــم، بــه دنبــال »تصویــر« یــا 

هــان تخیـّـل اســتم. بــرای مــن مهــم  جسم  بخشــیدن بــه امــر 

ذهنــی اســت و در واقــع مــن بــه تصویــر بــه عنــوان مــواد خــام 

ــه  ــه فیزیــک کلمــه. نیم نگاهــی ب ــه ب ــم، ن ــگاه می کن شــعر ن

مســأله ی ایهــام در شــعر نیــز داشــته ام؛ امــا همــواره مواظــب 

ایــن بــوده ام کــه دریچــه ی ارتبــاط بــا مخاطــب را کامــا 

ــروم. ــر کــور و کــر ن ــه رساغ تصاوی ــدم و ب نبن

چــه  در  را  شــاعر  زنــان  کــم  حضــور  کابــل:  صبــح 

؟ می بینــی

ــراراه  ــم مشــکل خاصــی ف ــا نــر: مــن فکــر می کن مین

بانــوان شــاعر وجــود نــدارد؛ امــا مســأله ایــن اســت کــه بایــد 

ــر  ــگاه عمیق ت ــد؛ ن ــاور کنن ــان ب ــود ش ــه خ ــاعر ب ــوان ش بان

بــه پیرامــون شــان داشــته باشــند، جریان هــای روز ادبــی را 

ــا بتواننــد  ــا ادبیــات روز جهــان آشــنا شــوند ت بشناســند و ب

ــد. ــق کنن ــر خل ــگرد های تازه ت ــا ش ــر، ب ــار متفاوت ت آث

صبــح کابــل: ادبیــات یــا بهــر بگوییــم شــعر افغانســتان 

در چــه وضعیتــی قــرار دارد؟

مینــا نــر: همــه  چیــز بســتگی دارد بــه هم دیگــر، 

ــه ایــن کــه مــا چقــدر هــوش  مــان را جمــع  بســتگی دارد ب

می کنیــم و بیشــر از آن کــه ادعــا می کنیــم، کار می کنیــم، 

ــی را در  ــم گفتــان ادب ــن کــه می توانی ــه ای بســتگی دارد ب

کشــور بــه  وجــود بیاوریــم یــا نــه، بســتگی دارد بــه ایــن کــه 

ــور  ــی در کش ــد ادب ــرای نق ــی ب ــای محکم ــم پایه ه می توانی

ــه؛ بعــد همــه ی این هــا بســتگی دارد  ــا ن پی ریــزی کنیــم، ی

ــه.  ــا ن ــی رود ی ــش م ــوب پی ــور خ ــاع کش ــه اوض ــن ک ــه ای ب

ــت  ــک وق ــت. ی ــده اس ــتکار تعیین کنن ــداوم و پش ــات، ت ثب

ــن  رو  ــز از ای ــه   چی ــته هم ــول ناخواس ــک تح ــا ی ــی ب می بین

پنبــه می شــوند.  رشــته ها  و همــه ی  آن  رو می شــود  بــه 

منتهــا مــن ایــن پتانســیل را در نســل جدیــد ادبیــات کشــور 

می بینــم کــه روزی بتواننــد افق هــای تــازه  ای را بــه روی 

ــن نســل، نســلی  ــات فارســی افغانســتان بگشــایند. ای ادبی

ــانه ی  ــد نش ــن می توان ــه ای ــر ک ــش و عصیان گ ــت رسک اس

خوبــی باشــد. مــن آینــده را روشــن می بینــم؛ پــس بــه بــاور 

ــال شــدید  ــا اقب ــی اســت کــه ب مــن، شــعر یکــی از هرن های

ــر  ــا غی ــه ی م ــرن در جامع ــر ه ــش و تأثی ــت. نق ــه رو اس رو ب

قابــل انــکار اســت و شــعر یکــی از شــاخه های هــرنی اســت 

کــه تأثیــرش بــر جامعــه ی مــا بــه خصــوص بــر قــر جــوان و 

خانم هــا، بیش تــر اســت.

ــعر  ــان زن ش ــم مخاطب ــس می کن ــن ح ــل: م ــح کاب صب

ــا شــعر شــاعران زن افغانســتان ارتبــاط  افغانســتان کم تــر ب

ــن طــور اســت؟ ــا همی ــد، آی ــرار می کنن برق

مینــا نــر: مــا احساســات زیــاد و متفاوتــی را در زند گی 

خــود مــان تجربــه کــرده  ایــم؛ شکســت و خشــم  های زیــادی 

را داشــتیم و احساســات تجربه  شــده ی زیــادی داشــتیم؛ 

ــه  ــت ک ــین اس ــدازه ا ی دل نش ــه ان ــات ب ــن احساس ــان ای بی

یــک زن بــرای زن دیگــر درد دل می کنــد. مــا در همیــن 

جامعــه اســتیم، همیــن درد هــا و رنج هایــی را کــه مــا حــس 

ــب،  ــت و مخاط ــز اس ــان نی ــه ی زن ــای بقی ــم، رنج ه می کنی

ــم  ــم بگوی ــت می توان ــه رصاح ــد. ب ــوب درک می کن ــا را خ م

کــه خالــده فــروغ، صنــم عنریــن، کریمــه شــرنگ، مــژگان 

ــا احمــدی  فرامنــش، مــژگان ســاغر، مهتــاب ســاحل و یکت

بــه عنــوان شــاعرانی انــد کــه در بخــش شــعر زنــان، خــوب 

ــا شــعر  ــی ب ــه خوب کار می کننــد و مخاطــب هــم توانســته ب

ایــن زنــان ارتبــاط برقــرار کننــد.

صبــح کابــل: مخاطــب شــعرهایت در کجــای شــعرهایت 

ایســتاده اســت؟  

مینــا نــر: مخاطــب در مــنت شــعرهایم قــرار دارد و 

ــد  ــاعری منی توان ــچ ش ــم. هی ــب می نویس ــرای مخاط ــن ب م

ــدگاری داشــته باشــد و مــن هــم  ــدون مخاطــب خــود مان ب

ــا  ــم و ی ــته باش ــر نداش ــب را در نظ ــعرهایم مخاط ــر در ش اگ

نادیــده بگیــرم، بــدون شــک مدتــی منی گــذرد کــه ادبیــات 

هــم مــن را نادیــده خواهــد.

ــایندتر  ــرت خوش ــعر در مهاج ــنت ش ــل: نوش ــح کاب صب

ــی؟ ــادری ات می نویس ــن م ــه در رسزمی ــاال ک ــا ح ــود ی ب

مینــا نــر: مــن در ایــران نیــز شــعر مــی رسودم و نزدیک 

بــه دو ســال می شــود کــه بــه افغانســتان، برگشــته ام؛ مثــل 

مــن شــاعران خوبــی در عرصــه ی شــعر زنانــه در داخــل 

کشــور وجــود دارنــد کــه رشــد کــرده انــد و در بیــن اجتــاع 

ظاهــر شــده  انــد؛ پــس می تــوان گفــت کــه حضــور در 

جامعــه ی خــودت، جایــی کــه متعلــق بــه آن اســتی، برایــت 

ــه  ــری ب ــودگی بیش ــا آس ــی ب ــت و می توان ــایندتر اس خوش

ــردازی. هــرنت بپ

ــی کــه در شــعرهایت نفــس می کشــد،  ــل: زن صبــح کاب

چقــدر زن افغانســتانی اســت؟

مینــا نــر: زن ها در کشــور  ما در ســایه اســتند و درســت 

شــناخته نشــده  انــد. هنــوز شــخصیت و موجودیــت  شــان بــه 

خوبــی در زند گــی معرفــت حاصــل نکــرده  اســت. زن هایــی 

هســتند کــه بــر خــاف پربــاری ای کــه در زندگــی و جامعــه 

دارنــد، هنــوز الیه  هــای پنهــان آن هــا شــناخته نشــده  اســت 

ــته  ــان برداش ــناخت آن ــرای ش ــری ب ــای بیش ت ــد گام ه و بای

ــش  ــه نق ــم ک ــرنی واال می دان ــعر را ه ــن ش ــون م ــود؛ چ ش

خوبــی بــرای معرفــت زنــان در جامعــه می توانــد داشــته 

باشــد؛ پــس زن شــعرهایم بــا زن افغانســتانی، دو جســم در 

یــک روح انــد. 

صبــح کابــل: بــه جــز شــعر شــاهد فعالیتــت در عرصــه ی 

ــا  ــی ی ــا شــاعری راحت ــا ب ــم؛ آی ــی هــم بودی رســانه های چاپ

ــگاری؟ ــا روزنامه ن ب

ــه  ــنت ب ــت دارم و نوش ــنت را دوس ــن نوش ــا نــر:  م مین

ــگاری هــم  ــد گفــت کــه روزنامه ن مــن آرامــش می دهــد؛ بای

ــا  ــن ب ــت و م ــنت اس ــه نوش ــن ب ــه ی م ــان عاق ــه ی ه ادام

ــم خوشــایند اســت  ــدارم. برای هیــچ کــدام شــان مشــکلی ن

کار در رســانه های چاپــی.

صبــح کابــل: خیلی هــا می گوینــد کــه بــرای شــاعر شــدن 

بایــد عاشــق شــوی؛ آیــا عشــق بــرای شــعر کافــی ا ســت؟

مینــا نــر: ممکــن اســت ایــن طــور باشــد، ممکن اســت 

ایــن طــور هــم نباشــد؛ بســتگی دارد ببینیــم مخاطبــان 

مــا کی هــا اســتند. شــخصا خــودم خواننــده ی اشــعارم 

ــای  ــه تجربه ه ــی ک ــدم؛ زن های ــودم دی ــل خ ــی مث را زن های

تلــخ و شــیرین شــان شــبیه مــن بــوده؛ گاهــی ناامیــد از جر 

زمانــه، گاهــی بســیار عاشــق، بهــاری و رسســبز و گاهــی هــم 

ــان  ــای ش ــه در خیال ه ــوان ک ــت خورده و نات ــته، شکس خس

زندگــی را پیــش می برنــد؛ بــا هیــچ کورســویی. گاهــی هــم 

ــوده.  ــرسش ب ــنت پ ــش راه رف ــا آرزوی ــه تنه ــودم ک ــادری ب م

یــادم اســت کــه آخریــن شــعرم در کتــاب اومل در بــاره  ی 

ــرود و  ــت بیــاری راه ب ــه عل ــود کــه منی توانســت ب پــرسم ب

حــرف بزنــد؛ ایــن شــعر بازتــاب خیلــی خوبــی داشــت بیــن 

ــا  ــاید تنه ــناختم؛ ش ــه می ش ــی ک ــن زن های ــتانم و بی دوس

ــج  ــی واضــح و روشــن درد و رن ــوده کــه خیل ــن ب ــش ای دلیل

ــودم؛  ــرده ب ــان ک ــش را بی ــا و آرزوهای ــا رویاه ــادری را و ی م

ــدون هیــچ تکلــف و تصنــع. ب

ــه ی  ــا مجموع ــم آی ــان ه ــدی ت ــاب بع ــل: کت ــح کاب صب

ــود؟ ــد ب ــعر خواه ش

نوشــنت  مــروف  روز هــا،  ایــن  مــن  نــر:  مینــا 

داســتان اســتم؛ داســتان زنــان و دخــران افغــان. کتــاب 

داســتانم نیــز در زمســتان پیــش  رو یــا ســال آینــده چــاپ 

ــد.  ــد ش خواه

از تمجید تا نقد و اصالح

کی گفته شعر، زنانه-مردانه دارد؟

مینا نصر )شاعر(
حسن ابراهیمی

اشــاره: مینــا نــر از شــاعراِن فعالی اســت 

کــه در ایــران بــزرگ شــده و از چنــد ســال 

بــه ایــن  ســو در کابــل بــه  رس می بــرد. 

ــر  ــه ن ــعر ب ــه ش ــر دو مجموع ــو ن از بان

رســیده اســت. ایــن بانــوی شــاعر، نزدیــک 

بــه دو دهــه اســت کــه بــه صــورت جســته و 

گریختــه شــعر می رسایــد. رسوده هــای دو 

ســال اخیــر خانــم نــر در کتــاب »کــه زنی 

ــه،  ــا گرایــش و رویــک رد زنان در ســایه ام« ب

ــر  ــا ن ــد. مین ــته ش ــاپ آراس ــور چ ــه زی ب

کــه شــعر هایش در ایــن کتــاب، بیش تــر 

حالــت زنانگــی دارد، بیــان حــال، هــوا و 

ــا  ــه ب ــی ک ــک زن را دارد؛ زن ــات ی احساس

زندگــی  شــیرنی ها   و  تلخی هــا  همــه ی 

اولیــن  جملــه  از  نــر،  خانــم  می کنــد. 

ــه  ــرت ب ــعر مهاج ــه از ش ــت ک ــانی اس کس

ــه و ســپید، گرایــش پیــدا کــرده  شــعر زنان

 اســت.
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اعــال خشــونت بــر زنــان  می توانــد یکــی از 

دالیــل مرتکــب شــدن زنــان بــه جرایــم و جنایی 

شــود. زنــان قربانــی خشــونت در بیشــر مــوراد 

دســت بــه اعــال جرمــی می زننــد. 

زمانــی کــه رسی می زنــم بــه زندان هــای 

می نشــینم،  شــان  قصه هــای  پــای  و  زنانــه 

در می یابــم کــه یکــی از عمد ه تریــن عوامــل 

ارتــکاب جــرم زنــان زندانــی، خشــونت هایی 

اســتند کــه بــر آنــان اعــال شــده اســت و زنــان 

ــکاب جــرم دســت زده  ــه ارت ــاع از خــود ب در دف

ــد. ان

ــس  ــه حب ــه ب ــت ک ــی اس ــی از زنان ــرا یک زه

از  دوم  درجــه  دوام  حبــس  دو-  درجــه  دوام 

16تــا 20 ســال در کــود جــزا پیش بینــی شــده 

اســت- بــه جــرم قتــل عمــد، زندانــی شــده 

ــت. اس

زهــرا تــازه چنــد ماهــی اســت بــه زنــدان 

ــی آزاد  ــر زندگ ــدان را ب ــختی های زن ــده و س آم

مملــو از خیانــت ترجیــح داده اســت. زهــرا 

23ســال دارد؛ امــا چهــره ی جوانــش خیلــی 

ــر از بیســت معلــوم می شــود. زیبــا اســت؛  کم ت

ــرست. ــه و ح ــر از غص ــا پ ام

زهــرا از مــدت چهــار ســال بــه ایــن ســو 

بــا پــرسی دوســت بــوده و رابطــه ی خیلــی 

ــم  ــا ه ــا ب ــد؛ باره ــته ان ــم داش ــا ه ــی ب نزدیک

بــرای زندگــی و آینــده و مشــرک خــواب دیــده 

و خیــال بافتــه انــد؛ خیــال زندگــی مشــرک و 

آینــده ی روشــن.

از  یکــی  کــه  دارد  18ســال  هنــوز  زهــرا 

پــرسان محلــه ی شــان بــا ابــراز عاقــه و عشــق 

ــد و  ــب می کن ــود جل ــه خ ــه او را ب ــه او، توج ب

ایــن ابــراز عشــق و عاقــه ی او، چندیــن مــاه را 

در بــر می گیــرد. بعــد چندیــن مــاه بیــن شــان 

از  رابطــه ی عاطفــی شــکل می گیــرد و هــر 

گاهــی بــا هــم دیــد و بــاز دیــد می کننــد و قــرار 

ــا  ــب ها و روزه ــر ش ــد. بیش ــات می گذارن ماق

را در مکاملــات تلفونــی و رد و بــدل کــردن 

ــد. هــر  ــا هــم رس می کنن پیام هــای عاشــقانه ب

ــذرد،  ــان می گ ــان ش ــه می ــن رابط ــه از ای روز ک

ــه هــم بیشــر  صمیمیــت و عشــق شــان هــم ب

می شــود یــا شــاید تصــوری کــه زهــرا از رابطه ی 

شــان دارد همیــن اســت. زهــرا چهــار ســال را با 

ــد و انتطــار متــام  ــد ســپری می کن هــزاران امی

شــدن درس هــای شــان را می کشــد تــا بــا هــم 

ازدواج کننــد. آهســته آهســته بیشــر اطرافیــان 

ــه دارد،  ــی رابط ــا کس ــرا ب ــه زه ــن ک ــرا از ای زه

مشــکوک می شــوند. در مــدت ایــن چنــد ســال 

ــم  ــی ه ــه ی جنس ــت پرسش رابط ــا دوس ــرا ب زه

ــب دادن او  ــا فری ــت پرسش ب ــه دوس ــته ک داش

ــا ابــراز عشــق و صمیمیــت و گفــنت ایــن کــه  ب

ــش  ــا او ازدواج ــت و ب ــق او اس ــا عش ــرا تنه زه

ــا  حتمــی اســت، بارهــا بــه او نزدیــک شــده و ب

هــم رابطــه ی جنســی داشــته انــد.

ــاره ی  ــرا از ش ــن زه ــه تلف ــا ب ــی از روزه یک

گویــا  کــه  می رســد  پیامــی  ناشــناس 

دوســت پرسش بــه او خیانــت کــرده اســت و 

ــد  ــت؛ هرچن ــته اس ــه داش ــری رابط ــا زِن دیگ ب

ــن  ــا ای ــرد؛ ام ــده می گی ــام را نادی ــن پی زهــرا ای

می شــود  بیشــر  و  بیشــر  روز  هــر  پیام هــا 

و او را بــه دوســت پرسش بدگــان می کنــد. 

واقعیــت  از  تــا  را می گیــرد  پیام هــا  رد  زهــرا 

موضــوع آگاهــی یابــد. چندیــن بــار از او در 

ــا  ــد ت ــکار می کن ــا ان ــد؛ ام ــورد می پرس ــن م ای

ایــن کــه برایــش ویدیویــی می رســد کــه در 

آن ویدیــو دوســت پرسش بــا دخــر دیگــری 

ــو  ــن ویدی در حــال رابطــه ی جنســی اســت. ای

او را بــه خشــم مــی آورد و بــه دنبــال گرفــنت 

مــی رود.  دوســت پرسش  خیانــت  از  انتقــام 

ــان  ــت ش ــرای محافظ ــه ب ــه ای ک ــرا تفنگچ زه

ــرد  ــه می گی ــود از خان ــا خ ــد را ب ــه دارن در خان

و  می گــذارد  پیــام  دوســت پرسش  بــرای  و 

قــرار ماقــات ترتیــب می دهنــد. زمانــی کــه 

بــا نشــان دادن ویدیــو  رس قــرار می رســند، 

بــه دوســت پرسش، تفنگچــه را بــه طــرف او 

می گیــرد و می خواهــد بــه او شــلیک کنــد؛ امــا 

بــا مقاومــت دوســت پرسش مواجــه می شــود 

کــه در نتیجــه مرمــی اول بــه شــانه ی خــودش 

ــا آن کــه تیــر خــورده  شــلیک می شــود. زهــرا ب

اســت، مقاومــت می کنــد تــا ایــن میــل بــا 

ــد. ــت پرسش را می کش ــری، دوس ــلیک دیگ ش

 زهــرا بــه اتهــام قتــل او توســط پولیــس 

ــود.  ــل می ش ــه منتق ــه نظارت خان ــتگیر و ب دس

او، در تحقیقــات ابتدایــی بــه جــرم خویــش 

اعــراف می کنــد و بعــد از تحقیقات دادســتانی 

ــت  ــا موجودی ــه، ب ــیه در محکم ــه ی دوس و احال

شــواهد و دالیــل و هم چنــان اعــراف خــودش 

ــود. ــوم می ش ــه دوم محک ــس دوام درج ــه حب ب

زهــرا دخــر جوانــی کــه بعــد از ایــن بیشــر 

بــر  بنــا  و  می گذرانــد  حبــس  در  را  وقتــش 

ــی اش را در  ــوب جوان ــه دوره ی خ ــم محکم جک

زنــدان خواهــد بــود. زهــرا می گویــد تحمــل 

اســتفاده جویی دوســت پرسش برایــش دشــوارتر 

اســت.  زنــدان  و دشــواری های  از ســختی ها 

ــی  ــان زندان ــه زن ــه ب ــگاه مــردم جامع ــا ن و ام

نفــرت  از  مملــو  و  بــی ارزش  فرو مایــه،  نــگاه 

اســت. گذشــته از ایــن کــه ســبب ارتــکاب 

ایــن جرایــم چــه چیزهایــی بــوده، حتــا در 

بعضــی از مــوارد بعــد از رهاشــدن از زنــدان، 

دیگــر خانواده هــای شــان بــرای شــان پنــاه 

قبــول  خانــواده  در  را  آن هــا  و  منی دهــد 

منی کننــد کــه ســبب بی رسنوشــتی بیشــر 

می شــود. جرایــم  افزایــش  و  زنــان 

خانواده

کنونــی  رشایــط  بــه  توجــه  بــا 

افغانســتان و ایــن کــه مــا هــر روز شــاهد 

عزیــزان  و  نزدیــکان  از  بســیاری  مــرگ 

مــان در زندگــی روزمــره اســتیم، بایــد 

چگونــه  کــه  بگیریــم  یــاد  و  بیاموزیــم 

ــان  ــا خــر شــنیدن مــرگ نزدیــکان م ب

ــدوه و  ــه ان ــیم ک ــته باش ــی را داش ــن توانای ــویم و ای ــه ش مواج

غــم مــرگ ایــن نزدیــکان را تحمــل کنیــم؛ در غیــر آن صــورت 

زندگــی بــرای تــک تــک مــان در کشــوری مثــل افغانســتان کــه 

در حــال جنــگ اســت، ســخت و غیرقابــل تحمــل خواهــد شــد. 

پــس غــم و انــدوه، پاســخ طبیعــی بــه رنــج عاطفــی ناشــی 

ــد کل  ــی توان ــه م ــت ک ــد اس ــردی ارزش من ــت دادن ف از دس

زندگــی تــان را درگیــر کنــد؛ چــرا کــه ســامتی جســمی و 

روحــی تــان را بــه خطــر مــی انــدازد و در فرآینــد غــذا خــوردن، 

خوابیــدن و حتــا فکــر کــردن اخــال ایجــاد مــی کنــد. البتــه 

ــار  ــزان و کن ــرگ عزی ــل م ــرای تحم ــازگارانه ای ب ــای س روش ه

آمــدن بــا غــم و انــدوه ناشــی از آن وجــود دارد کــه بــا اســتفاده 

ــش  ــود را کاه ــی خ ــزان ناراحت ــد می ــا می توانی ــن روش ه از ای

ــد. ــدا کنی ــدی در زندگــی پی ــا و هــدف جدی ــد و معن دهی

ــا فقدان هــا و از دســت دادن عزیــزان، مســأله ای   مواجــه ب

بهره منــدی  در  شــا  توانایــی  پــس  اســت؛  اجتناب ناپذیــر 

ــرای  ــا رشط الزم ب ــن بحران ه ــا ای ــدن ب ــار آم ــای کن از روش ه

ــد  ــان اســت. نخســت بای ــادی زندگــی ت ــد ع ــه رون بازگشــت ب

غــم و انــدوه خــود را درک کنیــد و آن را بپذیریــد. ایــن درد 

ــروز احساســات غیــر منتظــره نیــز  ــا ب عاطفــی ممکــن اســت ب

همــراه باشــد. توجــه داشــته باشــید کــه واکنــش هــر فــرد بــه 

غــم و انــدوه از دســت دادن عزیــزان متفــاوت اســت؛ پــس 

ممکــن اســت فــردی منــزوی و گوشــه گیر شــود و شــخص 

دیگــر بــه کنش گــری و رفتارهــای پرخطــر روی بیــاورد. در 

ایــن زمــان مراقبــت جســمی از خــود تــان هم زمــان بــا مراقبــت 

ــز اهمیــت اســت؛ چــرا کــه جســم و روان ارتباطــی  روانــی حائ

کنیــد  ســعی  هم چنیــن  دارنــد.  یک دیگــر  بــا  تنگاتنگــی 

حایــت افــرادی را کــه بــه شــا اهمیــت می دهنــد بپذیریــد.

ــه ی  ــل پنج گان ــده، مراح ــام ش ــات انج ــاس مطالع ــر اس  ب

ــی کــه در معــرض  ــر اســاس احساســات بیاران ــدوه ب غــم و ان

بیاری هــای العــاج قــرار داشــتند عبــارت انــد از: انــکار، 

خشــم، چانه زنــی، افرسدگــی و پذیــرش. 

عالئم غم و اندوه

کــردن،  گریــه  بــه  می تــوان  انــدوه  و  غــم  عایــم  از 

گوشــه گیری و پرخاش گــری اشــاره کــرد کــه تقریبــا همــه 

افــراد در اوایــل حادثــه آن را تجربــه می کننــد؛ ســپس بــا 

شــدید شــدن غــم و انــدوه افــراد، احساســاتی ماننــد بی فایــده 

بــودن، تنهاشــدن، عــدم انگیــزه بــرای بازگشــت بــه زندگــی و 

حتــا از دســت دادن اعتقــادات خــود را تجربــه خواهنــد کــرد. 

 گذشنت از غم و اندوه چقدر طول می کشد؟

ــرد  ــه ف ــر ب ــخصی منح ــر ش ــدوه در ه ــم و ان ــه ی غ تجرب

اســت؛ پــس میــزان و شــدت غم گیــن بــودن شــا بــه عوامــل 

زیــادی از جملــه میــزان صمیمــت بــا فــرد از دســت رفتــه، 

ســبک زندگــی، شــیوه های ارتباطــی در محیــط خانــواده، 

نگــرش بــه زندگــی و شــخصیت تــان و ... وابســته اســت. التیــام 

درد و تحمــل مــرگ عزیــزان بــه تدریــج صــورت می پذیــرد. در 

واقــع هیــچ جــدول زمان بنــدی وجــود نــدارد. بعضــی از افــراد 

در عــرض چنــد هفتــه یــا چنــد مــاه بهبــود می یابنــد در حالــی 

ــن  ــر چندی ــی دیگ ــرای برخ ــت ب ــن اس ــه ممک ــن پروس ــه ای ک

ســال طــول بکشــد.

 نگرش های غلط در مورد غم و اندوه

• در بــاور عمــوم نگرش هــای غلطــی در مــورد غــم و انــدوه 

ــه  ــوان ب ــط می ت ــای غل ــن باوره ــه ی ای ــه از جمل ــود دارد ک وج

مــوارد زیــر اشــاره داشــت:

• انــزوا و گوشــه گیری بــرای بهبــودی و فرامــوش کــردن 

ــد اســت. ــم و غصــه مفی غ

اگر کسی گریه منی کند، غم و اندوهی ندارد.

• مــن انســانی قــوی اســتم و نبایــد در مــورد غــم و انــدوه 

خــود بــا کســی صحبــت کنــم.

• طوالنــی شــدن تجربــه ی غــم و انــدوه از دســت دادن 

ــت.  ــی اس ــزان، طبیع عزی

و ...

هنگامی که غم و اندوه کاهش منی یابد

ــت دادن  ــدوه از دس ــم و ان ــی از غ ــی ناش ــج عاطف ــر رن اگ

عزیــزان رونــد بهبــود را طــی نکنــد، ممکــن اســت بــه مشــکات 

وخیم تــری ماننــد غــم و انــدوه پیچیــده و یــا بــروز عایــم 

ــود. ــل ش ــی تبدی افرسدگ

اگــر درد از دســت دادن عزیــزان بســیار شــدیدتر از حالــت 

ــدوه  ــام غــم و ان ــه ن نرمــال شــود، ممکــن اســت از وضعیتــی ب

پیچیــده رنــج بریــد. کســی کــه دارای احســاس غــم و انــدوه 

پیچیــده اســت، در حالــت شــدید و مزمــن ســوگ باقــی مانــده 

اســت؛ بــه عبــارت دیگــر ممکــن اســت بــا مشــکل پذیــرش مرگ 

عزیــز خــود، روبــه رو شــوید. احســاس غــم و انــدوه پیچیــده ی 

ــد روال عــادی زندگــی  ــزان می توان ناشــی از دســت دادن عزی

ــتانش  ــواده و دوس ــا خان ــرد را ب ــات ف ــد و ارتباط ــل کن را مخت

تضعیــف کنــد.

 عالئم غم و اندوه پیچیده

ــه  ــه ک ــت رفت ــز از دس ــدن عزی ــرای دی ــدید ب ــتیاق ش • اش

ــد. ــر او باش ــا تصاوی ــم ی ــکار مزاح ــا اف ــراه ب ــت هم ــن اس ممک

• انــکار مــرگ یــا تصــور زنــده بــودن شــخص و تــاش بــرای 

یافــنت عزیــز فــوت شــده.

ــرد  ــادآور ف ــه ی ــه ک ــر آن چ ــدید از ه ــی و ش ــاب افراط اجتن

ــت. اس

• بدرفتاری، خشم زیاد، احساس پوچی و خودکشی. 

چگونگی مواجهه
 با مرگ نزدیکان 

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

عشقی که پای دخرتی را به زندان کشید

دادن  ارجاع  گفت:  برگ  دیوید 

اختصاص  مرز،  از  بیرون  به  مشکات 

ندارد.  افغانستان  یا  خاورمیانه  به 

القاعده  هم  امریکا  متحده ی  ایاالت 

خیلی  عامل  را  اسامی  بنیادگرایی  و 

این  سیاست  که  می داند  بحران هایی  و  مشکات  از 

کشور را درگیر خود کرده است؛ اما او عاوه کرد: نقش 

می توانند  چگونه  که  است  این  جامعه  داخلی  مدیران 

کنند  درک  را  خود  مربوطه ی  گروه  و  خود  اولویت های 

و  اهداف  راستای  در  را  دیگر  اثرگذار  عوامل  متام  و 

برنامه های اصلی خود هدایت کنند. دیوید برگ گفت: 

موفقیت درازمدت یک آیدیال و آرزوی مقدس است که 

هر کسی باید داشته باشد؛ اما هیچ کسی نیست که به 

موفقیت درازمدت دسرسی بیابد. همه چیز نسبی است 

و همه چیز به طور نسبی حاصل می شود. مدیران خوب، 

مربوطه ی  گروه  و  مردم  برای  یک بارگی  به  را  چیز  همه 

به  گام  که  می کنند  کوشش  بلکه  منی کنند،  آرزو  خود 

موفقیت های  و  شود  بیشر  شان  دست آوردهای  گام 

کنند. حاصل  را  بیشری 

دیوید برگ در همین زمینه از نقش رهری به عنوان 

باشد،  علمی  باید  رهری  گفت:  و  کرد  یاد  مهارت  یک 

برای رهری است که قدرت  این یک خصیصه ی خوب 

درک و تحلیل خوب داشته باشد؛ اما مهم تر از آن رهری 

آمیزه ای از مهارت است که یک رهر در جریان رهری 

آن را متثیل می کند. او گفت: ایجاد ارتباط میان اعضای 

گروه و کسانی دیگر که به نحوی با گروه در ارتباط اند 

از  می گذارند،  تأثیر  گروه  رفتارهای  و  دیدگاه ها  بر  و 

مهارت های رهری محسوب می شود. به عقیده ی برگ، 

رهری موفق با ایجاد یک پل ارتباطی میان بخش های 

منتقل  هم دیگر  به  را  آنان  مهارت های  گروه،  مختلف 

گروه  قدرت مندی  و  استحکام  ترتیب،  این  به  و  می کند 

رهری ها  ضعیف ترین  گفت:  او  می کند.  ضانت  را 

محصول تفکری اند که در آن ها اعضای گروه رقیب رهر 

تصور شوند، نه همکار و مساعد رهر. 

خودی  انسان  هر  روان شناسی  لحاظ  از  گفت:  برگ 

احرام  را  آن  و  می ورزد  محبت  آن  به  نسبت  که  دارد 

محبوب  خوِد  همین  به  احرام  گروه،  درون  در  می کند. 

افراد پایه و اساس روابط اعضای گروه را تشکیل می دهد. 

خود  گروه  اعضای  میان  نتواند  که  رهری  گفت:  او 

حرمت  حس  با  کدام  هر  آن  در  که  کند  خلق  فضایی 

بازی  نقش  و  شود  وارد  خود  محبوب  خوِد  به  نسبت 

کند، رهر ناموفق است و همچون رهری حتا می تواند 

دشمن  و  هم دیگر  دشمنان  به  را  خود  گروه  اعضای 

کند. تبدیل  خودش 

دیویدبرگ تأکید ویژه ای بر تعریف و بازتعریف انسان 

از خودش و از موقعیتش در جامعه و در گروه داشت. او 

گفت: ما گاهی فکر می کنیم که با یک تعریف از خود 

متام کار را خاص کرده ایم و نیازی نداریم که نسبت به 

خود تجدید نظر کنیم. او از این حالت به عنوان دگای 

شخصیتی و هویتی نام برد که انسان دچار آن می شود. 

برگ گفت: شا هانی نیستید که دیروز بودید. امروز 

شا کسی دیگر استید. هوشیاری و خردمندی شا این 

است که در موقعیتی که امروز قرار دارید خود را تعریف 

این  برگ،  عقیده ی  به  بشناسانید.  و  بشناسید  و  کنید 

تعریف و بازتعریف، شاید در هر روز تغییر خاصی را نشان 

ندهد؛ اما می تواند ذهن انسان را به طور دایم فعال و 

خاق نگه دارد که قابلیت انطباق در هر رشایط جدید 

را داشته باشد.

گفت:  خودش  زندگی  از  جالبی  قصه ی  دیویدبرگ، 

آدمی  رفتار  که  می دانم  روان شناسی ام.  داکر  یک  من 

چیست و چگونه باید باشد. روزی کودک چهارساله ام را 

گفتم: برو بخواب. امتناع کرد و گفت: منی روم. می دانید 

من چه کار کردم؟.... نشستم و برای او استدالل کردم 

و  دارد  را  فایده  آن  و  این  خواب  بخواب،  برو  عزیزم  که 

اگر بیدار مبانی این می شود و آن می شود؟ .... نه خیر! 

من اصاً چنین نکردم. از دو بازویش گرفتم و بردم اتاق 

خوابش و روی بسر انداختم و گفتم: بخواب. او هم لج 

کرد و گفت: منی خوابم. از بسر برخاست و آمد دروازه 

از  او  از این سو دروازه را محکم گرفتم و  باز کرد. من  را 

او ارصار  بخواب.  برو  که  داشتم  دیگر. من ارصار  سوی 

داشت که منی خوابد! ... این جا بود که دیدم بلی، آن چه 

را ما به نام اتوریته می دانیم تنها وقتی معنا می یابد که 

موردی برای توافق جانبین وجود داشته باشد. اتوریته ی 

اما  ندارد؛  تردیدی  و  شک  چهارساله ام  کودک  بر  من 

زور  به  را  اتوریته ام  بخواهم  من  و  نباشد  رضایت  وقتی 

کاری  هر  من  و  می کند  ایستادگی  کودکم  کنم،  قالب 

اتوریته ام  که  کنم  فرار  حقیقت  این  از  منی توانم  کنم، 

اتوریته ی  از  کودکم  برابر  در  و منی توانم  است  شکسته 

بزنم. خود حرف 

ناهمواری  و  راه دشوار  راه رهری  دیوید برگ گفت: 

است. از این راه هر کسی می تواند برود؛ اما هر کسی 

منی تواند به مقصد برسد یا دیگران را به مقصد برساند. 

برگ گفت: ما نباید مشکات کار خود را به حدی بزرگ 

عاجز  مدیریتش  و  اداره  از  هم  خود  بعد  که  بسازیم 

شویم. او گفت: رهری های کشورهای در حال بحران، 

وظیفه ی دشوارتری در برابر خود دارند. در این کشورها 

بحران  برای  نقطه ای  به  به سادگی  می تواند  هر چیزی 

تبدیل شود. رشط اول رهری در این کشورها این است 

ایجاد کند که دیکتاتوری  نباید رشایطی  که هیچ کس 

کشورها  این  رهری  برای  شود.  حاکم  رأی  استبداد  و 

قبول این نکته دشوار است؛ چون فکر می کنند که آن ها 

اگر اندکی غفلت کنند و یا برای دیگران فرصت دهند، 

ممکن است همه چیز خراب شود. این هراس یک هراس 

از  بتوانیم  که  این  برای  اما  قابل درک است؛  و  طبیعی 

کنیم  ایجاد  فضایی  باید  باشیم  امان  در  آن  آسیب های 

که همه بتوانند با اعتاد به نفس به کارها و نقش های 

کنند. رسیدگی  خود 

او  تأکید  برگ،  سخنان  در  جالب  خیلی  نکته ی 

رهری  امر  تعدیل  و  تلطیف  در  زنان  نقش  اهمیت  بر 

حلقه ی  در  زنان  نقش  که  میزان  هر  به  می گفت:  بود. 

مدیریت و رهری بیشر شود، امکان تعدیل خواسته ها و 

دیدگاه ها بیشر می شود. برگ گفت: تجربه نشان داده 

است که زنان در جوامع در حال رشد دوست ندارند در 

و محوری داشته  فعال  ورود  مناقشه انگیز  و  امور دشوار 

باشند. همین نکته باعث می شود که مدیران قدرت مند 

هرچه  دارند،  رأی  استبداد  و  دیکتاتوری  به  گرایش  که 

بیشر نقش و حضور زنان را به حاشیه سوق دهند. برگ 

فراهم شود که  به گونه ای  باید زمینه  تأکید می کرد که 

زنان مجال بیشر برای حضور و بلندکردن صدای خود 

پیدا کنند. دیوید برگ، مثال های روشنی از کشورهایی 

دارند  محوری تر  و  مهم تر  نقش  زنان  آن  در  که  داشت 

در  حتا  رفتارها،  و  دیدگاه ها  تلطیف  برای  مجال  و 

عرصه های سیاسی، فراهم شده است. بنگادیش یکی 

ضعیفی  کشور  می شود  گفته  که  بود  او  مثال های  از 

بین املللی  و  منطقه ای  معادالت  و  روابط  در  و  است 

نقش فعالی ندارد؛ اما در عرصه ی سیاست ها و مدیریت 

است. بوده  باثباتی  و  متوازن  رشد  شاهد  داخلی خود 

دکمه ی تحریک شما کجاست؟ 
)یادداشت های عزیز رویش از دانشگاه یل - 20 اگست تا 20 دسامرب 2010( 119 روز )21(
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در  کــه  می کنــد  تأکیــد  غنــی،  رییس جمهــور 

قوانیــن افغانســتان، مســلح غیرمســؤول جایــی نــدارد و 

ــر  ــه صف ــد ب ــه، بای ــی در وزارت داخل مداخله هــای بیرون

ــد. برس

در  جــدی(   23( دوشــنبه  روز  کــه  غنــی  آقــای 

آکادمــی  دانش جویــان  فراغــت  مراســم  یازدهمیــن 

عــدم  بــر  می کــرد،  صحبــت  کابــل  در  پولیــس 

مداخله هــای بیرونــی در وزارت داخلــه تأکیــد کــرد.

او افــزود: »عــزت افغانســتان بــه پولیــس بســتگی دارد. 

در متــام نهادهــای امنیتی، ســخت ترین وظیفــه را پولیس 

ــت،  ــاس نیس ــه مت ــردم ب ــا م ــه ب ــش روزان ــون ارت دارد؛ چ

امنیــت ملــی بایــد کارهایــش مخفــی باشــد؛ امــا پولیــس 

روزانــه بــا مــردم در متــاس اســت. در قوانیــن افغانســتان 

ــی  ــای بیرون ــدارد. مداخله ه ــی ن ــؤول جای ــلح غیرمس مس

ــر و دزد  ــد. قاچاق ب ــر برس ــه صف ــد ب ــه، بای در وزارت داخل

ــد.« ــد کن ــس را تهدی ــد پولی منی توان

آقــای غنــی، گفــت کــه نیروهــای پولیــس، در 18 

ســال گذشــته مــروف جنــگ بودنــد و حــاال وقــت 

ــا ایــن نیروهــا، در راســتای تطبیــق قانــون  آن رســیده ت

ــد. ــت کنن فعالی

ــس  ــای پولی ــد از نیروه ــردم بای ــرد: »م ــح ک او تری

راضــی باشــند. پولیــس ممثــل حاکمیــت قانــون اســت 

و وظیفــه دارد تــا مــردم را مصــؤون نگــه دارد. حکومــت 

ــز  ــل و تجهی ــوری متوی ــس را ط ــه پولی ــت ک ــد اس متعه

کنــد کــه بتوانــد در راســتای تطبیــق حاکمیــت قانــون، 

ــل  ــت چشــم گیری داشــته باشــد. پشــتیبانی کام فعالی

بــه  بایــد  و  داریــد  قانــون  تطبیــق  راســتای  در  مــرا 

ــد.« ــیدگی کنی ــردم رس ــکات م مش

آقــای غنــی، گفــت کــه نیروهــای پولیــس، حــق 

کشــنت هیــچ کــدام از شــهروندان افغانســتان، حتــا 

دزدان را ندارنــد و بایــد بــر اســاس قانــون بــا مــردم 

برخــورد کننــد. »منبــع اقتــدار تــان، رتبــه نیســت، بلکــه 

قانــون اســت. منی توانیــد حتــا یــک دزد را بکشــید، 

تنهــا مرجــع صــدور حکــم اعــدام، دادگاه اســت.«

 15( یک شنبه شــب  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 

پیشــین  فرمانــده ی  غوربنــدی،  عبدالســتار  جــدی( 

حــزب جمعیــت اســامی و یکــی از طــرف داران دســته ی 

ــی،  ــارزات انتخابات ــاز در دوره ی مب ــی دولت س انتخابات

در  ملــی،  امنیــت  نیروهــای  عملیــات  نتیجــه ی  در 

ســاحه ی خیرخانــه، کشــته شــد. در ایــن رویــداد، چهــار 

نفــر از نزدیــکان ایــن فرمانــده ی پیشــین حــزب جمعیــت 

ــدند. ــته ش ــز کش ــامی نی اس

او بــه عنــوان یــک چهــره ی ضــد طالــب در منطقــه ی 

دره ی غوربنــد والیــت پــروان، شــناخته می شــد؛ امــا 

در ســال های اخیــر، متهــم بــه داشــنت تفنــگ داران 

ــود. ــده ب ــؤول ش غیرمس

بــا ایــن حــال، رییس جمهــور غنــی، چنــد روز پیــش 

در دیــدار بــا اعضــای خانــواده ی عبدالســتار غوربنــدی، 

ــدن  ــته ش ــی کش ــی چگونگ ــور بررس ــه منظ ــی را ب هیأت

او، تعییــن کــرد.

گــروه طالبــان، تأییــد کــرده اســت کــه هفــت نفــر 

از اعضــای ایــن گــروه، از زنــدان شــهر گردیــز، در 

ــد. ــرده ان ــرار ک ــا، ف ــت پکتی ــز والی مرک

ــان، در  ــروه طالب ــخن گوی گ ــد، س ــه مجاه ذبیح الل

برگــه ی توییــر خــود نوشــته اســت کــه یک شنبه شــب 

)22 جــدی( هفــت عضــو ایــن گــروه بــه نام هــای 

ســعدالدین،  اســاعیل،  رازمحمــد،  »بســم الله، 

عبدالحکیــم، شــیر بهــادر و حرضت اللــه« از زنــدان 

ــد. ــرده ان ــرار ک ــز ف ــهر گردی ش

او افــزوده اســت کــه در حــال حــارض ایــن افــراد بــه 

مــکان امنــی منتقــل شــده انــد.

پیــش از ایــن، عبداللــه حــرست، ســخن گوی والــی 

ــب  ــرم، یک شنبه ش ــت مج ــه هف ــود ک ــه ب ــا، گفت پکتی

از   09:00 تــا   07:30 ســاعت  بیــن  جــدی(   22(

ــد. ــرار کــرده  ان ــز ف ــدان گردی زن

ــی  ــان و چگونگ ــت زندانی ــه هوی ــود ک ــزوده ب او اف

فــرار آن هــا، مشــخص نیســت و تحقیقــات در ایــن 

ــت. ــده اس ــاز ش ــورد آغ م

ــا  ــی پکتی ــخن گوی وال ــان و س ــروه طالب ــد گ هرچن

آمــار زندانیــان فــراری را 7 نفــر گفتــه انــد؛ امــا منابــع 

ــر  ــت کم 20 نف ــه دس ــد ک ــرده ان ــد ک ــمی، تأیی غیررس

از زنــدان شــهر گردیــز، فــرار کــرده انــد.

ــان از زندان هــای افغانســتان، موضــوع  ــرار مجرم ف

از  شــاری  نیــز  ایــن  از  پیــش  نیســت؛  تــازه ای 

مجرمــان از زندان هــای بلــخ، کندهــار و رسپــل، فــرار 

کرده انــد.

مجلــس مناینــدگان، در واکنــش بــه بی اعتنایــی رسپرســت 

وزارت صنعــت و تجــارت بــه فراخــوان ایــن مجلــس، بودجــه ی 

ایــن وزارت را بــه حالــت تعلیــق درآورد.

ــه  ــع، ب ــارت و صنای ــت وزارت تج ــدی، رسپرس ــل احم اجم

منظــور پاســخ گویی بــه نشســت روز دوشــنبه )23 جــدی( 

مجلــس مناینــدگان فراخوانــده شــده بــود؛ امــا در این نشســت 

ــه  ــه او مصوب ــت آرا، علی ــا اکرثی ــدگان ب ــد و مناین ــارض نش ح

ــد. ــب کردن تصوی

ــی، رییــس مجلــس مناینــدگان، تأکیــد  میررحــان رحان

ــه  ــران کابین ــا وزی ــه حت ــیده ک ــدی رس ــه ح ــت ب ــرد، وضعی ک

»ایــن  افــزود:  او  منی شــوند.  حــارض  پاســخ گویی  بــرای 

وضعیــت، عواقــب ناگــواری در پــی خواهــد داشــت و مســؤول 

متــام ایــن بی بندوباری هــا حکومــت اســت.«

آقــای رحانــی، پیشــنهاد کــرد کــه مجلــس مناینــدگان، از 

ایــن بــه بعــد، اجمــل احمــدی را بــه عنــوان رسپرســت وزارت 

ــرد  ــاوه ک ــد. او ع ــمیت منی نشناس ــه رس ــارت ب ــت و تج صنع

ــت و  ــرم اس ــرارداد ج ــر ق ــدی، در ه ــای احم ــای آق ــه امض ک

ــود. ــق می ش ــز تعلی ــارت نی ــت و تج ــه ی وزارت صنع بودج

ــد و  ــته ش ــری گذاش ــه رأی گی ــی، ب ــای رحان ــنهاد آق پیش

بــه عنــوان مصوبــه، بــا 131 رأی موافــق، بــه تصویــب رســید.

ــه  ــه، ب ــن مصوب ــه ای ــت ک ــدگان، گف ــس مناین ــس مجل ریی

فرســتاده  ســفارت ها  متــام  و  قضائیــه  اجرائیــه،  قوه هــای 

ــد. ــد ش خواه

پیــش از تصویــب ایــن مصوبــه، شــاری از مناینــدگان 

مجلــس تأکیــد کردنــد کــه رسپرســت وزارت صنعــت و تجــارت، 

نشســت های  بــه  بارهــا  گذشــته،  مــاه  شــش  جریــان  در 

عمومــی و کمیســیون ها فراخوانــده شــده؛ امــا هیچ گاهــی 

حــارض بــه پاســخ گویی نشــده اســت.

رسپرســت وزارت دفــاع، تأکیــد می کنــد کــه نیروهــای 

تلفــات  از  نظامــی،  عملیــات   جریــان  در  بایــد  ارتــش، 

کننــد. جلوگیــری  غیرنظامیــان 

مراســم  در  جــدی(   23( دوشــنبه  روز  خالــد،  اســدالله 

ــظ  ــه حف ــا ب ــت ت ــا خواس ــدو، از آن ه ــای کومان ــت نیروه فراغ

جــان غیرنظامیــان در جریــان عملیــات  نظامــی، توجــه کننــد.

ــن  ــت قوانی ــی و رعای ــات ملک ــری از تلف ــت: »جلوگی او گف

حقــوق بــری، بایــد بــرای نیروهــای ارتــش در اولویــت باشــد. 

حفــظ جــان مــردم و حتــا برخــورد خــوب بــا اســیران جنگــی، 

بــرای نیروهــای دفاعــی و امنیتــی بســیار مهــم اســت.«

ایــن در حالــی اســت کــه تاکنــون بارهــا در جریــان عملیات 

نیروهــای دفاعــی و امنیتــی بــه غیرنظامیــان تلفاتــی وارد شــده 

اســت؛ امــا نهادهــای امنیتــی، همــواره تأکیــد کــرده  انــد کــه 

مقــر اصلــی تلفــات غیرنظامیــان، طالبــان بــوده  انــد.

ــرد،  ــگام ن ــان هن ــه طالب ــد ک ــه ان ــی گفت ــای امنیت نهاده

خانه هــای  از  و  انســانی  ســپر  عنــوان  بــه  غیرنظامیــان  از 

ــه  مســکونی بــه عنــوان ســنگر جنگــی اســتفاده می کننــد و ب

ــات وارد  ــز تلف ــان نی ــه غیرنظامی ــواردی ب ــل، در م ــن دلی همی

می شــود.

ــد  ــد، در بخــش دیگــری از ســخنان خــود، تأکی ــای خال آق

کــرد کــه نیروهــای دفاعــی و امنیتــی، اجــازه نخواهنــد داد کــه 

ــان گفت وگوهــای  دســت آوردهای 18 ســال گذشــته، در جری

صلــح قربانــی شــود.

ــه گفت وگــوی صلــح آماده ایــم،  ــرای هرگون او افــزود: »مــا ب

امــا نیروهــای دفاعــی و امنیتــی کشــور، اجــازه منی دهنــد کــه 

دســت آوردهای ســال های گذشــته قربانــی صلــح شــود.«

بــه دنبــال عملیاتــی زیــر نــام »بختــور« از ســوی 

ارتــش در والیــت فــراه، یــک گمــرک  نیروهــای 

ولســوالی  در  طالــب  هراس افگنــان  بــه  مربــوط 

ــت. ــده اس ــود ش ــوه، ناب ــیب ک ش

ــا نــر  ــاع، روز دوشــنبه )23 جــدی( ب وزارت دف

اعامیــه ای گفتــه اســت کــه هراس افگنــان طالــب 

از ایــن کمــرگ، روزانــه بیــش از 3 میلیــون افغانــی 

می شــدند،  رد  مســیر  ایــن  از  کــه  موترهایــی  از 

اخــاذی می کردنــد.

در اعامیــه آمــده اســت: »در نتیجــه ی عملیــات 

اراضــی  و  ســاحات  کنــون  تــا  فــراه،  در  بختــور 

وســیعی از وجــود هراس افگنــان طالــب آزاد و پــاک 

ــه افــراد ایــن گــروه  شــده و تلفــات ســنگینی نیــز ب

ــت.« ــده اس وارد ش

وزارت دفــاع، افــزوده اســت کــه عملیــات نیروهای 

ارتــش در والیــت فــراه، ادامــه خواهــد داشــت.

والیــت فــراه در غــرب افغانســتان، از والیت هــای 

ــن  ــان در ای ــراد طالب ــت و اف ــن اس ــدت ناام ــه ش ب

گــروه طالبــان  دارنــد.  والیــت حضــور گســرده 

ســال گذشــته بــا حمــات گســرده ی تهاجمــی 

ــقوط  ــرز س ــا م ــراه را ت ــت ف ــا والی ــی، باره و گروه

رســاندند.

ــکا،  ــده ی امری ــاالت متح ــی ای ــت مل ــاور امنی مش

ــی در  ــازان امریکای ــار رسب ــه ش ــد ک ــد می کن تأکی

افغانســتان، حتــا بــدون توافــق بــا گــروه طالبــان نیــز 

کاهــش خواهــد یافــت.

ــا شــبکه ی خــری  ــن، در گفت وگــو ب ــرت اُبرای راب

ترامــپ،  دونالــد  کــه  اســت  گفتــه  ان بی ســی، 

می توانــد در ســال جــاری بــا گــروه طالبــان بــه 

توافــق برســد و حتــا اگــر توافقــی هــم صــورت نگیــرد، 

ــش  ــتان کاه ــی در افغانس ــازان امریکای ــار رسب ش

ــت. ــد یاف خواه

ــدون توافــق،  ــا ب ــق و ی ــا تواف ــزوده اســت: »ب او اف

ــش  ــتان کاه ــی در افغانس ــازان امریکای ــار رسب ش

ــت.« ــد یاف خواه

آقــای اُبرایــن، در پاســخ بــه ایــن پرســش كــه 

ــات  ــش از انتخاب ــان پی ــا طالب ــح ب ــه ی صل توافق نام

ریاســت جمهوری ایــاالت متحــده ی امریــکا امضــا 

خواهــد شــد و یــا خیــر؟ گفتــه اســت: »ایــن موضــوع، 

ــد.« ــاری رخ ده ــال ج ــان س ــد در جری می توان

اســت  گفتــه  امریــکا،  ملــی  امنیــت  مشــاور 

افغانســتان،  دفاعــی  و  امنیتــی  نیروهــای  کــه 

ــن  ــد و از همی ــش داده ان توانایی هــای خــود را افزای

 رو، ایــاالت متحــده ی امریــکا، بــه زودی در موقعیــت 

می گیــرد. قــرار  تصمیم گیــری 

در اوایــل مــاه قــوس ســال جــاری، دونالــد ترامپ، 

رییس جمهــور ایــاالت متحــده ی امریــکا، در ســفر 

غیــر منتظــره ای بــرای نخســتین بــار وارد افغانســتان 

ــش  ــورد کاه ــرام، در م ــی بگ ــگاه نظام ــد و در پای ش

نیروهــای امریکایــی صحبــت کــرد.

آقــای ترامــپ، گفــت کــه امریــکا در حــال کاهــش 

بــه  اســت.  افغانســتان  نظامــی خــود در  حضــور 

در  امریکایــی  نیروهــای  ترامــپ،  آقــای  گفتــه ی 

ــت. ــد یاف ــش خواه ــر کاه ــا 8600 نف ــتان ت افغانس

حــارض،  حــال  در  امریــکا  متحــده ی  ایــاالت 

دســت کم 13 هــزار رسبــاز در افغانســتان دارد و 

ــارزه  ــرم مب ــزار آن، رسگ ــدود 5 ه ــداد، ح ــن تع از ای

ــؤولیت  ــا، مس ــن نیروه ــایر ای ــتند. س ــزم اس ــا تروری ب

آموزش دهــی بــه نیروهــای امنیتــی و دفاعــی افغــان 

ــد. ــده دارن ــه عه را ب

ــه  ــی بارهــا گفت ــن، مقام هــای امریکای پیــش از ای

انــد کــه تعــداد رسبــازان ایــن کشــور در افغانســتان، 

تــا گفت وگوهــای صلــح  اقــل می رســد  بــه حــد 

ــرد. ــان صــورت بگی ــا طالب ــر ب معت

ــتان،  ــی از افغانس ــای خارج ــل نیروه ــروج کام خ

بــرای برقــراری  از رشایــط اصلــی گــروه طالبــان 

و  آتش بــس  برقــراری  هم چنــان،  و  اســت  صلــح 

ــاالت  ــی ای ــط اصل ــز، از رشای ــونت ها نی ــش خش کاه

ادامــه ی گفت وگوهــای  بــرای  امریــکا،  متحــده ی 

ــت. ــان اس ــا طالب ــح ب صل

غنی: مداخله های بیرونی
 در وزارت داخله به صفر برسد

هفت هراس افگن طالب
 از زندان پکتیا فرار کردند

مجلس منایندگان بودجه ی وزارت صنعت
 و تجارت را تعلیق کرد

اسدالله خالد: به حفظ جان غیرنظامیان
در عملیات نظامی توجه شود

گمرگ طالبان
 در فراه نابود شد

رابرت اُبراین: شامر نیروهای امریکایی 
حتا بدون توافق با طالبان کاهش می یابد

اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $
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از چهل سال به این سو، روابط ایاالت متحده و پاکستان در 

نیست  مشخص  هنوز  چه  گر  است.  چرخیده  افغانستان  محور 

تغییر  افغانستان  با  متحده  ایاالت  روابط  زمانی  چه  و  چگونه  که 

می یابد؛ اما امریکا رد پای خود در افغانستان را کم تر می کند و 

پاکستان  آینده خواهد داشت. مهم است  حضور متفاوت تری در 

را  این کشور  متحده  ایاالت  »پیروز« شوند،  اگر طالبان  که  بداند 

می داند. آن  مسؤول 

و  تروریزم  علیه  جنگ  در  پاکستان  ارتش  قربانی های  متام 

نگرانی های امنیتی اش در منطقه، کاما فراموش می شود. پاکستان 

در کنار مهاجران کنونی، با موج میلیونی جدیدی از مهاجران روبه رو 

می شود و جامعه ی جهانی توجه زیادی به این مسأله نخواهد کرد. 

پس باید تأکید کنیم که پاکستان باید روی این که دیگر چه کاری 

مذاکره  میز  به  افغان ها  کشاندن  در  خلیل زاد  تا  بکند  می تواند 

موفق شود، به طور جدی فکر کند. پاکستان باید مطمنئ شود که 

نتیجه ی مذاکرات، یک امارت اسامی به رهری طالبان نیست و 

هیچ دولت جدیدی در افغانستان توسط گروه هایی که هنوز هم النه 

در پاکستان دارند، تضعیف منی شود.

با چنین اوصاف، امریکا در خارج از افغانستان و در پاکستان 

داشته  پاکستان  با  مستقلی  رابطه ی  باید  و  دارد  زیادی  منافع 

با  مان  روابط  مشتقات  از  یکی  رابطه،  این  که  این  نه  باشد؛ 

باشد. دیگر  کشورهای 

به لحاظ جمعیتی، پاکستان پنجمین کشور پرجمعیت دنیا است 

و قرار است تا ده سال دیگر، جمعیت این کشور به 245 میلیون 

نفر برسد. این کشور هم چنان باالترین درصدی جوانان را در جهان 

جوانان  این  بگیرد،  قرار  درستی  مسیر  در  آن ها  انرژی  اگر  دارد. 

می توانند یک سود جمعیتی باشند؛ اما اگر انرژی شان به درستی 

مسیردهی نشود، این موضوع مانند یک مبب  ساعتی خواهد بود.

مردم ساالر  با جمعیت حکومت های  پاکستان هم تراز  جمعیت 

دیگر مانند برازیل، اندونزیا و نایجریا است و ایاالت متحده با هر 

اقتصادی،  امنیتی،  روابط  مردم ساالر،  این حکومت های  از  کدام 

به  رابطه ای  باید  ما  دارد.  ابتکاری  و  آموزشی  فن آوری،  مردمی، 

باشیم. پاکستان داشته  با  اندازه گسرده و عمیق  هان 

هر چند انتقادهای درستی در مورد پاکستان در ایاالت متحده 

وجود دارد؛ اما باید تعامل کامل تری با این کشور داشته باشیم. 

یک تعامل گسرده تر و جامع تر، احتاال پاکستان را ملزم خواهد 

دارد،  جهان  این  در  که  نقشی  به  نسبت  جامع تری  دید  تا  کرد 

کنیم،  نگاه  آن  به  هند  آیینه ی  از  اگر  که  نقشی  باشد؛  داشته 

و  ارتش  بر  نامتناسبی  مترکز  پاکستان  می خورد.  چشم  به  کم تر 

موضوعات دفاعی اش دارد. این کشور 4 درصد از تولید ناخالص 

داخلی اش در سال 2018 را رصف ارتش کرد و برعکس، در سال 

2017 تنها 2.9 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به آموزش 

بود. داده  اختصاص 

پتانسیل پاکستان

پاکستان به لحاظ کشاورزی، می تواند یک آرجانتین یا اوکراین 

دیگر باشد. کشاورزی 20 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را 

تشکیل می دهد و 43 درصد از نیروی کار پاکستان متشکل از افرادی 

است که در بخش کشاورزی کار می کنند. کشاورزی نقش بسیار 

مهمی نیز در صادرات این کشور داشته و 80 درصد آن را تشکیل 

می دهد؛ اما سهم محصوالت کشاورزی، تنها 29-52 درصد از متام 

تولیدات این کشور است و با استفاده ی گسرده تر از تخم های اصاح  

شده و تکنیک های کشاورزی، می تواند بیشر شود.

این  دارد.  نیز  گردش گری  برای  خوبی  پتانسیل  پاکستان 

تاریخی و مذهبِی قابل توجه  باستانی،  بناهای  به داشنت  کشور 

است.  معروف  ]الهور[  جامع  مسجد  َمدشاهی،  مسجد  مانند 

پارک  و  »هونزه«  دره ی  مانند  عظیمی  طبیعی  زیبایی  کشور  این 

یکی  امر سفر،  در  پاکستان  حال،  این  با  دارد.  »دیوسایی«  ملی 

 ،2017 سال  در  است.  جنوبی  آسیای  در  ضعیف  کشورهای  از 

حالی  در  کردند،  بازدید  پاکستان  از  نفر  میلیون   1.7 به  نزدیک 

برای  نفر  و 4.2 میلیون  برای رسیانکا 2.3 میلیون  این رقم  که 

فوق العاده ای  آغاز  الکرونیکی  روادید  برنامه ی  معرفی  بود.  اردن 

باید  بیشری  کارهای  اما  بود؛  گردش گری  درهای  کردن  باز  در 

بگیرد. صورت 

پاکستان پتانسیل خوبی در انرژی آبی دارد؛ اما تنها یک دهم 

از پتانسیل 60.000 مگاواتی اش را توسعه داده است. اگر از این 

منبع به خوبی استفاده می شد، می توانست نقش بزرگی در حل 

مشکل کم بود برق در پاکستان و سطح منطقه داشته باشد.

یک رابطه ی دوباره شکل دهی شده با پاکستان چطور به نظر 

رسید؟ خواهد 

شده  شکل دهی  دوباره  رابطه ی  یک  متحده،  ایاالت  طرف  از 

نیازمند مجموعه ی بزرگ تر و گسرده تری از سهام داران منطقه ای 

باید  که  مشکلی  چشم  به  را  پاکستان  صورت،  این  در  است. 

بر  یک  و  فرصت  یک  کشور  این  بلکه  دید،  نخواهیم  شود،  حل 

بود. خواهد  جنوبی  آسیای  در  اقتصادی 

اکرث اعضای کنگره که در پاکستان منفعتی داشتند – به ویژه 

این،  بر  بنا  اند؛  کرده  رها  را  سیاست   – نظامی  روابط  از  خارج 

ایتاف جدیدی در کنگره باید شکل بگیرد. این رابطه ]پاکستان و 

ایاالت متحده[ با ناامیدی ها، اتهام ها، ترس و بی اعتادی مسموم 

شده است.

رابطه بسیار مهم است.  این  نیز در دوباره شکل دادن  آموزش 

برنامه های تبادله ی دانش آموزان در بهبود روابط میان دو کشور 

مفید است. سال 2016، آخرین سالی که از آن آمار داریم، شار 

می خواندند،  متحده درس  ایاالت  در  که  پاکستانی  دانش آموزان 

8.5 درصد رشد کرد که معادل به 11.000 دانش آموز پاکستانی 

بود. این رقم نصف 22.000 دانش آموزی است که در چین درس 

می خوانند.

خارجی اش  کمک های  برنامه ی  در  باید  متحده  ایاالت 

کاملش  پتانسیل  به  رسیدن  در  پاکستان  از  و  کرده  نظر  تجدید 

از گفت وگوهای غیررسمی اخیر، می توان چنین  پشتیبانی کند. 

خارج«  در  خصوصی  رسمایه گذاری  »رشکت  که  گرفت  نتیجه 

و  متحده«  ایاالت  بین املللی  توسعه ی  مالی  »رشکت  اکنون  و 

مأموریتی  است  سال ها  متحده،  ایاالت  واردات  و  صادرات  بانک 

تغییر کند. کمک های  باید  اوضاع  این  اند.  نداشته  پاکستان  در 

ماحظه ای  قابل  کاهش  چالش ها،  درنظرداشت  با  مان  خارجی 

داشته و پایین تر از سطحی است که به آن نیاز داریم. ایجاد یک 

از  باید  اما  بکشد؛  دهه طول  یک  تا  است  ممکن  رابطه ی جدید 

همین اکنون دست به کار شد. در سال های اخیر، ایاالت متحده 

بیشر  است.  داشته  پاکستان  با  نظامی ای  حد  از  بیش  رابطه ی 

کسانی که اطاعات خوبی در مورد پاکستان دارند، در جامعه ی 

متحده  ایاالت  اوصاف،  این  با  می کنند.  کار  ارتش  یا  اطاعاتی 

دهد.  افزایش  را  پاکستان  ارتش  با  مان  نظامی  آموزش های  باید 

ارتش پاکستان دیگر عاقه ای به کودتا ندارد. ما از دخالت دادن 

ارتش مان در پاکستان سود زیادی می بریم؛ کشوری که قطعات 

نظامی و آموزش های امریکا را تحسین می کند. با این حال نیاز 

به حفظ توازن نیز داریم. از دهه ی 90 تا سال 2001، یک نسل 

از ارتشی های پاکستانی و امریکایی، به دلیل روابط ضعیف ]دو 

سود  به  نه  این  و  کنند  ایجاد  قوی ای  روابط  نتوانستند  کشور[، 

ایاالت متحده. به سود  نه  و  بود  پاکستان 

برای  جا  کوتاه،  وقفه ی  یک  از  پس  که  است  این  خوب  خر 

افرسان جوان ارتش پاکستان در آموزش های نظامی و بین املللی 

حد  از  بیش  پاکستان  با  ما  رابطه ی  چه  گر  شد.  خواهد  خالی 

نظامی است؛ اما ایاالت متحده باید آموزش های نظامی را بیشر 

شبیه  پاکستان  و  متحده  ایاالت  روابط  مجدد  شکل دهی  کند. 

یک جاده ی دوطرفه است و ایاالت متحده باید آن طرف جاده که 

مربوطش می شود را پاک نگه داشته و کمک هایش را ادامه دهد.

از  نامطلوبی  برندهای  اندونزیا،  و  کلمبیا  پیش،  سال  بیست 

کشورها بودند و رسمایه گذاران و گردش گران، نگاه دیگری به این 

دو کشور داشتند. کاما ممکن است که پاکستان طی یک دهه، 

سیاسی  اراده ی  پاکستان  جدید  نسبتا  دولت  باشد.  مثبتی  برند 

دارد تا تغییرات مثبتی پدید آورد و از گروه های افراطِی خشن و 

بود  ]پاکستان[  پیشین  دولت های  از  بسیاری  برچسب  که  فساد 

بگیرد. فاصله 

بدون افغانستان، پاکستان و امریکا باید به دنبال مبنای 
جدیدی برای روابط شان باشند
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