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گزارش روز

یادداشت روز

جامعهاقتصاد

گزارش روزگفت وگو

ــتین بار،  ــرای نخس ــح، ب ــور صل ــت در ام وزارت دول

نشســت های تــازه ی خــود را بــا سیاســیون افغانســتان 

آغــاز کــرد. ســام رحیمــی، وزیــر دولــت در امــور صلح، 

طــی دو روز گذشــته بــا شــاری از سیاســیون از جمله 

محمدیونــس قانونــی، عضــو حــزب جمعیــت اســامی 

و عبدالــرب رســول ســیاف، رییــس شــورای حراســت 

ــی در  ــای رحیم ــرد. آق ــدار ک ــتان دی ــات افغانس و ثب

ــه او  ــته ک ــود نوش ــوک خ ــی فیس ب ــه ی اجتاع صفح

ــوری  ــم ف ــون خت ــی، پیرام ــس قانون ــا یون ــدار ب در دی

ــد کــرده و  ــزی در افغانســتان تأکی خشــونت و خون ری

در راســتای مــوارد تأثیرگــذار...

دهــه ی  را  کابــل  نــود  دهــه ی  بتــوان  شــاید 

کــه  دهــه ای  نامیــد؛  کافه گــردی  یــا  کافــه داری 

در  متفــاوت  برندهــای  بــا  گوناگــون  کافه هــای 

ــرای  ــده و پذی ــاد ش ــل، ایج ــهر کاب ــف ش ــاط مختل نق

ــل  ــی در پ ــا نگاه ــت. ب ــل اس ــاطالبان کاب ــل پس نس

ــل، بیــش از هــر  ــه ی چهــار در غــرب کاب رسخ  و کارت

جلــب  را  عابــران  توجــه  کافه رســتورانت ها  چیــزی 

می کنــد کــه دخــران و پــران زیــادی روزانــه بــه 

ــرم و رسد  ــیدنی های گ ــواع نوش ــیدن ان ــه ی نوش بهان

و خوردنی هــای فســت فودی، بــه ایــن کافه هــا رس 

می دهنــد... فرمایــش  چیــزی  می زننــد؛ 

علی نظری  

)شاعر و منتقد(

زیــاد  قــدر  آن  افغانســتانی  انســان  مشــکات 

اســت کــه هیــچ تصویــری، غم انگیــز و شــاد موجــب 

غلیــان احساســی در کســی منی شــود؛ انــگار همــه 

ــزی شــبیه زندگــی در حــال  ــرودار چی مســخ و درگی

ــه« شــدن باشــند. زندگــی در کابــل مــرا همیشــه  »لِ

 )Modern Times( »بــه یــاد فیلــم »عــر جدیــد

ــه ماشــینی  ــرد کــه اعــراض ب چارلــی چاپلیــن می ب

شــدن زندگــی، تفکــر و ابــزار دانســته شــدن انســان 

ــود را  ــوم خ ــان مفه ــانیت انس ــا انس ــا این ج ــود؛ ام ب

ــت.  ــت داده اس از دس

آلودگی صوتی و زیست محیطی...

انتخابــات، روز یک شــنبه  کمیســیون مســتقل 

)اول جــدی( دو مــاه و ۲۴ روز پــس از برگــزاری 

ابتدایــی  نتیجــه ی  ریاســت جمهوری،  انتخابــات 

را اعــام کــرد کــه بــر اســاس آن، محمــدارشف 

آرا  درصــد   ۵۰٫۶۴ دســت آوردن  بــه  بــا  غنــی، 

ــد  ــام ش ــات اع ــی انتخاب ــه ی ابتدای ــده ی نتیج برن

بــه  بــا  عبداللــه  عبداللــه  ترتیــب  همیــن  بــه  و 

دســت آوردن ۳۹٫۵۲ درصــد آرا در رده ی دوم قــرار 

گرفــت.

ــده ای  ــای نیام ــه روزه ــت و ب ــته اس ــره نشس ــو پنج  جل

ــت  ــه دس ــون را ب ــت میکروف ــرار اس ــه ق ــد ک ــر می کن فک

روز  یــک   ۱۳۹۶ حــوت   ۱۸ شــود.  خربنــگار  و  بگیــرد 

ــل متــام روزهــای دیگــر؛  ــرای ســمیرا، مث ــود ب ــی ب معمول

امــا هیــچ چیــز را منی شــود پیش بینــی کــرد. چیــزی کــه 

زندگــی را اشــتهاآور می کنــد...

وزارت دفــاع، اعــام کــرده اســت کــه در نتیجــه ی 

گندمــک  روســتای  کومانــدو،  نیروهــای  عملیــات 

ولســوالی شــیرزاد والیــت ننگرهــار از کنــرل طالبــان 

بیــرون شــده اســت.

در خربنامــه ای کــه روز جمعــه )۴ دلــو( از ســوی ایــن 

وزارت بــه نــر رســیده...

ویژه ی صلح

مســؤوالن محلــی در والیــت کندهــار می گوینــد کــه 

جــرال بســم الله وزیــری، رییــس ســتاد ارتــش، بــه منظــور 

ــوالی  ــاله در ولس ــر ۱۲س ــک دخ ــوز ی ــل مرم ــی قت بررس

شــاه ولی کــوت والیــت کندهــار، بــه ایــن والیــت ســفر کــرده 

اســت. 

در خربنامه ای که پس  از چاشت...

در  دولــت  وزارت  رسپرســت  رحیمــی،  عبدالســام 

ــرات  ــان در مذاک ــور زن ــه حض ــد ک ــح، می گوی ــور صل ام

ــچ  ــان در هی ــدون زن ــت ب ــت و حکوم ــح رضوری اس صل

منی کنــد.  رشکــت  مذاکــره ای 

آقــای رحیمــی کــه در نشســت هاهنگــی صــدای واحــد 

ــت گذاری... ــان درسیاس زن

روستای گندمک ولسوالی شیرزاد ننگرهار 
از کنرتل طالبان بیرون شد

رییس ستاد ارتش برای بررسی قتل یک دخرت 12ساله 
به کندهار رفت

حضور زنان در مذاکرات صلح 
رضوری است

صلح بیاید
 ما کودکان نگران نیامدن پدران  مان به خانه نیستیم

بازشامری 5هزار محل رأی دهی
 تاکنون آغاز نشده است

سواد کافی برای نقد کردن و ظرفیت 
الزم برای نقد شدن را نداریم

ساخت شهرک های 
رهایشی- صنعتی قالین

کافه سیار؛ قهوه ی گرم 
در زمستان رسد کابل

تاکسی نوشت؛
بحث های اجتامعی، فرهنگی و سیاسی

کمیسیون های انتخاباتی به 
جای مالمت یک دیگر نتیجه ی 

انتخابات را اعالم کنند
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دولت افغانستان، مذاکرات صلح 
امریکا و طالبان را »سبوتاژ« می کند
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برای  صلح،  امور  در  دولت  وزارت 

را  خود  تازه ی  نشست های  نخستین بار، 

سام  کرد.  آغاز  افغانستان  سیاسیون  با 

امور صلح، طی  وزیر دولت در  رحیمی، 

سیاسیون  از  شاری  با  گذشته  روز  دو 

اسامی  جمعیت  حزب  عضو  قانونی،  محمدیونس  جمله  از 

ثبات  و  حراست  شورای  رییس  سیاف،  رسول  عبدالرب  و 

اجتاعی  در صفحه ی  آقای رحیمی  کرد.  دیدار  افغانستان 

قانونی،  یونس  با  دیدار  در  او  که  نوشته  خود  فیس بوک 

پیرامون ختم فوری خشونت و خون ریزی در افغانستان تأکید 

پایدار  صلح  استقرار  بر  تأثیرگذار  موارد  راستای  در  و  کرده 

در کشور تبادل نظر کرده است. در یک دیدار دیگر با آقای 

سیاف، وزیر دولت در امور صلح بیان کرده که در خصوص 

ابعاد مختلف روند صلح گفت وگو کرده و پیرامون انکشافات 

است. داده  معلومات  سیاف،  آقای  به  مذاکرات  روند  اخیر 

این  که هدف از این دیدارها چیست، آیا وزارت دولت در 

امور صلح به دنبال تشکیل اجاع داخلی در روند مذاکرات 

است و یا هم به دنبال این است تا حایت سیاسیون را در 

جهت مذاکرات دولت محور به دست آورد؛ هنوز جزئیات این 

با  کابل  صبح  روزنامه ی  است.  نشده  داده  بیرون  دیدارها 

متاس های زیادی تاش کرد تا دیدگاه مسؤوالن این وزارت را 

بگیرد؛ اما مسؤوالن این وزارت حارض به پاسخ گویی نشدند.

تاش های دولت افغانستان برای گرفنت مدیریت مذاکرات 

این  صدای  بدین سو،  روز  دو  از  است.  شده  جدی  صلح 

تاش ها از هر تریبونی بلند می شود. از وزارت صلح گرفته تا 

ارگ ریاست جمهوری و این صداها با اشراک رییس جمهور 

در نشست مجمع اقتصاد سویس در سطح جامعه ی جهانی 

بلند شده است. دولت افغانستان با این  که همواره در عقب 

امریکا  متحده ی  ایاالت  صلح  مذاکرات  بسته ی  درهای 

صداها،  این  بلندسازی  با  اما  داشت؛  قرار  طالبان،  گروه  و 

دیده می شود که توافق امریکا و طالبان بدون درنظرداشت 

دولت افغانستان برای رهربان سیاسی این کشور قابل تحمل 

نیست. اکنون رهربان افغانستان به ویژه محمدارشف غنی، 

علیه  مخالف  سنگر  یک  از  او   همراه  تیم  و  رییس جمهور 

این  از  پیش  هرچند،  کردند.  بلند  قد  مذاکرات  این  برایند 

اختاف حکومت افغانستان و ایاالت متحده بر رس مذاکرات 

صلح در حد گان استوار بود؛ اما به تازگی »امرالله صالح« 

به ریاست محمدارشف  انتخاباتی دولت ساز  معاون دسته ی 

گفته  او  است.  برداشته  اختافات  این  عمق  از  پرده  غنی، 

افغانستان  از منافع  است که هیچ دولت خارجی منی تواند 

در مذاکرات صلح با طالبان منایندگی کند یا توافقی را بر 

افغان ها تحمیل کند. آقای صالح، روز پنج شنبه )۳ دلو( در 

نشست انستیتوت مطالعات جنگ و صلح با سخنان درشت، 

از طریق  باید  گروه طالبان  با  مذاکره  نوع  هر  که  کرد  بیان 

تیم  ترکیب  دلیل  همین  »به  شود.  رد  یا  تأیید  جرگه  لویه 

مذاکره کننده ی طرف افغانستان با این گروه اهمیتی ندارد.«

ظاهرا، اجاس مجمع جهانی اقتصاد در سویس، فرصتی 

شد تا دولت افغانستان ناگفته های خود را در مذاکرات صلح 

سویس  در  غنی  رییس جمهور  کند.  بیان  طالبان  و  امریکا 

طی  بین املللی  رسانه های  و  جهانی  مختلف  جناح های  با 

صلح  پروسه ی  از  متواتر  شکل  به  مختلفی،  نشست های 

افکار جهانی  در  را  و عمل کرد طالبان  زد  افغانستان سخن 

مورد محاکمه قرار داد و در سطح داخل افغانستان، معاون 

ایاالت  از  مستقیم  غیر  شکل  به  صالح،  آقای  او،  انتخاباتی 

متحده ی امریکا انتقاد کرد. این همه نشان می دهد که پس 

قبال  در  را  خاموشی  و  سکوت  افغانستان  حکومت  این،  از 

نخواهد کرد. قبول  و طالبان،  امریکا  تعامل 

مجلس  اعضای  از  شاری  موضوع،  این  به  پیوند  در 

منایندگان می گویند، در مذاکراتی که دولت افغانستان در 

برنامه های  و  طرح  هم  یا  و  باشد  نداشته  اساسی  نقش  آن 

قطعا  نشود،  گرفته  نظر  در  مذاکرات  این  در  دولت  صلح 

شود. منجر  افغانستان  دایمی  ثبات  به  منی تواند 

سیدظاهر مرور، عضو مجلس منایندگان، می گوید که 

بی گناه  مردم  هزاران  خون  در  طالبان  گروه  رهربان  دست 

ختم  و  هم دیگر پذیری  به  اعتنایی  هیچ  و  است  آغشته 

حساس  رشایط  در  بنابراین،  ندارند؛  افغانستان  در  جنگ 

موجود، ایجاب می کند که محوریت مذاکرات صلح به دولت 

طالبان،  با  مردم  از  به منایندگی  تا  واگذار شود  افغانستان 

شود. مذاکره  وارد 

با  امریکا  مذاکره ی  از  منایندگان  مجلس  عضو  این 

از  افغانستان  انتقاد کرد که به حاشیه راندن دولت  طالبان 

این مذاکرات، یک اشتباه بود و در عین حال، بزرگ منایی 

ماحظات  درنظرداشت  بدون  کوچک  گروه  یک  با  توافق  و 

نیست. افغانستان  نفع  به  دولت، 

با  طالبان،  طالبان  گروه  پیشین  اعضای  از  شاری  اما 

در  می گویند،  افغانستان،  دولت  موضع گیری های  از  انتقاد 

رشایطی  که مذاکرات صلح امریکا و طالبان در حال نهایی 

را »سبوتاژ« می کند. روند  این  اما دولت کابل  شدن است؛ 

که  می کند  بیان  طالبان،  پیشین  عضو  ماسیداکربآغا، 

چالش  به  را  مذاکرات  روند  افغانستان،  دولت  موقف گیری 

می کشد که این امر، به خیر و منافع مردم افغانستان آسیب 

از  افغانستان  دولت  که  می گوید  هم چنان  او،  می رساند. 

به  باید  با طالبان  مذاکره  و موضوع  بیرون شود  یکه تازی ها 

حکومت  میان  مردم  میانجی گری،  با  تا  شود  واگذار  ملت 

به  مسأله  این  عمده ی  بخش  که  کنند  وساطت  طالبان  و 

دهد. انجام  را  کار  این  و  دارد  تعلق  افغانستان  حکومت 

اطاعات این عضو پیشین طالبان نشان می دهد که روند 

و طالبان در قطر در مسیر مثبت در  امریکایی ها  مذاکرات 

تا  اما آهسته و کُند؛ زیرا طالبان تاش دارند  حرکت است؛ 

عین حال،  در  و  نشود  معامله  افغانستان  مردم  با رسنوشت 

امریکایی ها هم در دور یازدهم مذاکرات بر این امر متمرکز 

شده اند که اگر از افغانستان خارج شوند، با رسنوشت خروج 

نیروهای شوروی سابق مواجه نشوند.

رییس جمهور  غنی،  محمدارشف  حال،  همین  در 

جهانی  مجمع  اجاس  نشست  حاشیه ی  در  افغانستان، 

اقتصاد در شهر داووس سویس، با شار زیادی از بازی گران 

افغانستان  صلح  مذاکرات  پیرامون  بین املللی  سیاست 

رییس جمهورغنی  دیدار  در  است.  کرده  گفت وگو  و  دیدار 

حایت  کشور  این  دولت  آملان،  صدراعظم  مرکل،  انگا  با 

مذاکرات  روند  در  افغانستان  دولت  تاش های  از  را  خود 

باید  افغانستان  دولت  که  کرد  تأکید  و  کرده  اعام  صلح 

شامل روند مذاکرات شود. صدر اعظم آملان در حالی که از 

رییس جمهور غنی به یک سفر رسمی دعوت کرد، خاطرنشان 

کرد که آملان عاقه مند میزبانی مذاکرات بین االفغانی است.

حضور  تلویزیونی  برنامه ی  یک  در  غنی  رییس جمهور 

خامته  سیاسی  راه  از  باید  جنگ ها  »متام  گفت:  او  یافت. 

پیدا کنند و ما باید راه سیاسی برای این جنگ پیدا کنیم. 

خرب خوب این است که جنگ جویان صفوف طالبان از جنگ 

خسته  اند. افرادی که در دوحه نشسته  اند، همر چهارم یا 

پنجم خود را می گیرند و از زندگی  شان لذت می برند. آن ها 

به رسمایه گذاری شده  اند.« تبدیل 

انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون 

مــاه  دو  جــدی(  )اول  یک شــنبه  روز 

انتخابــات  برگــزاری  از  پــس  روز   ۲۴ و 

ابتدایــی  نتیجــه ی  ریاســت جمهوری، 

آن،  اســاس  بــر  کــه  کــرد  اعــام  را 

ــت آوردن  ــه دس ــا ب ــی، ب ــدارشف غن محم

۵۰٫۶۴ درصــد آرا برنــده ی نتیجــه ی ابتدایــی انتخابــات 

ــه  ــا ب ــه ب ــه عبدالل ــب عبدالل ــن ترتی ــه همی ــد و ب ــام ش اع

ــت. ــرار گرف ــد آرا در رده ی دوم ق ــت آوردن ۳۹٫۵۲ درص دس

انتخابــات  ابتدایــی  نتیجــه ی  اعــام  از  پــس   

رونــد  انتخاباتــی  ریاســت جمهوری، کمیســیون شــکایات 

ثبــت شــکایت از ســوی تیم هــای معــرض را آغــاز کــرد 

ــوی  ــوز، از س ــا هن ــده ت ــکایت های ثبت ش ــرین ش ــه بیش ک

تکت هــای انتخاباتــی محمــدارشف غنــی، عبداللــه عبداللــه 

اســت.  بــوده   حکمتیــار  گلب الدیــن  و 

والیتــی  و  مرکــزی  دفاتــر  تحلیــل  و  تجزیــه  از  پــس 

انتخاباتــی،  شــکایات های  بــه  رســیدگی  کمیســیون 

جــدی(   ۲۴( سه شــنبه  روز  کمیســیون  ایــن  مســؤوالن 

فیصلــه کردنــد کــه آرای بیــش از پنــج هــزار محــل رأی دهــی، 

بازشــاری شــوند. بایــد دوبــاره 

کمیســیون شــکایات  فیصلــه ی  از  روز  ده  کــه  اکنــون 

انتخابــات بــه خاطــر بازشــاری آرای بیــش از پنــچ هــزار 

محــل رأی دهــی وقــت گذشــته؛ امــا کمیســیون انتخابــات تــا 

کنــون رونــد بازشــاری آرا را آغــاز نکــرده اســت. عبدالعزیــز 

ابراهیمــی، ســخن گوی ایــن کمیســیون، روز جمعــه )۴دلــو( 

ــت  ــس از درخواس ــه پ ــت ک ــل گف ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ب

کمیســیون شــکایات مبنــی بــر بازشــاری بیــش از پنج هــزار 

محــل رأی دهــی، تیــم تخنیکــی ایــن کمیســیون بــه تجزیــه و 

تحلیــل آغــاز کــرده اســت.

نواقــض  برخــی  دلیــل  بــه  افــزود،  ابراهیمــی  آقــای 

تخنیکــی و عــدم ارســال نتیجــه ی اســتناف خواهی تــا کنــون 

ــت. ــرده اس ــاز نک ــاری آرا را آغ ــات بازش ــیون انتخاب کمیس

ســخن گوی کمیســیون انتخابــات می گویــد کــه آن هــا 

یــک مکتــوب یازده  فقــره ای بــه کمیســیون شــکایات فرســتاده 

انــد؛ امــا تــا کنــون جوابــی از ســوی ایــن کمیســیون دریافــت 

نکــرده انــد.

بــه گفتــه ی عزیــز ابراهیمــی، کمیســیون انتخابــات آمــاده 

اســت پــس از دریافــت جــواب مکتــوب از ســوی کمیســیون 

رســیدگی بــه شــکایات انتخاباتــی، بازشــاری آرا را آغاز کند. 

ــه ی  در همیــن حــال، چمن شــاه اعتــادی، رییــس دبیرخان

بــه  انتخاباتــی،  شــکایت های  بــه  رســیدگی  کمیســیون 

ــنبه  ــود پنج ش ــرار ب ــه ق ــد ک ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب روزنام

ــود؛  ــات داده ش ــیون انتخاب ــوب کمیس ــواب مکت ــو( ج )۳دل

ایــن کمیســیون،  بــه دلیــل ماحظــات کمیشــران  امــا 

ــت. ــاده اس ــر افت ــه تأخی ــتادن آن ب فرس

ــروز  ــکایات ام ــیون ش ــه کمیس ــزود ک ــادی اف ــای اعت آق

را  انتخابــات  شــنبه )۴دلــو( جــواب مکتــوب کمیســیون 

شــود.  آغــاز  آرا  بازشــاری  زودتــر  تــا هرچــه  می فرســتد 

»مکتــوب آمــاده شــده اســت، فقــط نظــر نهایــی کمیشــران 

نظــر  مــا  ســاعت  اولیــن  در  شــنبه  روز  کــه  بــود  رشط 

کمیشــران را خواهیــم گرفــت و جــواب مکتــوب کمیســیون 

انتخابــات را ارســال خواهیــم کــرد و در روزهــای آینــده رونــد 

ــد.« ــد ش ــاز خواه ــاری آغ بازش

تــا  انتخابــات  کمیســیون  می رفــت،  انتظــار  هرچنــد 

ــی را  ــل رأی ده ــزار مح ــش از ۵ه ــاری آرای بی ــون بازش کن

ــد آغــاز نشــده اســت.  ــا کنــون ایــن رون آغــاز می کــرد؛ امــا ت

آغــاز نشــدن بازشــاری آرا و وقت کشــی کمیســیون های 

انتخاباتــی نگرانی هــای زیــادی را بــه همــراه داشــته اســت. 

کــه  انــد  بــاور  ایــن  بــه  انتخابــات  ناظــر  نهادهــای 

عــدم تطبیــق فیصلــه ی کمیســیون شــکایات انتخاباتــی 

ــدم  ــل و ع ــزار مح ــش از ۵ه ــاره ی بی ــاری دوب ــرای بازش ب

ــت.  ــده اس ــیون نگران کنن ــن دو کمیس ــان ای ــی می هاهنگ

بــه روزنامــه ی  یوســف رشــید، رییــس اجرایــی فیفــا، 

صبــح کابــل می گویــد کــه مــردم افغانســتان، خواهــان یــک 

ــا و در  ــق فیصله ه ــمت تطبی ــن در قس ــح و روش ــر واض تصوی

ــه شــکایت های اســتینافی از ســوی  عیــن حــال رســیدگی ب

ــتند. ــات اس ــکایات انتخاب ــیون ش کمیس

آقــای رشــید گفــت: »مــا از کمیســیون مســتقل انتخابــات 

می خواهیــم، اگــر کــدام مشــکل بســیار جــدی وجــود نــدارد 

ــاد آن را کان  ــد، زی ــن مشــکات خامتــه یاب و می خواهــد ای

ــی  ــه ی نهای ــا نتیج ــد ت ــکاری کنن ــوض آن هم ــه ع ــد ب نکنن

ــر اعــام شــود.« ــات ریاســت جمهوری هــر چــه زودت انتخاب

کمیســیون  ســوی  از  کــه  ارقامــی  و  »آمــار  افــزود:  او 

ــا  ــت؛ ام ــوب اس ــیده خ ــر رس ــه ن ــی، ب ــکایات انتخابات ش

کافــی نیســت. بــرای ایــن کــه مــردم منی داننــد، پنــچ هــزاز 

ــود،  ــاری ش ــاره بازش ــد دوب ــه بای ــی ک ــد محل ــه صد و چن س

چــه تعــداد شــان دوبــاره مــورد اســتیناف خواهی صــورت 

دارد.« وجــود  رسش  استیناف ســازی  چقــدر  و  می گیــرد 

ــار  ــاخنت ب ــع س ــه راج ــرد ک ــد ک ــا تأکی ــاد فیف ــس نه ریی

مامتــی و مســؤولیت از یــک طــرف بــه طــرف دیگــر راه  حــل 

نیســت و بــه جــای آن بایــد هــر دو کمیســیون مســؤولیت های 

خــود را در روشــنی قانــون عملــی کننــد. 

یوســف رشــید گفــت: »بــه دیــدگاه مــن، این هــا بــه عمــد 

ــک  ــردم ی ــا م ــد ت ــق کنن ــی را خل ــن فضای ــد، چنی می خواهن

تصویــر واضــح و خــوب از ایــن وضعیــت نداشــته باشــند و هــر 

ــم  ــود ک ــی را از رس خ ــار مامت ــد ب ــیون می خواهن دو کمیس

ــا را  ــا بحث ه ــد هفته ه ــیون می خواهن ــر دو کمیس ــد. ه کنن

ــا ایــن قضیــه هــم هاننــد قضیــه ی افــرادی  ادامــه دهنــد ت

ــد کــه  ــم انتخاباتــی شــده بودن ــه تخلــف و جرای کــه متهــم ب

حــال هیــچ معلــوم نیســت و در بــاد فراموشــی رفتــه انــد؛ ایــن 

ــه فراموشــی  ــد ب ــد روز بع ــه  چن ــد آن قضی ــه هــم هانن قضی

ــد.« ــد ش ــن خواه ــود و دف ــپرده می ش س

فیفــا از کمیســیون های انتخاباتــی می خواهــد تــا هــر 

چــه زودتــر یــک تصویــر واضــح را در مــورد بازشــاری و 

تفتیــش بیــش از پنج هــزار محــل بــه مــردم و رســانه ها ارائــه 

ــد.  دهن

ــیون  ــی کمیس ــه تازگ ــه ب ــت ک ــی اس ــه  در حال ــن هم ای

بــه  رســیدگی  رونــد  انتخاباتــی  شــکایات  بــه  رســیدگی 

ــت  ــرار اس ــت. ق ــرده اس ــاز ک ــتینافی را آغ ــکایت های اس ش

پــس از فیصلــه ی کمیســیون رســیدگی بــه شــکایت های 

انتخاباتــی، نتیجــه ی نهایــی انتخابــات ریاســت جمهوری 

ــود. ــام ش اع

انتخابــات،  زمان بنــدی  جــدول  بنیــاد  بــر  هرچنــد   

کمیســیون رســیدگی بــه شــکایات انتخاباتــی هفــت روز 

ــه شــکایت های انتخاباتــی نامــزدان  ــا ب دیگــر فرصــت دارد ت

رســیدگی کنــد؛ امــا بــا توجــه بــه مشــکاتی کــه وجــود دارد، 

انتظارهــا ایــن اســت کــه نتیجــه ی نهایــی انتخابــات بــاز هــم 

ــر مواجــه خواهــد شــد. ــه تأخی ب
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روی  توافــق  بــرای  نگرانــی  از  غیــر  بــه 

ــا »آتش بــس«، حفــظ  دیدگاه های»کاهــش خشــونت « و ی

ــا،  ــوق اقلیت ه ــته، حق ــه گذش ــت ب ــدم بازگش ــام، ع نظ

زنــان در  و حقــوق  ارزش هــا، حضــور  از  پــاس داری  و 

از  یکــی  افغانســتان،  اجتاعــی  و  سیاســی  آینــده ی 

نگرانی هــای اساســی در گفت وگوهــای صلــح اســت.

باوجــودی کــه بیــن حکومــت و گفت وگوکننــدگان 

و شــکاف های جــدی ای  اختاف هــا  قطــر،  در  صلــح 

وجــود دارد، وزارت حکومــت در امــور صلــح، تاش هایــش 

»عبدالســام  کــه  طــوری  اســت؛  داده  افزایــش  را 

رحیمــی«، گفتــه اســت کــه حکومــت بــدون حضــور زنــان 

ــه  ــر هم ــن ب ــد. ای ــد ش ــح نخواه ــای صل وارد گفت وگوه

واضــح اســت کــه مــردم افغانســتان از جنــگ خســته 

ــتیتوت  ــه انس ــوری ک ــتند، ط ــح اس ــان صل ــده و خواه ش

مطالعــات جنــگ و صلــح می گویــد، هشــتاد درصــد 

ــی  ــق سیاس ــیر تواف ــگ از مس ــان جن ــان پای ــردم خواه م

اســتند کــه بیشــر زنــان خواهــان صلــح و بازگشــت 

ــد. ــور ان ــه کش ــش ب آرام

نظرســنجی نشــان داده اســت، نیــم مــردم افغانســتان 

کــه زنــان هــم در بیــن شــان هســتند، بــه صداقــت 

بــا  خلیــل زاد(  )زملــی  امریکایــی  گفت وگوکننــدگان 

طالبــان بــرای تســهیل مذاکره هــای صلــح، بــاور ندارنــد. 

و  نیســت  عــام  مــردم  مختــص  کــه  بی اعتــادی ای 

»امراللــه صالــح« معــاون تیــم انتخاباتــی دولت ســاز نیــز 

در ایــن دســته قــرار می گیــرد؛ چــون او گفتــه اســت، 

ــان از منافــع افغانســتان  ــا طالب خارجی هــا در مذاکــره ب

منی کننــد. منایندگــی 

حرف هایــی کــه ضمــن آشــکار کــردن اختاف هــا، 

نشــان از رساســیمگی و ترســی دارد کــه سیاســت مداران 

افغانســتان از گفت وگوهــای صلــح دارنــد. نگرانــی آن 

ــا طالبــان، تــوازن  اســت کــه در صــورت توافــق امریــکا ب

ــرود و مســیر گفت وگوهــای  ــن ب ــوا در افغانســتان از بی ق

صلــح از آن چــه مــردم و حکومــت دوســت دارنــد بــه طرف 

ــد. ــیر بده ــر مس ــان تغیی ــی طالب ــت های قطع خواس

ــد، از آن جــا کــه جنــگ افغانســتان  بســیاری معتقدن

ــا  ــوده و چــرخ آن ب ــی نب ــگ صــد در صــد داخل ــک جن ی

دخالت هــای آشــکار و پنهــان خارجــی و بین املللــی 

توافــق  دارای  بایــد  نیــز  آن  صلــح  اســت،  چرخیــده 

بین املللــی و ضانــت جهانــی باشــد. هرچنــد آقــای 

صالــح مدعــی اســت چــه امریــکا بخواهــد و یــا نخواهــد 

ــان  ــوق زن ــام و حق ــا، نظ ــتان از ارزش ه ــت افغانس حکوم

ــاس داری خواهــد کــرد؛ امــا هــر کســی  ایــن رسزمیــن پ

ــه دوام  ــد ک ــد، می دان ــنا باش ــتان آش ــائل افغانس ــا مس ب

کــه  کشــورهایی  و  بین املللــی  تروریســم  بــا  جنــگ 

و  می کننــد  تجهیــز  را  تروریســت ها  اســت  دهه هــا 

خواهــان ســقوط دامئــی افغانســتان اســتند، بســیار 

ــد  ــخت خواه ــدازه س ــش از ان ــل بی ــد اق ــا ح ــوار و ی دش

ــود. ب

رشایــط طــوری اســت کــه موافقــان و مخالفــان صلــح 

ــدادی پیشــنهاد  ــد؛ تع ــد دســته تقســیم شــده ان ــه چن ب

کاهــش خشــونت ها از ســوی طالبــان را گامــی بــرای 

ــس و  ــرای آتش ب ــق ب ــاز تواف ــدی و زمینه س ــه ی بع مرحل

صلــح می داننــد، برخــی فقــط آتش بــس را قبــول دارنــد 

ــا  ــد ت ــاش می کنن ــوم ت ــنت راه س ــرای یاف ــته ای ب و دس

مســیر گفت وگوهــای بین االفغانــی همــوار شــود.

حکومــت افغانســتان همیشــه تأکیــد کــرده اســت 

کــه طــرح کاهــش خشــونت، ضانــت اجرایــی نداشــته و 

پذیرفته شــدنی نیســت؛ امــا مخالفــان حکومــت معتقدنــد 

ــا در  ــرد ت ــنده ک ــن بس ــه ای ــد ب ــه بای ــن مرحل ــه در ای ک

مرحلــه ی بعــدی و پــس از توافــق امریــکا و طالبــان 

ــید. ــس رس ــک آتش ب ــه ی ــوان ب بت

وقتــی رسان کشــورهای دخیــل در بحــران افغانســتان 

ــا  ــی اروپ ــاد راه ــی اقتص ــع جهان ــت در مجم ــرای رشک ب

شــدند، همــه در بــاره ی گفت وگوهــای صلــح افغانســتان 

ســخن گفتنــد. 

ــل  ــگ را راه ح ــی جن ــتان در حال ــت وزیر پاکس نخس

ــه  ــور همیش ــن کش ــه ای ــت ک ــتان ندانس ــران افغانس بح

بــا  بــوده و  آتش بیــار معرکــه ی جنــگ در افغانســتان 

کمــک بــه گروه هــای تروریســتی و دســته هایی کــه کمــر 

ــاش  ــواره در ت ــد، هم ــته ان ــتان بس ــودی افغانس ــه ناب ب

ــوده  ــرای تســلیم شــدن افغانســتان از مســیر نظامــی ب ب

اســت. ایــن کشــور و کشــورهای دیگــر منطقــه بودنــد کــه 

ــای گروه هــای تروریســتی را در افغانســتان  ســال ها بقای

بــا متــام تــوان مالــی و نظامــی تجهیــز کردنــد تــا آن هــا 

هــر روز بیــش از گذشــته ســازوبرگ بزرگ تــر و مجهــز 

بــه  از دســته های چریکــی  و  باشــند  جنگــی داشــته 

ــر  ــده و در براب ــدل ش ــد ب ــی و قدرت من ــای نظام گروه ه

مــردم و حکومــت افغانســتان بیاســتند؛ مــردم افغانســتان 

بــه  و  ویــران  را  عام املنفعــه  تأسیســات  بکشــند،  را 

ــد. ــه کنن ــن حمل ــن رسزمی ــی ای ــای آبادان بنیان ه

ــدازه ای  ــه ان ــل ب ــت، در داخ ــی آن اس ــکل اساس مش

کــه بایــد، سیاســت مــداران مــا از گذشــته درس نگرفتــه 

ــوق  ــل حق ــی مث ــاس داری از ارزش های ــن پ ــا ضم ــد ت ان

ــح شــوند. ــه صــورت درســت وارد مســأله ی صل ــان، ب زن

کمیسیون های انتخاباتی به جای مالمت یک دیگر 
نتیجه ی انتخابات را اعالم کنند

سراسیمگی و ترس از 
گفت وگوهای صلح

اکرم رسا

عضو پیشین طالبان: دولت افغانستان، مذاکرات 
صلح امریکا و طالبان را »سبوتاژ« می کند

سیدمهدی حسینی

این  که هدف از این دیدارها چیست، آیا 

وزارت دولت در امور صلح به دنبال یک 

تشکیل اجامع داخلی در روند مذاکرات 

تا  است  این  دنبال  به  هم  یا  و  است 

حامیت سیاسیون را در جهت مذاکرات 

دولت محور به دست آورد؛ هنوز جزئیات 

است.  نشده  داده  بیرون  دیدارها  این 

روزنامه ی صبح کابل با متاس های زیادی 

تالش کرد تا دیدگاه مسؤوالن این وزارت 

را بگیرد؛ اما مسؤوالن این وزارت حارض 

نشدند. پاسخ گویی  به 

اکنون که ده روز از فیصله ی کمیسیون شکایات انتخاباتی به خاطر بازشامری آرای بیش از پنچ هزار محل رأی دهی وقت گذشته؛ اما کمیسیون انتخابات 

تا کنون روند بازشامری آرا را آغاز نکرده است. عبدالعزیز ابراهیمی، سخن گوی این کمیسیون، روز جمعه )4دلو( به روزنامه ی صبح کابل گفت که پس از 

درخواست کمیسیون شکایات مبنی بر بازشامری بیش از پنج هزار محل رأی دهی، تیم تخنیکی این کمیسیون به تجزیه و تحلیل آغاز کرده است.
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آن  افغانســتانی  انســان  مشــکات 

قــدر زیــاد اســت کــه هیــچ تصویــری، 

غلیــان  موجــب  شــاد  و  غم انگیــز 

احساســی در کســی منی شــود؛ انــگار 

ــبیه  ــزی ش ــرودار چی ــخ و درگی ــه مس هم

ــرا  ــل م ــی در کاب ــند. زندگ ــدن باش ــه« ش ــال »لِ ــی در ح زندگ

 )Modern Times( »همیشــه بــه یــاد فیلــم »عــر جدیــد

ــدن  ــه ماشــینی ش ــراض ب چارلــی چاپلیــن می بــرد کــه اع

زندگــی، تفکــر و ابــزار دانســته شــدن انســان بــود؛ امــا این جــا 

انســانیت انســان مفهــوم خــود را از دســت داده اســت. 

آلودگی هایــش  کــه  زیســت محیطی  و  صوتــی  آلودگــی 

کامــا وارد چرخــه ی زندگــی شــده اســت، دیگــر بــرای کســی 

مهــم نیســت، گــوش هیــچ کســی منی توانــد صــدای »جیــک 

ــده ی  ــای کرکنن ــوه صداه ــان انب ــده را از می ــک پرن ــک« ی جی

ــطح  ــه س ــت ک ــال ها اس ــنود. س ــا بش ــارن موتره ــی و ه زندگ

آب هــای زیرزمینــی کابــل پاییــن مــی رود، ســال ها اســت کــه 

کانال هــای  آب  آشــامیدنی بــا مجــرای چاهــای »ســپتیک« 

ــه  ــی ب ــم ربط ــه می نویس ــا را ک ــت. این ه ــه اس ــم آمیخت در ه

ــوار و  ــرای برف هــای رس دی ــا دمل ب ــد؛ ام ــروز ندارن موضــوع ام

کوچه هــا می ســوزد؛ کوچه هایــی کــه ســطحش را 

یــخ و خاکســر و هوایــش را رسب گرفتــه اســت. پــس 

ــار  ــه تلنب ــش را در کوچ ــایه، برف های ــه همس از آن  ک

تاکســی ها  مهــان  بنــد شــد،  موتــرم  راه  و  کــرد 

ــا  ــدت ب ــن م ــدم. در ای ــهر ش ــی ش ــای لین و موتره

رو بــه رو  زیــادی  چیزهــای  و  ادبیــات  داســتان ها، 

ــد  ــادم می آی ــد. ی ــب بودن ــدام جال ــر ک ــه ه ــدم ک ش

ــات و  ــه روی ادبی ــتیم ک ــتادی داش ــگاه اس در دانش

ــت،  ــود و می گف ــاس ب ــی ها حس ــو در تاکس گفت وگ

ــای دیگــری اســت.  ــگار دنی آن جــا ان

جدیــد  ژانــر  یــک  تاکسی نوشــت  روزهــا  ایــن 

نوشــتاری در مطبوعــات اســت و در کشــورهای دیگــر 

ــد! نویســندگان »تاکسی نوشــت « هــای زیبایــی دارن

در گذشــته های دور کــه موتــر کــم بــود و راننــده 

بــودن، امتیــاز ویــژه بــه حســاب می آمــد، اصطاحــی 

ــی  ــت؛ یعن ــورده اس ــن« آب خ ــی در »گیل ــه فان ــود ک ــج ب رای

نبایــد از او انتظــار رفتــار مناســب داشــت. حــاال هرچنــد 

ایــن رویــه بــا هجــوم موترهــای دســت چندم و عمومــا تصــادم 

کــرده ی جاپانــی و زیــاد شــدن راننده هــا تغییــر کــرده اســت؛ 

امــا حــد اقــل راننده هــای لینــی و تاکســی های داخل شــهری 

ــد،  ــی ندارن ــه ی خوب ــی میان ــت و کم روی ــا خجال ــل، ب در کاب

ــهر  ــن ش ــون از دل ای ــند؛ چ ــته باش ــم داش ــد ه ــتش نبای راس

ــا »کَل  ــد نفقــه ی عیــال و اوالد خــود را ب خاکــی و دود زده، بای

کَل« کــردن بــا مــردم گوناگــون، عصبانــی، ناراحــت، گنگــس، 

شــاکی و شــاید خوش حــال، از رسک هــای کابــل بــه رس ســفره 

ــه باقــی  ــا، ایده آل گرایــی و حوصل ــرای رؤی ــد کــه جایــی ب بربن

منی گــذارد. 

معمــوال خــرب، شــایعه، نگرانــی، طنــز، تحلیــل و برخوردهای 

جالبــی را می تــوان در همیــن موترهــا و تاکســی ها دیــد و 

شــنید. گفت وگوهــای متفــاوت و متنــوع بیــن افــراد مختلــف، 

بــه شــکلی کــه انــگار تاکســی نبــض جامعــه ی شــهری باشــد. 

یکــی از جامعه شناســان روزی گفتــه بــود؛ راننــدگان تاکســی، 

شــاخک های حســاس شــهر انــد و عمومــا خــود را برخــوردار از 

دانــش عامیانــه می داننــد کــه ایــن موضــوع، موجــب اعتــاد 

ــان می شــود. ــه نفــس در آن ب

جامعــه ی  مؤلفه هــای  از  سیاســت زدگی،  کــه  آن جــا  از 

ــاختارمند  ــای س ــیه ی حوزه ه ــت، در حاش ــگ اس ــس از جن پ

ــه   ــد، مجموع ــش کــه از مراکــز علمــی و آکادمیــک می آین دان

ــه  ــردم ب ــوده ی م ــان ت ــز در می ــی نی ــر تخصص ــای غی گزاره ه

وجــود می آیــد کــه هــان دانــش عامیانــه اســت؛ دانشــی کــه 

روش منــد و علمــی نیســت؛ بــل کــه تجربــی و در خــال روزگار 

بــه دســت می آیــد. روشــی کــه در جامعــه حتــا هواخــواه 

بیشــر دارد و مقولــه ی »تجربــه، پــدر علــم اســت« نیــز از 

همیــن برداشــت رسچشــمه می گیــرد.

ــه،  ــن داری عامیان ــه، دی ــاد عامیان ــه اقتص ــت ک ــن اس همی

طبابــت عامیانــه و جامعه شناســی عامیانــه بــه وجــود می آیــد؛ 

رویکــردی کــه در دوره ی مــدرن عزلت نشــین؛ امــا پســت مدرن 

موجــب بازگشــت آن بــه مــنت جامعــه شــد.

رویکردهــای  و  مــدرن  دنیــای  بــا  کــه  افغانســتان  در 

عامیانــه  دانش هــای  دارد،  فاصلــه  کامــا  پســت مدرن 

ــر از  ــت و بیش ــوده اس ــوده ب ــل ت ــری و عم ــای تصمیم گی مبن

دارد. کاربــرد  آکادمیــک  دانش هــای 

وضعیــت سیاســی و کشــمکش های طوالنــی در افغانســتان 

ــا وجــود نیامــدن تخصــص، همــه ی  ســبب شــده اســت کــه ب

و  باشــند  زمینه هــا  متــام  در  کارشناســی  مدعــی  مــردم 

بــه دلیــل آن کــه هــر کســی در تاکســی حــس می کنــد، 

هویت هــای رســمی اش پنهــان اســت، ســعی می کنــد تــا 

ــد.  ــروز ده ــی اش را ب ــوِد واقع خ

افغانســتان،  در  اجتاعــی  و  اتنیکــی  تنــوع  دلیــل  بــه 

زندگــی مــا معمــوال دو روی متفــاوت دارد؛ یکــی آشــکار و یکــی 

ــری از  ــمی تصوی ــز رس ــود در مراک ــب می ش ــه موج ــان ک پنه

خــود مــان ارائــه کنیــم کــه از شــخصیت واقعــی مــا دور باشــد؛ 

ــط  ــک محی ــراد در ی ــه اف ــت ک ــی اس ــی از دالیل ــز یک ــن نی ای

اتفاقــی و در داخــل تاکســی، حرف هــای واقعــی دل شــان 

ــه  ــه ب را بزننــد؛ مثــا چنــد روز پیــش وقتــی از قلعــه ی فتح الل

طــرف مرکــز شــهر کابــل می آمدیــم، بحــث جالبــی بیــن راننــده 

و کســی کــه از کنــدز آمــده بــود و جــزو نظامیــان دوره ی داکــر 

ــد و  ــود، ایجــاد شــد؛ او همــه را از دم تیــغ گذران ــه ب نجیب الل

ــا امــروز  ــن زمــام داران م گفــت کــه پــس از آن دوران، فقیرتری

ــه  ــی ک ــد؛ در حال ــل دارن ــزل در کاب ــد من ــه و بلن ــل خان چه

شــا منی توانیــد خانــه و جــای داد داکــر نجیــب و... را پیــدا 

کنیــد.

ــد در  ــی منی توانن ــه دالیل ــه ب ــرادی ک ــردم اف ــاس ک احس

جاهــای دیگــر اظهــار نظــر رصیــح داشــته باشــند، در تاکســی 

ــه  ــر، هرچ ــط آزادت ــراد و محی ــناخت از اف ــدم ش ــل ع ــه دلی ب

دل شــان خواســت می گوینــد و ایــن موجــب می شــود کــه 

ــت  ــذاب و باکیفی ــهرها ج ــی در ش ــای درون تاکس گفت وگوه

ــوس،  ــم نف ــه تراک ــن هم ــا ای ــل ب ــل کاب ــهری مث ــد. در ش باش

امــکان ایــن کــه در داخــل تاکســی مــا یک دیگــر را بشناســیم 

و یــا دوبــاره در جایــی هم دیگــر را ببینیــم، بســیار کــم اســت و 

چنیــن اســت کــه ســفره ی دل  مــان را بــاز و بحــث می کنیــم؛ 

ــتند  ــده و رسرسی نیس ــا بی فای ــیار وقت ه ــه بس ــی ک بحث های

کــه  گفت وگوهایــی  انــد؛  برخــوردار  زیــادی  اهمیــت  از  و 

وابســته بــه جنســیت و طبقــه ی اجتاعــی نیــز اســت. گاهــی 

تنهــا راننــده ی تاکســی می گویــد و دیگــران گــوش می دهنــد، 

گــو آن کــه حوصلــه و انگیــزه ای بــرای رشکــت در بحــث را 

نداشــته باشــد، گاهــی گفت وگــو میــان راننــده و کســی اســت 

کــه در چوکــی پیــش رو نشســته اســت و گاهــی موضــوع آن 

قــدر جــذاب اســت کــه متــام افــراد وارد ماجــرا می شــوند. در 

ــه  ــه ی فتح الل ــی از قلع ــده ی تاکس ــن رانن ــه بی ــی ک گفت وگوی

تــا رس زیرزمینــی اتفــاق افتــاد، در نخســت بحــث بیــن دو نفــر 

بــود کــه بعدهــا بــه همــه  رسایــت کــرد. 

رو بــه روی رسک دوازده ی قلعــه ی فتح اللــه، تاکســی ای 

نفــر در چوکــی پشــت رس  بــود، مــا ســه  منتظــر مســافر 

نشســتیم، راننــده بیــرون بــود و صــدا مــی زد: »شــار َرو، عاجــل 

َرو« کــه یکــی بــا لنگــی و لبــاس وطنــی آمــد و در چوکــی پیــش 

رو نشســت. او بــه راننــده کــه هنــوز بیــرون بــود و صــدا مــی زد، 

»یــک نفــر شــار، یــک نفــر شــار« اشــاره کــرد کــه حرکــت کنــد؛ 

راننــده بــه گــان ایــن کــه ایــن آدم، کرایــه ی دو نفــر را حســاب 

می کنــد، موتــرش را روشــن کــرد کــه مســافر لنگــی دار گفــت: 

»چــه صــدا زده رایــی اســتی یــک نفــر شــار؟ او یــک نفــره کجــا 

ــده  ــی؟« رانن ــون کار می کن ــاف قان ــرا خ ــه؟ چ ــانی؟ ه می ش

نگاهــی بــه رس و وضــع طــرف انداخــت و گفــت: »اگــر خــاف 

قانــون کار کنــم، چــی می شــه؟« مســافر گفــت، همیــن کارهــا 

ــد،  ــاهی می کنن ــا پادش ــا رس م ــام دنی ــاال مت ــه ح ــم ک را کردی

او، گفــت: »اگــر خــاف قانــون کار کنــی، مــه منی مانومیــت، 

پــس مــن چــه کاره  ام؟ چوکــی پیــش روی بــرای یــک نفــر 

اســت، نــه دو نفــر، اگــر در جوازســیرت شــش نفــر نوشــته بــود، 

مــن بــه جــای دو نفــر کرایــه ی ســه نفــر را حســاب می کنــم.« 

ــت.  ــر می رف ــاال و باالت ــه ب ــر لحظ ــده ه ــافر و رانن ــدای مس ص

ــا  ــن اص ــخ داد: »م ــده پاس ــن، رانن ــت ک ــت حرک ــافر گف مس

شــار منــی رم« مســافر بــا لحــن آمرانــه گفــت: »تــو مــرا بــه شــار 

ــر  ــت!« ه ــن می برمی ــی م ــری؛ یعن ــم می ب ــوب ه ــری، خ می ب

ــر  ــن منتظ ــه م ــد ک ــگاه می کردن ــر ن ــرف یک دیگ ــان ط دو چن

ــد؟ ــا مشــت اول را کــدام یکــی می زن ــودم، ســیلی ی ب

مجبــور شــدم دخالــت کنــم، بــه راننــده گفتــم، اســتاد شــا 

کــه راننــده ی تاکســی اســتید، بایــد حوصلــه داشــته باشــید؛ 

ــدر،  ــی بی ــت، »ن ــد. او گف ــم آدم رسوکار داری ــر رق ــا ه ــون ب چ

ــرو،  ــه ب ــته و می گ ــر شیش ــای دو نف ــه، ج ــی آدم زور می گ این

او بیســت روپــه را کــی  میتــه؟ هــا!« مســافر پیــش روی گفــت، 

ــو! ــت ک ــم حرک می گ

راننده گفت: »دستت خاص، منی رم.«

ــه را  ــو حرکــت کــن، حــاال آن بیســت روپ ــم: »اســتاد ت گفت

ــث  ــرد، بح ــت ک ــده حرک ــر.« رانن ــه خی ــم، ب ــم می کنی ــک رق ی

و تُــن صــدای ایــن دو هــر لحظــه باالتــر می رفــت، راننــده 

ناگهــان فرمــان موتــر را رهــا، زنجیــرک کورتــی اش را بــاز کــرد و 

رو بــه مســافر گفــت، »ایــن دل مــن اگــر زنجیــرک می داشــت، 

ــت  ــه مصیب ــش چق ــدی داخل ــا می دی ــدوم ت ــاز می ک ــت ب بری

اســت! مــا نــان زن و اوالد خــوده چی قســمی پیــدا می کنیــم!«

نزدیــک تصــادم کــرده بــود، گفتــم: »اســتاد جــان آرام 

بــاش لطفــا، گــپ اگــر ۲۰ افغانــی اســت، حلــش می کنیــم.« 

خاصــه بحــث ایــن دو از کرایــه بــه سیاســت، خیانــت و دزدی 

مقام هــای حکومتــی کشــید. مســافر گفــت، ضعیف تریــن 

سیاســت مداراِن پــس از حکومــت »نجیــب« حــاال ده هــا خانــه، 

ملــک و بلندمنــزل دارنــد، خانــه ی نجیــب کجاســت؟ از فانــی 

ــی کجاینــد؟ و فان

ــان از  ــد، ناگه ــرف باش ــن ح ــر ای ــه منتظ ــگار ک ــده ان رانن

دروازه ی دوســتی وارد شــد و گفــت، »ولــه راســت میگــی؛ همــه 

ــه ای  ــک میده بچ ــتی، ی ــکل نداش ــه بایس ــو ک ــد. ت ــان دزدن ش

ــدی؟« ــا ک ــارگاه« ره از کج »آرگاه و ب

و  باختــه  رنــگ  جنجال هــا  رفتیــم،  پیــش  چــه  هــر 

ــه راننــده  دوســتی ها بیشــر شــد، مســافر پیــش رو خطــاب ب

ازمــو  نفــره حســاب می کنــوم،  کــرای دو  »اینالــی  گفــت: 

بدماشــی ات خوشــم آمــد ولــه.« راننــده خندیــد و گفــت: »نــه 

بدماشــی کــدام اســت، مــا هــم ولــه گرفتاریــم!« مســافر پیــش 

رو در بیــن راه پیــاده شــد و پیــش از پیــاده شــدن کارت هویــت 

خــود را بــه راننــده نشــان داد و گفــت: »مــن از دوران نجیــب 

در نظــام و حــاال هــم دگــروال نظــام فعلــی اســتم؛ امــا دمل بــه 

حــال وطنــم می ســوزد.« راننــده موتــرش را کنــار جــاده توقــف 

داد و مــا بــا یک دیگــر حتــا شــاره ی تلفــن رد و بــدل کردیــم. 

ــر  ــته اگ ــان بس ــردن ت ــت: »گ ــد، گف ــی دور می ش ــافر وقت مس

کنــدز آمدیــد بــه مــن زنــگ نزنیــد!« او رفــت و مــا بــرای چنــد 

ــود. ــم، او کــه مــرد جالبــی ب ــه دنبالــش دیدی ثانیــه ای ب

ــا  ــاز گفت وگوه ــه ی آغ ــی ها نقط ــل تاکس ــه در داخ همیش

ایجــاد  زمینــه ی  کــه  اســت  ناچیــز  و  جزئــی  اتفــاق  یــک 

یــک بحــث می شــود. ایــن بحث هــا ممکــن اســت، پایــان 

رضایت بخــش نداشــته باشــد و شــاید هــم مثــل گفت وگوهــای 

ــه لحــاظ  ــه می شــود ب ــم شــود. گفت ــک دوســتی خت ــه ی ــا ب م

ــوند؛  ــو می ش ــان وارد گفت وگ ــر از زن ــردان بیش ــیتی، م جنس

افــراد میان ســال عمومــا اعتــاد بــه نفــس و یــا انگیــزه ی 

بیشــری بــرای مشــارکت در بحث هــای داخــل تاکســی دارنــد 

ــده و  ــا ش ــن فض ــد وارد ای ــت ندارن ــوال دوس ــا معم و جوان تره

ترجیــح می دهنــد رس شــان بــه گوشــی  موبایــل و یــا چیزهــای 

دیگــر گــرم باشــد.

ــه  ــؤوالن بلندرتب ــه مس ــت ک ــن اس ــم ای ــر ه ــأله ی دیگ مس

ــوار  ــر روزی س ــا اگ ــد؛ ام ــتفاده می کنن ــی اس ــر از تاکس کم ت

تاکســی هــم شــوند، ســعی می کننــد، ُدم بــه تلــه نــداده 

تاکســی معمــوال  باشــند. گفت وگوهــای داخــل  و ســاکت 

ــت. ــه اس ــن جامع ــه پایی ــط ب ــای متوس ــه الیه ه ــوط ب مرب

ــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه تاکســی  مــن آن روز ب

یــک محیــط غیــر رســمی اســت کــه مجــال صحبــت 

صادقانــه را بــرای همــه فراهــم می کنــد و افــراد 

را  دارنــد  دل  در  کــه  چیزهایــی  دارنــد،  دوســت 

گفت وگوهــا  کــه  اســت  همیــن  بــرای  بگوینــد. 

هرچــه رســمی باشــد، نادرســت و دروغ اســت؛ در 

افغانســتان رســم اســت کــه می گوینــد ســخن گویان 

ــد. ــاد بگوین ــد دروغ زی ــور ان مجب

ــز  گفت وگوهــای داخــل تاکســی و کیفیــت آن نی

وابســته بــه رشایــط و ســطح آگاهــی افــراد در جامعــه 

ــا دغدغــه ی  اســت، هــر چیــزی کــه موضــوع روز و ی

ــرای  فکــری مــردم باشــد، بیشــر بحــث می شــود. ب

ــی  ــوع اصل ــید، موض ــرده باش ــت ک ــر دق ــن، اگ همی

ــوط  ــل، مرب اکــر بحث هــای داخــل تاکســی در کاب

ــه سیاســت، مشــکات زندگــی و معیشــیتی مــردم  ب

اســت. برخــی معتقدنــد کــه ایــن بحــث و جدل هــا شــاخص و 

یــا نشــان دهنده ی وضعیــت ســامت و یــا ناســامل بــودن روان 

اجتاعــی مــردم نیــز اســت کــه آیــا بــا هــم حــرف می زننــد یــا 

ســاعت ها ســکوت می کننــد؟

مســیر  یــک  در  همیشــه  تاکســی  درون  بحث هــای 

مشــخص و روی یــک روال منظــم پیــش منــی رود، بســیاری از 

بحث هــا از یــک جایــی رشوع و بــه جایــی کــه اصــا تصــورش 

از  کــه  مــا  گفت وگــوی  مثــل  می شــود؛  ختــم  نکنــی  را 

زورگویــی و قانون مــداری رشوع شــد، بــه مشــکات زندگــی و 

فســاد در حکومت هــا رســید و در آخــر بــه دوســتی انجامیــد.

ــان را از  ــای ش ــوال داده ه ــهری معم ــل ش ــای داخ راننده ه

ــل و  ــان را کام ــای ش ــد، برخی ه ــت می کنن ــافران دریاف مس

ــدی  ــال چن ــور مث ــه ط ــد. ب ــذف می کنن ــم ح ــدادی را ه تع

پیــش گفت وگویــی بیــن مــن و یــک راننــده ی تاکســی اتفــاق 

ــک زن  ــق ی ــرد موف ــر م ــت رس ه ــت، پش ــورا گف ــاد و او ف افت

خــوب اســت و کســانی کــه موفــق انــد، حتــا زن خــوب 

دارنــد. می خواســتم ازش بپرســم، کــه تعریفــش از ایــن جملــه 

ــد؛  ــرف را می زن ــن ح ــی ای ــه مبنای ــت و روی چ ــا چیس دقیق

چــون مــن افــراد موفــق و نــام دار بســیاری را می شناســم کــه 

زنــان عــادی و بســیار کم ســواد دارنــد کــه حتــا کارهــای خانــه 

ــه  ــدم ک ــا فهمی ــد؛ ام ــت منی توانن ــتی مدیری ــه درس ــز ب را نی

ــد. ــه مــن می گوی ــن را از کســی شــنیده اســت و حــاال ب او ای

فهــم  حــوزه ی  دانش منــدان  را  تاکســی  راننــدگان 

نفــوذ کام می داننــد کــه رضیــب  اجتاعــی در زمینــه ی 

نفــوذ کام شــان بســیار بــاال اســت؛ چــون مبنــای عمــل 

تــوده ی مــردم برداشــت های عامیانــه ی خــود شــان اســت نــه 

ــم آن  ــه و فه ــت عامیان ــه. سیاس ــگان جامع ــه ی نخب ــر هم نظ

ــرای  ــت و ب ــرده اس ــون گس ــل گوناگ ــه دالی ــتان ب در افغانس

ــراد  ــتان  اف ــت جمهوری افغانس ــر دوره ی ریاس ــن، در ه همی

ــردم،  ــانه ها و م ــرای رس ــه ب ــد ک ــزد می کنن ــود را نام ــام خ ع

فهــم  ایــن هــان  اســتند؛  مایــه ی خنــده  و  شــبیه طنــز 

ــد بحث هــای داخــل تاکســی  توده هــا از سیاســت اســت. بای

را جــدی گرفــت و نبایــد آن را فقــط در دایــره ی افــراد صاحــب 

ــن  ــرد؛ ای ــدود ک ــت مح ــب در حکوم ــب منص ــدرت و صاح ق

گفت وگوهــا در هــر مــوردی کــه باشــند، برخواســته و واقعــی 

از بیــن مــردم انــد. حکومتــی بــه نظــرم موفــق اســت کــه بــه 

حــرف و درد دل مــردم گــوش دهــد و نــگاه تحقیرآمیــز از بــاال 

ــد. ــته باش ــردم نداش ــه م ــن ب ــه پایی ب

کــه  اســت  عامیانــه  رفتارهــای  و  جامعه شناســی  ایــن 

ــای  ــا و ناهنجاری ه ــه چالش ه ــر ب ــز دیگ ــر چی ــه ه ــبت ب نس

جامعــه نزدیــک اســت، نــه آن چیــزی کــه یــک بی خــرب از درد، 

ــوک  ــا در فیس ب ــد ی ــانه ها می گوی ــیری در رس از روی شکم س

ــر  ــاب به ــک قص ــه را ی ــام جامع ــد. درد ع ــر می نویس و تویی

از آن زمــام داری می فهمــد کــه وقتــی مــردم از گرســنگی 

ــد  ــج« منی خورن ــیر برن ــا »ش ــرا این ه ــت چ ــد، می گف می مردن

ــد. ــان ندارن وقتــی ن

گفت وگوهــای داخــل تاکســی یــا در درون یــک دکان و 

ــه  ــت ک ــراد اس ــه ی اف ــل تجرب ــا حاص ــر وقت ه ــازه، بیش مغ

هرچنــد ممکــن اســت، بــه صــورت درســت و مرتــب کنــار هــم 

چیــده نشــده باشــند؛ امــا واقعیت هــای زیــادی در درون 

ــد. دارن

تاکســی ها،  آزاد  و  غیرکنرلــی  فضــای  دلیــل  بــه 

روایت هایــی  می شــود؛  رشوع  آن جــا  از  ســیاه  روایت هــای 

کــه معطــوف بــه یــک معضــل بــزرگ اجتاعــی و رسآغــاز 

یــک اعــراض جــدی زیرپوســتی در شــهرهای بــزرگ اســت. 

ــار و  ــام عی ــنده، کاس مت ــک نویس ــرای ی ــه ب ــی ک بحث های

رایــگان بــرای دیــدن، آموخــنت و یــا جرقــه ی یــک نوشــته نیــز 

ــت. اس
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ــا  ــه داری ی ــه ی کاف ــل را ده ــود کاب ــه ی ن ــوان ده ــاید بت ش

بــا  گوناگــون  کافه هــای  کــه  دهــه ای  نامیــد؛  کافه گــردی 

برندهــای متفــاوت در نقــاط مختلــف شــهر کابــل، ایجــاد 

ــی  ــا نگاه ــت. ب ــل اس ــاطالبان کاب ــل پس ــرای نس ــده و پذی ش

ــر  ــش از ه ــل، بی ــرب کاب ــار در غ ــه ی چه ــل رسخ  و کارت در پ

چیــزی کافه رســتورانت ها توجــه عابــران را جلــب می کنــد کــه 

دخــران و پــران زیــادی روزانــه بــه بهانــه ی نوشــیدن انــواع 

ــه  ــت فودی، ب ــای فس ــرم و رسد و خوردنی ه ــیدنی های گ نوش

ــد و دل  ــش می دهن ــزی فرمای ــد؛ چی ــا رس می زنن ــن کافه ه ای

ــا خســتگی و کســالت شــان را  ــا هــم حــرف می زننــد ت ســیر ب

در کــرده باشــند؛ در ایــن میــان امــا کافه هــای ســیار، پدیــده ی 

تــازه ای اســت کــه طــی چنــد ســال اخیــر در کابــل رواج یافتــه 

و برخــی از رسمایه گــذاران کوچــک، بــا ســاخنت کافه هــای 

ــل، تجــارت جدیــدی را در  کوچــک ســیار در خیابان هــای کاب

ایــن شــهر بــه راه انداختــه انــد.

کافه ســیار، یکــی از ایــن برندهــا اســت کــه جرجیــس 

ــه  ــی آن را راه انداخت ــا بودجــه ی ۳۵۰۰۰۰ افغان پارســیبان، ب

اســت؛ ایــن کافه هــای کوچــک ســیار، میزبــان مهانانــی 

گــرم  قهــوه  نوشــیدن  بــا  را  زمســتان  رسمــای  کــه  اســت 

ــل،  ــهر کاب ــی ش ــای مختلف ــیار، در بخش ه ــد. کافه س می کنن

برابــر  قیمــت چنــد  بــه  و  دارد  )کراچــی( ســیار  کیوســک 

کــه  ســلیم  می دهــد.  قهــوه  کافه رســتوارنت ها  از  پایین تــر 

ــار  ــده و کن ــی خری ــه قیمــت ۵۰ افغان ــوه را ب ــک گیــاس قه ی

ــد  ــت، می گوی ــیدن آن اس ــال نوش ــل رسخ در ح ــی پ چهارراه

کــه هــم ارزان اســت و هــم کیفیــت خــوب دارد. »د کافــه یــک 

ــه، از  ــم منیش ــاس ه ــم ای گی ــه نی ــرد ک ــوه ی خ ــاس قه گی

صــد تــا تــا دوصــد افغانــی اســت؛ پنجــاه روپــه اش قهــوه باشــه 

آدم.«  ر حســاب می کنــن رس  کافــه  کــرای  یک ونیــم صــد 

ســلیم دانشــجوی یکــی از دانشــگاه خصوصــی اســت و هــر از 

گاهــی کــه تنهایــی یــا بــا دوســتانش از پــل رسخ می گذرنــد، 

ــد،  ــدم می زن ــه ق ــی ک ــرد و در حال ــوه می گی ــاس قه ــک گی ی

را می نوشــد. قهــوه اش 

ــه از ۲۰  ــد ک ــت؛ می گوی ــوه اس ــنده ی قه ــه فروش ــاد ک می

تــا ۱۰۰ افغانــی قهــوه دارد و معمــوال مشــریانش قهــوه ی 

فروشــندگان  از  یکــی  میــاد،  می خرنــد.  ۵۰افغانیگــی 

کافه ســیار اســت کــه در حوالــی کارتــه ی چهــار تا پــل رسخ دور 

ــا پانــزده صــد افغانــی فــروش  ــه یــک هــزار ت می زنــد. او، روزان

دارد کــه از آن ۳۰ درصــد حق الزحمــه می گیــرد و باقــی را بــه 

مســؤول کافه ســیار می دهــد. او، ســاعت هفت ونیــم صبــح، 

ــا شــش شــام،  ــان می کشــاند و ت ــه خیاب ــه ی ســیارش را ب کاف

ــد. ــو می ده ــوه ی داغ کاپوچین ــریانش ق ــه مش ب

جرجیــس پارســیبان، کســی کــه طــرح ســاخت کافه ســیار 

را ریختــه اســت، می گویــد کــه در نقــاط مختلــف شــهر کابــل، 

۲۰ کافــه ی ســیار دارد کــه بــرای مشــریان فقــط قهــوه توزیــع 

در  ایــن  از  پیــش  کــه  ایــن رسمایه گــذار جــوان  می کنــد. 

ــود  ــده ب ــازار ش ــیار وارد ب ــه  ی س ــا دو کاف ــته، ب ــتان گذش زمس

کــه در زمســتان امســال توانســته اســت ۲۰ کافــه ی ســیار بــه 

بــازار بــربد.

دروازه ی  در  کافه ســیار  دیگــر  فروشــنده ی  حمیــد، 

ــه  ــه ب ــد روزان ــت. حمی ــتاده اس ــل ایس ــگاه کاب ــی دانش جنوب

دانشــجویانی کــه میــل نوشــیدن قهــوه دارنــد، کاپوچینــو 

و اسپرســو می دهــد. می گویــد کــه روزانــه تــا پانــزده صــد 

افغانــی یــا بیشــر درآمــد دارد کــه از آن ۳۰ درصــد بــه خــودش 

می رســد. مصــارف قهــوه و امکانــات آن بــه دوش مســؤول 

اســت.  پارســی بان  جرجیــش  کافه ســیار،  رسمایه گــذار  یــا 

پارســی بان می گویــد کــه از رشوع ایــن کار راضــی اســت و 

اگــر امکانــات داشــته باشــد کافه هــای بیشــری راهــی خیابــان 

ــرد. ــد ک ــری خواه ــد بیش ــد، درآم کن

ــی از  ــش یک ــدی پی ــا چن ــه ت ــری ک ــنده ی دیگ ــارغ فروش ف

کراچی هــای ســیار »کافه ســیار« را می چرخانــده اســت، بــه 

بهانــه ای کار را رهــا می کنــد و پــس از چنــد روز، بــا کراچــی ای 

ــه  ــازار می شــود کــه در آن ب ــام )کافه ســیار( وارد ب ــا همیــن ن ب

گفتــه ی خــودش قهــوه ی ترکــی می فروشــد. از فــارغ پرســیدم 

کــه وقتــی بــا ایــن نــام فعالیــت می کنــی، مســؤول کافه ســیار 

ــازار،  ــه ب ــش ب ــس از آمدن ــه پ ــد ک ــدارد؛ او می گوی ــکلی ن مش

دوســیه ی شــان تــا حــوزه رســیده اســت و او قــول داده اســت 

ــام  ــن و ن ــرح، دیزای ــد. ط ــر بده ــی اش را تغیی ــام کراچ ــه ن ک

ــد: »نامــش  ــوز »کافه ســیار« اســت و می گوی ــارغ هن کراچــی ف

ــم.« ــیار منیگ ــه کافه س ــا م ــت؛ ام ــیار اس کافه س

ــوده  ــیار ب ــد کافه س ــندگان پردرآم ــی از فروش ــه یک ــارغ ک ف

اســت، بــه دلیــل ایــن کــه بتوانــد پــول بیشــری بــه جیــب بزند، 

کار را بــا کافه ســیار رهــا و کافــه ی کوچــک دیگــری وارد بــازار 

می کنــد. فــراغ می گویــد کــه اکــر مشــریانش افــراد باســواد 

اســتند؛ بــه گفتــه ی خــودش »کســانی کــه قهــوه ر می فامــن.«

جرجیــس پارســی بان از کاری کــه فــارغ کــرده اســت شــاکی 

ــش را  ــا نام ــه ام ت ــول گرفت ــط از او ق ــه فق ــد ک ــت و می گوی اس

ــد  ــام برن تغییــر دهــد؛ چــون اگــر قهــوه ی بی کیفــت بدهــد، ن

ــد و  ــد کار می دان ــارغ را نیازمن ــد؛ او ف ــد می کن ــیار را ب کافه س

ــد،  ــش دســت وپا کن ــد کاری برای ــا تقلی ــن کــه توانســته ب از ای

نــاراض نیســت.

بــرای  ارزان  قیمــت  بــه  کــه  ایــن  کنــار  در  کافه ســیار، 

مجبــور  و  نــدارد  ثابتــی  قهــوه  می دهــد، جــای  مشــریان 

نیســت بــه مرجعــی کرایــه بدهــد. یکــی کراچی هــای ایــن برنــد 

کوچــک تجــاری، پــل رسخ، در خیابانــی بــه مشــریانش قهــوه 

ــر اســت کافه رســتورانت هایی کــه  می دهــد کــه دو طــرف آن پ

ــند. ــیار می فروش ــر کافه س ــد براب ــوه  را چن ــاس قه ــک گی ی

روز یادداشت 

کافه سیار؛ قهوه ی گرم 
در زمستان سرد کابل

ولی روزبه نعمت رحیمی

تاکسی نوشت؛
بحث های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی
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پارک هــای  یــا  شــهرک های 

رشــد  و  توســعه  زیربنــای  صنعتــی، 

خوانــده  کشــورها  اقتصــاد  اولیــه ی 

پارک هــای صنعتــی  ایجــاد  و  شــده 

ــه هــدف صنعتــی  گام هــای نخســت ب

مــی رود. شــار  بــه  نیــز  کشــورها  شــدن 

عمومــی  پارک هــای صنعتــی  کنــار  در  هم چنیــن 

کــه بــرای کلیــه فعالیت هــای تولیدی-صنعتــی احــداث 

ســکتورهای  ویــژه ی  شــهرک های  ایجــاد  می شــود، 

مختلــف بــه هــدف توســعه ی زیربنای هــای آن ســکتورها 

ــود. ــار می ش نیــز اع

ــای  ــار پارک ه ــار اع ــارت در کن ــت و تج وزارت صنع

زیربنــای  توســعه ی  هــدف  بــه  عمومــی،  جدیــد 

ســکتورهای زراعــت، قالیــن، ســنگ مرمــر و ســنگ 

ــژه ی  ــی وی ــه احــداث پارک هــای صنعت ــدام ب ــک، اق تال

ــن ســکتورها کــرده اســت کــه بیان گــر توجــه جــدی  ای

حکومــت بــه رونــد صنعتــی شــدن کشــور و توجــه خــاص 

بــه ســکتورهای کلیــدی کــه در راســتای توســعه و رشــد 

اقتصــادی افغانســتان نقــش اساســی دارنــد، می باشــد.

ایــن وزارت بــا درک جایــگاه تاریخــی ســکتور قالیــن 

و تأثیــر فرهنگــی و صادراتــی آن، در والیت هــای کابــل، 

بلــخ، کنــدوز و ننگرهــار شــهرک های رهایشــی- صنعتــی 

قالیــن بــه فعــاالن ایــن ســکتور احــداث کــرده کــه دارای 

زیربنــای مکمــل رهایشــی- صنعتــی می باشــد.

شــهرک های  از  یــک  هــر  معرفــی  بــه  ذیــل  در 

ــن کــه کارهــای  ــه و ای ــن پرداخت رهایشــی-صنعتی قالی

زیربنــای آن تــا کجــا بــه پیــش رفتــه اســت اشــاره 

خواهــد شــد. 

شهرک رهایشی- صنعتی قالین کابل

ــوازی  ــه م ــل ب ــن کاب ــی-صنعتی قالی ــهرک رهایش ش

ســه هــزار جریــب زمیــن در ســاحه ی الغــوی دانش منــد 

ولســوالی شــکردره ایــن والیــت توســط هیــأت متشــکل 

از وزارت صنعــت و تجــارت، وزارت شهرســازی و اراضــی 

و اتحادیــه ی مؤلدیــن و صادرکننــدگان قالیــن بــرای 

آن  رسوی  کار  کــه  شــده  انتخــاب  شــهرک  ســاخت 

ــب و کار روی  ــز ترتی ــر پان آن نی ــده و ماس ــل ش تکمی

ــان دارد. ــای آن جری ــاخت زیربناه س

هــدف از احــداث ایــن شــهرک در والیــت کابــل، 

انکشــاف ســکتور قالیــن در پایتخــت کشــور خوانــده 

شــده و در آن بــه خانواده هــا و رشکت هایــی کــه در 

فرآینــد تولیــد، پــردازش و صــادرات قالیــن فعالیــت 

ــد. ــد ش ــع خواه ــن توزی ــد، زمی دارن

شهرک رهایشی –صنعتی قالین بلخ

ــخ در  ــت بل ــن والی ــی قالی ــی- صنعت ــهرک رهایش ش

ــه ی  ــع در منطق ــن واق ــب زمی ــزار جری ــک ه ــاحت ی مس

ــهرک  ــداث ش ــرای اح ــت ب ــن والی ــان ای ــی حیرت دوراه

متذکــره تثبیــت شــده اســت. رسوی، تهیــه ی پــان 

ــزان شــبکه های رسک ســازی، آب رســانی،  ــی، دی تفصیل

ــن  ــع زمی ــده و توزی ــل ش ــرق آن تکمی ــیون و ب کانالیزاس

ــت. ــده اس ــاز ش ــز در آن آغ نی

والیــت بلــخ هم چنیــن یکــی تولیدکننــدگان عمــده ی 

قالیــن کشــور بــه شــار مــی رود و تولیــدات قالیــن ایــن 

والیــت بــه کشــورهای مختلــف جهــان صــادر می شــود.

شهرک رهایشی- صنعتی قالین ننگرهار

ــاحت  ــن در مس ــی-صنعتی قالی ــهرک رهایش ــن ش ای

و پنج صــد جریــب زمیــن در ســاحه ی دشــت  هــزار 

قاســم آباد والیــت ننگرهــار احــداث شــده و هــدف از 

ایجــاد آن، فراهم ســازی زمینــه ی فعالیــت صنعــت کاران 

ســاکن  پاکســتان  کشــور  در  کــه  قالیــن  ســکتور 

اســت. می باشــند، 

ماننــده رسوی،  شــهرک  ایــن  مقدماتــی  کارهــای 

شــبکه های  دیــزان  تفصیلــی،  پــان  تهیــه ی 

رسک ســازی، آب رســانی، کانالیزاســیون و بــرق شــهرک 

ننگرهــار صــد در صــد بــه پایــان رســیده و عقــد قــرارداد 

پــروژه ی همــوارکاری رسک هــای آن نیــز  نزدیــک بــه ۹۰ 

ــت. ــه اس ــش رفت ــه پی ــد ب درص

شهرک رهایشی- صنعتی قالین کندز

عمــده  فعالیت هــای  صنعتــی  رهایشــی-  شــهرک 

ــدز  ــقان کن ــه در عس ــن ک ــب زمی ــزار جری ــد ه روی ص

ــه  ــر گرفت ــهرک در نظ ــاخنت ش ــرای س ــت دارد، ب موقعی

ــد. ــل می باش ــرار ذی ــه ق ــت ک ــده اس ش

رسوی؛ تهیــه ی پــان تفصیلــی، دیزایــن شــبکه های 

آب رســانی، رسک ســازی، کانالیزاســیون و بــرق شــهرک 

یادشــده صــد در صــد بــه پایــان رســیده و کار پروســه ی 

تدارکاتــی هموارســازی رسک هــای پــروژه ی شــهرک 

آغــاز شــده اســت.

جایگاه قالین افغانی در بازارهای جهانی

افغانســتان بــا تولیــد بیــش از یــک میلیــون مرمربــع 

مشــهورترین  از  یکــی  عنــوان   بــه  ســال  در  قالیــن 

کشــورهای صنعــت قالیــن در جهــان شــناخته می شــود. 

ــن  ــی قالی ــهرت جهان ــث ش ــه باع ــی ک ــن عامل مهم تری

ــودن  ــی ب ــد طبیع ــد درص ــت، ص ــده اس ــتان ش افغانس

ــه شــکل طبیعــی  ــا آخــر ب مــوادی اســت کــه از رشوع ت

آمــاده می شــود و در گام بعــدی مراحــل بافــت آن اســت 

ــیار  ــه کار بس ــاز ب ــرد و نی ــورت می گی ــت ص ــا دس ــه  ب ک

دارد. ایــن  امــر باعــث شــده اســت تــا قالیــن افغانســتان 

در جهــان از جایــگاه ویــژه ای بــر خــوردار باشــد. در 

ایــن اواخــر پــس از مــروج شــدن قالین هــای چــوب 

رنــگ در افغانســتان ایــن صنعــت رشــد چشــم گیری 

ــان  ــن افغانســتان را در می ــگاه قالی ــه و جای ــز تجرب را نی

کشــورهای دیگــر جهــان برازنــده کــرده اســت. در حالــی 

کــه رقابــت بــر رس صنایــع دیگــر میــان کشــورهای دیگــر 

جهــان  وجــود دارد؛ امــا صنعــت قالیــن، رقبــای زیــادی 

نــدارد و افغانســتان می توانــد بــه ســادگی در بازارهــای 

ــه ی پیشــتاز رقابــت کنــد. ــه گون ــی ب جهان

ــان  ــای جه ــند بازاره ــورد پس ــتان م ــن  افغانس  قالی

قــرار دارد و رشکت هــای تولیــد کننــده  بــا در نظرداشــت 

سفارشــات مشــری و یــا مســتهلک رنگ هــا و دیزان هــا 

ــت مشــری آن را  ــق خواس ــد و مطاب ــر می گیرن را در نظ

تهیــه و طراحــی می کننــد؛ بــه گونــه ی مثــال کشــورهای 

اندازه هــای  و  شــوخ  نســبتا  رنگ هــای  اروپایــی 

ــا  ــه امریکایی ه ــی ک ــندند، در حال ــر را می پس کوچک ت

رنگ هــای آرام و اندازه هــای نســبتا بــزرگ را می پذیرنــد.  

تعــداد طرح هــا از ده هــا  هــزار بیشــر می باشــد کــه از 

ــرد.  ــام ب آن جملــه می تــوان از چنــد طــرح مشــهور ان ن

ــیروان  و در  ــال، ش ــن، ش ــزاق، خورجی ــگ، ق ــوب رن چ

ــژه ای  ــگاه وی ــه جای ــگ ک ــوب رن ــن چ ــه قالی ــا ب ــن ج ای

بــه خــود  افغانســتان  قالین هــای  انــواع  را در میــان 

اختصــاص داده اســت، می پردازیــم.

قالین چوب رنگ: 

قالیــن چوب رنــگ کــه بیشــر از دو دهــه بــه ایــن 

ســو مــورد کاربــرد و اســتفاده قــرارد گرفتــه اســت، کمــک 

بزرگــی بــه شــهرت و گشــرش قالیــن افغانســتان کــرده 

عوامــل  بــر  بنــا  افغــان  مهاجــر  قالین بافــان  اســت. 

مختلــف در طــول ســه دهــه بــه پاکســتان مهاجــر شــدند 

ودر طــول ایــن ســال ها توانســتند، قالیــن چوب رنــگ 

را بــا طرح هــای مــدرن جاگزیــن قالین هــای ســنتی 

افغانــی کننــد و بیشــر از ایــن نــوع قالیــن کــه یــک طــرح  

ــگ از  ــن چوب رن ــد. قالی ــد کنن ــدرن اســت تولی ــازه و م ت

کیفیــت باالیــی برخــوردار اســت و از نامــش پیــدا اســت 

کــه بــا چــوب رنــگ می شــود و ایــن امــر باعــث درخشــش 

ــود. ــن می ش ــوع قالی ــن ن ــاص ای ــای خ و ج

تولید قالین در بخش های مختلف کشور

بــه صــورت عمــوم در بخش هــای شــال  قالیــن 

ــاد  ــار هفت ــاد آم ــر بنی ــه می شــود. ب ــد و بافت کشــور تولی

درصــد کل قالیــن افغانســتان در شــال تولیــد و بافتــه 

می شــود و ۱۰- ۱۵ درصــد آن در غــرب، ۱۰ درصــد در 

مرکــز و پنــج درصــد دیگــر آن در بخش هــای رشق  و 

ــود. ــه می ش ــد و بافت ــوب-رشق تولی جن

قالین؛ صنعت کهن افغانستان 

اصیل تریــن  و  کهن تریــن  از  یکــی  کــه  قالیــن  

صنایــع کشــور بــه شــار مــی رود، در درازای ۹۰۰۰ 

ــی  ــاد مل ــود اقتص ــی اش در بهب ــینه ی تاریخ ــال پیش س

کشــور تأثیرگــذار بــوده  اســت و ایــن صنعــت باســتانی و 

ــا در  ــدن آریایی ه ــه مت ــردد ب ــینه اش برمی گ ــن پیش که

افغانســتان. در آن زمــان نیــز افغانســتان بــا درنظرداشــت 

و  قالین هــا  انــواع  گوســفند،  پشــم  بهریــن  تولیــد 

فرش هــای زینتــی جهــان را می ســاخت. بازرگانــی قالین 

برزگ  تریــن  از  یکــی  آریایی هــا،  افغانســتان در زمــان 

بازرگانــی در جهــان و منطقــه بــه شــار می رفــت.

ــن  ــن صنعــت کــه یکــی از صنعت هــای افتخارآفری ای

از ســالیان  اســت،  بــوده  افغانســتان  در  کارآفریــن  و 

متــادی بیشــر مردمــان بخش هــای شــال کشــور بــه 

آن اشــتغال داشــته انــد و یکــی از پیشــه های دیرینــه ی 

افغان هــا و منبــع درآمــدزا اکــر خانواده هــای افغان هــا 

بــوده اســت کــه بیــش از هشــتاد درصــد زنــان در تولیــد 

قالیــن افغانســتان ســهیم اســتند؛ زیــرا صنعــت مذکــور 

یــک منبــع مهــم عایداتــی بــرای زنــان روستانشــین بــه 

شــار مــی رود.

قالیــن افغانســتان نــه تنهــا یکــی از اقــام مهــم 

صادراتــی کشــور اســت، بــل هویــت افغانســتان را بــرای 

جهانیــان نیــز بــه منایــش می گــذارد. بــا جــود  ایــن کــه  

چالش هــا و مشــکات فــراراه ایــن صنعــت وجــود دارد؛ 

امــا بافنــدگان و صنعــت کاران قالیــن در راســتای زنــده 

ــه  ــی را ب ــاش فراوان ــعی و ت ــه، س ــن حرف ــنت ای نگه داش

ــا ایــن صنعــت دیرینــه و افتخارآفریــن  خــرج داده انــد ت

کشــور را رشــد و توســعه دهنــد.

 میــزان صــادرات قالیــن افغانســتان به کشــورهای 

ــف جهان مختل

بــه  افغانســتان  دســت باف  قالین هــای  صــادرات 

کشــورهای مختلــف جهــان از ایــن قــرار اســت: ۵۰ 

درصــد بــه ایــاالت متحــده ی امریــکا، ۲۰درصــد بــه 

ــن،  ــوری چی ــه جمه ــد ب ــی، ۱۰ درص ــورهای اروپای کش

ــادا و ده  ــه کان ــه اســرالیا، پنــج درصــد ب پنــج درصــد ب

ــود.  ــادر می ش ــان ص ــر جه ــورهای دیگ ــه کش ــد ب درص

ــال  ــه س ــبت ب ــش را نس ــال افزای ــن امس ــادرات قالی ص

پــار نشــان می دهــد . 

تأثیر گشایش دهلیز هوایی برصادرات قالین

 پــس  از گشــایش دهلیــز هوایــی بــا کشــورهای 

ــزان صــادرات کاالهــای افغانســتان  ــف جهــان، می مختل

نیــز افزایــش یافتــه اســت . افغانســتان توانســت بــا 

گذشــت دو ســال بــا کشــورهای متعــددی ایــن دهلیــز را 

ــه هندوســتان،  ایجــاد کنــد و از طریــق دهلیــز هوایــی ب

اوزبیکســتان، روســیه، امــارات متحــده ی عربــی، ترکیــه، 

عربســتان ســعودی، قزاقســتان، چیــن، ایتالیــا، فرانســه و 

آملــان محصوالتــش  را صــادر کنــد. قالیــن نیــز یکــی از 

اقــام صادراتــی کشــور بــه شــار مــی رود کــه با گشــایش 

در  صنعتــی  منایشــگاه های  ایجــاد  و  هوایــی  دهلیــز 

بازارهــای گوناگــون جهــان، جایگاهــش را بیشــر از پیش 

حفــظ کــرده اســت.

ــرواز و بیشــر از  ــاه صــد پ ــک م ــا دری در مجمــوع تنه

یــک هــزار تـُـن کاال بــه ارزش بیســت وچهار میلیــون دالــر 

ــه از  ــان صــادر شــده می شــود ک ــف جه ــاط مختل ــه نق ب

آغــاز دهلیــز هوایــی تنهــا بیــش از یــک هــزار پــرواز و بیش 

ــیایی و  ــی، آس ــورهای اروپای ــه کش ــن کاال ب ــزار تُ از ده ه

ــر  ــون دال ــت میلی ــش از دو صدوبیس ــه ارزش بی ــی ب عرب

صــادر شــده اســت.

ساخت شهرک های رهایشی- صنعتی قالین
اقدامی برای معیاری سازی و توسعه ی سکتور قالین بافی 

سعدیه سیرت نظری

شهرک رهایشی-صنعتی قالین کابل به موازی سه هزار جریب زمین در ساحه ی الغوی دانش مند ولسوالی شکردره این والیت توسط هیأت متشکل از وزارت صنعت و 

تجارت، وزارت شهرسازی و اراضی و اتحادیه ی مؤلدین و صادرکنندگان قالین برای ساخت شهرک انتخاب شده که کار رسوی آن تکمیل شده و ماسرت پالن آن نیز ترتیب 

و کار روی ساخت زیربناهای آن جریان دارد. هدف از احداث این شهرک در والیت کابل، انکشاف سکتور قالین در پایتخت کشور خوانده شده و در آن به خانواده ها و 

رشکت هایی که در فرآیند تولید، پردازش و صادرات قالین فعالیت دارند، زمین توزیع خواهد شد.
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صبــح کابــل:  در ابتــدا از خــود تــان بگوییــد، بهــر اســت 

ــا ادبیــات آشــنا شــدی و  از خــودت بشــنویم کــه چطــور شــد ب

مــن برداشــتم ایــن گونــه اســت کــه دغدغــه ی اصلــی زندگیــت 

هــم شــده ادبیــات.

ــا  ــم ی ــی بده ــم تعریف ــر بخواه ــات را اگ ــری: ادبی ــی نظ عل

نظــر شــخصی ام را در مــوردش بگویــم، بایــد ایــن گونــه بگویــم 

کــه ادبیــات بــرای مــن جهانــی اســت کــه مــِن گم شــده ی خــود 

را می توانــم در آن پیــدا کنــم و هــر بــار کــه خــودم را گــم کــردم 

در ادبیــات پیــدا کــردم؛ ولــی قبــل از وارد شــدن بــه بحــث 

ــم  ــخ ده ــان پاس ــش ت ــش اول پرس ــه بخ ــد ب ــات، بگذاری ادبی

ــود  ــال می ش ــدود ده س ــتم و در ح ــری اس ــی نظ ــن عل ــه م ک

کــه بــه صــورت رســمی بــا جهــان ادبیــات آشــنا شــدم و در ایــن 

ــاط  ــات در ارتب ــک خــودم را در فضــای ادبی ــا نزدی مــدت دور ی

نگــه داشــتم. از شــفیتگی ام بــه ادبیــات اگــر قــرار باشــد 

ــده ی  ــِن گم ش ــتم. م ــدا داش ــی در ابت ــاره ی کوتاه ــم، اش بگوی

مــن همیشــه در جهــان ادبیــات پیــدا شــده اســت. مــن، 

»گم شــده ی مــن« را در بیــن ســطرهای یــک مــنت، در بیــن 

مفاهیــم پیچیــده ی مــنت پیــدا کــردم. بــه همیــن خاطــر اســت 

ــی  ــای واقع ــه آن معن ــات را ب ــچ گاه دوری از ادبی ــن هی ــه م ک

ــردم. ــه نک ــه تجرب کلم

صبــح کابــل: ســوال بعــدی را می خواهــم از ایــن جــا رشوع 

کنــم کــه در حــوزه ی ادبیــات فارســی چــه تفاوت هایــی و چــه 

ــی  ــعر فارس ــتان و ش ــی افغانس ــعر فارس ــن ش ــرکاتی را بی مش

ــم  ــاره کن ــر اش ــر تخصصی ت ــوص اگ ــه خص ــد؟ ب ــران می بینی ای

در زمینــه ی شــعر فارســی و ادبیــات داســتانی عاقه منــدم نظــر 

تــان را در ایــن بــاره بدانــم؟

ــم  ــت بکن ــن کــه مــن صحب ــل از ای ــه قب ــی نظــری: البت عل

ــت  ــه الزم اس ــم ک ــاره کن ــه ای اش ــه نکت ــد ب ــورد، بای ــن م در ای

ــودم  ــن خ ــم. م ــان بگوی ــرای ت ــوردش ب ــم و در م ــی کن همگان

ــی افغانســتان را  معتقــد اســتم کــه  اگــر بخواهیــم فضــای ادب

بــا فضــای ادبــی ایــران مقایســه کنیــم در واقــع مــا بی انصافــی 

کــرده ایــم. ایــن دو فضــای ادبــی هیــچ گاه قابــل مقایســه 

ــت. نیس

ــه در  ــول داری ک ــم قب ــأله را ه ــن مس ــا ای ــل: ام ــح کاب صب

حــال حــارض مــا در دوره ی حاکمیــت انرنــت بــر انســان اســتیم 

و آن چــه مــا نیــاز خــود می پنداریــم در مــورد زبــان را در بســیار 

مــوارد کاســتی های مــان را هــم بــر دوش انرنــت می اندازیــم.

ــاد  ــد ی ــا نبای ــم؛ ام ــن موافق ــد م ــد در ص ــری: ص ــی نظ عل

مــان بــرود کــه جامعــه ی افغانســتان بــه شــدت یــک جامعــه ی 

انتشــارات  ها  کــه  کتاب هایــی  تعــداد  اســت.  مرف گــرا 

بــه چــه میــزان اســت؟ از خــود پرســیدیم  نــر می کننــد 

یــا   و  می کننــد  نــر  را  کتاب هایــی  چــه  انتشــارات ها  کــه 

کتاب هایــی را کــه ترجمــه می کننــد، چــه محتوایــی دارد ؟ 

ــاره ی  ــا در ب ــه م ــی ک ــت و وقت ــعر نیس ــث ش ــا بح ــوع تنه موض

ــی  ــوع کم ــه موض ــت ک ــا اس ــن ج ــم، ای ــرف می زنی ــات ح ادبی

پیچیــده می شــود. وقتــی کــه مــا در کل در مــورد ادبیــات 

و  پیچیده تــر می شــود  صحبــت می کنیــم،  موضــوع کمــی 

برســد کــه مــرف مــان میزانــش نســبت بــه تقاضــا زیادتر اســت 

یــا کم تــر؛ یعنــی ایــن کــه مــا در جامعــه ی مرف گــرا زندگــی 

می کنیــم و تــا زمانــی کــه در جامعــه ی مرف گــرا زندگــی 

ــا مقایســه  ــر بدهــم و ی ــی نظ ــه طــور کل ــم ب ــم، منی توان می کن

ــتان. ــا افغانس ــت ی ــر اس ــران به ــی ای ــای ادب ــه فض ــم ک کن

ــه  ــوژه ی« ک ــرت در س ــردد، »ک ــن برمی گ ــه ای ــش دوم ب بخ

ــت و در  ــیار اس ــتان بس ــی افغانس ــای ادب ــور کل در فض ــه ط ب

در  و کنده گریــز  زمینــه ی شــعر  در  تولیــدات  ایــن ســال ها 

بخــش ادبیــات داســتانی کارهایــی صــورت گرفتــه اســت کــه آن 

را هــم تعــدادی از نویســنده ها نوشــته انــد؛ ولــی بیشــر شــعر 

تولیــد شــده و کار صــورت گرفتــه اســت و مــا حــاال نیــاز داریــم 

تــا زمــان مدتــی بگــذرد و یــک بازبینــی انجــام دهیــم تــا ببینیــم 

چــه چیزهایــی تولیــد شــده اســت.

صبــح کابــل: بــا توجــه بــه پاســخی کــه دادی، می خواهــم 

ــات  ــعر و ادبی ــد ش ــه می گوین ــم ک ــه بزن ــن مؤلف ــه ای ــزی ب گری

ــرای  ــوژه ب ــز س ــه مرک ــتان ک ــت؛ افغانس ــج اس زاده ی درد و رن

ــای  ــه پ ــای ب نویســندگان و شــاعران اســت، چــرا نتوانســتیم پ

ــن  ــی از ای ــان فارس ــوزه ی زب ــندگان ح ــاعران و نویس ــر ش دیگ

ــم؟ ــت کنی ــاظ حرک لح

علــی نظــری: ایــن کــه گفتــی »ادبیــات زاده درد و رنــج 

اســت«، تنهــا یــک فرضیــه اســت و منی دانــم چــه کســی ایــن 

را گفتــه اســت؛ امــا مــن بایــد بگویــم کــه ادبیــات از درد و رنــج 

ــرای آن  ــت ب ــه زحم ــی را ک ــری ادب ــی اث ــت؛ ول ــر اس تأثیرپذی

نکشــیده باشــی، زمان بنــدی درســت نداشــته باشــد، ســاختار 

ــن  ــی و همی ــرده باش ــری نک ــد، پی گی ــته باش ــخصی نداش مش

ــا  ــی، حت ــته باش ــی نداش ــی و هدف ــت آورده باش ــه دس ــه ب گون

ــرم.  ــه نظ ــت ب ــوده اس ــک کار بیه ــد، ی ــم باش ــات ه ــر ادبی اگ

افغانســتان  در  رنــج  و  ایــن ســال ها درد  در  خــوب درســت 

بــوده اســت و آثــاری کــه چــاپ شــده از تأثیرپذیــری درد و رنــج 

ــه عنــوان یــک منتقــد در حــوزه ی  ــد ؛امــا ب ــده ان ــد منان بی گزن

ــوان کار  ــه عن ــتان ب ــه در افغانس ــاری ک ــم آث ــد بگوی ــی بای ادب

ادبــی چــاپ شــده اســت تــا امــروز، در ســطح پایینــی قــرار دارد.

ــت  ــط ایده آل ــرت رشای ــه نظ ــوب، ب ــیار خ ــل: بس ــح کاب صب

ــا داســتانی چیســت؟ ــر شــعری ی ــک اث ــد ی ــرای تولی ب

علــی نظــری: بــه نظــر مــن ایــن رشایــط داشــنت یــک ذهــن 

ــن در  ــا م ــود دارد؛ ام ــج وج ــت درد و رن ــت اس ــت. درس آرام اس

ابتــدا اشــاره کــردم مــا ایــن جــا »شــاهد کــرت ســوژه« اســتیم؛ 

ــد،  ــی می کن ــا زندگ ــن ج ــه در ای ــتانی ک ــد افغانس ــا هرمن ام

فرصــت دیــدن ایــن ســوژه ها را نــدارد؛ بــه خاطــر ایــن کــه آن هــا 

گرفتــار چرخــه ای شــده انــد یــا بهــر اســت بگویــم در باتاقــی 

ــوژه ها  ــه آن س ــنت ب ــت پرداخ ــر فرص ــه دیگ ــد ک ــاده ان ــر افت گی

ــه شــده اســت.  ــن فرصت هــا از آن هــا گرفت ــد؛ چــون ای را ندارن

بــه همیــن خاطــر گاهــی دیدیــم شــاعر یــا نویســنده ای کــه در 

بیــرون از افغانســتان زندگــی می کننــد و گاه گاهــی بــه داخــل 

کشــور می آینــد، آن هــا می تواننــد آن ســوژه ها را دریابنــد و 

ــم را  ــن گفته های ــد. ای ــی را ندارن ــن توانای ــل ای ــدان داخ هرمن

می توانــم در دو بخــش جامعه شــناختی و روان شــناختی بــه 

بحــث بگیــرم.

ــی  ــمت آسیب شناس ــه س ــه ب ــاال ک ــذار ح ــل: بگ ــح کاب صب

وضعیــت آمــده ایــم، ســوال بعــدی را ایــن گونــه مطــرح کنــم کــه 

ــم  ــه می پنداری ــن گون ــات افغانســتان را ای ــه نظــرت چــرا ادبی ب

کــه دچــار کُنــدی و سســتی شــده اســت؟

ــم کــه  ــم بگوی ــه صــورت قطــع می توان علــی نظــری: مــن ب

ادبیــات افغانســتان دچــار ایــن کُنــدی و یــا سســتی در کیفیــت 

ــت  ــه اس ــن گون ــاره ای ــن ب ــث در ای ــت. بح ــی اس ــار ادب ــد آث نق

ــد از  ــزی در افغانســتان در حــوزه ی هــر مخصوصــا بع کــه چی

آمــدن دموکراســی و رفــنت طالبــان بیشــرین تولیــد در زمینــه ی 

شــعر اســت.

صبــح کابــل: بــه نظــرت دلیــل ایــن تولیــد زیــاد در زمینــه ی 

شــعر چــی بــوده اســت؟

علــی نظــری: تقاضــا داشــته هــم در فضــای مجــازی و هــم 

ــرین  ــه بیش ــت ک ــن خاطــر اس ــه همی ــان؛ ب ــن مخاطب در بی

ــه ی  ــازه ای در زمین ــای ت ــال کتاب ه ــر س ــته و ه ــد را داش تولی

شــعر چــاپ می شــود؛ امــا گفتــم مــن خطــر ایــن را منی پذیــرم 

ــد  ــون بای ــم؛ چ ــرف بزن ــتان ح ــات افغانس ــاره ی ادبی ــه در ب ک

ــرد کــه چــه  ــی بگــذرد و یــک بازبینــی صــورت بگی ــی زمان مدت

ــت. ــده اس ــد ش ــاری تولی آث

صبــح کابــل: بــه عنــوان یــک منتقــد ادبــی، انتقــاد خاصــت 

بــه شــاعران و نویســندگان افغانســتانی چیســت؟

علــی نظــری: آســیب جــدی ای را کــه در ایــن فضــا بــه 

اســت،  شــده  وارد  افغانســتان  نویســنده های  و  شــاعران 

می تــوان گفــت کــه آن هــا تنوع گــرا نیســتند و بایــد بگویــم 

کــه درصــد بیشــر شــاعران و نویســندگان افغانســتان مشــغول 

بازنویســی هم دیگرنــد و ادبیــات افغانســتان دچــار بازتولیــد 

ــت. اس

صبــح کابــل: منتقــد کیســت و فضــای نقــد ادبــی و جایــگاه 

منتقــد در ادبیــات افغانســتان کجاســت؟ آیــا مــا منتقــدان 

ــم؟ جــدی داری

ــم. مــا  علــی نظــری: منی توانیــم بگوییــم کــه منتقــد نداری

در عرصــه ی نقــد چهره هایــی را مثــل یعقــوب یســنا داریــم کــه 

ــد و  ــد کار می کن ــه ی نق ــدی در زمین ــودش ج ــدازه ی خ ــه ان ب

همیــن طــور آقــای یامــان حکمــت کــه در ایــن ســال های 

گذشــته در فضــای ادبــی افغانســتان بــوده و همیشــه پــای 

ثابــت نقــد ادبــی در کابــل بــوده اســت کــه حضــورش خالــی از 

ــت. ــته اس ــودش را داش ــر خ ــوده و تأثی ــف نب لط

صبــح کابــل: نظــرت در مــورد کتــاب نقــد »بهره کشــی 

ــر وضعیــت  ــای اســاعیل رساب کــه نقــدی ب ــر آق شــاعرانه« اث

ــت؟ ــت، چیس ــته اس ــعر داش ش

علــی نظــری: بایــد در ایــن بــاره بگویــم؛ بــا ایــن کــه آقــای 

ــاب  ــتارهایی در ب ــت، »جس ــته اس ــش را گذاش ــام کتاب رساب ن

شــعر نــو افغانســتان«؛ امــا او تنهــا تعــداد محــدودی از شــاعرانی 

ــار  ــر آث ــدی ب ــرده و نق ــن ک ــناخت را گلچی ــودش می ش ــه خ ک

شــان نوشــته بــود؛ در صورتــی کــه در حــوزه ی داخل افغانســتان 

ــر اســتند و نقــد  ــل شــاعران جــدی در حــال تولیــد اث و در کاب

ــن اســت کــه رساب در  ــم داشــته باشــم ای دیگــری کــه می توان

ــات را  ــا می خواســت ادبی ــاب بهره کشــی شــاعرانه اگــر واقع کت

نقــد کنــد، نبایــد می آمــد عــادات رفتــاری شــاعر را بــه عنــوان 

ــه نظــر مــن یعقــوب  ــرار مــی داد. ب ــد ق ــورد نق ــک تولیدگــر م ی

یســنا بــه مراتــب از اســاعیل رساب منتقــد بهــر و جدی تــری 

اســت. متأســفانه ضعــف مــان در وضعیــت کنونــی ادبیــات 

ــردن و  ــد ک ــرای نق ــی ب ــواد کاف ــه س ــت ک ــن اس ــتان ای افغانس

ظرفیــت الزم بــرای نقــد شــدن را نداریــم. بحــث ایــن جــا اســت 

ــا اتفاقــات جهانــی نیســتیم. کــه مــا در افغانســتان هم زمــان ب

کیفیــت  کشــور؛  داخــل  بــه  برگردیــم  کابــل:  صبــح 

شــاعران  کــه  ادبــی ای  جلســات  و  ادبــی  جشــن واره های 

برگــزار  جهــان  دیگــر  جاهــای  یــا  کابــل  در  افغانســتان 

اســت؟ چگونــه  می کننــد، 

کیفیــت  کــه  بگویــم  رصاحتــا  بایــد  نظــری:  علــی 

آن  افغانســتانی ها  اکنــون  تــا  کــه  ادبــی  جشــن واره های 

را برگــزار کــرده انــد، متأســفانه پاییــن بــوده اســت؛ چــون 

نهادهــای برگزارکننــده دیــد پــروژه ای دارنــد بــه اصــل ماجــرا، 

بــه همیــن خاطــر هیــچ پیرفتــی در تأثیرگــذاری کیفیــت 

ــی  ــعرخوانی و داستان نویس ــات ش ــور جلس ــن ط ــدارد و همی ن

هــم متأســفانه پیرفتــی نداشــته اســت.

صبــح کابــل: کــدام جلســات ادبــی توانســته انــد تحســین 

شــا را بــر انگیزنــد و از نظــر شــا کیفیــت خوبــی داشــته انــد؟

علــی نظــری: مــن در اوایــل حضــورم در جلســات شــعر 

دانشــگاه دریافتــم، افــرادی کــه در آن جــا حضــور دارنــد و 

جمــع شــده انــد، می تواننــد روزی از شــاعران جــدی مــان 

باشــند کــه هان طــور هــم شــد و در ایــن ســال های اخیــر 

ــام  ــه ن ــتی را ب ــک نشس ــان پویام ــان ام ــز م ــاعر عزی ــراه ش هم

ــال  ــون دنب ــا کن ــه ت ــم ک ــزار می کنی ــوق برگ ــد پات ــه ی نق جلس

بوده ایــم. تأثیرگــذاری 

صبــح کابــل: نــام ســه شــاعر را می بــرم کــه مشــتاقیم 

نظــرت را در بــاره ی آثــار شــان بگویــی؟ اکــرام بســیم، شــکریه 

ــه. ــرام هیم ــی و به عرفان

ــعر  ــاحه ی ش ــه کارش در س ــیم ک ــرام بس ــری: اک ــی نظ عل

کاســیک یــا هــان غــزل کاری متفــاوت اســت و بایــد بگویــم 

ــا توجــه بــه اخــاق درون گراییــش او در ایــن فضــا خــوب کار  ب

می کنــد و جــزو پنــج شــاعر خــوب غــزل رسای افغانســتان 

ــت. اس

ــم  ــد بگوی ــان بای ــه ی زب ــش در زمین ــی کارهای ــکریه عرفان ش

نســبت بــه شــاعرانی کــه در داخــل افغانســتان کار می کننــد، 

ــران  ــردن از دیگ ــک رس و گ ــه دارد ی ــه ای ک ــه تجرب ــه ب ــا توج ب

باالتــر اســت.

ــه  ــم ک ــه بگوی ــرام هیم ــورد به ــه در م ــن گون ــم ای ــی توان م

ــت. او،  ــام اس ــای ن ــی دارد و جوی ــدی خوب ــای ج ــز کاره او نی

ــر  ــاعران دیگ ــه ش ــبت ب ــود نس ــعر خ ــری از ش ــر نزدیک ت تصوی

می دهــد و بایــد بگویــم کــه رشوعــی را کــه هیمــه انتخــاب 

کــرده اســت، گویــای حضــور یــگ شــاعر خــوب و قــوی در 

ســال های آینــده اســت.

صبــح کابــل: چــرا تــا امــروز بــه عنــوان یــک منتقــد ادبــی، 

کتابــی در زمینــه ی نقــد ادبــی بــه چــاپ نرســاندی؟

ــر وسواســی در مــورد  ــه شــخصه آدم پ علــی نظــری: مــن ب

چــاپ کتــاب و بــه دنبــال آن اســتم تــا اگــر اثــری چــاپ کنــم، 

ــه  ــد؛ ب ــی باش ــاظ محتوای ــی از لح ــت خوب ــر دارای کیفی آن اث

همیــن خاطــر تــا حــاال موفــق نشــدم کــه اثــری داشــته باشــم.

صبــح کابــل: از تــو منت هــای بســیاری خوانــدم؛ چــرا 

ــی  ــرد خاص ــا را رویک ــن منت ه ــه ای ــردی ک ــاش نک ــاال ت ــا ح ت

بدهــی؟

ــوک  ــی نظــری: درســت اســت مــن در صفحــه ی فیس ب عل

ــن را  ــه م ــن صفح ــن در همی ــان م ــم و مخاطب ــود می نویس خ

می خواننــد و مــن آن جــا خوانــده می شــوم؛ همیــن انــدازه 

ــال آن  ــه دنب ــن ب ــون م ــت؛ چ ــی اس ــب کاف ــن مخاط ــرای م ب

ــت  ــر اس ــد، به ــن می خوان ــی از م ــر متن ــی اگ ــه کس ــتم ک اس

ــن مــن را راضــی نگــه مــی دارد. هــان  خــودم را بخواننــد و ای

ــادآور  ــم اعتی ــداد مخاطب ــان تع ــرای ه ــاال ب ــا ح ــم ت منت های

بــوده اســت و اگــر چنــد روزی ایــن منت هــا را بــا تأخیــر در 

ــم  صفحــه ی شــبکه ی اجتاعــی ام نــر کنــم، حتــا مخاطبان

می کننــد. پی گیــری ام 

و  ادبیــات  بحــث  بــه  می خواهــم  دوبــاره  کابــل:  صبــح 

ــی  منتقــد برگــردم. نبــودن چنــد منتقــد جــدی در فضــای ادب

افغانســتان توانســته چــه تأثیــری بگــذارد و ایــن نبــودن منتقــد 

ــات افغانســتان  ــه ادبی ــن فضــا چــه آســیب هایی ب جــدی در ای

ــت؟ زده اس

ــی را در  ــا باغ ــه ش ــد ک ــن می مان ــل ای ــری: مث ــی نظ عل

نظــر بگیریــد هــر ســال در بهــار و یــا تابســتان محصــوالت 

ــان  ــت باغب ــل زحم ــول حاص ــن محص ــد و ای ــازه ای را می ده ت

اســت؛ بــا نبــودن باغبــان تصــور کنیــد چــه بــر رس بــاغ می آیــد، 

مطمئنــا دیگــر محصــول تــازه ای نیســت و ایــن حکایــت هانــا 

نبــود منتقــدان جــدی در فضــای ادبــی افغانســتان اســت. در 

ــه  ــی را ب ــر ادب ــک اث ــه ی ــت ک ــن اس ــی ای ــد ادب ــات کار نق ادبی

ــر  ــر را در نظ ــد اث ــای نق ــام زوای ــد و مت ــا واکاوی کن ــام معن مت

بگیــرد و بــدون کــدام اغاضــی در مــورد اثــر بنویســد؛ امــا 

ــی کــه  ــم، زمان ــن بودی ــن جــا در افغانســتان بارهــا شــاهد ای ای

منتقــد در بــاره ی یــک اثــر نوشــته اســت بــا صاحــب اثــر برخــورد 

ــچ  ــته ام هی ــه نوش ــون ک ــا کن ــودم ت ــن خ ــا م ــت؛ ام ــته اس داش

ــات را  ــوزه ی ادبی ــر در ح ــب اث ــا صاح ــورد ب ــه ی برخ گاه تجرب

ــوا،  ــم ح ــر فیل ــدی ب ــن نق ــا م ــینا ام ــوزه ی س ــتم. در ح نداش

ــی  ــرا کریم ــم صح ــی از خان ــه فیلم ــتم ک ــه داش ــم، عایش مری

اســت. ایــن نقــد ســبب شــد تــا از طــرف خانــم کریمــی مــورد 

واکنــش توهین آمیــزی  قــرار بگیــرم.

صبــح کابــل: هرمندتریــن کســی کــه در افغانســتان بــا آن 

برخــورد داشــتی کــی بــود و چــه باعــث شــد کــه بــه ایــن نتیجــه 

؟ برسی

علــی نظــری: از نظــر مــن هرمندتریــن فــرد در افغانســتان 

بانــو شمســیه حســنی می باشــد کــه مــن در مــورد آثــار او هــم 

نقــدی نوشــته ام و آثــارش را واکاوی کــردم. بانــو شمســیه از 

آن دســت هرمندانــی اســت کــه در ابتــدا گفتــم و او توانســت 

هــان »کــرت ســوژه« را در افغانســتان دریابــد و بســیار خــوب 

توانســت از پــس پرداخــنت بــه چنیــن ســوژه هایی بــا آن محتــوا 

او  نقاشــی های  کار  تــا  شــد  دلیلــی  همیــن  کــه  بربیاییــد 

ــد. ــودش باش ــوان خ ــد و ت ــدان در ح ــر هرمن ــر از دیگ جدی ت

صبــح کابــل: از ویژگی هــای آثــار بانــو شمســیه بــرای مــان 

بگــو؟

علــی نظــری: کارهــای شمســیه حســنی دارای ســاختار و 

ــد متــام  فــرم ایده آلــی اســت؛ او توانایــی ایــن را دارد کــه بتوان

ــد و  ــر بکش ــه تصوی ــری ب ــر ه ــک اث ــوژه را در ی ــک س ــاد ی ابع

صداقتــی در آثــارش شــا مشــاهده می کنیــد؛ امــا نکتــه ی 

قابــل تعمــق بــرای مــن بــه میــان آمــدن ایــن حــرف ایــن بــود 

ــد  ــتان نق ــدان زن افغانس ــیاری از هرمن ــای بس ــر کاره ــه ب ک

ــتم.  ــنی نوش ــیه حس ــو شمس ــی بان ــار نقاش ــته ام. روی آث نوش

فیلــم حــوا، مریــم، عایشــه را هــم نقــد کــردم و نوشــتم. آهنگــی 

ــا  ــرار دادم و نوشــتم؛ ام ــاران ســجادی را هــم مــورد نقــد ق از ب

تنهــا ایــن بانــو صحــرا کریمــی بــود کــه واکنشــی آن گونــه نشــان 

داد؛ در حالــی کــه مــن هیــچ گاه در مــنت نقدهــای خــود نــگاه 

ــای  ــا، ج ــن ج ــاید ای ــت و ش ــم داش ــدارم و نخواه ــه ن مغرضان

ــرا  ــو صح ــش بان ــم آن واکن ــه بگوی ــن ک ــرای ای ــد ب ــی باش خوب

ــود. ــه ای نب ــی حرف کریم

صبح کابل: پایان گفته هایت چیست؟

علــی نظــری: بــرای تغییــر در ادبیــات افغانســتان مــا نیــاز 

داریــم بــه جدیــت، شــاعران و نویســندگان افغانســتان بایــد از 

ــد در دیدگاه هــای شــان. ــر بدهن ــرار دور شــوند و تغیی تک

از تمجید تا نقد و اصالح

سواد کافی برای نقد کردن و ظرفیت الزم برای نقد شدن را نداریم
ادبیات افغانستان دچار بازتولید است

علی نظری  )شاعر و منتقد( مینا نرص

چهره هــای  از  نظــری  علــی  اشــاره: 

ادبــی جــوان افغانســتان اســت کــه 

در حــوزه ی نقــد ادبــی فعالیــت دارد و 

دو ســال اســت کــه بــا همــکاری امــان 

پویامــک )شــاعر( جلســاتی را بــه نــام 

ــد  ــر می کنن ــوق دای ــد پات ــه ی نق جلس

کــه در انجمــن قلــم افغانســتان برگــزار 

می شــود. علــی نظــری از شــاعرانی 

اســت کــه در ســال های اخیــر رویکــرد 

رسودن شــعر را متوقــف کــرد و  در 

حــال حــارض در حــوزه ی نقــد ادبــی 

حضــور دارد.
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 جلو پنجره نشسته است و به روزهای 

است  قرار  که  می کند  فکر  نیامده ای 

خربنگار  و  بگیرد  دست  به  را  میکروفون 

شود. ۱۸ حوت ۱۳۹۶ یک روز معمولی 

بود برای سمیرا، مثل متام روزهای دیگر؛ 

زندگی  که  کرد. چیزی  پیش بینی  را منی شود  هیچ چیز  اما 

نیست.  قابل پیش بینی  اشتهاآور می کند همین است که  را 

منی فهمیم در آینده چه چیز منتظر ما است و همین است که 

باامید به سمت جلو حرکت می کنیم. سمیرا از پنجره به بیرون 

نگاه می کند. از خانواده ی دوزاده نفری آن ها تنها سمیرا، یک 

ایستاده است،  برادرش ساحل، که بغل دستش  و  خواهرش 

دیگرش  خواهران  و  مادرش  سمیرا  گفته ی  به  اند.  خانه  در 

بودند خانه ی خاله اش که در گوالیی دواخانه است.  رفته 

شهادت  سال روز  بیست وسومین  حوت،   ۱۸ تاریخ 

عبدالعلی مزاری در مصای منصوب به شهید مزاری در غرب 

کابل با حضور چهره های سیاسی و رسان احزاب برگزار شده 

است. خانه ی سمیرا در نزدیکی مصا است. سمیرا با رویای 

می تانه  آدم  خربنگاری  »با  می رود.  مکتب  به  شدن  خربنگار 

واقعیت های جامعه ره انعکاس بته.« مسؤولیتی که او در برابر 

مردمش حس می کند، متقاعدش کرده که در مورد تلخ ترین 

بزند. حرف می زند که نشان دهد  از جنگ حرف  خاطره اش 

جنگ هیچ زمانی منی تواند یک اتفاق معمولی باشد . ناگهان 

مببی منفجر می شود و این مبب تنها یک مبب نیست، هزار 

تکه رویای آدم هایی است که دوست داشتند روزی این رویاها 

از  قبل   ۱۱:۳۰ ساعت  کنند.  ملس  شان  حواس  متام  با  را 

ظهر، سمیرا با شنیدن صدای انفجار از جایش تکان می خورد. 

به دیوار همسایه ی شان  نیامده که هاوانی  هنوز به خودش 

برخورد می کند. سمیرا با خواهر و برادرش با رساسیمگی از 

آن ها  به خانه ی  دیگری  هاوان  که  بلند می شوند  جای شان 

خانواده ی  از  قبل  لحظاتی  که  دیوارهایی  می کند .  برخورد 

سمیرا محافظت می کرد، آوار شده اند . دست هایش را می برد 

بودیم.  »ترسیده  می لرزد،  انگشت هایش  صورتش،  سمت 

را  خودش  مکرر  جیغ های  با  ساحل  بودیم.«  ترسیده  بسیار 

از روزهای  پنهان می کند و سمیرا در یکی  در آغوش سمیرا 

دوازده سالگی اش پناه خواهر و برادر کوچکش می شود. سمیرا 

آن شب را تا صبح نخوابیده است. همین که چشم هایش را 

می بندد، هاوان دیگری می آید و به خواب  او برخورد می کند. 

ما که هر  بیچارگی  او  یادم می آمد .  ما  »هر لحظه جیغ های 

چه جیغ می زدیم هیچ چیزی تغییر منی کد و هیچ کس نبود 

که به ما کمک کنه.« دیوارهای خانه ی سمیرا فرو ریخته اند؛ 

دیوارهایی که متام کودکی های سمیرا را در خودش داشت. 

از  که  است  دخری  است،  سالش  چارده  اکنون  که  سمیرا 

میان ُخرده های شیشه و دیوارهای فروریخته چون ققنوسی 

بلند شده است. دست خواهر و برادرش را گرفته و برای نجات 

جان خود شان آخرین تاشش را کرده است. او، اکنون زنده 

است، نفس می کشد و به روزهایی فکر می کند که قرار است 

خربنگار باشد . از میان جیغ های کرکننده، سمیرا با خواهر و 

را به خانه ی همسایه ی شان می رسانند؛  برادرش خود شان 

چه  »منی فامم  شده.  تخریب  نیز  همسایه  خانه ی  دیوارهای 

رقم او وضعیت بد ما ر بر تان بگویم.« در میان حرف هایش 

گریزی می زند به همین جمله، »ترسیده بودیم. بسیار ترسیده 

بودیم.« دنباله ی حرف های سمیرا، ما را به مصا می کشاند.

سال روز  بیست و سومین  از  بزرگ داشت  روز  حوت،   ۱۸  

آمده  مصا  به  زیادی  جمعیت  مزاری .  عبدالعلی  شهادت 

که  اند  ملکی  مردم  این  سیاسی  چهره های  کنار  در  اند. 

قبل   ۱۱:۳۰ ساعت  دارند.  مصا  در  برجسته  بسیار  حضور 

و  می شود  منفجر  مببی  مصا  ورودی  دروزاه ی  در  ظهر  از 

صدای انفجار متام جمعیت را تکان می دهد. نظم برنامه به 

است  سخرانی  حال  در  محقق  محمد  استاد  می خورد.  هم 

می تواند  چیز  چه  اما  می کند؛  دعوت  آرامش  به  را  مردم  و 

آرامش مردمی را حفظ کند که نان و آب شان میان خون تر 

به سمت دروازه ی ورودی  است؟ اشراک کننده ها رساسیمه 

می دوند، همه نگران استند که مبادا به یکی از عزیزان شان 

در  نفر  بیست  از  بیش تر  کم  دست  باشد.  رسیده  صدمه ای 

این انفجار کشته و زخمی شدند که مردم عادی بودند. گروه 

گرفت. دوش  به  را  حمله  این  مسؤولیت  داعش 

به باور سمیرا، صلح آرامی است که همه مردم می توانند 

با  را  ترس  این  و  بخوانند  درس  آزادانه  کنند،  زندگی  آزادانه 

برای  می رویم،  مکتب  به  اگر  که  منی کنند  حمل  شان  خود 

کار می رویم، آیا امیدی هست برای بازگشنت ما به خانه؟ »هر 

برای ای  نداره  امید  روز که پدرم دفر میره، مه می فامم که 

آیا شب به خانه برمی گرده یا نی و ای واقعا اذیت کننده  که 

است بر ما.«

برگزار  حالی  در  طالبان  با  امریکا  صلح  گفت وگوهای 

ندارد.  آن  در  جایی  هیچ  افغانستان  دولت  که  می شود 

رسمیت  به  را  افغانستان  حکومت  طالبان  مناینده های 

امریکایی ها  دست نشانده ی  حکومت  را  آن  و  منی شناسند 

امریکا وارد  با خود  این است که چرا  می دانند و حرف شان 

و  سمیرا  دست نشانده اش؟  حکومت  با  تا  نشویم  گفت و گو 

دست آوردهای  که  استند  این  نگران  دیگر  زنان  از  بسیاری 

آن ها  شود؛  معامله  طالبان  با  صلح  مذاکره ی  میز  در  شان 

عنوان  هیچ  به  و  اند  دیده  جنگ  از  را  جدی ای  آسیب های 

نظر  در  شان  خواست های  و  کنند  سکوت  تا  نیستند  حارض 

منایندگی  به  و  رفنت  امروز  که  این هایی  »مه  نشود.  گرفته 

با طالبان گپ زدن ره به هیچ عنوانی مناینده ی خود  از مه 

گشنه،  یا  استم  سیر  مه  که  نیست  مهم  اونا  بر  ندارم.  قبول 

می تانم درس بخوانم یا نی. به همی خاطر اونا حرفای مره و 

خواست های مره به طالبا منیگن، اونا چیزای ر میگن که به 

نفع خود شان باشه، منفعت مردم بر اونا مهم نیست.« به باور 

سمیرا این چهره های سیاسی تا حاال هیچ کاری انجام نداده 

داد .  نخواهند  انجام  هم  بعد  این  از  و  مردم  برای  اند 

سمیرا صلحی را دوست دارد که در آن بتواند با آرامش به 

تحصیات خود ادامه بدهد، خربنگار باشد و برای نشان دادن 

واقعیت ها، کار کند و حرف های نگفته و نشنیده شده ی مردم 

را به گوش جهان برساند. این رؤیای سمیرا تنها زیر سایه ی 

صلح دست یافتنی است . صلحی که آزادی و دست آوردهای 

زنان در آن معامله نشود.

خانواده6

منبــع  خــوب،  خانــواده  یــک 

حایــت عاطفــی، عشــق، امنیــت 

خانــواده  اعضــای  از  حفاظــت  و 

و  چالش هــا  از  عبــور  کــه  اســت 

را  روزمــره  زندگــی  دشــواری های 

آســان تر می کنــد. اســتعداد کــودک زمانــی کــه احســاس 

دوســت  را  او  برادرانــش  و  خواهــران  والدیــن،  کنــد، 

ــکوفا  ــد، ش ــت می کنن ــد و حای ــرورش می دهن ــد، پ دارن

ــد  ــا می توان ــک زندگــی خانوادگــی خــوب حت می شــود. ی

ــد  ــواده مانن ــای خان ــی اعض ــمی و روان ــامت جس ــر س ب

افزایــش فشــار خــون و امیــد بــه زندگــی نیــز تأثیــر مثبتــی 

ــاس  ــه و اس ــا، پای ــک خانواده ه ــدون ش ــد. ب ــته باش داش

یــک جامعــه را می ســازد؛ بنابرایــن پــرورش خانواده هایــی 

ــرای داشــنت یــک جامعــه ی امــن،  ســامل و شــاد  موفــق ب

رضوری اســت. یکــی از بهریــن راه هــای تقویــت خانــواده، 

و  موفــق  خانواده هــای  مشــرک  ویژگی هــای  مطالعــه 

ــواده ی  ــک خان ــنت ی ــرای داش ــدم ب ــن ق ــت. اولی ــر اس برت

خــوب،  شــناخت ویژگی هــا و صفــات یــک خانــواده ســامل 

ــت.  اس

روابط قوی بین اعضای خانواده 

ارتباطــات  موفــق،   خانــواده ی  یــک  اعضــای  بیــن 

مثبــت و معنــاداری وجــود دارد. آن هــا بــه تعامــات و 

در  روابــط  می دهنــد.  اهمیــت  یکدیگــر  خواســته های 

ــت  ــق اس ــی عمی ــدازه کاف ــه ان ــاد، ب ــواده ی ش ــک خان ی

و  دســتاوردها  اهــداف،  احساســات،  اعضــاء  متــام  و 

ــد.  ــراک می گذارن ــه اش ــر ب ــا یکدیگ ــود را ب ــات خ تجربی

تعهــد عمیق بین اعضای خانواده 

ــواده ی  ــر خان ــد ه ــز هانن ــوب نی ــواده ی خ ــک خان ی

نظــر  اختــاف  و  ســخت   مشــکات،  دچــار  دیگــر،  

از  را  خــوب  خانــواده ی  کــه  آنچــه  امــا  می شــوند. 

خانواده هــای دیگــر متایــز می کنــد، ایــن اســت کــه 

ــایند  ــای ناخوش ــر تنش ه ــق در براب ــواده ی موف ــک خان ی

و دشــوار تســلیم منی شــوند. اعضــای خانــواده نســبت بــه 

می کننــد.  مســؤولیت  و  تعهــد  احســاس  هــم 

وقت گذاشنت برای یکدیگر

اســت  ایــن  شــاد  خانــواده ی  یــک  خصوصیــات  از 

انجــام  بــرای  هــم  بــا  را  زمان هایــی  آن،  اعضــای  کــه 

ــود  ــا وج ــد. ب ــی کنن ــپری م ــش س ــای لذت بخ فعالیت ه

کــودکان  مکتــب  فعالیت هــای  کاری،   مشــغله های 

و کارهــای خانــه، در طــول هفتــه شــاید زمــان بــرای 

ــد؛  ــر برس ــه نظ ــوار ب ــی دش ــی کم ــای خانوادگ فعالیت ه

ــدر  ــه چق ــت ک ــم نیس ــق مه ــواده موف ــک خان ــرای ی ــا ب ام

همیشــه  آن هــا  باشــند،   روزمــره  دغدغه هــای  مشــغول 

ــد؛  ــزی می کنن ــر برنامه ری ــا یکدیگ ــی ب ــت گذران ــرای وق ب

زیــرا می داننــد کــه وقــت گذاشــنت بــرای خانــواده تــا چــه 

میــزان بــر وحــدت و نزدیکــی روابــط اثرگــذار اســت. 

احرتام متقابل

احــرام متقابــل مهم تریــن ویژگــی یــک خانــواده ی 

موفــق و ناســازگاری، بخــش جدایی ناپذیــر از زندگــی 

و  اختافــات  در  اعضــاء  اگــر  امــا  اســت.  خانوادگــی 

همــکاری  یکدیگــر  بــا  خانوادگــی،  ناســازگاری های 

نکننــد، ایــن موضــوع می توانــد بــه تلخــی و ناراحتــی 

در هــر دو طــرف اختــاف منجــر شــود. ارتبــاط و احــرام 

الزمــه رفــع ناســازگاری ها، ایجــاد اعتــاد بــه نفــس، 

و  عصبانیــت  از  دوری  اشــتباه،  مســؤولیت  پذیــرش 

اســت. خانوادگــی  همــکاری 

قدردانی

اعضــای یــک خانــواده ی خــوب دســتاوردهای یکدیگــر 

را تأییــد و از هــم قدردانــی می کننــد. قدردانــی بــرای 

اعضــای  مثبــت  رفتارهــای  تــداوم  در  انگیــزه  ایجــاد 

ــی،  ــت. قدردان ــی اس ــر حیات ــه یکدیگ ــبت ب ــواده نس خان

ــاء، در  ــت اعض ــوت و موفقی ــاط ق ــه از نق ــتایش صادقان س

ــل  ــگی تبدی ــادت همیش ــک ع ــه ی ــق ب ــواده موف ــک خان ی

ــت  ــا را تقوی ــان آن ه ــی می ــای عاطف ــه پیونده ــود ک می ش

می کنــد. 

نقش هــای مشــخص و تعریــف شــده در خانــواده ی 

موفــق

ــد  ــی توانن ــی م ــم زمان ــک تی ــای ی ــدام از اعض ــر ک ه

مفیــد باشــند کــه دقیقــا بداننــد چــه وظایــف و رفتارهایــی 

ــواده   ــک خان ــوع در ی ــی رود. در موض ــار م ــا انتظ از آن ه

ــواده رهــرب و  ــدر و ســپس مــادر خان ــز صــادق اســت. پ نی

مدیــر یــک خانــواده ی خــوب هســتند کــه تصمیــم نهایــی 

ــه  ــبت ب ــد و نس ــی کنن ــاذ م ــاء اتخ ــام اعض ــع مت ــه نف را ب

ــتند.  ــخ گو هس ــواده پاس ــت کل خان ــی هدای چگونگ

حریم خصوصی

در یــک خانــواده ی خــوب، چهارچــوب و قوانیــن مربوط 

بــه حریــم خصوصــی اعضــاء کامــا واضــح و روشــن اســت. 

ــواده را  ــواده قوانیــن و هنجارهــای خان هیــچ از افــراد خان

ــت  ــاء فرص ــه اعض ــواده ب ــن خان ــد. والدی ــم منی زنن ــر ه ب

افزایــش  بــرای  و  می دهنــد  تصمیم گیــری  و  اســتقال 

ــد.  ــاش می کن ــه نفــس آن هــا ت ــاد ب اعت

فداکاری و گذشت

در یــک خانــواده ی موفــق،  بچه ّهــا و والدیــن حارضنــد 

دیگــری  تــا  بگذرنــد  خــود  شــخصی  خواســته های  از 

را تشــویق یــا حایــت کننــد. آن هــا بــرای خوشــحالی 

یکدیگــر تــاش می کننــد و ناراحتــی و غــم یکدیگــر را 

التیــام می بخشــند. هانطــور کــه والدیــن در بســیاری 

مواقــع بــه خاطــر فرزنــدان خــود از بســیاری آرزوهــا و 

نیازهــای خــود گذشــت می کننــد،  در خانــواده موفــق 

بچه  هــا نیــز اهــل فــداکاری هســتند و از منافــع خــود 

بــرای رفــاه ســایرین می گذرنــد.

خانواده ی موفق چه 
ویژگی هایی دارد؟ 

زهرا سیاس

در لیربال آرتس دانشجو یک بخش 

پویایی  و  رشد  است.  آموزش  مهم 

و  سهم گیری  با  لیربال  آموزشی  نظام 

مشارکت جدی و سازنده ی دانشجویان 

تأمین می شود. معلان باید خود را به 

گونه ای بار بیاورند که هر لحظه با نیازها و سواالت دقیق 

و ملموس دانشجویان هاهنگ شوند. در نظام آموزشی 

را تضمین می کند  آموزشی  آنچه که کارایی نظام  لیربال 

و آن را از خشک شدن و رکود باز می دارد، انطباق مداوم 

است.  دانشجویان  نگرش  و  قضاوت  سطح  و  نیاز  با  آن 

تحقیق  میدان  واقع هان  در  دانشجویان  نظام،  این  در 

قلمداد  آموزشی  نظریه های  خطای  و  قوت  دریافت  برای 

می شوند.

عنوان  به  هم  را  آن  که  دیگری  کوچک  جزوه ی  در 

دست  به  لیربال  آموزشی  نظام  مورد  در  تحقیق  منبع 

نظام  این  بودن  عام  مورد  در  قشنگی  نکته های  آورده ام، 

ایاالت متحده ی امریکا می یابم. در این جزوه  در رسارس 

دانشجویان  تنها  کنند  حس  شاید  برخی  که  می نویسند 

و  کنند  نظر  اعال  آموزشی  نظام  در  می توانند  دانشگاه 

یا قضاوت های شان برای اصاح و بهبودی نظام آموزشی 

معترب باشد، ولی این شیوه را منی توان در نظام آموزشی 

جزوه  این  در  کرد.  تطبیق  عمومی  تعلیات  یا  مکاتب 

با  دانشگاه   نیست.  درستی  حرف  این  که  می شود  گفته 

سطح نیاز دانشجویان سنجیده می شود و پویایی آن نیز با 

مقیاس پاسخ گویی آن برای دانشجویان ارزیابی می شود، 

نظر  را مد  نیاز دانش آموزان  باید سطح  این که مکتب  با 

باشد. داشته 

پویایی  است،  مهم  که  آنچه  لیربال  آموزش  نظام  در 

دست  به  هدف  این  است.  آموزشی  نظام  پاسخ گویی  و 

منی آید مگر این که به نیاز دانش آموزان در هر مقطعی که 

قرار دارند توجه شود. لیربال آرتس به هیچ وجه منی گوید 

توقعات  سطح  با  آموزشی  نظام  کار  و  دانش  سطح  که 

دانش آموزان عیار شود و یا در هان حد پایین بیاید، بلکه 

باید این ظرفیت و توان مندی در نظام آموزشی خلق شود 

نیازمندی های  نازل ترین سطح  پایین ترین و  با  بتواند  که 

گونه ی  تعبیر  این  باشد.  داشته  هم خوانی  دانش آموزان 

»رس  می گوید:  که  است  فارسی  معروف  شعر  از  دیگری 

باید  کودکی  زبان  هم  فتاد/  کودک  با  که  چون  کارت  و 

کشاد.«

آزاد در  بررسی  و  آرتس بحث  لیربال  جزوه می نویسد: 

برابر  در  احساسات  و  عواطف  به  نسبت  را  ارزش ها  مورد 

می شود  گفته  نظام  این  در  می دهد.  ترجیح  ارزش ها 

واقعیتی  هر  با  تا  بیابد  را  قدرت  این  دانش آموز  باید  که 

کند.  برخورد  باز  تفکر  و  استدالل  با  می شود  روبه رو  که 

آرتس  اند، لیربال  در جزوه ای که روی دست ما گذاشته 

تو  به  نظام  این  در  می کنند:  تعریف  نیز  جمله  این  با  را 

که  می گویند  بلکه  کنی،  فکر  چیزی  چه  به  منی گویند 

کنی. فکر  چگونه 

راهول سیتا، دانشجوی هندی در سال دوم کارشناسی 

وی  که  ارورا  نینا  با  او،  است.  مدیریت  رشته ی  در  ارشد 

رشته ی  در  و  است  امریکا  متولد  هندی  دخری  هم 

ارشد  کارشناسی  دوم  سال  زیست  محیط  و  جنگل داری 

خود را سپری می کند، از همراهان من در برنامه ی ورلد 

ایاالت  آموزشی  نظام  مقایسه ی  در  راهول هم  اند.  فیلوز 

را  جالبی  نکته های  دیگر  کشورهای  با  امریکا  متحده ی 

این نظام  او، می گوید در  نقل می کند.  استادان خود  از 

آموزشی بیش از هر چیز بر نقش جست وجو و تحقیق فرد 

که  می شود  باعث  امر  همین  و  می شود  تأکید  دانشجو 

دانشجو دارای یک نوع حس اعتاد به نفس شود که در 

دارد. فوق العاده ای  کاربرد  مدیریت  و  رهربی 

جزوه ای که برای دانشجویان سال اول در ۱۹۹۳ تهیه 

اندیشه ای  بتوانید  این که  نیز می گوید: برای  شده است 

را قوت ببخشید باید برای آن دلیل فراهم کنید. اندیشه 

را در خدمت دلیل قرار ندهید، بلکه دلیل را در خدمت 

قابل  اندیشه ای  هیچ  دلیل،  بدون  دهید.  قرار  اندیشه 

قبول بوده منی تواند. هر کسی به چیزی عقیده دارد و یا 

عقیده ندارد. کار ما این نیست که این راه را ادامه دهیم. 

این کار عادی و معمول است که اکریت مردم آن را دنبال 

آن نظم می بخشند.  بر اساس  را  زندگی خود  و  می کنند 

باید ببینیم که چرا باید به چیزی عقیده داشته باشیم یا 

باشیم. جزوه می نویسد که  نداشته  به چیزی عقیده  چرا 

عطا  انسان  برای  خدا  که  است  هدیه ای  مهم ترین  عقل 

کرده است. شاید اگر در هیچ چیزی نتوانیم سپاس گزاری 

بتوانیم.  با کاربرد عقل خود  آریم  از خدا به عمل  درست 

کار عقل تنها این نیست که تصمیم درستی اتخاذ کند، 

بلکه مهم تر از آن این است که تصمیمی را درست تر بسازد 

و عیب و ایرادهای آن را کم تر کند. به همین ترتیب، در 

این  آموزشی  نظام  مهم  کار  که  می شود  گفته  جزوه  این 

انتقال  دانش آموز  به  را  مفیدی  یا  ویژه  دانش  که  نیست 

از آن این است که ظرفیت اندیشیدن  دهد، بلکه مهم تر 

مستقانه را برای آن ها خلق کند.

است،  آمده  جزوه  این  در  که  دیگری  مهم  نکته ی 

تشخیص،  درک،  قوه ی  عقل  است.  عقل  بودن  زمان مند 

قضاوت و رسه نا رسه کردن است؛ اما عقل، به نوبه ی خود 

این  کیفیت  با  دارید،  که  معلوماتی  و  اطاعات  میزان  با 

اطاعات و معلومات، با روشی که برای انتظام بخشیدن 

با هدفی که دارید  به کار می برید،  اطاعات و معلومات 

تحقق  برای  خود  معلومات  و  اطاعات  از  می خواهید  و 

که  می گوید  جزوه  در  دارد.  ارتباط  کنید،  استفاده  آن 

دانش آموزان را از سنین کودکی باید با زاویه های متفاوت 

نگاه آشنا کرد و به آن ها یاد داد که در هیچ مسأله ای گیر 

منانند و ذهن خود را قفل نکنند. کودکان را باید به این 

فرصت های  زندگی  و  جهان  که  کرد  آشنا  بزرگ  حقیقت 

ذهن  با  او  و  می شوند  آشکار  تدریج  به  که  دارد  زیادی 

بهرین  فرصت ها  این  از  تا  باشد  آماده  پویا  تفکر  و  نقاد 

دهد. انجام  را  استفاده ها 

اندیشیدن  آزادی در تفکر، جرأت  بر اهمیت  در جزوه 

از فکر  نباید  و حق »چرا« گفنت تأکید می شود. کودکان 

کردن برسند. نباید از آزادی هراس داشته باشند. نباید 

این ها همه  دلیل خواسنت خسته شوند.  و  از چرا گفنت 

به مترین نیاز دارد. آموزگار و نظام آموزشی باید زمینه را 

برای این مترین فراهم کند.

ج - لیبرال آرتس: تأکید بر نقش محوری دانشجو/دانش آموز
)یادداشت های عزیز رویش از دانشگاه یل - 20 اگست تا 20 دسامرب 2010( 119 روز )28(

عزیز رویش

صلح بیاید
 ما کودکان نگران نیامدن پدران  مان به خانه نیستیم

هام همتا

صلح ویژه ی 

سمیرا با رویای خربنگار شدن به مکتب می رود. 

»با خربنگاری آدم می تانه واقعیت های جامعه ره 

انعکاس بته.« مسؤولیتی که او در برابر مردمش 

حس می کند، متقاعدش کرده که در مورد تلخ ترین 

خاطره اش از جنگ حرف بزند. حرف می زند که نشان 

دهد جنگ هیچ زمانی منی تواند یک اتفاق معمولی 

باشد . ناگهان مببی منفجر می شود و این مبب تنها 

یک مبب نیست، هزار تکه رویای آدم هایی است که 

دوست داشتند روزی این رویاها را با متام حواس 

شان ملس کنند.
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در  دولــت  وزارت  رحیمــی، رسپرســت  عبدالســام 

ــرات  ــان در مذاک ــور زن ــه حض ــد ک ــح، می گوی ــور صل ام

ــچ  ــان در هی ــدون زن ــت ب ــت و حکوم ــح رضوری اس صل

مذاکــره ای رشکــت منی کنــد. 

ــدای  ــی ص ــت هاهنگ ــه در نشس ــی ک ــای رحیم آق

واحــد زنــان درسیاســت گذاری صلــح صحبــت می کــرد، 

ــح  ــه روی صل ــزی ک ــر می ــان در ه ــور زن ــه حض ــت ک گف

صحبــت می شــود، رضوری اســت.

ــت در  ــدگان حکوم ــت، مناین ــه گف ــن ک ــن ای او ضم

هیــچ میــز مذاکــره  ای بــدون حضــور زنــان اشــراک 

نخواهنــد کــرد، تأکیــد کــرد کــه اگــر زنــان در رونــد 

مشــکل  بــه  باشــند، کشــور  نداشــته  صلــح حضــور 

دایمــی ســوق داده خواهــد شــد.

آقــای رحیمــی در ایــن نشســت هم چنــان گفــت کــه 

وزارت دولــت در امــور صلــح، مشــارکت زنــان را تســهیل 

خواهــد کــرد تــا زنــان بتواننــد صــدای شــان را در 

ــانند.  ــان برس ــه طالب ــح ب ــای صل گفت وگوه

وزارت دولــت در امــور صلــح بــه نقــل عبدالســام 

رحیمــی نوشــته اســت: »حکومــت افغانســتان از موقــف 

ــن  رو الزم  ــد؛ از همی ــت می کن ــح حای ــرای صل ــان ب زن

بــود تــا جمعــی ایجــاد شــود کــه در طــرح پالیســی های 

دولــت اشــراک داشــته باشــند و ایــن جمــع، مســؤول 

گــردآوردن زنــان و نهادهــای فعــال، بــه منظــور کار 

ــت.« ــح اس ــرای صل ــرک ب مش

صــدای  هاهنگــی  نشســت  کــه  اســت  گفتنــی 

ــا اشــراک ۳۲  ــح ب ــان در سیاســت گذاری صل واحــد زن

ــی و  ــی، اجتاع ــای سیاس ــال عرصه ه ــان فع ــن از زن ت

جامعــه ی مدنــی، از ســوی وزارت دولــت در امــور صلــح 

ــت.  ــده اس ــزار ش برگ

وزیــر دولــت در امــور صلــح افغانســتان در حالــی 

تأکیــد کــرده  بــر حضــور زنــان در مذاکــرات صلــح 

چنــد  جریــان  در  صلــح  گفت وگوهــای  کــه  اســت 

مــدت گذشــته، جــدی شــده اســت. گــروه طالبــان، 

ــان،  ــت. طالب ــرده اس ــت ک ــونت موافق ــش خش ــا کاه ب

هم چنــان ابــراز امیــدواری کــرده کــه تــا پایــان مــاه 

جــاری، توافق نامــه ی صلــح میــان ایــن گــروه و ایــاالت 

متحــده ی امریــکا بــه امضــا برســد.

صلــح،  و  جنــگ  مطالعــات  انســتیتیوت  اخیــرا 

ــه  ــرده ک ــر ک ــود را ن ــدی خ ــنجی جدی ــج  نظرس نتای

ــه  ــد ک ــته ان ــردم خواس ــد م ــد  ۸۳ درص ــان می ده نش

ــته  ــور داش ــح حض ــای صل ــان در گفت وگوه ــان افغ زن

باشــند.

وزارت دفــاع، اعــام کــرده اســت کــه در نتیجــه ی عملیــات 

نیروهــای کومانــدو، روســتای گندمــک ولســوالی شــیرزاد 

والیــت ننگرهــار از کنــرل طالبــان بیــرون شــده اســت.

ــن  ــوی ای ــو( از س ــه )۴ دل ــه روز جمع ــه ای ک در خربنام

وزارت بــه نــر رســیده، آمــده اســت کــه نیروهــای کومانــدو، 

ــت ننگرهــار،  در روســتایی گندمــک ولســوالی شــیرزدا والی

عملیــات راه انــدازی کردنــد کــه در نتیجــه ی آن افــزون 

ــد  ــزرگ تولی ــه ی ب ــک کارخان ــتا، ی ــن روس ــازی ای ــر پاکس ب

ــا مقــدار زیــادی از مــواد  و پروســس مــواد مخــدر طالبــان ب

ــرده اســت. ــن ب ــدر کشــف و از بی مخ

امــا گــروه طالبــان، بــا نــر خربنامــه ای ادعــا کــرده 

اســت کــه جنگ جویــان ایــن گــروه بــر یــک قطــار عملیاتــی 

نیروهــای افغــان در مربوطــات ولســوالی شــیرزاد والیــت 

ننگرهــار، حملــه کرده انــد کــه در نتیجــه ی آن ۱۲ تــن 

از نیروهــای امنیتــی کشــته و ۱۶ تــن دیگرشــان زخــم 

ــد. ــته ان برداش

ــز  ــن مرک ــتان، بزرگ تری ــار در رشق افغانس ــت ننگره والی

گــروه تروریســتی داعــش در ایــن کشــور محســوب می شــود 

ــان، در آن  ــمول طالب ــه ش ــتی ب ــای تروریس ــایر گروه ه و س

حضــور گســرده دارنــد.

ــد  ــت کندهــار می گوین ــی در والی مســؤوالن محل

کــه جــرال بســم الله وزیــری، رییــس ســتاد ارتــش، 

بــه منظــور بررســی قتــل مرمــوز یــک دخــر ۱۲ســاله 

ــه  ــار، ب ــت کنده ــوت والی ــاه ولی ک ــوالی ش در ولس

ایــن والیــت ســفر کــرده اســت. 

ــه  ــت روز جمع ــس  از چاش ــه پ ــه ای ک در خربنام

ــی کندهــار  ــی وال ــر مطبوعات ــو( از ســوی دف )۴دل

ــتاد  ــس س ــه ریی ــت ک ــده اس ــیده، آم ــر رس ــه ن ب

ــت،  ــن والی ــی ای ــات، وال ــه حی ــا حیات الل ــش ب ارت

تادین خــان اچکــزی، فرمانــده ی پولیــس، رییــس 

و شــورای  اعضــای مجلــس ســنا  ملــی،  امنیــت 

ــت.  ــرده اس ــو ک ــدار و گفت وگ ــار دی ــی کنده والیت

دفــر مطبوعاتــی والــی کندهــار، هــدف ســفر 

ــک دخــر  ــوز ی ــل مرم ــی قت ــری را بررس بســم الله وزی

۱۲ســاله خوانــده کــه جســد ش روز پنج شــنبه )۳دلــو( 

از ســوی پــدرش بــه دروازه ی قــرارگاه نیروهــای ارتــش 

ولســوالی شــاه ولی کوت آورده شــده بــود. 

ــی و  ــای محل ــا مقام ه ــدار ب ــری در دی ــای وزی آق

امنیتــی کندهــار تأکیــد کــرده اســت حادثــه ای کــه 

ــد بررســی و  در ولســوالی شــاه ولی کوت رخ داده بای

عامــان بــه پنجــه ی قانــون ســپرده شــوند. 

امنیتــی  و  محلــی  مســؤوالن  ســویی  هــم  از 

ــد  ــان دادن ــه رییــس ســتاد ارتــش اطمین کندهــار ب

کــه هــر چــه زودتــر ایــن رویــداد را بررســی و جزئیات 

آن را رســانه ای خواهنــد کــرد. 

مســؤوالن  ابتدایــی  معلومــات  اســاس  بــر 

محلــی، ایــن مــرد جنــازه ی دخــر ۱۲ســاله اش را 

ــده، روز  ــن نش ــرگ او روش ــل م ــوز دلی ــا هن ــه ت ک

پنج شــنبه در برابــر درب قــرارگاه نیروهــای ارتــش 

ولســوالی شــاه ولی کوت آورده بــود کــه خــودش 

ارتــش  نیروهــای  تیر انــدازی  نتیجــه ی  در  نیــز 

ــت. ــده اس ــته ش کش

روستای گندمک ولسوالی شیرزاد ننگرهار 
از کنرتل طالبان بیرون شد

رییس ستاد ارتش برای بررسی قتل یک دخرت 
12ساله به کندهار رفت

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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روز  انتخاباتــی،  شــکایت های  بــه  رســیدگی  کمیســیون 

سه شــنبه )۲۴ جــدی( فیصلــه کــرد کــه آرای بیــش از پنــج 

هــزار محــل رأی دهــی، بایــد دوبــاره بازشــاری شــود. 

ــیون، در آن  ــن کمیس ــخن گوی ای ــی، س ــم الیاس محمدقاس

زمــان گفتــه بــود کــه آرای ۱۶۹۹ محــل در کابــل، ۱۱۷ محــل 

ــدان وردک،  ــروان، ۲۵ محــل در می در کاپیســا، ۹۲ محــل در پ

۱۷ محــل در لوگــر، ۱۵۸۲ محــل در ننگرهــار، ۶ محــل در 

بغــان، ۶۵ محــل در غزنــی، ۳۸۳ محــل در پکتیــکا، ۱۸۶ 

ــا، ۵۳ محــل در خوســت، ۲۴۳ محــل در کــر،  محــل در پکتی

ــور،  ــل در غ ــدز، ۵۱ مح ــل در کن ــار، ۴۶ مح ــل در تخ ۷۳ مح

ــل در  ــار، ۲۶۵ مح ــل در کنده ــل، ۱۲۱ مح ــل در زاب ۶۱ مح

هلمنــد، ۶۰ محــل در هــرات و ۱۷۷ محــل در نیمــروز، نیــاز بــه 

ــاره دارد. ــاری دوب بازش

امــا بــا گذشــت بیــش از ده روز از ایــن فیصلــه، کمیســیون 

مســتقل انتخابــات تاکنــون رونــد بازشــاری آرا را آغــاز نکــرده 

اســت. عبدالعزیــز ابراهیمــی، ســخن گوی ایــن کمیســیون، 

ــت  ــس از درخواس ــه پ ــد ک ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ب

کمیســیون شــکایات مبنــی بــر بازشــاری پنج هــزار محــل 

رأی دهــی، تیــم تخنیکــی ایــن کمیســیون بــه تجزیــه و تحلیــل 

آغــاز کــرده اســت.

آقــای ابراهیمــی افــزود، بــه دلیــل برخــی نواقــض تخنیکــی 

و عــدم ارســال نتیجــه ی اســتناف خواهی تــا کنــون کمیســیون 

انتخابــات بازشــاری آرا را آغــاز نکــرده اســت. 

ســخن گوی کمیســیون انتخابــات می گویــد کــه آن هــا 

یــک مکتــوب یازده  فقــره ای بــه کمیســیون شــکایات فرســتاده 

انــد؛ امــا تــا کنــون جوابــی از ســوی ایــن کمیســیون دریافــت 

نکــرده انــد.

ــاده  ــات آم ــز ابراهیمــی، کمیســیون انتخاب ــه ی عزی ــه گفت ب

ــیون  ــوی کمیس ــوب از س ــواب مکت ــت ج ــس از دریاف ــت پ اس

رســیدگی بــه شــکایات انتخاباتــی، بازشــاری آرا را آغــاز کنــد. 

در همیــن حــال، چمن شــاه اعتــادی، رییــس دبیرخانــه ی 

بــه  انتخاباتــی،  شــکایت های  بــه  رســیدگی  کمیســیون 

روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد کــه قــرار بــود پنج شــنبه 

)۳دلــو( جــواب مکتــوب کمیســیون انتخابــات داده شــود؛ امــا 

بــه دلیــل ماحظــات کمیشــران ایــن کمیســیون، فرســتادن آن 

ــاده اســت. ــر افت ــه تأخی ب

آقــای اعتــادی افــزود کــه کمیســیون شــکایات امروز شــنبه 

)۴دلــو( جــواب مکتــوب کمیســیون انتخابــات را می فرســتد تــا 

هرچــه زودتــر بازشــاری آرا آغــاز شــود. »مکتــوب آمــاده شــده 

اســت، فقــط نظــر نهایــی کمیشــران رشط بــود کــه روز شــنبه 

در اولیــن ســاعت مــا نظــر کمیشــران را خواهیــم گرفــت و 

جــواب مکتــوب کمیســیون انتخابــات را ارســال خواهیــم کــرد و 

در روزهــای آینــده رونــد بازشــاری آغــاز خواهــد شــد.«

ایــن در حالــی اســت کــه کمیســیون مســتقل انتخابــات، در 

اول مــاه جــدی، نتیجــه ی ابتدایــی انتخابــات ریاســت جمهوری 

را پــس از تکمیــل بازشــاری آرا، اعــام کــرد. بــر اســاس ایــن 

نتیجــه، محمــدارشف غنــی، بــا گرفــنت بیــش از پنجــاه درصــد 

آرا در صــدر و عبداللــه عبداللــه، در مقــام دوم قــرار گرفــت. آقای 

غنــی بیــش از ۹۲۳ هــزار رأی )۵۰.۶۴ درصــد( و آقــای عبدالله 

بیــش از ۷۲۰ هــزار رأی )۳۹.۵۲ درصــد( بــه دســت آورد.

بــه تازگــی نیــز کمیســیون رســیدگی بــه شــکایات انتخاباتی 

رونــد رســیدگی بــه شــکایت های اســتینافی را آغــاز کــرده 

اســت.

رســیدگی  کمیســیون  فیصلــه ی  از  پــس  اســت  قــرار 

انتخابــات  نهایــی  نتیجــه ی  انتخاباتــی،  شــکایت های  بــه 

شــود. اعــام  ریاســت جمهوری 

ســازمان بهداشــت چیــن اعــام کــرده اســت کــه بــه 

دنبــال شــیوع ویــروس کرونــا، ۲۵ نفــر در ایــن کشــور 

جــان باختــه انــد. در گزارشــی کــه روز جمعــه )۴دلــو( 

از ســوی ایــن ســازمان بــه نــر رســیده، آمــده اســت 

کــه تــا کنــون بیــش از ۹۰۰ نفــر در چیــن بــه ویــروس 

ــر  ــان ۲۵ نف ــن می ــه از ای ــد ک ــده ان ــا ش ــا مبت کرون

جــان باختــه انــد. 

گفتــه می شــود جشــن بهــاری در چیــن کــه قــرار 

ــه دلیــل  ــن کشــور آغــاز شــود، ب ــود امــروز در رسارس ای ب

جلوگیــری از شــیوع بیشــر ایــن ویروس لغو شــده اســت.

ــه  ــن ب ــت چی ــه، دول ــزاری فرانس ــل از خربگ ــه نق ب

دلیــل جلوگیــری از گســرش ایــن ویــروس، رفت  وآمــد 

مــردم را بــه نـُـه شــهر و روســتای ایــن کشــور بــه حالــت 

تعلیــق درآورده اســت. 

ویــروس کرونــا، یکــی از کشــنده ترین ویروس هــا 

در جهــان اســت کــه از حیوانــات وحشــی بــه انســان 

رسایــت می کنــد. آنچــه پزشــکان می گوینــد، تــب 

شــدید، رسفــه، نفس تنگــی و ضعــف از عایــم اصلــی 

ایــن ویــروس اســت.

ــم  ــده، رق ــی دو روز آین ــه در یک ــی رود ک ــار م انتظ

مبتایــان بــه ایــن ویــروس افزایــش یابــد. ایــن در 

ــگان  ــی اســت کــه یــک روز قبــل، رقــم جان باخت حال

از ایــن بیــاری، بــه ۱۷ نفــر می رســید. 

بــا ایــن حــال شــاری از کشــورهای دیگــر کــه 

شــهروندان شــان بــه چیــن ســفر می کننــد، مســافران 

ــی  ــان بررس ــای ش ــه مرزه ــدن ب ــل ش ــل از داخ را قب

صحــی می کننــد. وزارت خارجــه ی ایــران نیــز بــه 

شــهروندان خــود در ایــن کشــور توصیــه کــرده اســت 

ــه ایــران مســائل بهداشــتی را  کــه هنــگام بازگشــت ب

ــد. ــت کنن رعای

بازشامری 5هزار محل رأی دهی
 تاکنون آغاز نشده است

ویروس کرونا، جان 25 نفر را 
در چین گرفت
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جامعه ی جهانی، به افغانستان کمک بی حد و حری در ثبات، 

رفاه و پیش رفت کرده است. در نتیجه، دست آوردهای زیادی هم 

در راستای این هدف کسب شده است. با این حال،  تاش های 

را  خودش  بتواند  که  کارا  حکومت  یک  تأسیس  برای  ناکافی ای 

 ۱۸ دست آوردهای  مدافع  و  نگه بان  عنوان  به  و  دارد  نگه  پا  رس 

با  این،  بر  بنا  است؛  کرده  پیدا  اختصاص  کند،  کار  اخیر  سال 

نزدیک شدن توافق نامه ی احتالی میان ایاالت متحده و طالبان، 

یک  برود.  دست  از  گذشته  دست آوردهای  می ترسند  خیلی ها 

دولت کارا و مسؤول که بتواند متام امور عمومی اش را اداره کرده 

و تاش های توسعه ای خود را به طور  موثر رهربی و استفاده کند، 

به  توافق نامه ی صلح  از  باید در مرکز کمک و همکاری هاِی پس 

باشد. افغانستان 

تاش  سیاسی  رهربی  دموکراتیک،  عادی  محیط  یک  در 

شهروندان  زیرا  بسازد؛  خوب  دولتی  نهادهای  تا  می کند  زیادی 

نگه  مسؤول  کارهایش  بابت  را  آن  و  می کنند  نظارت  دولت  بر 

قضائیه،  قوه ی  رسانه ها،  توسط  نظارت  و  انتخابات  می دارند. 

و  شده  سازمان یافته  خوب  مکانیزم های  دیگر  و  مدنی  جامعه ی 

کارا، وسیله هایی است که شهروندان با استفاده از آن ها دولت را 

مسؤول نگه می دارند و مقامات را ملزم به کار موثر و به سود مردم 

می کنند. به دلیل دوره های طوالنی جنگ در افغانستان، این ابزار 

مسؤولیت پذیری، یا ضعیف شده، یا وجود ندارد و یا زیر نفوذ افراد 

قدرت مند است. زیرساخت های اصلی جامعه درهم شکسته، مردم 

ناامید استند و به حاشیه رفته اند، از فقر و بی سوادی آسیب دیده 

و اغلب به طور غیرمستقیم رسکوب شده اند. در چنین رشایطی، 

یکی از ارکان کلیدی جامعه که می تواند دولت و مقامات دولتی 

داده  اجازه  که  است  مانده  کاغذ  روی  تنها  دارد،  نگه  مسؤول  را 

یک  ساخنت  برای  کمی  انگیزه ی  و  شود  سوءاستفاده  قدرت  از 

دستگاه و نهادهای خوب دولتی در رسارس کشور به وجود آورده 

است.

شدند،  برکنار  قدرت  از   ۲۰۰۱ سال  در  طالبان  که  زمانی 

از  برخی  کنار  در  و  برگشتند  کابل  به  ضدطالبانی  گروه  چندین 

بخشی  بودند،  برگشته  خارج  از  که  باسواد  بسیار  تکنوکرات های 

انتخابات  اولین  به رهربی حامدکرزی شدند. زمانی که  از دولت 

مردم  درصدی   ۷۰ اشراک  با   ۲۰۰۴ سال  در  ریاست جمهوری 

برگزار شد، مردم از شکل گیری یک دولت مردم ساالر هیجان زده 

بودند. کار برای ساخت نهادهای دولتی، سیستم ها و روندها به 

طور مشتاقانه ای آغاز شده بود. برخی از نهادها، به ویژه در بخش 

توسعه ی  اداره ی  پول،  بین املللی  به دلیل مترکز صندوق  مالی، 

بین املللی امریکا و بانک جهانی بر اصاحات زیرساختی، توسعه 

کردند. پیدا 

با این حال، دولت به جای این که مبتنی بر انتخابات باشد، 

مبتنی بر معامله بود، این روند آهسته تر شد و قدرت مدام در میان 

تقسیم شد.  بانفوذ  و  قدرت مند  گروه های  و  افراد  از  تعداد کمی 

مردم به آهستگی اعتاد شان را به این روند مردم ساالرانه از دست 

دادند و در نتیجه فاصله میان مردم و دولت بیشر شد. تشکیل 

آراء در سال ۲۰۱۴، یک  دولت وحدت ملی بدون در نظرداشت 

ناکامی بزرگ بود. گر چه ناامنی هم مقر بود؛ اما اشراک ۲۰ 

درصدی مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹ نشان گر 

در  دموکراسی  آینده ی  و  بود  انتخابات  در  کاهش  به  رو  اعتاِد 

افغانستان را با خطر بیشری روبه رو کرد.

نهاد  هیچ  زیرا  است؛  اختاف  مورد  کاکان  انتخابات  نتایج 

وجود  اعتاد  مورد  و  مدیرتی شفاف  با ساختار  انتخاباتی  کارای 

ندارد.  این وضعیت، زمینه را برای تشکیل یک حکومت توافقی 

اساس  بر  نه  فراهم می کند؛  توجیهات  اساس  بر  ادعای قدرت  و 

به قدرت برسند،  و گروه های دخیل زمانی که  انتخابات. رهربان 

سهم خود در قدرت را با پرکردن پست های کلیدی دولتی با اغلب 

افراد بی کفایت افزایش می دهند؛ افرادی که منافع و اهداف شان 

که  آن جایی  از  است.  تضاد  در  دولت  برنامه های  و  با سیاست ها 

مسؤولیت پذیری عمومی کمی ]در کشور[ وجود دارد، کار کردن 

در راستای منافع گروه به جای منافع مردم، اولویت پیدا می کند. 

تاش های  و  می چرخند  افراد  همین  لطف  به  دولتی  نهادهای 

کمی برای اصاح و ساخت نهاد های روندمحور صورت می گیرد که 

خدمات عمومی را برای همه تأمین کنند. نهادها از باال به پایین 

کارهای  در  کلیدی ای  نقش  شخصی  روابط  و  اند  شده  سیاسی 

مردم  به  رسیدن خدمات  و  دارد  قوانین  اجرای  به شمول  روزانه، 

عادی کشور را دشوار می کند. بسیاری از مردم به گروه های اکرا 

قومی می پیوندند تا مطمنئ شوند که از آن ها حفاظت می شود، به 

پست های دولتی دست می یابند و به نیازهای دیگر شان که دولت 

باید برای همه به طور مساویانه تقسیم کند، پاسخ داده می شود. 

در عین زمان، چنین محیط کاری سیاسی، حرفه ای های باسواد 

و باتجربه که به ثبات و رفاه افغانستان متعهد استند را از صحنه 

می کند. بیرون 

در عین زمان، نهادهای ناکارا به عنوان هم تایان منایندگی های 

رفنت  هدر  به  و  سوءاستفاده  فساد،  دالیل  از  یکی  توسعه ای، 

کمک ها است. تعداد کمی از مجریان پروژه های کمکی، هم تایان 

می داد  اجازه  آن ها  به  کار  این  زیرا  دادند؛  ترجیح  را  بی کفایت 

نیازهای  به  مطابق  نه  کنند  رفتار  خود  خواسته های  به  مطابق 

توسعه ای افغانستان. آن ها در گزارش های پیش رفت شان در مورد 

توسط  که  گزارش هایی  کردند؛  مبالغه  حد  از  بیش  دست آوردها 

می شد. امضا  نیز  شان  هم تایان 

 ۲۰۱۹ سال  بررسی های  به  نظر  که  می دهد  نشان  این 

به  گرفته  صورت  عظیم  کمک های  وجود  با  چرا  »گال آپ«، 

رس  به  محرومیت  در  کشور  این  مردم  از  درصد   ۸۵ افغانستان، 

می برند و از زندگی شان ناامید استند. هزاران افغان با فروش زمین 

و دیگر دارایی های شان برای خدمات ابتدایی بهداشتی به هند 

سفر می کنند تا هزینه ی آن را تأمین کنند. ناامنی و فقر در حال 

افزایش است و سیستم قضایی یا فاسد است و یا در اکر مناطق 

و  طالبان  به  اختاف ها،  برای حل  مردم  عوض،  در  ندارد.  وجود 

دیگر گروه ها رجوع می کنند. محله های بیرون از شهرهای بزرگ، 

جذابیت  ضددولتی  گروه های  برای  که  است  بی طرفی  مناطق 

دارد. یک جمعیت محروم و رنج دیده که حاکمیت قانون در میان 

شان وجود ندارد و هدف کاملی برای استخدام توسط گروه هایی 

استند. دیگران  و  داعش  مانند 

از  بتواند  که  کارا  دولت  یک  بدون  توسعه ای  کمک های 

از  موثر  استفاده ی  و  کند  توسعه ای خود حفاظت  دست آوردهای 

سوِد پروژه های کمکی را مطابق به نیاز مردمش تضمین کند، به 

هدر خواهد رفت. پیش از وارد کردن میلیاردها دالر به پروژه های 

مانند  شکننده ای  کشور  در  که  است  مهم  بسیار  توسعه ای، 

سیستم ها  و  مکانیزم  دولتی،  نهادهای  ساخنت  روی  افغانستان، 

و  پاسخ گو  برگشت پذیر،  دولت  یک  اگر  شود.  رسمایه گذاری 

کارا  نهادهای  و  حکومت داری  دستگاه  با  مردم  حایت  مورد 

دادن  دست  از  نگران  افغان ها  می داشت،  وجود  افغانستان  در 

این، طالبان هم  بر  افزون  نبودند.  دست آوردهای ۱۸ سال اخیر 

خودداری  مردم گرا  و  قوی  دولت  یک  با  مذاکره  از  منی توانستند 

. کنند

به  آن ها  اعتاد  و  مردم  منافع  راستای  در  قدم هایی  باید 

برداشته  نتیجه دولت  در   و  انتخابات  مانند  روندهای مردم ساالر 

شود. نهادهایی که مسؤول برگزاری انتخابات است، در مرکز این 

اعتادسازی قرار دارد؛ بنا بر این، مقامات انتخاب شده برای کار 

استخدام  روند شفاف  از طریق یک  باید  انتخابات  در کمیسیون 

امان مباند. در  نفوذهای سیاسی  از  تا کمیسیون  شوند 

از حرفه ای هایی  افغانستان شار قابل توجهی  این،  بر  افزون 

دورمنای  از  بلکه  دارند،  فنی  تخصص های  تنها  نه  که  دارد  را 

افراد  این  اند.  آگاه  نیز  افغانستان  و اجتاعی  فرهنگی، سیاسی 

قدرت مند  افراد  یا  ویژه   گروه های  به  وابسته  که  این  دلیل  به 

بر  استوار  تقررهای  برای  روند شفافی  هیچ  افغانستان  و  نیستند 

در  کامل  اصاحات  اند.  رانده شده  به حاشیه  ندارد،  شایستگی 

خدمات ملکی برای انتخاب حرفه ای گری به جای وابستگی های 

شخصی و سیاسی در تقررها، راه را برای چنین افراد حرفه ای باز 

برگشت پذیر  در ساخنت یک سیستم حکومتی  نقشی  تا  می کند 

و دوباره سازی اعتاد مردم به دولت داشته باشند. سیاست های 

نگه داشنت  مسؤول  با  روند  بر  مبتنی  کارهای  متوازن،  و  فراگیر 

مقامات و یک سیستم دادگسری که به همه خدمات ارائه کرده 

و قوانین را به طور مساویانه در رسارس کشور تطبیق کند، باید در 

باشد. حکومت داری  مرکز 

نینداخته است،  به خطر  را  افغانستان  ثبات  تنهایی  به  جنگ 

مشکل حکومت داری جنگ را بیشر کرده و مشکات را  افزایش 

داده است. ممکن است توافق نامه ی صلح میان طالبان و امریکا 

پاسخ گو  و  تنها یک حکومت کارا  اما  پایان جنگ شود؛  به  منجر 

افغانستان  به  را  ثبات  باشد، می تواند  که ریشه در جامعه داشته 

توسعه  برای  بنیادی  عنوان  به  که  است  حکومت  این  بیاورد. 

از  را  و کشور  بهره می گیرد  از سودش  موثر  به طور  کار می کند، 

تأثیر  اساسی،  چنین  بدون  می برد.  ثبات  سوی  به  شکنندگی 

توسعه پایدار نخواهد بود و از دست می رود. اکنون و در افغانستاِن 

در  دولتی  کارای  نهادهای  ساخنت  صلح،  توافق نامه ی  از  پس 

رسارس کشور باید اولویتی برای سازمان های توسعه ای و حامیان 

باشد. مالی 

پایان دادن به جنگ، مشکل حکومت داری افغانستان را حل منی کند

مرتجم:مهدی غالمی

نویسنده: گل مقصود ثابت – دیپلامت


