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گزارش روز

گفت وگو

طبــق  و  اســت  صبــح  اول 

معمــول بــرای رفــن بــه دفــر کارم 

همیــن  مــی روم.  ایســت گاه  بــه 

کــه بــه ایســت گاه می رســم، بــا 

مســافرانی  از  بزرگــی  جمعیــت 

ــر اســتند، مواجــه  کــه منتظــر موت

می شــوم. هــر موتــری کــه می آیــد، شــار اندکــی 

ــر  ــار موت ــم انتظ ــوز چش ــه هن ــوند و بقی ــوار می ش س

می کشــند.  را  بعــدی 

کاکای پیــری آن گوشــه با عصایی ایســتاده و چشــم 

ــا مســیری کــه  ــد و او را ت ــری کــه بیای ــه موت ــه ب دوخت

قــرار اســت بــرود، انتقــال دهــد. نزدیکــش کــه رفتــم، 

پرســید: »بچیــم تــو هــم شــار میــری؟« برایــش گفتــم: 

»نــه کاکاجــان، دفــرم پــل رسخ اســت.«

 کابل چگونه در تنش ایران و 
امریکا بی طرف می ماند؟

 شــانزدهم جــدی امســال، هشــتاد و نهمیــن ســال روز 

تاریخ نویــس  بــود.  کاتــب  فیض محمــد  درگذشــت 

ــه  ــتان ب ــارص افغانس ــخ مع ــه تاری ــتانی ک ــهور افغانس مش

اســت.  او مدیــون  دقیق نویســی 

جــوان  نســل  بیــن  در  کاتــب  فیض محمــد  نــام 

افغانســتان، دیگــر نامــی ناآشــنا نیســت. در ایــن ســال ها 

بســیار از او گفتنــد، ســیمینار برگــزار کردنــد، مرکزهــای 

فرهنگــی و اجتاعــی بســیاری بــه نامــش ایجــاد کردنــد 

ــه  ــتان ب ــزرگ افغانس ــهرهای ب ــم در ش ــی ه و خیابان های

ــد.  ــا ش ــام او مس ن

مــن در ایــن جســتار منی خواهــم بــه رساغ ایــن بــروم 

ــات ... ــب در دوران حی ــد کات ــه فیض محم ک

بیشــر  هــوا  آلودگــی  رسمــا،  فصــل  رســیدن  بــا 

می شــود؛ بــه گونــه ای کــه منی تــوان چندمــری خــود 

ــان ها از  ــا انس ــت تنه ــرار نیس ــا ق ــد؛ ام ــتی دی ــه درس را ب

ایــن آلودگــی آســیب ببیننــد، بلکــه حیوان هایــی کــه 

در شــهرهای بــزرگ زندگــی می کننــد نیــز در معــرض 

خطرهــای ایــن آلودگی هــا قــرار دارنــد. هرچنــد حیوانــات 

قابلیــت ایــن را دارنــد کــه بــا محیــط ســازگار شــوند؛ امــا 

بــا ایــن حــال هــم آلودگــی هــوا تأثیــر مخــرب خــود را بــر 

آن هــا نیــز می گــذارد.

در تحقیقــات اخیــری کــه در دانشــگاه های معتــر 

جهــان انجــام شــده، مغــز ســگ ها را در معــرض آلودگــی 

ــوای  ــه در ه ــان داد ک ــه نش ــد و در نتیج ــرار دادن ــوا ق ه

پایین تــری دارد. مغــز ســگ ها عمل کــرد  آلــوده 

افغانســتان نیــز از ایــن قاعــده بــه دور نیســت. ممکــن 

در میــان حیواناتــی کــه در افغانســتان زندگــی می کننــد، 

بــه دلیــل عــدم امکانــات تحقیقــی، آلودگی هــا جــدی 

گرفتــه نشــود و ایــن آلودگی هــا مــرگ بی صــدا بــرای 

مــرک  حــال  ایــن  بــا  امــا  باشــد؛  بی دفــاع  حیوانــات 

حیوان هــا بــه دلیــل آلودگــی هــوا از ســوی مســؤوالن بــاغ 

ــی رد شــده اســت. ــه کل ــل ب وحــش کاب

ســابقه ی طوالنــی  افغانســتان  در  وحــش داری  بــاغ 

ــان  ــل در زم ــش کاب ــاغ وح ــار ب ــن ب ــرای نخس ــه ب دارد ک

ظاهرشــاه ایجــاد شــد و نادرخــان رییــس افتخــاری آن 

ــود ... ــن ب ــرد، ای ــوه ک ــذاب جل ــم ج ــه برای ــود. آن چ ب

در تنظیــم اجتاعــی هــر جامعــه دو نــوع کُدهــای 

ــا«  ــا« و »بکن ه ــا »نکن ه ــا« ی ــا« و »بایده ــاری »نبایده رفت

ــد  ــود دارد. قواع ــی وج ــی و قانون ــد اخالق ــکل قواع ــه ش ب

قانونــی ضانــت اجرایــی دارد؛ امــا قواعــد اخالقــی فاقــد 

ــی  ــا نکن ها ی ــا ی ــت. نبایده ــمی اس ــی رس ــت اجرای ضان

ــده، در  ــان ش ــی بی ــی و جزای ــد قانون ــکل قواع ــه ش ــه ب ک

واقــع خطــوط رسخ رفتــاری را در یــک جامعــه نشــان 

ــن  ــی از همی ــای جزای ــات کُده ــر محتوی ــد و بیش می ده

نــوع قواعــد اســت در برابــر بایدهــا یــا بکن هــا کــه شــار 

ــف  ــورهای مختل ــن کش ــت. در قوانی ــر اس ــان محدودت ش

ــت.  ــده اس ــیم ش ــانی و ترس ــوح نش ــه وض ــا ب ــن نکن ه ای

ــل  ــد، قت ــت نکنن ــه رسق ــده ک ــته ش ــهروندان خواس از ش

ــه رشف  ــد، ب ــیب نزنن ــی آس ــال کس ــان و م ــه ج ــد، ب نکنن

ــوده  ــت را آل ــط زیس ــد، محی ــت نکنن ــی اهان ــزت کس و ع

ــتفاده  ــوء اس ــه س ــات عام ــا و امکان ــد، از صالحیت ه نکنن

ــد، در  ــد و ندهن ــوت نگیرن ــد، رش ــالس نکنن ــد، اخت نکنن

ــراغ رسخ  ــد، از چ ــت نکنن ــال و غفل ــف، اه ــام وظای انج

عبــور نکننــد، بی دســت رانندگــی نکننــد، پول شــویی 

نکننــد، مــواد مخــدر قاچــاق نکننــد و صدهــا نکــن دیگــر. 

ایــن نکن هــا در واقــع بــرای حفاظــت از جــان، مــال، 

صحــت و آرامــش مــردم خطــوط رسخــی را نشــانی کــرده 

ــه شــار  ــردی ب ــده ی آزادی هــای ف اســت کــه محدود کنن

مــی رود. شــا هرطــور دل تــان خواســت، رانندگــی کنیــد؛ 

ــی ...  ــانه های ترافیک ــوط و نش ــل خط ــا در داخ ام

آلودگی هوا 
مرگ خاموش حیوانات 

بایدها و نبایدها
 در بکن ها و نکن ها؟

34

کشــور،  مشــهور  هرنپیشــه  ی  فــرخ،  قــادر 

بیــاری  دلیــل  بــه  جــدی(   ۱۵( یک شنبه شــب 

ــه  ــتانی در ترکی ــالگی در بیارس ــن ۷۳س ــی در س قلب

درگذشــت. نزدیــکان آقــای فــرخ، گفتــه انــد کــه او، از 

دیــر زمانــی بــه این ســو، از بیــاری قلبــی رنــج می بــرد.

رسپرســت وزارت معــارف، می گویــد کــه بــه منظــور 

و  ســاختار  در  دانش آموزمحــور  اصالحــات  ایجــاد 

ــات  ... ــدل اصالح ــن وزارت، م ــف ای وظای

ایــاالت  خارجــه ی  وزارت  ویــژه ی  مناینــده ی 

متحــده ی امریــکا در امــور صلــح افغانســتان، بــه 

... صلــح  گفت وگوهــای  ادامــه ی  منظــور 

به هیچ وجه فضای ادبی 
افغانستان مدرن نیست

اگر صلح بیاید می توانیم بیشرت 
گوشت بخوریم

پیشنهاد مدل کشورهای پساجنگ 
برای اصالح نظام معارف

زملی خلیل زاد وارد دوحه شد؛
 گفت وگوهای صلح تاکنون آغاز 

نشده است

قادر فرخ درگذشت
حکیمعلیپور

)شاعروعکاس(
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کاتب؛ مورخی که تاریخ را دقیق نوشت اما ما دقیق نخواندیم ت روز
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کابل پُربرف و شکایت 
پایتخت نشنیان
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معمــول  طبــق  و  اســت  صبــح  اول 

بــرای رفــن بــه دفــر کارم بــه ایســت گاه 

ایســت گاه  بــه  کــه  همیــن  مــی روم. 

از  بزرگــی  جمعیــت  بــا  می رســم، 

اســتند،  موتــر  منتظــر  کــه  مســافرانی 

کــه  موتــری  هــر  می شــوم.  مواجــه 

ــم  ــوز چش ــه هن ــوند و بقی ــوار می ش ــی س ــار اندک ــد، ش می آی

می کشــند.  را  بعــدی  موتــر  انتظــار 

کاکای پیــری آن گوشــه بــا عصایــی ایســتاده و چشــم دوخته 

بــه موتــری کــه بیایــد و او را تــا مســیری کــه قــرار اســت بــرود، 

ــم  ــو ه ــم ت ــید: »بچی ــم، پرس ــه رفت ــش ک ــد. نزدیک ــال ده انتق

شــار میــری؟« برایــش گفتــم: »نــه کاکاجــان، دفــرم پــل رسخ 

اســت.« تــا موتــر بعــدی آمــد، کمــی بــا هــم حــرف زدیــم. 

نامــش را »کربالیــی حمیــد« گفــت و باشــنده ی غــرب کابــل 

اســت. بــدون ایــن کــه مــن چیــزی از او بپرســم، بــه حــرف زدن 

ــو  ــده. دیش ــا ش ــان م ــالی ج ــرف ب ــت:» ای ب ــرد و گف رشوع ک

ــود  ــرار ب ــدم. ق ــر مان ــر موت ــاعت منتظ ــک س ــم ی ــم همی قس ه

ــه ی شــان ۵0  ــرا، کرای ــرم. موت ــم و شــار ب دیشــو از برچــی بیای

افغانــی شــده بــود. هــر قــدر جنجــال کــردم؛ امــا نشــد، میگــه 

اگــر ۵0 افغانــی میتــی خــوب اگــه منی تــی بــرو د یــگان موتــر 

دیگــه بــاال شــو.«

ــا  ــا دانه ه ــار ب ــن ب ــرای دومی ــل ب ــهر کاب ــب، ش یک شنبه ش

ســفید بــرف پوشــیده شــد و جاده هــا بــه دلیــل رسدی هــوا یــخ  

ــه جاده هــا برآیــد و  ــر راننــده ای حــارض می شــود ب بســت. کم ت

مسافرکشــی کنــد. 

کربالیــی تنهــا فــردی نیســت کــه در روزهــای برفــی کابــل 

ــا مشــکل ترانســپورتی مواجــه اســت. هــزاران انســان دیگــر  ب

ــد و  ــن مشــکالتی مواجــه ان ــا چنی ــن روزهــا ب ــد او در ای هانن

ــد و آن  ــری از راه برس ــا موت ــد ت ــر مبانن ــاعت ها منتظ ــد س بای

ــه مقصــد شــان برســند.  ــه ی دوچنــد ب ــا کرای وقــت هــم ب

عســل رحیمــی، دانشــجوی دانشــگاه کابــل و فعــال در یکــی 

ــوز مشــغول کار اســت. او کــه در  ــوان کارآم ــه عن از رســانه ها ب

ــد ســه مســیر  ــل زندگــی می کنــد، هــر روز بای ــه ی کاب خیرخان

را طــی کنــد تــا بــه دفــر کارش برســد. 

عســل می گویــد: »امــروز صبــح کــه از خانــه بیــرون شــدم، 

بــازم بــرف می باریــد. خانــه ی مــا از رسک ده دقیقــه دور اســت. 

وقتــی بــه ایســتادگاه رســیدم. هیــچ موتــر نبــود. هــر موتــری که 

آمــد، بــرای مــه جــای نداشــت و متــام چوکی هــای موتــر پــر از 

مــرد بــود. تقریبــا یــک ســاعت منتظــر مانــدم تــا یــک موتــر پیدا 

ــه ی  ــر پاییــن شــدم، کلیــرن گفــت کــه کرای شــد. وقتــی از موت

خــود را بــده، طبــق معمــول برایــش ۱0 افغانــی دادم؛ امــا 

گفــت کــه خــوار ۱0 روپــه ی دیگــه هــم بــده.«

ــرف و  ــیدن ب ــا رس ــاله ب ــه همه س ــد ک ــان می گوی او هم چن

ــه گفتــه ی عســل  ــا ایــن مشــکالت مواجــه می شــود. ب ــاران ب ب

در چنیــن روزهایــی او بایــد نیــم معاشــی کــه از کارآمــوزی بــه 

دســت مــی آورد را بــرای پرداخــن کرایــه اختصــاص دهــد. 

تنهــا مســأله ای کــه پایتخت نشــینان بــه آن دل خــوش 

کم بــودی  و  بــرف  ســختی های  انــد  حــارض  و  انــد  کــرده 

موترهــا را تحمــل کننــد، کاهــش آلودگــی هــوا اســت. آلودگــی 

ــرگ  ــه کام م ــر را ب ــه  ۱۷ نف ــک هفت ــا در ی ــه تنه کشــنده ای ک

بــرد. عســل کــه هــر روز در مســیر راه، بــا ده هــا کــودک 

دســت فروش مواجــه می شــود، می گویــد: »از ایــن کــه بــا 

آمــدن بــرف، آلودگــی هــوا کــم شــده، بــرف یــک نعمــت اســت؛ 

ــرای مــردم. طفل هایــی کــه  امــا حــاال بیشــر زخمــت اســت ب

شــده.  زیــاد  شــان  ســختی های  می کنــن،  کار  رسک  روی 

هرچــه قــدر بــرف ببــارد، خانوادهــای فقیــر بیشــر بــا مشــکل 

مواجــه می شــوند. ایــن روزهــا بــرف بیشــر از ایــن کــه رحمــت 

ــت.«  ــده اس ــت ش ــردم زحم ــرای م ــد ب باش

نازدانــه رســا، زن میان ســالی کــه بــرای آوردن غــذا بــه 

می گویــد:  آمــده،  شــفاخانه ی صحــت طفــل  در  عروســش 

ــت.  ــر اس ــرگ فقی ــرف، م ــتان و ب ــه زمس ــن ک ــا می گف »قدی

ــه.«  ــر میش ــان دوبراب ــکالت ش ــتان مش ــیدن زمس ــا رس ــردم ب م

آمــدن نواســه اش  بــه دنیــا  از  ایــن کــه  بــا  ایــن مــادر 

می کنــد،  لحظه  شــاری  او  بــرای  و  اســت  خوش حــال 

می گویــد: »بچیــم دیشــو خانــه ی مــا مهــان آمــده بــود، 

ــی  ــل ۵00 افغان ــا کاب ــی ت ــر از غزن ــه ی موت می گفــت کــه کرای

شــده. ای موتروان هــا )راننده هــا( بایــد کمــی انصــاف داشــته 

باشــن. بــه بهانــه ی بــرف، کرایــه  را پنــج برابــر می کنــن. مــردم 

از مجبــوری همــو کرایــه ر میــن.«

امــا راننــدگان می گوینــد کــه بــه دلیــل مــرف زیــاد تیــل 

و یخ بســته بــودن جاده هــا، مجبــور انــد در روزهــای برفــی 

ــدگان در  ــن از رانن ــک ت ــاس، ی ــد. عب ــش دهن ــه را افزای کرای

شــهر کابــل کــه هــر روز مســافران را بــه نقــاط مختلــف پایتخــت 

می بــرد، بــه روزنامــه ی صبــح کابــل گفــت: »روزهایــی کــه بــرف 

اســت، مشــکالت موتــر زیــاد اســت. مــا مجبــور چیــن )زنجیــر( 

ــاال  ــر ب ــه ی موت ــک ذره کرای ــر ی ــی خاط ــه هم ــم ب ــته کنی بس

مــی ره. د روزهــای عــادی، اگــر یــک مســافر از کارتــه ی ســه تــا 

شــهرنو می رفــت، دربســتی 200  بــود؛ امــا حالــی کرایــه ی مــا 

۳۵0 افغانــی شــده اســت.«

آن چــه کــه ایــن راننــده می گویــد، در روزهــای برفــی، 

از  بســیاری  زیــرا  اســت؛  خــوب  نیــز  آن هــا  درآمــد  و  کار 

ــد،  ــرادی کــه موترهــای شــخصی ندارن ــی و اف ــدان دولت کارمن

ــه جاده هــا  ــد و موترهــای شــخصی شــان را ب دربســتی می رون

 . منی کشــند

ــد  ــپورت می گوین ــؤوالن وزارت ترانس ــال، مس ــن ح در همی

ــوع موترهــا مشــخص  ــه مســیر و ن ــه ی  موترهــا نظــر ب کــه کرای

شــده و اگــر کســی بیشــر از مقــدار تعیین شــده از مــردم پــول 

ــود.  ــدی می ش ــه ی نق ــک جریم ــوی ترافی ــرد، از س بگی

در  ترانســپورت،  وزارت  ســخن گوی  ســائد،  ســینا  علــی 

ــال  ــه  در ح ــد ک ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب ــا روزنام ــو ب گفت وگ

ــود دارد  ــل وج ــهر کاب ــس در ش ــی ب ــش از ۱00 مل ــارض بی ح

از  نیــز  را  دیگــر  ملی بــس   600 کــه  دارد  تــالش  وزارت  و 

بودجــه ی دولــت خریــداری کنــد تــا مشــکل ترانســپورتی 

شــود.  رفــع  پایتخت نشــینان 

ــه ی  ــپورت، کرای ــه، وزارت ترانس ــمت کرای ــت: »در قس او گف

مشــخص بــرای موترهــا تعییــن کــرده اســت. اگــر کــدام تخلــف 

ــه  ــت، جریم ــال اس ــا فع ــک م ــش ترافی ــرد، بخ ــورت می گی ص

می شــود. پروســه ی جریمــه، عمــال آغــاز شــده اســت. ترافیــک 

ــد.« ــال کار می کن ــور فع ــه ط ب

ــه ی  وزارت  ــه ی جریم ــه پروس ــود ک ــده می ش ــا دی ــال ام ح

نبــوده  کارآمــد  نیــز  کابــل  ترافیــک  ریاســت  و  ترانســپورت 

ــرف، گشــت وگذار موترهــا در  ــدن ب ــا آم اســت. هــر زمســتان ب

بــه  نیــز  کرایه هــا  و  کابــل کم رنگ تــر می شــود  جاده هــای 

گونــه ی رسســام آوری افزایــش می یابــد. 

مــورد  در  او  از  وقتــی  اســت.  عــکاس  امیــن،  اللــه  روح 

ــدیم،  ــود، پرس ــاد می ش ــل ایج ــن فص ــه در ای ــی ک چالش های

گفــت: »بــرف یــک چیــزی خــوب اســت و زیبایــی مــی آورد؛ امــا 

ــا ۷ مســیر را در گــردش اســتم، بلندرفــن  ــه 6 ت مــه کــه روزان

کرایــه ی موترهــا خیلــی برایــم مشکل ســاز شــده. پیــش از ای 

در مســیری کــه می رفتــم، کرایــه  ثابــت ۱0 تــا 20 افغانــی 

بــود، حالــی ملــی بــس ۵ افغانــی را ۱0 افغانــی کــرده و 

موترهــای تونــس ۱0 افغانــی را ۳0 افغانــی. اگــر تکســی 

ــال  ــا ح ــی؛ ام ــی می پرداخت ــن 200 افغان ــش از ای ــری پی بگی

ــوء  ــا س ــوری آدم ه ــا از مجب ــی رود. موتروان ه ــز من ــه 600  نی ب

ادارات  کــه  اســت  ایــن  مــا  اســتفاده می کننــد. خواهــش 

ــد.«  ــه کنن ــأله توج ــن مس ــه ای ــؤول ب مس

ســمیه ضمیــر دانشــجوی یکــی از دانشــگاه های خصوصــی 

در کارتــه ی چهــار کابــل می گویــد: »ممکــن اســت یکــی تــوان 

ــا  ــا خیلی ه ــد؛ ام ــته باش ــتانی را داش ــه ی زمس ــت کرای پرداخ

ــن  ــش از ای ــد، پی ــر می کنن ــی گی ــج افغان ــه پن ــه ب ــتند ک هس

ــم ۱0  ــال مجبوری ــم، ح ــر می دادی ــه ی موت ــی کرای ــج افغان پن

تــا 20 افغانــی بپردازیــم. خیلی هــا توانایــی پرداخــت آن را 

ــد.« ندارن

همه ســاله  بــا آمــدن بــرف، شــار زیــادی از باشــندگان 

پایتخــت بــا مشــکالت زیــادی مواجــه می شــوند. نداشــن 

و یخ بســن  بــرف  بــارش  یــک طــرف،  از  رسپنــاه مناســب 

ــهروندان را  ــن ش ــی دام ــه یک بارگ ــر ب ــوی دیگ ــا از س جاده ه

می گیــرد. شــهروندان می گوینــد، وقتــی بــرف و بــاران نباشــد، 

ــه  ــی ک ــد و وقت ــا را می کُش ــوا آن ه ــی ه ــالی و آلودگ خشک س

بــرف آمــد، رسدی و فقــر آن هــا را زمین گیــر می کنــد. 

تقالی وزارت انرژی و آب برای ذخیره ی آب

بــا رســیدن اولیــن بــرف در کابــل، وزارت انــژری و آب از 

صحــن  و  بــام  برف هــای  کــه  خواســته  کشــور  باشــند گان 

ــت  ــه قابلی ــی ک ــاحات غیرکانکریت ــان را در س ــای ش حویلی ه

جــذب آب را داشــته باشــد، انبــار کننــد تــا باعــث تقویــت 

آمــدن ســطح  پاییــن  آب هــای زیرزمینــی شــود. مســأله ی 

ــه  ــا ب ــر از والیت ه ــی دیگ ــل و برخ ــی در کاب ــای زیرزمین آب ه

شــدت مــردم و ادارات مســؤول را نگــران کــرده اســت. 

ــده  ــده، آم ــر ش ــرژی و آب منت ــه از وزارت ان ــی ک در پیام

اســت: »در رشایــط حســاس کنونــی کــه ســطح آب هــای 

ــت،  ــه اس ــش یافت ــل کاه ــهر کاب ــژه ش ــور به  وی ــی کش زیرزمین

و  جاده هــا  روی  بــه  را  خــود  حویلــی  و  بــام  برف هــای 

کوچه هــای کانکریتــی انبــار نکنیــد، همــه ی آن را در قســمت 

جذبــی )قســمت خاکــی زمیــن( حویلــی یــا خانه هــای خویــش 

ــک  ــان از خش ــای ت ــا خانه ه ــی ی ــاه حویل ــا چ ــد ت ــع کنی جم

شــدن نجــات یابــد و باعــث تقویــت آب هــای زیرزمینــی ماحــول 

ــود.«  ــان ش ت

جــدی(،   ۱۵( یک شــنبه  روز  عــر 

پارملــان عــراق بــا اکرثیــت آرا فیصلــه کــرد 

ــر از  ــه زودت ــی هرچ ــای امریکای ــه نیروه ک

خــاک عــراق بیــرون شــوند. بــر اســاس 

درخواســت  عــراق،  پارملــان  مصوبــه ی 

ــه  ــرای مقابل ــور ب ــن کش ــت ای ــک دول کم

بــا داعــش لغــو شــده و حضــور هــر نیــروی خارجــی و اســتفاده 

از حریــم دریایــی، هوایــی و زمینــی ایــن کشــور غیرقانونــی 

پنداشــته می شــود. افــزون بــر ایــن، اجــازه  ی اســتفاده از ســالح 

فقــط در انحصــار دولــت عــراق قــرار خواهــد گرفــت. عــادل 

ــه ی  ــراق، در جلس ــتعفاکرده ی ع ــت وزیر اس ــدی، نخس عبدامله

اضطــراری پارملــان، گفــت کــه هــم بــه نفــع عــراق و هــم بــه نفــع 

امریــکا اســت کــه بــه حضــور نیروهــای امریکایــی در ایــن کشــور 

ــود. ــان داده ش پای

عــادل عبداملهــدی بــا ایــن  کــه اســتعفا کــرده و تــا انتخــاب 

نخســت وزیر جدیــد عــراق، در رأس اداره ی دولــت قــرار دارد، 

ــا  ــوری ی ــروج ف ــا خ ــت: ی ــه رأی گذاش ــان ب دو راه کار را در پارمل

تعییــن جــدول زمانــی و هم زمــان محــدود شــدن نقــش نیروهــای 

امریکایــی بــه آمــوزش و مبــارزه بــا داعــش کــه اعضــای پارملــان 

عــراق بــه خــروج فــوری نیروهــای امریکایــی رأی موافــق دادنــد.

بــه دنبــال ایــن تصمیــم پارملــان عــراق، دونالدترامــپ، 

رییس جمهــوری امریــکا، واکنــش نشــان داده و هشــدار داد، 

در صورتــی  کــه عراقی هــا نیروهــای امریکایــی را اخــراج کننــد، 

وی شــدیدترین تحریم هــا را علیــه ایــن کشــور )عــراق( اجــرا 

خواهــد کــرد. رییس جمهــوری امریــکا هنــگام بازگشــت بــه 

واشــنگن بــه خرنــگاران گفــت کــه امریــکا یــک پایــگاه بســیار 

ــا  ــه بیلیون ه ــت ک ــاخته اس ــراق س ــت را در ع ــژه و گران قیم وی

دالــر هزینــه برداشــته اســت؛ بنــا بــر ایــن، امریــکا عــراق را تــرک 

ــگاه را  ــن پای ــه ی ای ــراق هزین ــت ع ــه دول ــر این  ک ــد مگ منی کن

ــد. ــت کن پرداخ

ــه  ــراق ب ــت ع ــر دول ــه اگ ــرد ک ــد ک ــان تأکی ــپ، همچن ترام

ــن  ــه ای ــد ک ــی بخواه ــای امریکای ــتانه از نیروه ــل غیردوس دالی

ــم  ــی تحری ــه صورت ــراق را ب ــنگن ع ــد، واش ــرک کنن ــور را ت کش

ــا،  ــه حت ــت ک ــاده اس ــاق نیفت ــته اتف ــه در گذش ــرد ک ــد ک خواه

تحریم هــا نســبت بــه ایــران، ناچیــز خواهــد بــود. در عیــن حــال، 

ــران  ــت ای ــر دول ــود را ب ــای خ ــکا، تهدیده ــوری امری رییس جمه

تکــرار کــرد کــه در صــورت انجــام اقــدام تالفی جویانــه ی ایــران، 

ــه اقــدام نظامــی بــر ۵2 هــدف خواهــد زد کــه  امریــکا دســت ب

بــرای ایــران و فرهنــگ ایــن کشــور از اهمیــت باالیــی برخــوردار 

اســت.

از ســویی هــم، ترامــپ در ســه توئیــت جداگانــه نوشــته 

متقابــل  مــا  کننــد،  مــا حملــه  بــه  )ایــران(  »آن هــا  اســت: 

ــدیدا  ــن ش ــه م ــد ک ــه کنن ــاره حمل ــر دوب ــم. اگ ــه می کنی حمل

توصیــه می کنــم ایــن کار را نکننــد، مــا بــه آن هــا ســخت تر 

ــور  ــه ی رییس جمه ــه گفت ــرد.« ب ــم ک ــه خواهی ــه حمل از همیش

امریــکا، واشــنگن تــازه دو تریلیــون دالــر در تجهیــزات نظامــی 

ــا را  ــش دنی ــن ارت ــن و بهری ــه بزرگ تری ــرده ک ــذاری ک رسمایه گ

دارد؛ در صورتــی  کــه دولــت ایــران بــه پایــگاه امریکایــی یــا هــر 

ــد  ــزات جدی ــن تجیه ــی از ای ــد، بعض ــه کن ــی حمل ــرد امریکای ف

ــود. ــتاده می ش ــا فرس ــوی آن ه ــه س ــل ب ــدون تعل ب

ــداد یازدهــم ســپتامر ســال 200۱، ائتــالف  ــال روی ــه دنب ب

جهانــی بــه رهــری ایــاالت متحــده ی امریــکا بــه منظور مبــارزه با 

هراس افگنــی اقدامــات نظامــی را در عــراق و افغانســتان انجــام 

داد و اکنــون پــس از چندیــن دهــه حضــور نیروهــای امریکایــی 

در عــراق، تهدیــد تــازه ی رییس جمهــوری امریــکا بی ســابقه 

ــم کــرده و راه هــای  ــت عــراق را وخی ــد وضعی ــن تهدی اســت و ای

موفقیــت امریــکا را مســدود می کنــد. خشــونت ها در عــراق روبــه 

ــنی، گروه هــای شــیعی  ــراب س ــش اســت، شــورش گری اع افزای

خشــونت های  القاعــده،  و  داعــش  هراس افگنــان  حضــور  و 

موجــود را در عــراق تغذیــه خواهــد کــرد. مهم تریــن چالــش، 

چالــش امنیتــی عــراق اســت کــه اوضــاع را متشــنج کــرده اســت. 

در رشایــط موجــود، روحیــه ی درگیــری گروه هــای مذهبــی- 

قومــی در عــراق بلنــد رفتــه کــه هــر کــدام ایــن گروه هــا از ســوی 

کشــورهای مختلــف بــه ویــژه ایــران و امریــکا حایــت می شــود. 

ــران و  ــی ای ــت خارج ــز سیاس ــه مرک ــراق ب ــر، ع ــارت دیگ ــه عب ب

ــف،  ــای مختل ــور در زمینه ه ــر دو کش ــده و ه ــدل ش ــکا مب امری

را  هنگفتــی  رسمایه گذاری هــای  گذشــته  ســال های  طــی 

انجــام داده انــد؛ امــا» اقــدام« اخیــر واشــنگن مبنــی بــر کشــن 

قاســم ســلیانی در پایتخــت عــراق، رسمایه گــذاری ایــن کشــور 

را بــه مخاطــره انداختــه و حلقــه ی حضــور خــود را در عــراق تنــگ 

ــوادث  ــد، ح ــران می آی ــراق و ای ــر رس ع ــه ب ــت. آن چ ــرده اس ک

موجــود )کشــن ســلیانی- تهدیــد عــراق( نگرانی هایــی را نیــز 

ــی  ــت کنون ــرا دول ــت؛ زی ــرده اس ــتان ک ــت افغانس ــه دول متوج

هرچنــد،  اســت.  امریــکا  جــدی  همکاری هــای  بــه  وابســته 

دولــت افغانســتان بــر اســاس امضــای توافق نامــه ی امنیتــی 

ــد  ــازه منی ده ــی اج ــه هیچ گاه ــرده ک ــتدالل ک ــکا، اس ــا امری ب

کــه از خــاک افغانســتان علیــه کشــورهای دیگــر اســتفاده شــود؛ 

امــا امریــکا حــدود پنــج پایــگاه نظامــی در افغانســتان دارد 

کــه تعــدادی از ایــن پایگاه هــا در والیت هــای هــرات، کابــل 

ــه عبــارت دیگــر، چهــارده هــزار نیــروی  و  کندهــار قــرار دارد. ب

ناتــو در افغانســتان وجــود دارد کــه بخــش بزرگــی از ایــن نیروهــا 

متعلــق بــه امریکایی هــا اســت؛ پــس دولــت افغانســتان چگونــه 

تضمیــن می کنــد کــه در صــورت درگیــری یــک جنــگ احتالــی 

متام عیــار، افغانســتان بی طــرف باقــی مانــده و درگیــر ایــن 

جنــگ ناخواســته منی شــود؟ بنــا بــر ایــن، در رشایطــی کــه 

ــر اوضــاع افغانســتان ســایه افکنــده، نیــاز  ــه ب حــوادث خاورمیان

اســت کــه دولت مــداران افغانســتان پاســخ روشــن و اســراتیژی 

درســت را بــر اســاس اقتضــای زمانــی اوضــاع خاورمیانــه ترتیــب 

ــد. ــه کن ــخ ارائ ــتان پاس ــردم افغانس ــای م ــه نگرانی ه داده و ب

شــاری از ســناتوران افغانســتان بــر ایــن عقیــده اســتند 

ــنگن،  ــش تهران-واش ــوص تن ــت در خص ــری دول ــه موقف گی ک

کــه  می دهــد  نشــان  ایــن  و  بــوده  خردمندانــه  و  منطقــی 

افغانســتان در طــول ســال های اخیــر بــا ایــران و امریــکا روابــط 

حســنه برقــرار کــرده و ایــن روابــط هم چنــان ادامــه خواهــد 

داشــت.  محمــد اکــری، عضــو مجلــس ســنا، تأکیــد کــرد، 

ــکا بحــران و متشــنج  ــران و امری ــط ای ــن  کــه اوضــاع و رواب ــا ای ب

ــال  ــتان در قب ــت افغانس ــی دول ــه بی طرف ــت ک ــاز اس ــده، نی ش

ــر دو  ــال، ه ــن ح ــود و در عی ــظ ش ــان حف ــوادث هم چن ــن ح ای

کشــور متخاصــم، بــه اســتقاللیت، متامیــت ارضــی و بی طرفــی 

ــن  ــت افغانســتان احــرام کــرده و اجــازه داده نشــود کــه ای دول

ــد. ــرر کن ــتان را مت ــوادث، افغانس ح

منطقــه ای  جبهه گیری هــای  و  عــراق  پارملــان  تصمیــم 

علیــه امریــکا، ذهنیتــی را بــه وجــود آورده کــه گویــا، امریــکا در 

ــتان  ــناتوران افغانس ــا س ــت؛ ام ــورده اس ــت خ ــه شکس خاورمیان

معتقدنــد، هنــوز زود اســت کــه قضــاوت شــود آیــا امریــکا 

ــه  ــرد ک ــان ک ــری خاطرنش ــر. محمداک ــا خی ــورده ی ــت خ شکس

اوضــاع منطقــه بحرانــی بــود و دونالدترامــپ ایــن اوضــاع را 

ــود. ــد ب ــی نخواه ــچ کس ــع هی ــه نف ــه ب ــرد ک ــر ک بحرانی ت
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وزیــر معــارف افغانســتان گفتــه اســت کــه ایــن وزارت 

بــرای اصالحــات دانش آموز محــور، ســه دســتور کاری 

ــالمت و  ــه س ــوق دادن وزارت ب ــه س ــت دارد ک را در اولوی

غیــر سیاســی شــدن، تکمیــل ســند راهــردی و نقشــه ی 

ــام  ــا در مت ــت؛ ام ــی آن اس ــق عمل ــی و تطبی راه  اصالح

معــارف،  وزارت  و  سیاســی  مســؤوالن  ســال ها  ایــن 

شــعارهای قشــنگی بــرای بهبــود معــارف داده و بــه دلیــل 

سیاســت گذاری و کم بــود سیســتم مدیریــت درســت، 

پــس از تغییــر و تحــول در اداره ی ایــن وزارت کارهــا و 

ــد. ــده ان ــکوت مان ــاره مس ــه ها دوب نقش

ــل  ــر از جه ــمنی خطرناک ت ــچ دش ــه هی ــم ک می دانی

و هیــچ کار ارزش منــدی بــه انــدازه ی مبــارزه بــا جهالــت 

ــوری،  ــر کش ــت ه ــعه و پیش رف ــون توس ــت؛ چ ــم نیس مه

ــرای  ــت. ب ــن نیس ــارف ممک ــعه ی مع ــد و توس ــدون رش ب

کاهــش فقــر، بایــد نخســت فقــر فرهنگــی را از بیــن 

بــرد. افغانســتان بــه عنــوان کشــور عقب مانــده، نیــاز 

ســاختار  تغییــر  تعلیمــی،  نصــاب  در  تــا  دارد  مــرم 

آموزشــی  نظــام  شــدن  کاربــردی  معــارف،  مدیریــت 

داشــته  بیشــری  توجــه  معــارف  بنیان هــای  تغییــر  و 

باشــد. هــان طــور کــه گفتــه شــد، شــعارها در معــارف 

واقعیت هــای  امــا  بــوده؛  افغانســتان همــواره جــذاب 

معــارف همیشــه تلــخ اســت؛ مثــال حکومــت بارهــا گفتــه 

آینــده ی نزدیــک 6000 هــزار مکتــب  اســت کــه در 

باکیفیــت در افغانســتان ســاخته خواهــد شــد، در حالــی 

ــب در افغانســتان بســته و 48 درصــد  کــه یک هــزار مکت

مکاتــب کشــور ســاختان نــدارد. وزارت معــارف بارهــا از 

ــته  ــه در گذش ــی ک ــه اســت؛ در حال ــه گفت ــود بودج کم ب

ایــن وزارت توانایــی هزینــه ی کمک هــای کشــورهای 

دیگــر را نداشــته و بودجــه دوبــاره بــاز گشــته اســت. 

ــا  ــده ب ــورهای کمک کنن ــی از کش ــه یک ــش ک ــدی پی چن

هــم کاری یــک نهــاد داخلــی وضعیــت معــارف افغانســتان 

کم بــود  کــه  داد  نشــان  بودنــد،  کــرده  بررســی  را 

معلــان مســلکی و آموزش دیــده، نبــود مــواد درســی 

ــب،  ــر مکات ــود تعمی ــردی، کمب علمــی، تخصصــی و کارب

ــتخدام  ــد اس ــای، رون ــت از تعمیره ــظ و مراقب ــدم حف ع

اســت.  معــارف  بــزرگ  چالش هــای  از  و...  معلــان 

ــب  ــه مکت ــن ب ــان از رف ــودک افغ ــون ک ــوز ۳.۵ میلی هن

ــتند.  ــلکی نیس ــوز مس ــان هن ــد معل ــروم و ۳۵ درص مح

بــر اســاس آمــار تأییدشــده، ده یــا یــازده میلیــون نفــر از 

ــن  ــال بی ــر س ــد و ه ــواد ان ــتان بی س ــهروندان افغانس ش

ــگ،  ــل جن ــه دلی ــور ب ــودک کش ــزار ک ــا 2۵0 ه 200 ت

گوشــه ی  بــه  گوشــه  ایــن  از  مهاجــرت  و  نابســامانی 

دیگــر، از آمــوزش بــاز می ماننــد. در کشــوری کــه بیشــر 

ــرای چرخیــدن ماشــین جنگــی  بودجــه رصف جنــگ و ب

ــد  ــه رش ــه را ب ــن توج ــت کم تری ــود، حکوم ــه می ش هزین

معــارف و آینــده ی فرزنــدان آن داشــته اســت. هیــچ 

وقــت شــعارهای سیاســت مداران در زمینــه ی معــارف 

ــاز، بــه مرحلــه ی عمــل نرســیده  و اصــالح آن طبــق نی

ــدان  ــب، کارمن ــران مکات ــدن مدی ــته ش ــت. در گاش اس

وزارت و دســتگاه معــارف کشــور، همیشــه رابطــه بــر 

ــی  ــچ زمان ــور هی ــارف در کش ــوده و مع ــم ب ــه حاک ضابط

ــک برانگیز  ــغل رش ــرای کار و ش ــه ای ب ــش و زمین ــه آرام ب

ــز  ــوزگاران نی ــاش آم ــت و مع ــت. معیش ــده اس ــدل نش ب

همیشــه یکــی از چالش هــای جــدی فــراروی معــارف 

ــز نتوانســته اســت، رضایت بخــش باشــد.  ــوده کــه هرگ ب

ــه  ــتان ک ــارف افغانس ــی مع ــب خیال ــاد اداری و مکات فس

شــهره ی عــامل اســت. زمانــی اداره ی بازرســی ویــژه ی 

ــه  ــتان )SIGAR( گفت ــازی افغانس ــور بازس ــکا در ام امری

بــود کــه 800 میلیــون دالــر بــرای مکتب هــا و آمــوزگاران 

خیالــی هزینــه شــده اســت کــه اگــر درســت نظــارت 

می شــد، می توانســت بنیــان معــارف کشــور را تغییــر 

دهــد. کارشناســان امــور تعلیــم و تربیــه پــس از بررســی 

ــد  ــه ان ــور گفت ــی کش ــاب تعلیم ــی و نص ــن درس مضامی

ــه  ــردی ای ک ــث کارب ــی و مباح ــن ساینس ــه در مضامی ک

ــکالت  ــد، مش ــتفاده کنن ــد از آن اس ــوزان بتوانن دانش آم

نیــز،  اجتاعــی  درس هــای  در  دارد؛  وجــود  زیــادی 

ــری و  ــه یادگی ــت ن ــردن اس ــظ ک ــز حف ــه چی ــای هم مبن

تحلیــل. در درس هــای تاریــخ فقــط فاصلــه ی زمانــی 

وقایــع تاریخــی بــه شــاگردان آمــوزش داده می شــود؛ 

امــا در مــورد خــود علــم تاریــخ، نــوع تاریخ نویســی، 

ــد  ــی، رش ــای تاریخ نویس ــان، مکتب ه ــه جه ــگاه ب ــوع ن ن

و پیرفــت تاریخ نــگاری چیــزی گفتــه منی شــود. در 

ــی  ــون  ادب ــر اســت، مت ــن بدت ــز مشــکل از ای ــات نی ادبی

گذشــته حفــظ می شــود؛ ولــی خــری از نقــد ادبــی، 

تاریــخ ادبیــات، مکاتــب و ســبک های ادبــی، گرایش هــا 

ــت. ــد، نیس ــردی ان ــه کارب ــی ک ــای ادب و ژانره

همــه چیــز در آمــوزش و پــرورش کشــور بــر حــول نظــام 

و سیســتم فرســوده و قدیمــی می چرخــد کــه فرســنگ ها 

ــال  ــه دارد؛ مث ــروز فاصل ــا مؤلفه هــای آمــوزش مــدرن ام ب

تکنالــوژی هنــوز بــه سیســتم آموزشــی افغانســتان راه 

نیافتــه و کســی بــا فنــاوری روز آشــنا نیســت. خشــونت و 

ــب از چالش هــای دیگــر  ــر شــاگردان مکات ــا تجــاوز ب حت

ــر و عمومــی نیســت؛  ــد همه گی ــارف اســت کــه هرچن مع

را  کشــور  معــارف  اعتبــار  امســال،  رســوایی های  امــا 

بــا چالــش بزرگــی رو بــه رو کــرد تــا در کشــوری کــه 

ــود  ــب ش ــت، موج ــب اس ــری در آن واج ــارف و یادگی مع

ــه  ــان را ب ــدان  ش ــن فرزن ــو رف ــنتی، جل ــای س خانواده ه

ــد. ــب، بگیرن مکت

کابلپُربرفوشکایتپایتختنشنیان

پایگاههاینظامیامریکادرافغانستان؛
کابلچگونهدرتنشایرانوامریکابیطرفمیماند؟

خشت اول
 گر نهد  معامر کج

عبدالرازق اختیاربیگ
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ــا رســیدن فصــل رسمــا، آلودگــی  ب

هــوا بیشــر می شــود؛ بــه گونــه ای 

کــه منی تــوان چندمــری خــود را بــه 

درســتی دیــد؛ امــا قــرار نیســت تنهــا 

آســیب  آلودگــی  ایــن  از  انســان ها 

ببیننــد، بلکــه حیواناتــی کــه در شــهرهای بــزرگ 

ایــن  معــرض خطرهــای  در  نیــز  زندگــی می کننــد 

آلودگی هــا قــرار دارنــد. هرچنــد حیوانــات قابلیــت 

ــا  ــا ب ــوند؛ ام ــازگار ش ــط س ــا محی ــه ب ــد ک ــن را دارن ای

ایــن حــال هــم آلودگــی هــوا تأثیــر مخــرب خــود را بــر 

می گــذارد. آن هــا 

دانشــگاه های  در  کــه  اخیــری  تحقیقــات  در 

در  را  ســگ ها  مغــز  شــده،  انجــام  جهــان  معتــر 

معــرض آلودگــی هــوا قــرار دادنــد و در نتیجــه نشــان 

داد کــه در هــوای آلــوده مغــز ســگ ها عمل کــرد 

دارد. پایین تــری 

افغانســتان نیــز از ایــن قاعــده بــه دور نیســت. ممکــن 

در میــان حیواناتــی کــه در افغانســتان زندگــی می کنند، 

ــات تحقیقــی، آلودگی هــا جــدی  ــل عــدم امکان ــه دلی ب

ــرای  ــدا ب ــرگ بی ص ــا م ــن آلودگی ه ــود و ای ــه نش گرفت

حیوانــات بی دفــاع باشــد؛ امــا بــا ایــن حــال مــرگ 

حیوانــات بــه دلیــل آلودگــی هــوا از ســوی مســؤوالن بــاغ 

وحــش کابــل بــه کلــی رد شــده اســت.

ــی  ــاغ وحــش داری در افغانســتان ســابقه ی طوالن ب

دارد کــه بــرای نخســن بــار بــاغ وحــش کابــل در زمــان 

ظاهرشــاه ایجــاد شــد و نادرخــان رییــس افتخــاری آن 

ــود کــه  ــن ب ــوه کــرد، ای ــم جــذاب جل ــود. آن چــه برای ب

زمانــی بــاغ وحــش کابــل از بزرگ تریــن بــاغ وحش هــا 

در آســیا بــود و بازدیدکننــدگان داخلــی و خارجــی 

ــش  ــاغ وح ــن ب ــه ای ــا بدبختان ــت؛ ام ــاری داش بی ش

در دوره ی جنگ هــای داخلــی تخریــب شــد و شــاری 

ــته  ــه کش ــاغ بی رحان ــن ب ــود در ای ــات موج از حیوان

شــده و بــه صــورت خوراکــی اســتفاده شــده انــد. بعــد 

از ختــم چنــد دهــه جنــگ در کشــور ایــن بــاغ وحــش 

دوبــاره احیــا شــده و  نزدیــک بــه 600 حیــوان و پرنــده 

ــاغ  ــن ب ــه ای ــان ب ــور های جه ــر کش ــا و دیگ از والیت ه

وحــش آورده شــد.

عزیــزگل ثاقــب، آمــر عمومــی بــاغ وحــش کابــل، از 

تأثیــر آلودگــی هــوا بــر حیوانــات بــاغ وحــش کابــل یــاد 

کــرده و گفــت کــه آلودگــی هــوا می توانــد بــر همــه ی 

ــون در  ــا اکن ــا ت ــد؛ ام ــته باش ــر داش ــا تأثی زنده جان ه

بــاغ وحــش کابــل کــدام مــورد کــه حیــوان تلــف شــده 

باشــد یــا کــدام مشــکل صحــی داشــته باشــد، وجــود 

نــدارد.

امــا کاظــم هایــون، رییــس محیــط زیســت کابــل، 

می گویــد: »در ســاحاتی کــه آلودگــی هــوا بیشــر 

باعــث  و  تأثیــر ســوء داشــته  بــر حیوانــات  اســت، 

ضمــن  در  و  شــده  حیوانــات  عمــر  طــول  کاهــش 

التهاب هــای ششــی را نیــز در پــی دارد. از دالیــل 

عمــده ی دیگــر مــو رفتگــی در حیوان هــا نیــز ذرات 

آلــوده ی موجــود در هــوا اســت.«

شــامل  زمــان  مــرور  بــه  آلودگی هــا  ایــن  امــا 

زنجیــره ی غذایــی می شــود؛ بــه نحــوی کــه وقتــی 

ــایکل  ــکل س ــه ش ــورد، ب ــوده را می خ ــاه آل ــوان گی حی

اســتفاده  آن  شــیر  و  گوشــت  از  انســان ها  دوبــاره 

می کنــد. متأثــر  نیــز  را  انســان ها  کــه  می کننــد 

بــر  آلودگــی  کــه  آســیبی  پرنــدگان،  میــان  در 

ــدگان  ــوری پرن ــبب ک ــوارد س ــر م ــا دارد، در بیش آن ه

ــد.  ــف می کن ــا را نص ــر آن ه ــن عم ــود و میان گی می ش

موســیچه کــه میانگیــن عمــرش هفــت ســال اســت؛ بــه 

ــا 4  ــوا ۳ ت ــی ه ــرض آلودگ ــن در مع ــرار گرف ــل ق دلی

ســال عمــرش کوتــاه می شــود.

امــا چــرا هیــچ آمــار و تحقیقــی در رابطــه بــه تأثیــر 

آلودگی هــا بــر حیــات وحــش بــه صــورت دقیــق انجــام 

نشــده؟ آیــا حیــات آن هــا اهمیتــی نــدارد و یــا زندگــی 

ــدارد؟ ــی ن ــرای نهاد هــای مســؤول اهمیت وحــش ب

بخــش  ایــن  روی  کــه رسمایه گــذاری  حالــی  در 

ــی  ــد در خودکفای ــش می توان ــات وح ــه حی ــه ب و توج

ــد.  ــر باش ــع مؤث جوام

بــه  کابــل  وحــش  بــاغ  از  حاصل شــده  عوایــد 

ــه گفتــه ی  خزانــه ی شــهرداری منتقــل می شــود کــه ب

ــارف آن  ــر از مص ــش بیش ــاغ وح ــد ب ــؤوالن، عوای مس

اســت. در ایــن  بــاغ وحــش یــک مرکــز تحقیقاتــی 

بــرای  آن  از  کــه  دارد،  وجــود  نیــر  و جانورشناســی 

پژوهش هــای دانشــجویان و نوشــن پایان نامه هــای 

تحصیلــی بــا همــکاری کارشناســان و وترنرها اســتفاده 

می شــود. 

امــا آن  چــه در میــان مــردم، هنــگام بازدیــد از بــاغ 

وحــش بــه فرهنگــی زشــت مبــدل شــده اســت؛ دادن 

ــس  ــل قف ــات داخ ــه حیوان ــاری ب ــر معی ــای غی غذاه

اســت.

مســووالن بــاغ وحــش، ایــن کار را عملــی زشــت 

عنــوان کــرده و خواســتار توجــه در پاکــی و رویــه ی 

ــد. ــات ان ــل حیوان ــردم در مقاب ــک م نی

از برنامه هــای نــو بــرای بــاغ وحــش کابــل، گســرش  

ــت؛  ــوده اس ــاغ ب ــن ب ــب ای ــن در عق ــب زمی ۱0۵ جری

یــک  ســاخت  بــرای  برنامه ریزی هــا  طــور  همیــن 

ــوکات  ــا در چ ــه ی اروپ ــط اتحادی ــدرن  توس ــناب م تش

شــهرداری. مســؤوالن در ایــن بــاغ می گوینــد کــه 

پــارک شــهر نیــز مربــوط بــه ایــن بــاغ بــوده و رشیــک 

ــد. ــارک می باش ــن پ ــد ای ــدی در عوای فیص

در  همــه ی کشــورهای جهــان حیواناتــی وجــود 

و  بــوده  انقــراض  بــه  رو  آن هــا  نســل  کــه  دارنــد 

آن هــا  از  حیوانــات  پــرورش  مراکــز  از  شــاری  در 

از  می گویــد،  ثاقــب  آقــای  می شــود.  نســل گیری 

چنــد حیوانــی کــه نســل آن رو بــه انقــراض بــود، 

انــد. شــده  رهــا  دوبــاره  و  شــده  نســل گیری 

امــا ســوال ایــن جــا اســت، حیواناتــی کــه از مناطــق 

کوهســتانی بــا آب و هــوای پــاک بــرای دیــده شــدن بــه 

شــهرها آورده می شــوند، بــا ایــن همــه آلودگــی چگونــه 

پیامدهــای  متحمــل  انــدازه  چــه  و  می آورنــد  تــاب 

ناگــوار آلودگــی هــوا در کابــل می شــوند؛ هوایــی کــه 

ســاالنه جــان بیشــر از ۳۵00 باشــنده ی کابــل را 

می گیــرد. 

در کشــوری کــه انســان ها در آن بــه ایــن انــدازه 

ــرار  ــوا ق ــی ه ــی از آلودگ ــیب های ناش ــرض آس در مع

ــاع  ــات بی دف داشــته باشــند؛ روشــن اســت کــه حیوان

نیــز در امــان نخواهنــد بــود و بــه دلیــل نداشــن 

آگاهــی از آســیب های آلودگــی هــوا در خطــر بیشــری 

ــد. ــرار دارن ق

ــاز  ــانی، نی ــط انس ــار محی ــه در کن ــن هم ــا ای ــا ب ام

ــه  ــه آســیب های ناشــی از آلودگــی هــوا ب اســت کــه ب

ــرد. ــورت گی ــه ص ــز توج ــا نی ــی حیوان ه ــط زندگ محی

پــس از کالبدشــکافی پلنگــی کــه در ســال روان در 

ایــران مــرده بــود؛ پزشــکان از معــده ی آن آالینده هــای 

زیســتی را یافتــه انــد کــه توســط انســان ها در طبیعــت 

پراگنــده شــده اســت ماننــد: پالســتیک و لباس هــای 

کهنــه. همیــن طــور انداخــن زباله هــا بــه دریــا و 

دریاهــا نیــز خالــی از خطــر نبــوده و ســبب تلــف شــدن 

ــود. ــی می ش ــات دریای حیوان

ــردم  ــنایی م ــا آش ــاغ وحش ه ــی ب ــداف عموم از اه

بــا انــواع حیوانــات موجــود در آن جــا مــی باشــد. بــرای 

ورود بــه ایــن بــاغ وحش هــا بایــد مــردم اندکــی هزینــه 

کننــد کــه پــس از گِــردآوری آن را خــرج تغذیــه، پــرورش 

ــود. ــا می ش ــن باغ ه ــافی در ای ــای انکش و برنامه ه

جنگ هــای خامنان ســوز چنــد دهــه ی اخیــر، در 

کنــار ایــن کــه هــزاران کشــته ی انســانی از افغانســتان 

گرفتــه اســت، حیــات وحــش را نیــز بــا مشــکالتی 

بی رویــه ی  شــکار  اســت.  کــرده  روبــه رو  جــدی ای 

مســلح  همــه  کــه  مردمــی  توســط  وحــش  حیــات 

در  آن قــدر  اســتند،  کشــنده  ســالح های  انــواع  بــا 

جنــگالت و کوه هــای ایــن کشــور بی رویــه ادامــه دارد 

ــات  ــن حیوان ــظ ای ــرای حف ــت راه کاری ب ــر دول ــه اگ ک

ــد،  ــال بع ــد س ــا چن ــاید ت ــد، ش ــته باش ــاه نداش بی پن

ــا  ــی ای را در کوه ه ــی وحش ــوان حیوان ــکل بت ــه مش ب

ــن بی رحمــی  ــدا کــرد؛ ای و جنگل هــای افغانســتان پی

بــه حیــات حیوانــات، تنهــا شــامل حیواناتــی منی شــود 

کــه در کوه هــا و جنگل هــا فــراری انــد؛ دریاهــا نیــز بــا 

ــد، در معــرض خطــر  حیاتــی کــه در خــود جــا داده ان

ــه ی  ــه  و بی رحان ــکار بی روی ــد و ش ــرار دارن ــدی ق ج

ماهیــان کــه توســط مــرگ ماهــی، برقی کــردن آب 

ــود، در  ــام می ش ــر انج ــنده ی دیگ ــای کش ــا روش ه ی

حقیقــت نسل کشــی ماهیــان اســت کــه خــرد و بــزرگ 

آن را نابــود می کنــد.
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ــال روز  ــن س ــتاد و نهمی ــال، هش ــدی امس ــانزدهم ج  ش

ــهور  ــس مش ــود. تاریخ نوی ــب ب ــد کات ــت فیض محم درگذش

افغانســتانی کــه تاریــخ معــارص افغانســتان بــه دقیق نویســی 

او مدیــون اســت. 

نــام فیض محمــد کاتــب در بیــن نســل جــوان افغانســتان، 

ــیار از او  ــال ها بس ــن س ــت. در ای ــنا نیس ــی ناآش ــر نام دیگ

گفتنــد، ســیمینار برگــزار کردنــد، مرکزهــای فرهنگــی و 

اجتاعــی بســیاری بــه نامــش ایجــاد کردنــد و خیابان هایــی 

هــم در شــهرهای بــزرگ افغانســتان بــه نــام او مســا شــد. 

مــن در ایــن جســتار منی خواهــم بــه رساغ ایــن بــروم 

چه هــا  خــود  حیــات  دوران  در  کاتــب  فیض محمــد  کــه 

ــه ی  ــن از کارنام ــرای دانس ــون ب ــت؛ چ ــا نوش ــرد و چه ه ک

ــه  ــت ب ــی ا س ــا کاف ــب، تنه ــد کات ــر فیض محم ــار و پرمث پرب

یــا  رساغ موتورهــای جســت وجوگر گوشــی های همــراه و 

کامپیوترهــای تــان برویــد و نامــش را بــا یــک کلیــد جســتجو 

ایــن  تألیف شــده ی  آثــار  از  بلنــدی  فهرســتی  تــا  کنیــد 

ــر  ــان ظاه ــان ت ــش چش ــتان پی ــد افغانس ــس فقی تاریخ نوی

ــود.  ش

و  امســال  از شــانزدهم جــدی  بــا گذشــن  واقــع  در 

یــادآوری هشــتاد و نهمیــن ســال روز درگذشــت فیض محمــد 

ــم  ــادآوری کن ــب، می خواهــم از عمل کــرد و رویکــردی ی کات

کــه تــا کنــون بــا گذشــت هــر ســال از ســال روز مــرگ 

ــاد  ــه ی ــتیم آن را ب ــچ گاه نخواس ــا هی ــب م ــد کات فیض محم

داشــته باشــیم و یــا ایــن کــه در صــدد آن باشــیم تــا بــا اصــل 

قــرار دادن ایــن رویکــرد در نگــرش و بررســی کارنامــه ی 

جــدی  را  آن  گاه  هیــچ  کاتــب  فیض محمــد  نویســندگی 

نگرفتیــم و همیشــه تنهــا بــه عنــوان یــک مشــخصه ی واحــد 

از آن در نوشــته هایی کــه بــا فرارســیدن شــانزدهم جــدی در 

ــه  ــخ نویــس مشــهور کشــورمان نوشــتیم، ب ــن تاری ــاره ی ای ب

ــتیم.  ــادگی گذش س

و  نقــد  بــاره ی  در  کــه  مقاالتــی  و  مطالــب  متــام  در 

اســت،  شــده  نوشــته  کاتــب  فیض محمــد  آثــار  معرفــی 

آثــار   در  تاریخــی  حــوادث  و  رویدادهــا  دقیق نویســی  از 

و  اســت  شــده  یــادآوری  نوعــی  بــه  کاتــب  فیض محمــد 

ــه نقــد  ــار او را ب متامــی نویســنده های بعــد از کاتــب کــه آث

گرفتنــد از آن بــه عنــوان مشــخصه ی بــارز رساج التواریــخ یــاد 

ــد.  ــرده ان ک

تــا ایــن جــای امــر درســت، همگــی مــا معــرف بــه ایــن 

اســتیم کــه فیض محمــد کاتــب در کتــاب رساج التواریــخ 

ــف  ــار تألی ــدود آث ــی از مع ــد دارد و یک ــار جل ــه چه ــود ک خ

ــراوان،  ــارت ف ــر و مه ــا تباه ــته ب ــت، توانس ــده ی وی اس ش

متــام رویدادهــای تاریــخ معــارص کشــورمان را بنویســد. 

عبدالحــی حبیبــی، مــؤرخ مشــهور افغانســتان، در کتــاب 

جنبــش مروطیــت بــر ایــن نظــر اســت کــه »رساج التواریــخ 

کــه از کارهــای ایــام پختگــی و تجربه هــای زندگانــی او 

ــتان  ــی افغانس ــع دولت ــط وقای ــاب ضب ــتین کت ــت، نخس اس

ــود  ــار خ ــه آث ــری ک ــان دیگ ــرای مؤرخ ــود و ب ــمرده می ش ش

را مطابــق بــه موازیــن جدیــد تاریخ نویســی می نوســند، 

ــد.« ــار می آی ــه ش ــات ب ــع معلوم ــن منب بهری

نوشــته  جلــد  چهــار  در  »رساج التواریــخ  می گویــد:  او 

وقایــع ســال های حاکمیــت  اول  اســت؛ در جلــد  شــده 

ــت  ــت دوس ــخ حاکمی ــد دوم تاری ــی و جل ــدان محمدزای خان

محمــد خــان تــا ســقوط محمــد یعقــوب خــان را در بــر دارد 

کــه در زمــان حاکمیــت امیــر حبیــب اللــه در کابــل بــه چــاپ 

رســیده اســت. جلــد ســوم رساج التواریــخ مربــوط بــه وقایــع 

زمــان تســلط امیــر عبدالرحــان خــان اســت کــه مهم تریــن 

و بزرگ تریــن بخــش ایــن کتــاب اســت کــه در 862 صفحــه 

بــه قطــع بــزرگ و حــروف ریــز نوشــته شــده و در ســال 

۱۳۳۳ قمــری بــه چــاپ رســید؛ ولــی امیــر حبیب اللــه 

خــان حکــم بــه توقیــف آن داد و فقــط چنــد نســخه از آن در 

ــرار گرفــت.« ــار عمــوم ق اختی

ــا در  ــر م ــه اگ ــت ک ــن اس ــق ای ــل تعم ــه ی قاب ــال نکت ح

تاریــخ معــارص کشــور مــان تاریخ نویســی داریــم کــه بــه ایــن 

ــد؛  ــان را بنویس ــخ م ــت تاری ــته اس ــت توانس ــت و دق رصاح

ــم و  ــخ درس بگیری ــه از تاری ــن ک ــه جــای ای ــا ب ــس چــرا م پ

ــر  ــم؛ ب ــاکان مــان را تکــرار نکنی اشــتباهات گذشــتگان و نی

عکــس دچــار ایــن ورطــه ی تکــرار اشــتباهات تاریخــی مــان 

ــتیم.  ــت اس ــه ی سیاس در عرص

پیــر  ایــن  کاتــب  فیض محمــد  کــه  ایــن  بــا  چــرا 

فرزانــه ی تاریخ نویــس کشــور عمــرش را بــر تاریخ نویســی 

رسمایه گــذاری کــرد و بــا مشــقت های فــراوان نوشــت تــا 

تاریــخ معــارص افغانســتان زنــده مبانــد، مــا تــا هنــوز دچــار 

ــم  ــته ای ــتیم و نتوانس ــخ اس ــه  ای از تاری ــی نابخردان کج فهم

ــش  ــال پی ــد س ــش از ص ــه بی ــت  را ک ــی مل ــالت تاریخ رس

پایــان  بــه  بــود،  کــرده  رشوع  را  آن  کاتــب  فیض محمــد 

برســانیم. 

ایــن  درگذشــت  ســال روز  نهمیــن  و  هشــتاد  بایــد 

تاریخ نویــس معــارص افغانســتان فرصتــی باشــد کــه اگــر 

ــل  ــم حداق ــا بتوانی ــد، م ــق بنویس ــخ را دقی ــت تاری او توانس

تاریــخ را دقیــق بخوانیــم و اجــازه دهیــم تــا تاریــخ در مســیر 

ــرد.  ــرار بگی ــود ق ــت خ درس

آلودگیهوامرگخاموشحیوانات

روز
ت 
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در نوشــته ی روز پیــش، بــه وضعیــت 

ــدگان  ــرزی )بی جاش ــران درون م مهاج

درون کشــوری(  پرداختــم؛ تــا باشــد 

شــا خواننــدگان عزیــز نیــز از وضعیــت 

آن هــا آگاهــی پیــدا کــرده باشــید.

روز  چنــد  پی هــم  برف باری هــای 

ــم  ــوز ه ــا هن ــود؛ ام ــر ش ــوا رسد ت ــه ه ــده ک ــث ش ــر باع آخ

شــار زیــادی از خانواده هــای نیازمنــد بــه کمک هــای 

ــی، از ســوی وزارت مهاجــران و بازگشــت کنندگان و  ابتدای

ــی  ــی، کمک ــی و بین امللل ــان درون ــای کمک رس ــا نهاد ه ی

ــد. ــرده ان ــت نک دریاف

بیشــر خانواده هــای نیازمنــد بــه کمــک، در اردوگاه 

شــب  خیمه هــا  درون  رسدی  بــا  بی جاشــدگان  ویــژه ی 

را بــه روز و روز را بــه شــب گــره می زننــد. رسدی ای کــه 

ایــن روزهــا هــوای کابــل و دیگــر والیت هــای کشــور را 

فراگرفتــه، امــان ایــن خانواده هــا را بریــده اســت.

خانواده هــای نیازمنــد بــه کمک هــای زمســتانی، در 

معــرض خطــر جــدی قــرار دارنــد و کمک هایــی کــه از 

ســوی وزارت مهاجــران و بازگشــت کنندگان و یــا دیگــر 

ــد  ــز منی توان ــرد، نی ــورت می گی ــان ص ــای کمک رس نهاد ه

کمــک  بــه  نیازمنــد  خانواده  هــای  درد  کــوه  از  کاهــی 

ــد. بکاه

در مــاده ی ششــم قانــون اساســی آمــده اســت: »دولــت 

بــه ایجــاد یــک جامعــه ی مرفــه و مرقــی بــه اســاس عدالــت 

اجتاعــی، حفــظ کرامــت انســانی، حایــت حقــوق بــر، 

ــان  ــری می ــی، براب ــدت مل ــن وح ــی، تأمی ــق دموکراس تحق

همــه اقــوام و قبایــل و انکشــاف متــوازن در همــه ی مناطــق 

ــف می باشــد.« کشــور مکل

امــا آن چــه روشــن اســت، نادیــده گرفــن ایــن مــاده ی 

ــن  ــاس ای ــه اس ــت. ب ــت اس ــوی دول ــی از س ــون اساس قان

مــاده ی قانــون، دولــت مکلــف بــه تأمیــن عدالــت اجتاعی 

در رسارس کشــور اســت کــه وضعیــت کنونــی بی جاشــدگان 

و دیگــر خانواده هــای نیازمنــد بــه کمک هــای ابتدایــی، 

نشــان می دهــد دولــت افغانســتان پــس از نافــذ شــدن 

قانــون اساســی کــه ۱6 ســالی از آن می گــذرد، کار درخــور 

توجهــی در ایــن راســتا نکــرده اســت.

ــاه در  ــیر رف ــر در مس ــا اگ ــه حت ــه ن ــه ک ــه ی مرف جامع

انســان  میلیــون  دو  از  بیشــر  حــاال  می بــود،  حرکــت 

بــه کمــک در رسمــای جان ســوز زمســتان در  نیازمنــد 

منی بردنــد. رس  بــه  خیمه هــا 

از ســویی هــم اگــر عدالــت اجتاعــی تطبیــق می شــد، 

منی رســید.  اوج  بلندتریــن  بــه  طبقاتــی  تفــاوت  حــاال 

و  بزرگ تریــن  بــا  افغانســتان  در  طبقاتــی  تفــاوت 

دارد. وجــود  آن  حالــت  مخرب تریــن 

کم تــر از پنــج درصــد مــردم افغانســتان نزدیــک بــه 

ــی از  ــا نیم ــد؛ ام ــت دارن ــور را در دس ــه ی کش ــه رسمای هم

ــد و  ــی می کنن ــر زندگ ــط فق ــر خ ــتان زی ــت افغانس جمعی

همین طــور نیمــی از جمعیــت کشــور از امنیــت غذایــی 

ــد. ــروم ان مح

ــت  ــه دول ــت ک ــن اس ــان دهنده ی ای ــه نش ــا هم ــن ه ای

ــه  ــته هیچ گون ــال گذش ــود در ۱6 س ــت خ ــن مکلفی ــه ای ب

ارزشــی نگذاشــته و ســطح پاییــن ســواد عمومــی و شــعور 

ــر نکنــد. ــن حالــت تغیی عمومــی باعــث شــده اســت ای

ــرای ســاخن جامعــه ی  مســأله ی دیگــری کــه دولــت ب

کرامــت  حفــظ  اســت،  شــده  مکلــف  مرقــی  و  مرفــه 

انســانی، رعایــت حقــوق بــر و تحقــق دموکراســی اســت.

بــه  نیازمنــد  وضعیــت کنونــی 9۵ هــزار خانــواده ی 

کمک هــای ابتدایــی، نشــان می دهــد کــه همــه ی حقــوق 

بــری ایــن خانواده هــا تأمیــن نشــده اســت. خانواده هــای 

ــتان درون  ــوز زمس ــای جان س ــک در رسم ــه کم ــد ب نیازمن

ــب و روز  ــی ش ــی زندگ ــای ابتدای ــدون امکان ه ــا ب خیمه ه

ــه  ــی ب ــه و دست رس ــن خان ــه داش ــی ک ــد؛ در حال می کنن

ــا  ــری آن ه ــوق ب ــار حق ــی از ش ــی زندگ ــای ابتدای نیازه

اســت. دولــت بــا ایــن کــه مکلــف بــه تأمیــن آن اســت، تــا 

هنــوز کاری را از پیــش نــرده اســت. موضــوع دیگــری کــه 

ــف  ــی مکل ــون اساس ــش قان ــاده ی ش ــاس م ــه اس ــت ب دول

اســت؛ رســیدن بــه دموکراســی اســت؛ امــا بــا روشــی کــه 

دولــت افغانســتان در شــانزده ســال گذشــته بــه پیــش رفتــه 

ــه دموکراســی صــورت  ــرای رســیدن ب اســت، بسرســازی ب

نگرفتــه اســت.

تأمیــن وحــدت ملــی، برابــری میــان همــه قوم هــا، 

نیــز  کشــور  همــه ی  در  متــوازن  انکشــاف  و  قبیله هــا 

وجــود  امــا  اســت؛  دولــت  قانونــی  مکلفیت هــای  از 

ــور،  ــتاهای کش ــک در روس ــه کم ــد ب ــای نیازمن خانواده ه

ــاور  ــوازن ب ــاف مت ــه انکش ــت ب ــه دول ــت ک ــر آن اس بیان گ

نــدارد و روی همیــن دلیــل بــه ســادگی از مکلفیــت قانونــی 

خویــش عــدول کــرده اســت.

وضعیــت بــد بیشــر از دو میلیون باشــنده ی افغانســتان 

ــه  ــران ب ــژه ی مهاج ــای وی ــا در اردوگاه ه ــه درون خیمه ه ک

رس می برنــد؛ بــه گونــه ی بالقــوه مانــع رســیدن بــه وحــدت 

ملــی اســت.

محرومیــت دو میلیونــی و همیــن طــور فقــر ۱8میلیونــی 

باعــث شــکل گیری حقــارت در ایــن شــار از جمعیــت 

کشــور می شــود. از ســویی هــم دوام ایــن وضعیــت باعــث 

ــه  ــده ک ــردم ش ــت و م ــان حکوم ــه می ــدن فاصل ــر ش بیش

منونــه ی بــارز آن اشــراک انــدک مــردم در انتخابــات شــش 

ــت و  ــه دول ــادی ب ــل بی اعت ــه دلی ــردم ب ــت. م ــزان اس می

ــن  ــرده در ای ــراک گس ــور، از اش ــمی کش ــه های رس پروس

ــد.  ــی خــود داری کردن پروســه ی مهــم سیاســی و مل

ــه   ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــود ب ــع، می ش ــن وض ــا ای ب

افغانســتان هنــوز هــم در گذشــته زندگــی می کنــد؛ در 

ــی  ــاختار سیاس ــازنده ای در س ــر س ــچ تغیی ــان هی ــذر زم گ

و اجتاعــی آن بــه وجــود نیامــده اســت و مــردم هم چنــان 

ــدارد. ــد را، ن ــته باش ــد داش ــه بای ــی ک ــت ارزش ــرای دول ب

فرزندانزمین

دولت از مکلفیت قانونی اش 
شانه خالی می کند

مجیب ارژنگ

در تنظیــم اجتاعــی هــر جامعــه 

دو نــوع کُدهــای رفتــاری »نبایدهــا« 

و  »نکن هــا«  یــا  »بایدهــا«  و 

»بکن هــا« بــه شــکل قواعــد اخالقــی 

قواعــد  دارد.  وجــود  قانونــی  و 

ــی  ــد اخالق ــا قواع ــی دارد؛ ام ــت اجرای ــی ضان قانون

فاقــد ضانــت اجرایــی رســمی اســت. نبایدهــا یــا 

نکن ها یــی کــه بــه شــکل قواعــد قانونــی و جزایــی 

بیــان شــده، در واقــع خطــوط رسخ رفتــاری را در یــک 

ــای  ــات کُده ــر محتوی ــد و بیش ــان می ده ــه نش جامع

جزایــی از همیــن نــوع قواعــد اســت در برابــر بایدهــا یــا 

بکن هــا کــه شــار شــان محدودتــر اســت. در قوانیــن 

کشــورهای مختلــف ایــن نکن هــا بــه وضــوح نشــانی و 

ترســیم شــده اســت. از شــهروندان خواســته شــده کــه 

ــه جــان و مــال کســی  رسقــت نکننــد، قتــل نکننــد، ب

آســیب نزننــد، بــه رشف و عــزت کســی اهانــت نکننــد، 

صالحیت هــا  از  نکننــد،  آلــوده  را  زیســت  محیــط 

و امکانــات عامــه ســوء اســتفاده نکننــد، اختــالس 

ــد و ندهنــد، در انجــام وظایــف،  نکننــد، رشــوت نگیرن

ــور نکننــد،  اهــال و غفلــت نکننــد، از چــراغ رسخ عب

نکننــد،  پول شــویی  نکننــد،  رانندگــی  بی دســت 

مــواد مخــدر قاچــاق نکننــد و صدهــا نکــن دیگــر. 

ــرای حفاظــت از جــان، مــال،  ــن نکن هــا در واقــع ب ای

صحــت و آرامــش مــردم خطــوط رسخــی را نشــانی 

ــردی  ــای ف ــده ی آزادی ه ــه محدود کنن ــت ک ــرده اس ک

ــت،  ــان خواس ــور دل ت ــا هرط ــی رود. ش ــار م ــه ش ب

رانندگــی کنیــد؛ امــا در داخــل خطــوط و نشــانه های 

ــف شــده و رسعــت تعییــن شــده، از آن  ترافیکــی تعری

فراتــر اجــازه نداریــد، آزاد نیســتید، اگــر تخطــی کردیــد 

ــوید.  ــل ش ــد متقب ــی را بای جزای

یــک  از  را  افــراد  رفتــاری  گزینه هــای  نکن هــا 

دیگــر،  جهــت  در  امــا  می کنــد؛  محــدود  جهــت 

آزادی  و  بی شــار  گزینه هــای  بکن هــا«،  »حــوزه ی 

ــا  ــوزه ی بکن ه ــت. ح ــی اس ــوه نامتناه ــکل بالق ــه ش ب

ــه  ــت ک ــه اس ــی جامع ــم اخالق ــوع تنظی ــر موض بیش

ضانت هــای اجرایــی متکــی بــه زور و اجبــار فیزیکــی 

نــدارد. ایــن حــوزه بــه افــراد دســتور می دهــد کــه مثــال 

بــه انســان ها احــرام کننــد، بــه آرامــش همســایه های 

بــه  انســان ها،  حــال  رعایــت  کننــد،  توجــه  شــان 

ــدان  ــند، از نیازمن ــته باش ــا را داش ــوص ناتوان تره خص

دســت گیری کننــد، شــهر شــان را پــاک نگه دارنــد، 

ــه جامعــه و  ــون باشــند، ب همــکار مأمــوران اجــرای قان

کشــور شــان خیــر رســانند و امثــال این هــا. اگــر ایــن 

کارهــا را شــا بکنیــد، مکافــات اجتاعــی داریــد؛ امــا 

ــه رو  ــا جــزای قانونــی رو ب نکــردن ایــن کارهــا شــا را ب

منی کنــد. 

ــواده،  ــب، خان ــم از مکت ــی اع ــازمان اجتاع ــر س ه

و  بکــن  کنــار  در  اقتصــادی  بــن گاه  و  دانشــگاه 

خــاص  بکن نکن هــای  کالن تــر  جامعــه  نکن هــای 

خــود را دارد. آنــان در درون قوانیــن جامعــه تنظیــم 

خاصــی بــرای اجتاعــی کوچــک خــود می ســازند. 

ــرای  ــاری ب ــادی رفت ــد زی ــال قواع ــواده مث ــک خان در ی

اطفــال بــه شــکل رصیــح و ضمنــی تعریــف و از طریــق 

والدیــن و بــزرگان بــه آنــان گــوش زد می شــود. برخــی 

شــدیدتر و برخــی خفیف تــر، ارتــکاب برخــی جزاهــای 

عاطفــی و زبانــی و برخــی شــاید درد و رنــج فیزیکــی را 

ــد.   ــته باش ــی داش در پ

ــازمانی،  ــه و س ــه جامع ــو دارد ک ــال وج ــن احت ای

ایــن دســته  از  بــر عواملــی دل مشــغول یکــی  بنــا 

ــز  ــه چی ــغولی چ ــن دل مش ــد چنی ــد، پیام ــد باش قواع

خواهــد بــود؟ بــه طــور عــام می تــوان گفــت کــه هرچــه 

امکانــات و منابــع کم تــر باشــد، احتــال دل مشــغولی 

خانــواده ی  مثــل  می شــود؛  بیشــر  نکن هــا  بــا 

ــد در  ــار بای ــه ناچ ــد دارد و هم ــا فرزن ــه ده ت ــری ک فقی

ــواده ناچــار  ــاق زندگــی کننــد، ایــن خان ــا دو ات یــک ی

ــود  ــدان خ ــرای فرزن ــادی را ب ــای زی ــه نکن ه ــت ک اس

تعریــف و بــر آن هــا تحمیــل کنــد؛ اگــر نــه هــر یکــی از 

فرزنــدان حرکتــی کوچــک از خــود نشــان دهــد، نظــم و 

آرامــش خانــه بــه هــم می خــورد. یــا مثــال در جامعــه ی 

جنــگ زده ای مثــل جامعــه ی مــا کــه بــا منابــع محــدود 

و چالش هــای فــراوان جرمــی و ناامنــی روبــه رو اســت، 

ــاال اســت؛  ــا نکن هــا در متــام ســطوح ب دل مشــغولی ب

بــرای فــرد مثــال گفتــه می شــود کــه ایــن وقــت شــب از 

خانــه بیــرون نشــو، در فــالن جاهــا ســفر نکــن، وقتــی 

ــاش و  ــته ب ــود نداش ــا خ ــن و آن را ب ــی ای ــفر می کن س

در کل احســاس تهدیــد بــاال، دل مشــغولی بــا نکن هــا 

را بــه نســبت بــاال بــرده اســت. ایــن وضعیــت در ســطح 

کالن حکومتــی نیــز حاکــم اســت، بــرای تقــرر در 

یــک پســت دولتــی بایــد از فیلرهــای گوناگــون »ایــن 

دفــر  آمــران  و  روئســا  نباش«هــای  »آن  و  نکن هــا« 

مربــوط بگــذری کــه اغلــب بــا شایســتگی علمــی فــرد 

ــد  ــی از احســاس خطــر و تهدی ــدارد بلکــه ناش ــط ن رب

حلقه هــای قدرت منــد در آن اداره اســت. 

نوعــی  توســعه یافته  و  مرفــه  جامعــه ی  یــک  در 

ــی  ــال زندگ ــا اص ــت. آن ج ــس اس ــت برعک ــن وضعی ای

ــود؛  ــته می ش ــی دانس ــر ایجاب ــک ام ــن« و ی ــک »بک ی

بنابرایــن، دل مشــغولی مهــم ایــن اســت کــه افــراد بایــد 

ــت  ــن اس ــرض ای ــن پیش ف ــی ای ــد. گام عمل ــه بکنن چ

کــه افــراد چگونــه توان منــد شــوند تــا هــم شــاد و مرفــه 

زندگــی کننــد و هــم آن چــه را بــه خیــر و صــالح فــردی 

و جمعــی اســت، بــا مهــارت انجــام دهنــد. اســتعدادها 

ــه  ــر جامع ــت خی ــه در جه ــانی چگون ــای انس و نیروه

بــارور شــوند؟ اطفــال در خانــه و مکتــب از ســوی 

ــوند  ــه می ش ــت گذاران تربی ــان و سیاس ــن، مربی والدی

کــه چــه بکننــد تــا هــم زندگــی کــرده باشــند و انــرژی 

شــان مــرف شــده باشــد و هــم مایحصــل ایــن زندگی 

ــا  ــاال ی ــه ح ــب و جامع ــواده، مکت ــرای خان ــت ب و فعالی

در آینــده مفیــد باشــد. در ایــن جامعــه »نکن هــا« چــه 

از نظــر دل مشــغولی فــردی و چــه از نظــر فراوانــی 

ــد.  ــش می رون ــه کاه ــکاب رو ب ارت

می بینیــم کــه بکن هــا و نکن هــا بــا هــم ارتبــاط 

ــا  ــارت بکن ه ــزه و مه ــکان، انگی ــدر ام ــر چق ــد، ه دارن

بیشــر شــود، از احتــال ارتــکاب نکن هــا کاســته 

نکن هــا  بــا  مــا  چقــدر  هــر  برعکــس  و  می شــود 

بــرای  توان مندســازی  فرصــت  باشــیم،  دل مشــغول 

ــه  ــن ک ــف بار ای ــم. تأس ــرده ای ــع ک ــز ضای ــا را نی بکن ه

هــر چــه بــا نکن هــا بیشــر دل مشــغول باشــیم احتــال 

ارتــکاب آن نکن هــا را بــه لحــاظ گرایــش روانــی بیشــر 

می کنیــم. 

ســخن پایانــی ایــن کــه دســت زدن بــه هــر یــک از 

ــازی دارد.  ــه توان مندس ــاز ب ــا نی ــا و نکن ه ــن بکن ه ای

در جامعــه ای کــه بــه دلیــل فقــر، جنــگ و فســاد، 

زمینــه بــرای آمــوزش ســامل بکن هــا وجــود نــدارد، 

ــود؛  ــاد می ش ــراوان ایج ــا ف ــوزش نکن ه ــای آم عرصه ه

یــک  اجتاعــی  رفتــار  نکن هــای  کــه  عرصه هایــی 

جامعــه را نــه تنهــا جــزا منی دهــد، بلکــه پــاداش 

می دهــد. قتــل، رسقــت، راه گیــری، اختــالس و رشــوه 

کــه در زمــره ی نکن هــای جامعــه اســت و ارتــکاب 

ــان،  ــن هراس افگن ــی دارد، در بی ــازات در پ ــا مج آن ه

خرده گروه هــای  و  مافیایــی  و  تبــه کار  گروه هــای 

ایــن  کــه  کســی  می شــود،  داده  پــاداش  جرمــی 

ــر  ــارت بیش ــارت و جس ــا مه ــی را ب ــای اجتاع نکن ه

ــته  ــت دانس ــس و صاحــب منزل ــد، ریی ــام می ده انج

ــر حوزه هــای ســامل  ــی ب ــا گاه ــن عرصه ه ــود. ای می ش

جامعــه بــه لحــاظ منفعــت اقتصــادی و اجتاعــی 

ــا،  ــای بکن ه ــوزه ی بی انته ــل، ح ــد. در مقاب می چربن

ــراد از  ــور انســانیت اســت و اف ــرای مان ــازی ب فضــای ب

ســنین کوچکــی نیــاز بــه توان مند ســازی دارنــد تــا در 

ــد.  ــرواز کنن ــن فضــا پ ای

روح الله نوایی

بایدهاونبایدها
دربکنهاونکنها؟
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اشــاره: حکیــم علی پــور -زاده ی ۱۳۶۶ 

ادبــی  پژوهش گــر  شــاعر،  خورشــیدی- 

زاده ی  افغانســتانی،  معــارص  عــکاس  و 

ســال  در  علی پــور  اســت.  بلــخ  والیــت 

ــان و  ۱۳۸۹ از دانشــگاه بلــخ لیســانس زب

ادبیــات فارســی گرفــت و در ســال ۱۳۹۶ 

ــهید  ــگاه ش ــی را در دانش ــات فارس ــد ادبی ــی ارش کارشناس

ــور، دو مجموعــه  ــان رســاند. از علی پ ــه پای بهشــتی تهــران ب

شــعر بــه نام هــای »شــیطنت« و »مــن فقــط ســیاه نبــودم« بــه 

نــر رســیده اســت. او در ســال های اخیــر بــه هــر عکاســی 

ــت دارد. ــر فعالی ــه بیش ــن زمین روی آورده و در ای

ــد و  ــان بگویی ــود ت ــورد خ ــی در م ــود کم ــل: می ش ــح کاب صب

ایــن  کــه از چــه زمانــی بــه صــورت جــدی رشوع کردیــد بــه شــعر 

گفــن؟

ــکده ی  ــن وارد دانش ــه م ــود ک ــال های ۱۳86 ب ــور: س علی پ

زبــان و ادبیــاِت دانشــگاه بلــخ شــدم و هم زمــان بــا ورود بــه 

رفت وآمــدی  کــه  مــن  هم صنفــان  از  بعضــی  بــا  دانشــکده 

ــا  ــدم. این ه ــنا ش ــخ، آش ــگاه بل ــی دانش ــن ادب ــتند در انجم داش

ــا مجله هــا  ــه انجمــن داشــتند، ب ــد ب ــی کــه رفت وآم ــن حال در عی

می رســید  چــاپ  بــه  زمــان  هــان  در  کــه  هفته نامه هایــی  و 

را می آوردنــد و پخــش  ایــن هفته نامه هــا  و  رس و کار داشــتند 

می کردنــد بــرای دانشــجویان. مــن بــرای اولیــن بــار بــا شــعر 

ــدن  ــا خوان ــدم و ب ــنا ش ــا آش ــان هفته نامه ه ــارص از آدرس ه مع

آن شــعرها فهمیــدم کــه کســانی هســتند در اطــراف مــا کــه شــعر 

می نویســند و  شــعر آن هــا از قضــا بــا آدم هــای مثــل موالنــا، 

ــنا  ــا آش ــا آن ه ــل از آن ب ــن قب ــه م ــی ک ــظ و بیدل ــی، حاف فردوس

بــودم، فــرق دارد و ایــن بــرای مــن خیلــی جالــب بــود. از همیــن 

ــنا  ــاعر آش ــای ش ــا بچه ه ــخ و ب ــندگان بل ــن نویس ــا انجم ــق ب طری

شــدم و بــه نوشــن شــعر رشوع کــردم. ایــن در واقــع اولیــن آغــاز 

ــی  ــودم زمان ــدی ب ــی ج ــه خیل ــم ک ــم بگوی ــاید نتوان ــود، ش ــن ب م

ــج کاو  ــتم و کن ــعر می نوش ــی ش ــدم؛ ول ــل ش ــن داخ ــه در انجم ک

بــودم در مــورد شــعر و دوســت داشــتم تجربــه کنــم تــا ببینــم چــه 

نــوع متنــی اســت؛ چــون قبــل از ایــن هــم چیزهــای نوشــته کــرده 

بــودم، داســتان نوشــته بــودم و من هــای دیگــری. رشوع کار مــن 

در شــعر از همین جــا بــود. بعــد از آشــنا شــدن بــا بچه هــای بلــخ 

و تأســیس »حلقــه ی فرهنگــی زلــف یــار« باعــث شــد تــا از آن جــا 

ــرای مــن جــدی شــود.  ــه بعــد شــعر کــم کــم ب ب

ــرای شــعر انتخــاب می شــود،  ــی کــه ب ــا قالب ــل: آی صبــح کاب

ــر داشــته  ــم تأثی ــد روی کیفیــت کاری کــه انجــام می دهی می توان

باشــد؟

علی پــور: قالــب در واقعیــِت امــر، بــه دو لحــاظ روی کیفیــت 

مثــال  وقتــی  کــه  دارد  تأثیــر  طریــق  ایــن  از  دارد.  تأثیــر  کار 

ــب  ــن قال ــد، ای ــعر بنویس ــی ش ــرد در قالب ــم می گی ــاعر تصمی ش

کُدهــای  نحــوی  بــه  دارد،  را  خــودش  خــاص  چارچوب هــای 

زبانــی و کُدهــای زیبایی شناســانه را در داخــل خــودش دارد و 

ایــن خــواه یــا ناخــواه ذهــن نویســنده را بــه یــک ســمت هدایــت 

ــیم،  ــعر بنویس ــزل ش ــب غ ــم در قال ــر بخواهی ــال اگ ــد؛ مث می کن

غــزل یــک رسی الزامــات خــودش را دارد کــه شــامل، وزن، قافیــه 

ــا  ــودش دارد؛ این ه ــزل درون خ ــه غ ــود ک ــواردی می ش ــر م و دیگ

ــای غــزل می کشــاند.  ــه ســمت دنی ــع ذهــن نویســنده را ب در واق

ــر از  ــا متفاوت ت ــد ت ــالش کنی ــدار ت ــک مق ــا ی ــت ش ــن اس ممک

بقیــه بنویســید؛ امــا بــاز هــم ویژگی هــای مشــرکی در ایــن قالــب 

نهفتــه اســت کــه شــا را در واقــع در یــک خانــواده قــرار می دهــد 

بــا ســایر کســانی کــه در قالــب غــزل می نویســند. برعکــس وقتــی 

ــن قالب هــا  ــد، ای ــه می کنی ــد قالب هــای آزاد را تجرب شــا می روی

ــای  ــی، کُده ــای زبان ــودش را دارد، کُده ــاص خ ــات خ ــز الزام نی

ــک  ــد شــا را در ی زیباشناســانه ی خــاص خــودش را دارد کــه بع

دســته بندی دیگــر قــرار می دهــد، ایــن از یــک لحــاظ تأثیرگــذار 

اســت کــه در واقــع جهــت می دهــد شــاعر را، بعــد نــه تنهــا شــاعر 

را بــل خواننــده را نیــز ایــن قالب هــا جهــت می دهــد. وقتــی 

خواننــده هــم دوبــاره مــی رود ســمت خوانــدن ایــن شــعر، در واقــع 

بــا قراردادهایــی کــه در ایــن قالب هــا پذیرفتــه شــده، قراردادهــای 

اســت حتــی ممکــن اســت خواننــده بــه صــورت مکتــوب نخوانــده 

خــودش  ضمیــر  و  ذهــن  در  ولــی  را؛  قراردادهــا  ایــن  باشــد 

دارد. ایــن قوانیــن در هنــگام خوانــدن شــعر فعــال می شــود و 

خواننــده در واقــع در پرتــو همیــن الزامــات قالب هــا ایــن شــعر را 

ــک  ــه ی ــی ک ــم، توقع ــال بده ــر مث ــد. اگ ــد و درک می کن می فهم

خواننــده ی فارســی زبــان از خوانــدن یــک قصیــده دارد بــا توقعــی 

ــات از  ــن توقع ــد. ای ــرق می کن ــزل دارد ف ــک غ ــدن ی ــه از خوان ک

ــی  ــعر فارس ــِخ ش ــات از تاری ــن توقع ــت؟ ای ــده اس ــاد ش ــا ایج کج

می آیــد. خواننــده ای کــه مــی رود بــه رساغ خوانــدن شــعر، در 

واقــع بــا پیشــینه ی شــعر فارســی آشــنا اســت، تجربه هــای قبلــی و 

شــاعران دیگــری کــه تجربه هایــی در ایــن قالــب انجــام داده انــد، 

خواننــده متــام ایــن تجربه هــا را دارد در ذهــن و ضمیــر خــودش 

و در واقــع بــا همیــن تجربه هــا مــی رود بــه رساغ خوانــدِن شــعر و 

آن تجربه هــا ذهنیتــش را شــکل می دهــد. کســی کــه قصیــده ی 

انــوری، منوچهــری و فرخــی را خوانــده باشــد، وقتــی بــا قصیــده ی 

ــدان  ــا خوان ــه ب ــی را دارد ک ــان توقعات ــورد، ه ــری رس می خ دیگ

اشــعار آن بزرگ هــای ادبیــات، در ذهنــش شــکل گرفتــه. بــه 

نحــوی می شــود گفــت کــه قالــب یــک بخــش کار اســت؛ از ایــن 

لحــاظ می شــود بگوییــم بلــه؛ بــه خاطــری  کــه قالــب فـُـرم ظاهــری 

ــه  ــت ک ــعر اس ــه ی ش ــن جنب ــع عینی تری ــه در واق ــت ک ــعر اس ش

ــدن  ــه رساِغ خوان ــی ب ــت خوانندگان ــن اس ــود. ممک ــده می ش دی

یــک نــوع قالــِب شــعر بــرود و خواننــدگان دیگــری رساغ نــوع قالب 

دیگــری؛ امــا ایــن یــک بخــش شــعر اســت. درون مایــه ی شــعر کــه 

ــد  ــان می ده ــه نش ــت ک ــت و در آن جاس ــعر اس ــی ش ــان درون جه

شــاعر از چــه چیــزی حــرف می زنــد و چگونــه بیــان می کنــد 

ــد در  ــق می کن ــی ای را خل ــان ذهن ــه جه ــودش را، چ ــب خ مطال

شــعر؛ بعــد مســائل خیلــی هســته ای تر و مرکزی تــر در شــعر 

هســت؛ امــا قالــب شــعر هــم در کنــار ســایر مســائل شــعر یکــی از 

ــت. ــعر اس ــِم ش ــای مه جنبه ه

صبــح کابــل: چــرا قالب هایــی ماننــد غــزل و دوبیتــی بیشــر 

میــان مــردم در حــوزه ی ادبیــات افغانســتان طــرف دار دارد تــا 

ــو؟ ــارص و ن ــای مع قالب ه

ــم،  ــات افغانســتان اگــر بحــث کنی ــور: در حــوزه ی ادبی علی پ

ــن اســت کــه گذشــته ی شــعر فارســی، یــک گذشــته ی  حــرف ای

مبتنــی بــر قالب هــای مــوزون اســت؛ ماننــد غــزل، قصیــده، 

ــده ی  ــی خوانن ــه ی تاریخ ــع حافظ ــی. در واق ــزل و رباع مثنوی-غ

شــعر فارســی در افغانســتان، پــر شــده از همیــن قالب هــا و 

انصافــا شــعرهای خوبــی هــم در ایــن قالب هــا خلــق شــده اســت. 

ــن  ــی در همی ــعر فارس ــزرگان ش ــم از ب ــراث داری ــه می ــر چ ــا ه م

ــای  ــان ترین کاره ــا درخش ــال موالن ــد؛ مث ــه ان ــعر گفت ــا ش قالب ه

خــودش را در قالــب مثنــوی و مثنوی-غــزل ارائــه کــرده. فردوســی 

در مثنــوی شــعر گفتــه، یــا نظامــی در قصیــده شــعر گفتــه، حافــظ 

و ســعدی در غــزل و همین طــور کســان دیگــر. خواننــده ی شــعر 

ــت؛  ــنا اس ــوی آش ــه نح ــینه ب ــن پیش ــا ای ــتان ب ــی در افغانس فارس

ــظ،  ــا و حاف ــش شــعر موالن ــا خوان ــا خیلی هــا در افغانســتان ب حت

ــاب  ــزو نص ــا ج ــعار این ه ــه و اش ــاد گرفت ــن را ی ــدن و نوش خوان

این هــا  بــا  و  بــوده  مکتب خانه هــا  و  مــدارس  در  مــا  درســی 

ــد  ــعر جدی ــرف ش ــد. و این ط ــه ان ــاد گرفت ــن را ی ــدن و نوش خوان

یــا شــعر نــو کــه در قالب هــای نیایــی، ســپید و آزاد اســت، ایــن  

ــدارد، تجاربــی کــه  قالب هــا پیشــینه ی چندانــی در افغانســتان ن

از حــدود ســال های ۱۳۳0 در ایــن قالب هــا انجــام شــد تــا 

ــد  ــادر باش ــه ق ــوده ک ــدازه ای ب ــه ان ــی ب ــاِظ کم ــه لح ــه ب ــروز ن ام

راه پیــدا کنــد در ذهــن خواننــدگاِن شــعر فارســی در افغانســتان 

و نــه بــه لحــاظ کیفــی می توانســته در برابــر شــعر حافــظ و 

ســعدی و بیــدل ایســتادگی کنــد؛ کــه بــه نحــوی هــم بــه لحــاظ 

زیبایی شناســی، هــم بــه لحــاظ جهان بینــی و محتــوا، بتوانــد 

خواننــدگان شــعر فارســی را بــه آن ســمت بکشــاند. بنــا بــه لحــاظ 

ــو در  ــه ی شــعر ن ــم تجرب کمــی و کیفــی ســخت اســت کــه بگویی

افغانســتان در برابر تجربه ی هزارســاله ی شــعر ســنتی و کالســیک 

ــن  ــر ای ــب دیگ ــت. جان ــه  اس ــرف قضی ــن یک ط ــتد، ای ــا بایس م

قضیــه، رشایــط بحــران زده و انحطــاط  زده ی اجتاعــی و فرهنگــی 

حاکــم در افغانســتان اســت. در افغانســتان در همــه ی ابعــاد، در 

بُعــد تفکــر، در بُعــد عقیــده، در بُعــد هــرن، ادبیــات و فرهنــگ، از 

ــه این طــرف مــا دچــار یــک انحطــاط کشــنده  چنــد صــد ســال ب

اســتیم و هــر روز در قعــر ایــن ســیاه چال فــرو می رویــم و در ایــن 

رشایــط انحطــاط همــه چیــز انحطــاط زده می شــود. سیاســت 

انحطــاط زده می شــود، تفکــر انحطــاط زده می شــود و هــرن و 

ــران  ــا آفرینش گ ــه تنه ــود و ن ــاط می ش ــار انحط ــز دچ ــات نی ادبی

ــز  ــن حــوزه دچــار انحطــاط شــده اســت کــه خواننــدگان نی در ای

دچــار همیــن انحطــاط اســتند. طبیعــی اســت کــه شــعر نــو کــه 

ــد، چیزهــای  ــد کن ــری بلن ــد و می خواهــد صــدای متفاوت ت می آی

جدیدتــری بگویــد، زیبایی شناســی جدیدتــری را بخواهــد مطــرح 

ــد آن  ــدگان منی توانن ــام، خوانن ــه و خ ــد نپخت ــاال هرچن ــد، ح بکن

ُمرده ریــِگ ســنت را از کفــش خــود بیــرون بکشــند و راحــت بیاینــد 

در ایــن فضــا و زمیــن جدیــد قــدم بزنــد و هنــوز هــم هــان ســنت 

انحطــاط زده و ســنتی کــه تــا امــروز بــه معنــای واقعــی اش ادامــه 

هــم پیــدا نکــرده؛ یعنــی مــا یــک درک بســیار غلــط، کــج، موهــوم 

ــدگان  ــان خوانن ــم در می ــی داری ــعر فارس ــنت ش ــک در س و تاری

امــروز. بنــا بــر ایــن، بــا یــک درِک بســیار مفلــوک از ســنت، ذهــن 

مــا دچــار تحجــر شــده اســت کــه مــا دیگــر منی توانیــم خــود مــان 

ــه رساغ  ــم ب ــیم و بیایی ــرون بکش ــادگی بی ــه س ــاط ب را از آن انحط

ــو. ایــن انحطــاط هــم دامن گیــِر نویســنده ی ادبــی در  کارهــای ن

ــات. ــده ی ادبی ــِر خوانن ــم دامن گی ــت، ه ــتان اس افغانس

ــات افغانســتان را یــک فضــای  ــا فضــای ادبی ــل: آی صبــح کاب

ــد؟  ــارص می دانی ــدرن و مع ُم

علی پــور: هــر چنــد پرداخــن بــه ایــن مســأله نیــاز بــه زمــان 

ــن  ــت کــم و فــرده  ای ــم در وق ــدوارم بتوان ــا امی ــی دارد؛ ام طوالن

ــن  ــای ای ــه معن ــر ب ــودن را اگ ــارص ب ــم. مع ــن کن ــأله را روش مس

بگیریــم کــه در برخــورد بــا ســنت های مــان، مــا تــا حــدی بــه ایــن 

ذهنیــت رســیدیم کــه ســنت دچــار انحطــاط و زوال شــده  اســت و 

امــروز دیگــر جوابــی منی دهــد و مــا بایــد ایــن ســنت ها را تجدیــد 

و نــو کنیــم و در خیلــی از جنبه هــای ایــن ســنت بایــد تجدیــد نظــر 

کنیــم و اگــر بــا ایــن دیــد نــگاه کنیــم، چیــزی بــه نــام معارصیــت 

ــوان  ــا می ت ــوزه ای تقریب ــچ ح ــتان در هی ــم در افغانس ــا مدرنیس ی

گفــت کــه در هیــچ حــوزه ای بــه معنــای واقعــی آن اتفــاق نیفتــاده؛ 

نــه در حــوزه ی تفکــر و نــه در حــوزه ی سیاســت و اجتــاع و نــه در 

ــد  ــرف می زنن ــا ح ــه خیلی ه ــن  ک ــر ای ــه خاط ــات؛ ب ــوزه ی ادبی ح

ــی در  ــدد ادب ــتان، از تج ــه در افغانس ــنت و مدرنیت ــورد س از برخ

افغانســتان؛ امــا تجــدد زمانــی معنــا پیــدا می کنــد کــه مــا در واقــع 

از وضعیــت کنونــی مــان آگاه باشــیم، از بحرانــی کــه بــا آن درگیــر 

ــی از  ــیار واضح ــش های بس ــد پرس ــد آگاه باشــیم و بای اســیتم بای

گذشــته و تاریــخ خــود داشــته باشــیم. مــا یــک ســنت بســیار قــوی 

در گذشــته داشــتیم؛ امــا ایــن ســنت در جهــان امــروز مــا انتقــال 

ــتان  ــده ی افغانس ــنده و خوانن ــاعر و نویس ــروز ش ــرده. ام ــدا نک پی

بــه هــان انــدازه ای کــه بــا یــک نویســنده ی غربــی ناآشــنا اســت 

بــه هــان انــدازه منوچهــری نیــز بــرای او ناشــناخته اســت، حتــا 

ــه رغــِم این کــه نامــش بســیار  ــرای او ناشــناخته اســت، ب ــا ب موالن

ــا  ــه واقع ــانی ک ــد کس ــار ان ــی انگشت ش ــده؛ ول ــه ش ــاد گرفت زی

بفهمنــد و هضــم بتواننــد شــعر حافــظ، موالنــا یــا فردوســی را و از 

ــای واقعــی اش آگاه باشــند  ــه معن ــن شــعر ب رسشــت و ماهیــت ای

ــار امــروزه ای شــاعر مــا آن آدم هــا حضــور داشــته  و بعــد او در رفت

باشــد. بــه هیــچ وجــه فضــای ادبــی افغانســتان یــک فضــای 

ــا ایــن ســنت خــود  برخــورد نداشــتیم،  مــدرن نیســت؛ زیــرا مــا ب

ســنت را زیــر ســؤال نردیــم و نتوانســتیم آن را بــه چالــش بکشــیم 

و چیزهــای نوتــری عرضــه کنیــم. کارهایــی کــه در افغانســتان 

شــده اســت ایــن دهه هــای اخیــر، بیشــر کارهــای بــوده کــه بــه 

نحــوی تقلیــد و تکــرار از همســایگان، جهــان و از صداهایــی کــه 

می شــنیدیم بــوده، در حالی کــه مــن فکــر می کنــم گذاشــن 

یــک نــام مثــل مدرنیســم و پُســت مدرنیســم و بــه تقلیــد دیگــران 

ــه در  ــری ک ــوع تفک ــا از ن ــد. م ــو منی کن ــا را ن ــن، فض ــعر نوش ش

ــش  ــته، پرس ــان داش ــته جری ــال گذش ــزار س ــی در ه ــعر فارس ش

مطــرح نکردیــم، نتوانســتیم نقــدش کنیــم و نتوانســتیم از آن عبــور 

ــا  ــازی ب ــا قالــب و واژه و ب ــا جابه جــا کــردن چنــد ت کنیــم. حــاال ب

زبــان، منی شــود ادعــا کــرد کــه شــعر مــا نــو شــده اســت. مــا اگــر 

می خواهیــم شــعر فارســی نــو شــود، بایــد بــا ســنت شــعر فارســی 

گفت وگــو کنیــم، کاری کــه نیــا در همســایگی مــا، در شــعر 

ــویم.  ــو ش ــا وارد گفت وگ ــا نی ــتیم ب ــا نتوانس ــا حت ــام داد و م انج

شــاعر افغانســتان نتوانســت بــا معنــای واقعــی حتــی نیــا را 

ــه در  ــی ک ــد. تجربه های ــرح کن ــش مط ــا پرس ــد و از نی ــم کن هض

ــی در افغانســتان شــد، بیشــر  ــن روزهــای ورود شــعر نیای آغازی

ــیک  ــی کالس ــقانه و تغزل ــت عاش ــقانه رسایی و ذهنی ــان عاش ه

اســت، فقــط طــول مرع هــا تغییــر کــرده؛ ولــی زیبایی شناســی، 

ــان  ــت و زب ــیک اس ــاط زده ی کالس ــی انحط ــان زیبایی شناس ه

هــان زبــان اســت و جهــان هــم هــان جهــان.

صبــح کابــل: قبــل از ایــن کــه رو بیاوریــد بــه شــعر ســپید، بــا 

قالب هــای شــعر کالســیک شــعر می گفتیــد؛ روگــردان شــدن شــا 

از قالب هــای کالســیک دو ســؤال را مطــرح می کنــد، اول ایــن  کــه 

آیــا شــا ایــن حرکــت تــان را بــه عنــوان یــک شــورش می دانســتید 

ــان را  ــا شــا خــود ت ــه ســوی نوگرایــی؟ و ســوال دوم ایــن  کــه آی ب

ــا  در غــزل ناتــوان پیــدا کردیــد یــا غــزل توانایــی ایــن را نداشــت ت

حرف هــای شــا را بــه صــورت رصیــح بــه مخاطــب منتقــل کنــد؟

ــوی  ــزل جواب گ ــه غ ــرد ک ــا ک ــود ادع ــاد  منی ش ــور: زی علی پ

ادای مطلــب نبــوده، هنــوز هــم اگــر کســی در هــر قالبــی حرفــی 

ــود را  ــرف خ ــه ح ــد چگون ــد باش ــد و بل ــته باش ــن داش ــرای گف ب

ــه  ــزل ب ــی غ ــد و هیچ گاه ــه کن ــزل را تجرب ــد غ ــاند، می توان برس

پایــان نرســیده اســت و هنــوز هــم می شــود زیبایی شناســی غــزل 

را دســت کاری کــرد و چیزهــای نــوی مطــرح کــرد. مــن خــودم را 

ناخــودآگاه  و  احســاس می کــردم  راحت تــر  آزاد  قالب هــای  در 

کشــانده شــدم بــه همیــن ســمت و تجربه هایــی کــه انجــام دادم 

بعــدا دیــدم کــه خواندنی تــر اســت از تجربه هایــم در غــزل. شــاید 

ــب غــزل  هــم اگــر غــزل را ادامــه مــی دادم، هــان اتفــاق در قال

ــه  ــپید ادام ــب س ــه ی کارم را در قال ــن ادام ــا م ــاد؛ ام ــم می افت ه

ــا  ــود کــه ب ــن ب ــاز شــاید تصــوری کــه مــن داشــتم ای دادم. در آغ

عــوض کــردن قالــب، حــد اقــل یکــی از الزامــات شــعر ســنتی را 

کنــار می گذاریــم و کــم کــم همین طــور اولیــن گامــی باشــد کــه 

مــا پوســت عــوض کنیــم و ایــن پوســته ی کالســیک را از تــن بــدر 

ــی بعدهــا وقتــی  ــری بزنیــم؛ ول ــا بتوانیــم حرف هــای نوت ــم، ت کنی

ــه ایــن ســادگی ها هــم نبــوده؛ یعنــی  ــه کــردم، دیــدم کــه ب تجرب

ــم،  ــر بگذاری ــنت، پافرات ــم از س ــر ه ــک میلی م ــم ی ــر بخواهی اگ

ــد  ــی بای ــم، خیل ــد بخوانی ــی بای ــم، خیل ــت الزم داری ــی زحم خیل

تــالش کنیــم و خیلــی از پرســش ها را اول بایــد بــرای خــود مــان 

ــه  ــی ب ــم؛ یعن ــن کار را بکنی ــد ای ــد از آن بای ــم و بع ــخ بدهی پاس

ــه  ایــن راحتی هــا نبــوده ایــن پوســت عــوض کــردن. هنــوز هــم ب

ایــن بــاروم کــه قالــب یکــی از جنبه هــای شــعر اســت؛ امــا الزامــی 

هــم وجــود نــدارد کــه تــا ابــد همیــن غــزل باشــد یــا قصیــده، مــا 

می توانیــم خیلــی از قالب هــای تجربــه نشــده ی دیگــر را نیــز 

ــه کنیــم. تجرب

صبــح کابــل: بعــد از تجربــه ای کــه شــا در شــعر ســپیدا 

داشــتید، چقــدر خــود تــان را موفــق حــس کردیــد؟

علی پــور: حــس می کنــم بهــر بــوده. دلیلــش هــم ایــن بــوده 

کــه شــاید تجربه هایــی کــه در قالب هــای نــو شــده بــود، بــه 

نحــوی متفــاوت بــود از جهــان کالســیک. کاری کــه نیــا انجــام 

داد، فــروغ و شــاملو انجــام داد و بعدهــا همین طــور شــاعران 

ــام  ــه در مت ــر ک ــای دیگ ــیاری از جریان ه ــم و بس ــو، حج ــوِج ن م

ایــن جریان هــا شــاعرانی هــم بودنــد کــه کارهــای درخــوری انجــام 

ــا  ــود؛ ام ــن نب ــی روش ــد خیل ــدی را، هرچن ــق جدی ــه اف ــد ک دادن

بــاز کردنــد. این هــا مــرا انگیــزه داد کــه مــن نیــز بــروم بــه ســمت 

ایــن قالــب و بــا اســتفاده از ایــن پشــتوانه ی اندکــی کــه در شــعر 

فارســی ایجــاد شــد، بــه مــن ایــن امــکان را فراهــم کــرد کــه حــرف 

جدیدتــری بزنــم و بعضــی از شــیفت و بســت های شــعرم را نــو 

ــام  ــو انج ــم کار ن ــر بخواهی ــه اگ ــم ک ــم می  گوی ــاز ه ــا ب ــم؛ ام کن

ــک  ــار ی ــی دچ ــعر فارس ــت و ش ــا نیس ــن راحتی ه ــه ای ــم، ب بدهی

بحــران اســت و هیــچ روزنــه ی مشــخصی وجــود نــدارد کــه بــرای 

مــا نشــان بدهــد کــه شــعر مــا بــه کــدام ســمت در حرکــت اســت. 

ــک  ــتیم ی ــه نتوانس ــن  ک ــا ای ــه تنه ــا ن ــتان م ــژه در افغانس ــه وی ب

ــا ســنت موجــود در  ــاز کنیــم، نتوانســتیم هــم ب ــد ب ــه ی جدی روزن

ــی اســتفاده  ــه خوب شــعر فارســی درســت برخــورد کنیــم و از آن ب

ــذل از  ــرار مبت ــز تک ــم، ج ــا کردی ــه م ــم ک ــتفاده ای ه ــم و اس کنی

ــوده. ســنت و گذشــته نب

صبــح کابــل: تــا حــاال شــا دو مجموعــه شــعر بیــرون دادیــد، 

یکــی »شــیطنت« و دیگــری »مــن فقــط ســیاه نبــودم«، تاجایــی کــه 

ــان اســتیم، شــا مجموعــه ی شــیطنت را کــه بیشــر  ــا در جری م

ــل  ــد، دلی ــود را منســوخ کردی ــان در آن ب ــیک ت تجربه هــای کالس

ایــن کار تــان چــه بــوده؟

خــودم  طــرف  از  را  حــرف  ایــن  می توانــم  مــن  علی پــور: 

بگویــم، نــه از طــرف خواننــده. ایــن مجموعــه چــاپ شــده و حــاال 

ــه آن  ــاد ب ــن زی ــه م ــن  ک ــل ای ــرار دارد و دلی ــه ق ــرس هم در دس

مجموعــه عالقــه نــدارم، ایــن اســت کــه بیشــر شــان تجربه هــای 

ــه دلیــل قالبــش نبــوده کــه مــن  ــن ب ــود؛ امــا ای آغــازم در غــزل ب

دیگــر دوســت نــدارم ســمت آن مجموعــه بــروم؛ چــون مــن هنــوز 

ــرم. ــذت می ب ــوب ل ــزل خ ــم از غ ه

را  کی هــا  کارهــای  افغانســتان  شــاعران  از  کابــل:  صبــح 

بیشــر می پســندید؟ بهــر اســت این طــور بپرســم کــه کی هــا را 

واقعــا شــاعر می دانیــد؟

ــی  ــی و غیرواقع ــاعر واقع ــه ش ــد ب ــاد معتق ــن زی ــور: م علی پ

ــام شــعر تولیــد می شــود، شــعر  ــه ن ــرا چیــزی وقتــی ب نیســتم؛ زی

اســت و کار بســیار ســختی اســت کــه مــا میــان شــاعر و ناشــاعر یــا 

میــان شــعر و ناشــعر مــرز بکشــیم و فایــده ای هــم نــدارد ایــن کار؛ 

زیــرا خواننــدگان متفاوتــی بــا ذهــن و ضمیــر متفاوتــی از خوانــدن 

ــی  ــان مؤلفه های ــر ه ــا ب ــا بن ــد؛ ام ــذت می برن ــعر ل ــوع ش ــک ن ی

کــه وجــود دارد در ســنت شــعر، مــا می توانیــم بگوییــم کــه مثــال 

ــعر  ــعریت. در ش ــت از ش ــرده اس ــری ب ــره ی بیش ــن، به ــن م ای

افغانســتان مــن شــعر اکــرث کســانی را می خوانــم و اگــر بخواهــم 

ــا  ــم کــه مــن ب ــد بگوی ــرم، بای ــم کــه از شــعر کــی لــذت می ب بگوی

خوانــدن شــعرهای رشیــف ســعیدی، جــدا دچــار وجــد می شــوم 

ــوی و  ــاس عل ــم از الی ــه ام می توان ــورد عالق ــاعران م ــر ش و از دیگ

ــی،  ــکریه عرفان ــرم، از ش ــام ب ــش ن ــال باف ــرگ خی ــه ی گ مجموع

غزل رسایــان  میــان  در  و  بکتــاش  وحیــد  ابراهیمــی،  محبوبــه 

ــوده:  ــی ب ــن خواندن ــرای م ــان ب ــای ش ــی کاره ــه خیل ــانی ک کس

عفیــف باخــری، ســیدرضا محمــدی، ابراهیــم امینــی و روح االمین 

ــی اســت. امینــی، کارهــای شــان واقعــا خواندن

صبــح کابــل: آیــا شــاعر بــودن خانــم تــان بــرای ادامــه دادن 

تــان در شــعر نقشــی داشــته؟

علی پــور:  درســت اســت کــه آدم انگیزه هــای زیــادی دارد 

بــرای نوشــن؛ امــا در ایــن رابطــه بایــد بگویــم کــه بلــی، خامنــم 

ــی از  ــزه داده و یک ــن راه، انگی ــت در ای ــرده اس ــک ک ــیار کم بس

ــوده. ــن ب ــعر م ــدِی ش ــای ج خواننده ه

ــزل وارد  ــا از غ ــه ش ــد ک ــث ش ــز باع ــه چی ــل: چ ــح کاب صب

قالب هــای آزاد شــوید و بعــد برویــد بــه ســمت عکاســی؟

علی پــور: حتــا مــن قبــل از این کــه شــعر بنویســم، در هــان 

ــود  ــی جــدی نب ــا خیل ــم؛ ام ســال های آغــاز عکــس هــم می گرفت

برایــم و بعدهــا جــدی شــد؛ امــا مــن عکاســی را هیــچ گاه جاگزیــن 

شــعر نخواهــم کــرد. 

صبــح کابــل: فضــای نقد ادبــی را در افغانســتان اســلوب مندانه 

ــد؟ می دانی

علی پــور: همیــن کــه مــا می گوییــم فضــای ادبیــات مــا دچــار 

انحطــاط اســت، یکــی از جنبه هایــش همیــن نقــد اســت کــه دچار 

ــد شــعر تــالش  ــا در تولی ــه کــه م ــن پیان ــه همی بحــران اســت. ب

کردیــم در نقــد ادبــی، کاری نکردیــم. اصــال منی توانیــم بگوییــم 

ــی در  ــچ تالش ــرا هی ــتیم؛ زی ــد داش ــی در نق ــه ی ناموفق ــه تجرب ک

ــه  ــه ی ناموفــق را ب ــا هــان تجرب ــا حت ایــن زمینــه نشــده اســت ت

وجــود بیــاورد. بعضــی از نوشــته های کــه در مجــالت و نریه هــا 

بــه چــاپ می رســد را منی توانیــم بــه عنــوان نقــد جــدی بدانیــم، 

ــعار  ــورد اش ــاعران در م ــود ش ــه خ ــوده ک ــای ب ــاِر نظره ــط اظه فق

ــم  ــر می خواهی ــا اگ ــتند. م ــان داش ــود ش ــان خ ــتان و رقیب دوس

فردایــی در ادبیــات خــود مــان داشــته باشــیم، راه فــردا از گذشــته 

ــا گذشــته تعییــِن  ــه ی خــود ب ــگاه منتقدان ــا ن ــا ب می گــذرد و مــا ت

تکلیــف نکنیــم، بــه آینــده منی رســیم. مــن فکــر می کنــم میــدان 

نقــد و پژوهــش ادبــی، بیشــر از هــر جنبــه ی دیگــری در ادبیــات، 

میدانــش خالــی بــوده.

ــوزه ی  ــه در ح ــک ده ــه ی ــی ک ــوان کس ــه عن ــل: ب ــح کاب صب

ادبیــات  آینــده ی  بــه  آیــا  کردیــد،  کار  افغانســتان  ادبیــات 

اســتید؟ امیــدوار  افغانســتان 

را  ببینیــم، تالش هــای  را  نشــانه هایی  بایــد  مــا  علی پــور: 

ببینیــم و بعــد می توانیــم امیــدوار باشــیم بــه آینــده. از آینــده 

ــا همیــن  ــا ب ــد؛ ام ــد و پیش بینــی کن ــد حــرف بزن کســی منی توان

ــرون  ــرای بی ــم ب ــی ه ــم و تالش ــا داری ــه م ــی ک ــرد و وضعیت رویک

رفــن از ایــن وضعیــت انجــام منی دهیــم امیــدواری ای بــه آینــده 

منی مانــد.

از تمجید تا نقد و اصالح

بههیچوجهفضایادبیافغانستانمدرننیست
شاعرافغانستانینتوانستهبهمعنایواقعینیامراهضمکند

گفت وگو با حکیم علی پور ) شاعر  و عکاس(
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در  می دانیــد  کــه  هان طــور 

دیابــت، قنــد خــون شــا خیلــی باالتــر 

ــاد  ــدار زی از حــد معمــول می شــود. مق

گلوکــوز در خــون، بســیار مــر اســت؛ 

امــا زمانــی کــه بــاردار اســتید، افزایــش 

گلوکــوز می توانــد بــه جنیــن شــا نیــز 

ــاند. ــیب برس آس

دیابــت بــارداری از اختــالالت مهــم دوران بــارداری 

اســت کــه 2 تــا ۷ درصــد زنــان بــاردار بــه آن مبتــال 

می شــوند. برخــی افــراد تصــور می کننــد فقــط زنانــی کــه 

ــد، در دوران  ــوده  ان ــال ب ــت مبت ــه دیاب ــارداری ب ــش از ب پی

بــارداری ایــن بیــاری را تجربــه می کننــد، در حالــی کــه 

دیابــت حاملگــی نوعــی دیابــت اســت کــه ناگهــان در 

بــروز می کنــد. بــارداری  دوران 

زنانــی  چــه  در  بــارداری  دیابــت  وقــوع  احتــال 

اســت؟ بیشــر 

ــاال  ــون ب ــد خ ــود، قن ــی خ ــارداری قبل ــه در ب ــی ک زنان

یــا نــوزاد بــا وزن بــاال داشــته  انــد، ســابقه ی مــرگ داخــل 

ــا  ــاق ب ــان چ ــخص و زن ــت مش ــدون عل ــن ب ــی جنی رحم

)BMI( بــاالی ۳0، بیشــر در معــرض خطــر ابتــال بــه 

ــی کــه  ــن، زنان ــر ای ــد. عــالوه ب ــرار دارن ــارداری ق ــت ب دیاب

پــدر و مــادر مبتــال بــه دیابــت دارنــد نیــز در معــرض خطــر 

ــتند. اس

دیابــت  آزمایــش  بایــد   زمانــی  چــه  افــراد  ایــن   

بدهنــد؟ بــارداری 

اگــر قبــل از بــارداری مراجعــه کــرده باشــند، قنــد 

خــون آن هــا را کنــرل می کنیــم، قنــد خــون بعــد از غــذا 

و هموگلوبیــن )A۱C( هــم بررســی می شــود؛ امــا اگــر در 

ــارداری  ــاه اول ب ــد، در ســه م ــارداری مراجعــه کنن زمــان ب

قنــد خــون آن هــا آزمایــش می شــود. در صورتــی کــه 

ــاردار  ــم ب ــه خان ــود، ب ــن آزمایش هــا طبیعــی ب نتیجــه ی ای

ــد.  ــته باش ــبی داش ــی مناس ــم غذای ــم رژی ــه می کنی توصی

ــون  ــد خ ــم قن ــددا ه ــارداری مج ــا 28 ب ــه ی 24 ت در هفت

ــود. ــه می ش ــوز گرفت ــل گلوک ــش تحم ــم آزمای ــتا و ه ناش

آیــا ممکــن اســت زن بــاردار، هیــچ یــک از عالیــم خطــر 

را نداشــته باشــد؛ امــا بــه دیابــت بــارداری مبتــال شــود؟

بلــه، بــارداری خــود یــک عامــل خطــر بــرای بــروز 

ــک از  ــچ ی ــه هی ــی ک ــن از زنان ــر ای ــا ب ــت؛ بن ــت اس دیاب

عالیــم خطــر ابتــال بــه دیابــت بــارداری را نداشــته باشــند، 

می شــود.  گرفتــه  غربال گــری  آزمایــش 

بهــر  بــارداری  تــا 28  هفتــه ی 24  در  افــراد  ایــن 

ــن  ــوند. در ای ــی  ش ــت بررس ــه دیاب ــال ب ــر ابت ــت از نظ اس

زمــان از مــادران بــاردار آزمایــش ۵0 گــرام گلوکــوز گرفتــه 

می شــود؛ به گونــه ای کــه ۵0 گــرام گلوکــوز بــه آن هــا داده 

ــی  ــان بررس ــون ش ــد خ ــزان قن ــاعت می ــک س ــد از ی و بع

دســیلی تر  در  میلی گــرام   ۱۳0 بــاالی  اگــر  می شــود؛ 

ــد. ــوز بدهن ــل گلوک ــش تحم ــت آزمای ــود، الزم اس ب

دیابت بارداری می تواند ارثی باشد؟

در زنانــی کــه پــدر و مــادر شــان مبتــال بــه دیابــت نوع2 

اســتند، احتــال ابتــال بــه دیابــت بارداری بیشــر اســت.

 دیابت بارداری چه تأثیری روی جنین و مادر دارد؟

تاثیــر دیابــت بــارداری بــا توجــه بــه میــزان بــاال بــودن 

ــون در دوران  ــار خ ــش وزن و فش ــث افزای ــون، باع ــد خ قن

ایــن زنــان خیلــی درشــت  بــارداری می شــود. جنیــن 

اســت و احتــال ســخت زایی و ســزارین در زنــان مبتــال بــه 

دیابــت بــارداری بیشــر اســت. عــالوه بــر آن، تأثیــر دیابــت 

بــارداری بــر جنیــن شــامل آنومالــی جنیــن، بیاری هــای 

مــادرزادی، بیــاری قلبــی و مــرگ داخــل رحمــی اســت.

 دیابت بارداری بعد از بارداری بهبود پیدا می کند؟

معمــوال در بیــش از 90 درصــد مــوارد، قنــد خــون بعــد 

از بــارداری بــه حالــت طبیعــی برمی گــردد؛ ولــی احتــال 

ابتــال بــه دیابــت نــوع 2 در خانم هایــی کــه در دوران 

ــاالی 40  ــت مبتــال شــوند، در ســنین ب ــه دیاب ــارداری، ب ب

ســال وجــود دارد؛ بنــا بــر ایــن، بایــد هــم روی کنــرل وزن 

و هــم قنــد خــون دقــت داشــته باشــند.

مــادران بــاردار مبتــال بــه دیابــت بــارداری، الزم 

دهنــد؟ انجــام  دیگــری  آزمایش هایــی  چــه  اســت 

ایــن قضیــه دو حالــت دارد. گاهــی دیابــت بــارداری 

گاهــی  داده  می شــود.  تشــخیص  بــار  اولیــن  بــرای 

ــی  ــوده، ول ــال ب ــت مبت ــه دیاب ــل ب ــاردار از قب ــم ب ــم خان ه

تشــخیص داده نشــده اســت. اگــر بیــار از گــروه اول 

باشــد، عــوارض قلبی- عروقــی و کلیــوی و چشــمی دیابــت 

در او دیــده منی شــود؛ بنــا بــر ایــن، نیــازی نیســت در 

ایــن زمینــه تحــت  نظــر باشــد؛ امــا در مــورد دســته ی دوم 

چــون چنــد ســال مبتــال بــه دیابــت بــوده ولــی اطالعــی از 

ــد اشــکاالت عــروق  ــت مانن ــوارض دیاب ــد، ع آن نداشــته  ان

کرونــر، بیاری هــای قلبــی و نوروپاتــی بیشــر اســت؛ بنــا 

ــود و از  ــرل ش ــر کن ــد بیش ــان بای ــون ش ــد خ ــن قن ــر ای ب

افزایــش وزن پیش گیــری کننــد. هم چنیــن زنــان چــاق در 

دوران بــارداری قنــد خــون شــان بیشــر بایــد چــک شــود.

مبتــال  دیابــت  بــه  بــارداری  دوران  در  کــه  افــرادی 

دهنــد؟ انجــام  بایــد  اقداماتــی  چــه  می شــوند، 

ایــن خانم هــا بایــد بــه دقــت قنــد خــون و رژیــم غذایــی 

 شــان را کنــرل کننــد. افزایــش وزن و فشــار خــون در 

ــه  ــد ب ــن بای ــر ای ــا ب ــد؛ بن ــاق می افت ــیار اتف ــان بس مبتالی

آن هــا توجــه شــود. پزشــک بــا دقــت رشــد طبیعــی جنیــن 

ــادر  ــد خــون ناشــتای م ــر قن ــرد و اگ را تحــت نظــر می گی

ــه ی ۳8  ــد، در هفت ــق کن ــاال باشــد و انســولین تزری ــز ب نی

ــم  ــارداری خت ــد، ب ــر از موع ــه زودت ــی 2 هفت ــارداری یعن ب

می شــود.

بارداری و دیابت

و  لبنان  رسنوشت  از  می آکیل 

گفت:  او  کرد.  یاد  خاورمیانه  مردم 

این  برای  می گیرد  اوج  خشونت 

کسی  هر  شود.  تأمین  عدالت  که 

واقع  بی عدالتی  مورد  که  می گوید 

وارد  بیشر  با خشونت  دلیل  به همین  و  است  شده 

کند.  جران  را  بی عدالتی  این  تا  می شود  عمل 

میز  یک  دور  و  کنیم  فراموش  را  گذشته  می گویند 

از  من  اما  است؛  درستی  حرف  شویم.  جمع  هم  با 

رشد  مببارد  و  خشونت  فضای  با  نه-ده سالگی  سن 

بهای  به  من  برای  مببارد  و  خشونت  این  کرده ام. 

قربانی شدن نزدیکانی از خانواده و عزیزترین کسانم 

فراموش  را  چیز  می توانم همه  من  است.  متام شده 

کنم؛ اما آیا آن زخم هایی که روانم را آزرده کرده اند 

با فراموش کاری من ترمیم می شوند؟ از جانب دیگر 

چرخه ی  این  عدالت،  این  بهانه ی  به  منی توانم  من 

بی عدالتی را دوام دهم و بخواهم که یکی پی دیگر 

قرار  مجازات  و  انتقام جویی  مورد  و  بیایند  افرادی 

کرد؟ عبور  می توان  چگونه  مرحله  این  از  بگیرند. 

ماروین نکته ی عمیق دیگری را مطرح کرد: چگونه 

می توان از تاریخ با توصیه ی فراموش کردن همه  چیز 

فراموشی  به  تاریخ  است  ممکن  مگر  گرفت؟  فاصله 

جز  چیزی  تاریخ  که  کرد  استدالل  او،  شود؟  سپرده 

زمانی فرو رفته در هستی و وجود فعلی من نیست. 

این  از  ساده  یا حکم  توصیه  یک  با  می توانم  چگونه 

هستی و وجود خود فاصله بگیرم؟

برگ، سخنان کوتاهی گفت و از همه خواست تا 

جلسه ی بعدی که او همه ی این نکته ها را یادداشت 

کرده و برای بحث آماده می کند، در مورد نکته هایی 

که توسط همراهان مطرح شد، فکر کنند.

او گفت: عشق و نفرت همواره کس دیگری را در 

این  پرورش می دهند.  آدمی  و ذهن  ورای شخصیت 

عمل  ما  خود  جای  به  که  است  دیگر  کِس  هان 

آسانی  کار  دیگر  این کس  بر  یافن  می کند. کنرل 

و  آشناتر  کس،  این  می کنیم  فکر  گاهی  و  نیست 

به  من  را  آن چه  او  است.  ما  با  ما  خود  از  خودی تر 

عنوان »سایه«ای یاد کردم که در عقب افراد و گروه ها 

پنهان می شود، دارای هویت مستقلی تعریف کرد که 

در جریان زمان هم پا با خود ما رشد می کند و بزرگ 

می شود. او گفت: کسانی که دوره هایی را در جنگ و 

خشونت و نفرت های نژادی و مذهبی و ایدئولوژیک 

این سایه بیشر می ترسند. از  اند،  به رس برده 

از  هاله ای  در  همیشه  نفرت  و  جنگ  گفت:  برگ 

حد  در  نفرت  و  جنگ  هیچ گاه  می گیرند.  جا  تقدس 

غیرقابل کنرل منی رسد؛ مگر این که هاله ی تقدس 

بر روی آن بیشر کشیده شود. در ابتدا شاید کسانی 

اما  می کشند؛  مقاصدی  برای  را  هاله  این  که  باشند 

زودی  به  و  باقی منی ماند  مرحله  این  در  آدمی  روان 

این هاله را هم چون جوهره ای مقدس نگاه می کند که 

و  با کفر  را مساوی  آن  تردید در مورد  و  هرگونه شک 

باور می کند.  نژادی  برتری  به  گناه می شارد. کسی 

ابتدای باور او خطرناک نیست. تنها یک ذهنیت است 

که بر پایه ی برخی تصورات اولیه بنا شده است؛ اما در 

جریان زمان، بدون این که خود بداند، به مقدس بودن 

و حتا منی بیند  باورمند می شود  نژادی خود  پوشه ی 

که جفاها و خطاهای بزرگی در پوشه ی این قداست و 

برتری نژادی مرتکب می شود. او مثال نازی های آملان 

را در این مورد برجسته تر از همه قلمداد کرد.

چیست.  که  می دانیم  هم  را  تبعیض  گفت:  برگ 

مقدس  خودبرتربینی  هاله ی  همین  از  نیز  تبعیض 

تاریخ طوالنی  بیرون می شود. مردان در جریان یک 

بر زنان تبعیض روا می داشتند و حتا حاال در بسیاری 

عقب  در  می رانند.  عقب  را  زنان  به شدت  از جوامع 

این تبعیض هان هاله ی مقدس خودبرتربینی مذکر 

آن  توجیه  شا  گاهی  که  منی کند  فرق  دارد.  وجود 

ویژگی های  از  گاهی  و  بگیرید  مذهب  و  دین  از  را 

فزیولوژیک زنان و یا خصوصیت هایی که در سنت ها 

به خود  که  است  این  مهم  دارید.  فرهنگ خویش  و 

روا دارید. را  تبعیض  این  حق می دهید که 

برگ گفت: روان آدمی در پیچیده ساخن هر امری 

اجازه  نباید  شاید  می کند.  عمل  معجزه آسا  شکل  به 

دهید که هیچ امری روانی از کنرل بیرون شود. اگر 

دیگر  بار  دادید،  دست  از  امری  بر  را  خویش  کنرل 

برای تان مشکل می شود که حتا راهی برای نجات از 

آن پیدا کنید. او خطاب به من گفت: سایه هایی که 

برای  می کند،  اذیت  تان  اجتاعی  روابط  در  را  شا 

مدتی زیاد چالش عمده ی کار و رهری تان در روابط 

جامعه خواهد بود. شا منی توانید به مردم حکم کنید 

که از نفرت و سایه هایی که هم چون اشباح در عقب 

ذهن و روان شان پنهان شده است، فاصله بگیرند؛ اما 

نباید اجازه دهید که این سایه ها شا را در گرو خویش 

داشته باشد. برگ نکته ی ظریفی را اشاره کرد: رهری 

کردن مردم در دوره های پس از جنگ و خشونت های 

مداوم، فوق العاده دشوار و حساس است. کسانی که 

بدون درک و شناخت بر رهری مردم در دوران پس از 

جنگ قرار می گیرند، با هر اقدام و هر عمل خود، مردم 

را بیشر به قهقرا می کشانند.

دیوید برگ گفت: این ها تنها اشاره هایی به اصل 

بحث اند که در جلسه ی آینده باید روی آن ها مترکزی 

موارد خوب  در هم چون  بگیرد. گفت:  بیشر صورت 

است که یک بار از خود فاصله بگیرید و تالش کنید 

خود را برای خود تان تعریف کنید؛ کی استید، چه 

می خواهید، رشایط و زمینه هایی که در آن قرار دارید 

نیز  را  دیگران  که  کنید  تالش  آن گاه   ... و  چیست، 

اجزایی  عنوان  به  دارید  قرار  خود  که  موقعیتی  در 

ارتباط  در  ناگزیر  با هم دیگر  که  گروهی  و  از جامعه  

ترتیب،  این  به  کنید.  تعریف  دارید،  قرار  تعامل  و 

به  آرام  آرام  تان  گام های  که  می کنید  پیدا  روزنه ای 

شود. برداشته  روانی  معضالت  برخی  حل  سوی 

جنگونفرتهمیشهدرهالهایازتقدسجامیگیرند
)یادداشتهایعزیزرویشازدانشگاهیل-20اگستتا20دسامرب2010( 119روز)18(

زهرا سیاس

عزیز رویش

ــانده  ــرِغ جوش ــِم م ــته تخ ــک بس  ی

رؤیــای  بســته  یــک  و  دســتش  روی 

گاهــی  رسش.  در  گوشــت  خــوردن 

بــه  آدم  پیرامــوِن  پدیده هــای 

می شــوند  دســت نیافتنی  انــدازه ای 

کــه بزرگ تریــن رؤیــا، خــوردِن چنــد 

ــان  ــه ه ــوش ب ــاِل خ ــه ح ــیدن ب ــت. رس ــت اس ــه گوش تک

میــزان کــه قشــنگ اســت در عیــن ســادگی اش چقــدر 

دســت نیافتنی  اســت. شــانه ی تخــم مــرغ را بغــل کــرده کــه 

جهــان بیشــر از ایــن کوچــک و غم گیــن نشــود تــا پــای 

بــرادرش نرســد.  و  بــه شــکم  خواهــر  گرســنگی 

ــی  ــای فرهنگ ــر آدم ه ــع بیش ــل تجم ــه مح ــِل رسخ ک پ

را  کابــل  رســتورانت های  و  کافه هــا  بیشــرین  و  اســت 

می تــوان این جــا پیــدا کــرد، گاهــی هان قــدر بی رحــم 

ــودک،  ــک ک ــرای ی ــت ب ــوردِن گوش ــای خ ــه رؤی ــود ک می ش

در شــلوغی کافه هــا و در تجمــع آدم هــا در فروشــگاه ها و 

ســپرده می شــود.  فراموشــی  بــه  لوکــس  رســتورانت های 

بــه نشــانه ی ترحــم، گاهــی  گاهــی  دســتی می کشــند 

دل ســوزی. رس  از  می کننــد  نگاهــی 

حوالــی 9 صبــح بــا بــرادر کوچکــش کــه او نیــز یــک بســته 

تخــم مــرِغ جوشــانده در دســت دارد، در چهــارراِه پــل رسخ 

پیدایــش کــردم. اســمش ســمیر اســت و 9 ســال دارد. پنــج 

نفــر در خانــواده ی شــان زندگــی می کننــد. ســه نفــر از 

اعضــای فامیــل شــان کار می کننــد. پــدرش، ســمیر و بــرادر 

کوچکــش. هــر ســه تخــم مــرغ می فروشــند. ایــن خانــواده ی 

پنج نفــری کــه دو بــرادر، یــک خواهــر و پــدر و مــادر اعضــای 

ــد.  ــل ان ــِر کاب ــه ی وزی ــاکِن قلع ــد، س ــکیل می ده آن را تش

ســمیر صنــف دوم مکتــب اســت. 

ــوزان  ــای س ــتش، در رسم ــرغ در دس ــِم م ــته تخ ــک بس ی

ــل کــه هفتــه ی قبــل جــان  ــوده ی کاب ــه شــدت آل و هــوای ب

۱۷ تــن را گرفــت، بــا بــرادِر کوچک تــر از خــودش کنــار 

ــرادِر کوچــک  ــم و ب جــاده ایســتاده اســت. مــا حــرف می زنی

ــان  ــد از طالب ــمیر می گوی ــد. س ــگاه می کن ــا ن ــه م ــمیر ب س

خوشــم منی آیــد؛ چــون جنــگ می کننــد. این جــا کمــی 

توقــف می کنــد و بــه بــرادرش نگاهــی می انــدازد، شــاید 

ــِض  ــار نب ــا انفج ــلوغی، ب ــک روز در ش ــر ی ــد اگ ــر می کن فک

یــک مبــب، او را از دســت بدهــد چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد؟ 

نگاهــش را از او مــی دزدد و دوبــاره بــه مــن زُل می زنــد: »اگــر 

طالبــا بیایــه، جنــگ میشــه و مــا دیگــه منی تانیــم کار کنیــم. 

روزانــه یــک شــانه تخــِم مــرغ می تانــم بفروشــم. پولــش 2۵0 

افغانــی میشــه.«

نگاه هــای ســمیر نگران تــر می شــود و هــر لحظــه بــه 

کــه مطمــن شــود  نگاهــی می انــدازد  بــرادِر کوچکــش 

ــن؛  ــر نری ــا دورت ــه از همین ج ــدرم میگ ــتاده. »پ ــارش ایس کن

چــون می ترســه کــه جنــگ شــوه.«

ــِل رسخ اســت؛ نگاهــی  ســمیر، همیشــه در محوطــه ی پ

ــم آن  ــد کــه منی دان ــدازد و می گوی ــر از آن جــا می ان ــه دورت ب

طرف هــا چــه شــکلی اســت، نرفتــه ام تــا حــاال. کمــی جلوتــر 

از پــل رسخ برایــش دســت نیافتنی اســت.

بــه مــادر ســمیر فکــر می کنــم کــه هــر صبــح وقتــی 

ــت؛ او  ــران اس ــدر نگ ــود، چق ــرون می ش ــه بی ــمیر از خان س

کــه می دانــد آن دورترهــا جنــگ اســت، او کــه می دانــد 

آن دورترهــا هــر لحظــه انتظــاِر انفجــاِر یــک مبــب در بطــن 

زندگــِی روزمــره ی مــردم وجــود دارد، او کــه اجــازه منی دهــد 

آن  کــه  و  می خنــدد  ســمیر  بــرود.  دورترهــا  بــه  ســمیر 

می خنــدد هنــوز خــر هولنــاک را از آن دورترهــا نشــنیده 

ــت. اس

ســمیر بــا بــرادرش فقــط یــک ســال تفــاوت ســنی دارنــد؛ 

احمدضیــا هشــت ســالش اســت و او نیــز صنــف دوم اســت؛ 

ــای  ــا را در جاده ه ــواره ضی ــپری هم ــون س ــمیر هم چ ــا س ام

شــلوِغ پــل رسخ پوشــش می دهــد. 

»منیشــه مــه و ضیــا بــا هــم بــازی کنیــم، شــب ها بعــد از 

ــم  ــه می روی ــه ک ــه خان ــم، ب ــا را فروختی ــم مرغ ه ــه تخ ای  ک

می خوابیــم.  و  می خوریــم  غــذا  اســتیم،  خســته  بســیار 

ــود.« ــه ب ــا پخت ــادرم لوبی ــب م دیش

چیســت؟  دل خــواه ات  غــذای  ســمیر  می پرســم 

گوشــت« »هممممــم... 

اگــر صلــح و آرامــی باشــد و پــدرت نیــز کار بهــری داشــته 

باشــد، فکــر می کنــی چــه اتفاقــی می افتــد؟ بســته ی تخــم 

بــه  دســت هایش،  روی  می کنــد  جابه جــا  کمــی  را  مــرغ 

ــح و  ــه مــن: »اگــر صل ــد ب ــد و بع ــگاه می کن ــا ن ــرادرش ضی ب

آرامــی باشــد، می توانیــم بیشــر گوشــت بخوریــم. مثــل حــاال 

ــد مــادرم  ــود کــه تنهــا شــب هایی کــه مهــان می آی نخــاد ب

گوشــت پختــه کنــد.«

زمــان بــرای لحظــه ای متوقــف می شــود و صــدای ســمیر 

از متــام موی رگ هــای پــل رسخ عبــور می کنــد. »اگــر صلــح 

ــن  ــم« ای ــت بخوری ــر گوش ــم بیش ت ــد می توانی ــی باش و آرام

جملــه آن قــدر ســنگین اســت کــه متــام قصابی هــای کابــل را 

تــکان می دهــد. پشــت ایــن جملــه یــک دنیــا حــرف اســت. 

فقــر، جنــگ، ناامنــی و آرزوهــای دســت نیافتنِی یــک کــودک 

کــه فقــط دوســت دارد بیشــر گوشــت بخــورد. 

ــا  ــگ ب ــد؟ جن ــه می کنن ــد؟ چ ــه کردن ــا چ ــا م ــان ب طالب

ــاده و  ــنگ و س ــدر قش ــح هان ق ــت؟ صل ــرده اس ــه ک ــا چ م

ــت  ــوردِن گوش ــر خ ــه در بیش ــت نیافتنی، ک ــدر دس هان ق

خالصــه می شــود.

ــی  ــادرم خیل ــب، م ــد: »خ ــه می ده ــش ادام ــه حرف های ب

د فکــر ای نیســت کــه مــه چــه دوســت دارم بــرای خــوردن تــا 

پختــه بکنــد، هــر قــدر کــه کار کردیــم و توانســتیم ســودا بــه 

خانــه بریــم، مــادرم همــو ره پختــه می کنــد؛ امــا مــه دوســت 

دارم گوشــت بخــورم.« 

صلحــی کــه ســمیر دوســت دارد، صلحــی اســت کــه در 

ــد  ــازی کن ــرادرش ب ــا ب ــورد، ب ــت بخ ــر گوش ــد بیش آن بتوان

و مجبــور نباشــد کار کنــد. صلحــی کــه ســمیر دوســت 

ــام روز آروزی  ــمیر مت ــش. س ــت برای ــت نیافتنی اس دارد، دس

خــوردِن گوشــت را در رسش می پرورانــد و کمــی دورتــر از 

ســمیر، آن هایــی کــه خــود شــان را مناینده هــای ســمیر 

صلــح  مــورد  در  گفت وگــو  میزهــای  پشــت  و  می داننــد 

در  را  گوشــت  کیلــو  کیلــو  می زننــد،  حــرف  طالبــان  بــا 

می اندازنــد.  زبالــه  ســطل های 

ســمیر در آخــر از مــن می پرســد، هــر کــدام مــا در آســان 

ــم  ــه مشــکل برمی خوری ــه، کــه وقتــی ب ــم ن یــک ســتاره داری

بــه مــا کمــک می کنــد؟ منی دانــم ایــن حــرف را چــه کســی 

ــدازد:  ــرف می ان ــن ح ــاد ای ــرا ی ــا م ــت؛ ام ــه اس ــرای او گفت ب

»در ایــن جهــان چیزهایــی کــه منی توانــد بــه هیچ کــس 

ــد.«  ــه تقســیم می کنن ــق داشــته باشــد را عادالن تعل

می ترســیدم بــه حرف هایــش ادامــه بدهــد و بگویــد پــس 

ســتاره ی مــن کجاســت؟ چــرا وقتــی هــوِس خــوردن گوشــت 

ــد؟ ــه کمکــم منی آی ــد، ب ــا می پزن ــه لوبی ــم و در خان را می کن
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رسپرســت وزارت معــارف، می گویــد کــه بــه منظــور ایجــاد 

اصالحــات دانش آموزمحــور در ســاختار و وظایــف ایــن وزارت، 

مــدل اصالحــات کشــورهای پســاجنگ پیشــنهاد شــده و بــرای 

آن، پنــج قلمــرو تعییــن شــده اســت.

ــمپوزیم  ــدی( در س ــنبه )۱6 ج ــی، روز دوش ــس بلخ میروی

ملــی اصالحــات معــارف، گفــت کــه در آغــاز کاِر ایــن وزارت، 

بــا بررســی ها و ارزیابی هایــی کــه صــورت گرفــت، بــه ســه 

ــد. ــت داده ش ــتای کاری اولوی ــت در راس مأموری

او افــزود: »مأموریــت اول، تبدیــل کــردن وزارت معــارف 

بــه یــک وزارت ســامل و غیرسیاســی بــود کــه تــا حــدی دســت 

یافتــه  ایــم؛ امــا مســیر طوالنــی اســت و تالش هــای مــا ادامــه 

ــه ی  ــردی و نقش ــند راه ــل س ــز تکمی ــت دوم نی دارد. مأموری

ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــارف اس ــی در وزارت مع ــای اصالح راه ه

وســعت و گســردگی آن، منی تــوان بــدون همــکاری ســایر 

ــه طــرح و تطبیــق ایــن ســند دســت یافــت.« نهادهــا ب

بــه گفتــه ی آقــای بلخــی، مأموریــت ســوم، تطبیــق عملــی 

قلمروهــای  در  ســمپوزیم،  راه  نقشــه ی  و  راهــردی  ســند 

ــای  ــات و راهکاره ــمول اصالح ــه ش ــارف ب ــف وزارت مع مختل

ــد  ــاختار خواه ــف و س ــور، وظای ــاب قابلیت مح ــی، نص مدیریت

ــود. ب

او عــالوه کــرد کــه در حــال حــارض، وزارت معــارف در 

ایــن  و  دارد  قــرار  خــود  دوم  مأموریــت  پایانــی  مرحلــه ی 

آموزشــی  نظــام  انکشــاف  در  عطفــی  نقطــه ی  ســمپوزیم، 

خواهــد بــود.

ــند  ــل س ــرای تکمی ــه ب ــت ک ــارف، گف ــت وزارت مع رسپرس

راهــردی و نقشــه ی راه هــای اصالحــی در وزارت معــارف، 

مــدل  »اول،  اســت.  گفتــه  قــرار  بررســی  مــورد  مــدل  دو 

طبیعــی و تدریجــی اســت کــه تطبیــق آن تنهــا در کشــورهای 

توســعه یافته ی جهــان امکان پذیــر اســت. مــدل دوم هــم، 

مــدل کشــورهای پســاجنگ اســت.«

او افــزود کــه در افغانســتان، زیربناهــا آســیب دیــده و 

چالش هــای بســیار جــدی ای وجــود دارد، از همیــن رو، بــا 

پیــاده کــردن مــدل اصالحــی کشــورهای پســاجنگ، کار بایــد 

ــود. ــاز ش ــن آغ ــه ی بنیادی ــه  گون ب

بایــد  مــدل،  ایــن  اســاس  »بــر  گفــت:  بلخــی  آقــای 

اصالحــات و بازنگــری بــه میــان آیــد، مطالعــه و آسیب شناســی 

می کنیــم، از طــرف دیگــر مســیر انکشــاف و توســعه بــرای 

رســیدن بــه یــک نظــام مؤثــر و مــدرن را در نظــر می گیریــم.«

او ادامــه داد کــه بــرای مــدل کشــورهای پســاجنگ، وزارت 

معــارف پنــج قلمــرو تعییــن کــرده اســت. بــه گفتــه ی او، 

ــد  ــارف، بای ــت؛ وزارت مع ــی اس ــای آموزش ــرو اول نهاده »قلم

ــرو دوم  ــد. قلم ــی باش ــای آموزش ــب و نهاده ــت مکت در خدم

ــی،  ــگاه اصالح ــا ن ــد ب ــا بای ــت و م ــارف اس ــاختار وزارت مع س

بــه تبــع از مــدل هــرم معکــوس، متــام صالحیت هــا را از مرکــز 

بــه ولســوالی انتقــال دهیــم. قلمــرو ســوم، تشــکیل وزارت 

معــارف اســت کــه بایــد متوجــه باشــیم تــا متــام سیســتم بــه 

خاطــر آمــوزش کار کنــد. قلمــرو چهــارم، نصاب آموزشــی اســت 

ــتفاده ی  ــز اس ــم نی ــرو پنج ــود. قلم ــور ش ــد قابلیت مح ــه بای ک

حداکــرثی از تکنالــوژی اســت و بایــد سیســتم آموزشــی را بــر 

ــم.« ــاده کنی ــاوری روز، آم ــوژی و فن ــاس تکنال اس

در همیــن حــال، محمــد فهیــم هاشــمی، رسپرســت وزارت 

ــت  ــمپوزیم گف ــن س ــی، در ای ــوژی معلومات ــرات و تکنال مخاب

کــه قــرار اســت بــه زودی، حــدود یــک هــزار بــاب مکتــب، بــه 

انرنــت وصــل شــود.

ســمپوزیم ملــی اصالحــات معــارف، بــا حضــور مناینــد گان 

ارشــد شــاری از وزارت هــا، اداره هــای دولتــی، جامعــه ی 

ــب،  ــوراهای مکات ــرورش، ش ــوزش و پ ــان آم ــی، متخصص مدن

ــوزان  ــب، دانش آم ــوزگاران مکات ــران و آم ــی، مدی ــای دین عل

ــه روز  ــرای س ــت ب ــرار اس ــده و ق ــزار ش ــن، برگ ــه و والدی نخب

ــد. ــه یاب ادام

شناســایی و بازتعریــف وظایــف اساســی وزارت معــارف، 

ولســوالی،  مکتــب،  ســطح  در  مدیریتــی  وظایــف  تعریــف 

والیــت و اداره هــای مرکــزی، تفویــض صالحیــت از مرکــز 

ــی  ــی و نظارت ــری، پالیس ــف ره ــن وظای ــا، تعیی ــه والیت ه ب

ــارف از  ــکیالتی وزارت مع ــاختار تش ــیم س ــارف، ترس وزارت مع

ــگاه تعلیــات اســالمی، ســوادآموزی و  ــب، جای ــا مکت ــز ت مرک

ــوزگاران و برخــی  ــای آموزش هــای آم ــوزگاران، ارتق آمــوزش آم

ــمپوزیم،  ــن س ــه در ای ــت ک ــواردی اس ــر، از م ــات دیگ موضوع

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــث ق ــورد بح م

وزارت معــارف، تأکیــد کــرده اســت کــه در ایــن ســمپوزیم، 

ســوی  از  اشــراک کنندگان  متــام  نظــرات  و  دیدگاه هــا 

تغییــر  روی  آن،  پرتــو  در  و  شــده  جمــع آوری  کارگروه هــا 

ســاختار و وظایــف معــارف، تصمیــم گرفتــه خواهــد شــد.

ایــن وزارت، تأکیــد کــرده اســت کــه بــه اصــالح نظــام 

آموزشــی مبتنــی بــر نیــاز بــازار متعهــد بــوده و در ایــن راســتا، 

اقدامــات عملــی خــود را در ایــن ســمپوزیم همگانــی می کنــد.

متحــده ی  ایــاالت  خارجــه ی  وزارت  ویــژه ی  مناینــده ی 

ادامــه ی  منظــور  بــه  افغانســتان،  صلــح  امــور  در  امریــکا 

ــه دوحــه، پایتخــت قطــر رفتــه اســت. گفت وگوهــای صلــح، ب

بــه  طالبــان،  گــروه  ســخنگوی  مجاهــد،  ذبیح اللــه 

ــل زاد، وارد  ــای خلی ــه آق ــد ک ــل، می گوی ــح کاب ــه ی صب روزنام

دوحــه شــده، امــا گفت وگوهــای صلــح تــا کنــون آغــاز نشــده 

ــت. اس

ــو  ــان، در گفت وگ ــد طالب ــام ارش ــک مق ــال، ی ــن ح ــا ای ب

ــفر  ــل زاد در س ــی خلی ــه زمل ــرده ک ــد ک ــی، تأیی ــا بی بی س ب

ــن گــروه و رییــس دفــر  ــاون ای ــرادر، مع ــا مــال ب ــه دوحــه، ب ب

ــت. ــرده اس ــدار ک ــر، دی ــی قط سیاس

بــه گفتــه ی ایــن فــرد، مناینــدگان طالبــان بــرای آغــاز 

گفت وگوهــا، »منتظــر هدایــت نهایــی رهــری« ایــن گــروه 

اســتند.

ــل زاد و  ــی خلی ــان زمل ــح می ــای صل ــم گفت وگوه دور ده

مناینــدگان طالبــان، در شــانزدهم مــاه قــوس آغــاز شــد و پــس 

از یــک هفتــه توقــف یافــت.

بــا  آقــای خلیــل زاد، در دور دهــم گفت وگوهــای صلــح 

مناینــدگان طالبــان، توقــف ایجــاد کــرده و گفتــه بــود کــه ایــن 

ــورد  ــان، در م ــری طالب ــا ره ــت ت ــی اس ــت کوتاه ــه، فرص وقف

آتش بــس و گفت وگوهــای بین االفغانــی، بــا هــم مشــوره کننــد.

برقــراری آتش بــس و کاهــش خشــونت ها، از رشایــط اصلــی 

ایــاالت متحــده ی امریــکا، بــرای ادامــه ی گفت وگوهــای صلــح 

است.

حــدود دو هفتــه پیــش، خرگــزاری اسوشــیتدپرس، گزارش 

داده بــود کــه اعضــای هیــأت مذاکره کننــده ی طالبــان، بــرای 

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

اســاس گــزارش ایــن رســانه، رهــری طالبــان، روی آتش بــس 

یک هفتــه ای بــه توافــق رســیده انــد.

امــا گــروه طالبــان، هــر نــوع توافــق روی برقــراری آتش بــس 

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

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

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

موضــوع می چرخــد.

بــا ایــن حــال، وحیــد عمــر، مشــاور ارشــد ریاســت جمهوری 

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

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

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

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

پیــش رشط  آتش بــس،  کــه  کــرده  تأکیــد  عمــر،  آقــای 

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

آن بــه گــروه طالبــان بســتگی دارد.

ایــن در حالــی اســت کــه حــدود یــک مــاه پیــش، ســهیل 

قطــر،  در  طالبــان  سیاســی  دفــر  ســخن گوی  شــاهین، 

گفتــه بــود کــه آتش بــس بــا دولــت افغانســتان، زمانــی برقــرار 

می شــود کــه گفت وگوهــای بین االفغانــی برگــزار و توافقــی 

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

ــرار خواهــد شــد. ــکا برق ــا امری تنهــا ب

ــن  ــهدا و معلولی ــور ش ــت در ام ــؤوالن وزارت دول مس

ــدن  ــی ش ــا اجرای ــه ب ــد ک ــل می گوین ــهرداری کاب و ش

از 2۱ هــزار  بیــش  تنظیــم دســت فروشــان،  طــرح 

خانــواده ی شــهدا و معلولیــن در رسارس افغانســتان 

می شــوند. کار  صاحــب 

جمیلــه نورســتانی، معــاون امــور تخنیکــی وزارت 

دولــت در امــور شــهدا و معلولیــن، پیــش از چاشــت روز 

دوشــنبه )۱6 جــدی( در یــک نشســت خــری، گفــت 

کــه در رسارس افغانســتان حــدود ۳00 هــزار خانــواده ی 

شــهدا و معلولیــن وجــود دارد کــه بــا اجرایــی ایــن طــرح 

بــرای اعضــای بیــش از 2۱ هــزار خانــواده، زمینــه ی کار 

ــود. ــم می ش فراه

ــه ای  ــت تفاهم نام ــن نشس ــه در ای ــت ک ــی اس گفتن

میــان شــهرداری کابــل و وزارت دولــت در امــور شــهدا 

آن،  اســاس  بــر  کــه  رســید  امضــا  بــه  معلولیــن،  و 

کار  در  مختلــف  بخش هــای  در  شــهدا  خانــواده ی 

می شــوند. جــذب 

ــه را  ــن تفاهنام ــای ای ــدف امض ــتانی، ه ــو نورس بان

ــواده ی  ــوص خان ــان در خص ــرح دست فروش ــق ط تطبی

فراهم ســازی  و  معلولیــت  دارای  افــراد  و  شــهدا 

ــف  ــای مختل ــان در بخش ه ــرای آن ــای کاری ب زمینه ه

خوانــد.

او افــزود کــه بــا تطبیــق ایــن طــرح، بیســت درصــد 

غرفه هــا در نواحــی مختلــف شــهر کابــل بــه خانــواده ی 

داده  اختصــاص  معلولیــت  دارای  افــراد  و  شــهدا 

می شــود.

از ســویی هــم، محمــد فاضــل رشیفــی، معــاون 

امــور اجتاعــی و کلتــوری شــهرداری کابــل، گفــت 

ــر عــالوه ی  ــم دست فروشــان ب ــق طــرح تنظی کــه تطبی

ایجــاد زمینــه ی کاری بــرای افــراد دارای معلولیــت، در 

ــت. ــد داش ــش خواه ــز نق ــهری نی ــک ش ــش ترافی کاه

همــکاری  تفاهم نامــه ی  مســؤوالن،  گفتــه ی  بــه 

و  معلولیــن  و  شــهدا  امــور  در  دولــت  وزارت  میــان 

شــهرداری کابــل، در هشــت مــاده ترتیــب شــده اســت 

و هــر دو اداره، مســؤولیت تطبیــق آن را دارنــد.

ایــن در حالــی اســت کــه چنــدی پیــش، وزارت 

ــرات و  ــن و وزارت مخاب ــور شــهدا و معلولی ــت در ام دول

ــد  ــا کردن ــه ای را امض ــی، تفاهم نام ــوژی معلومات تکنال

ــن و  ــوق معلولی ــد پرداخــت حق ــر اســاس آن، رون کــه ب

ــد. ــد ش ــی خواه ــهدا، الکرونیک ــواده ی ش خان

ــهر  ــا در ش ــی و ناامنی ه ــم جنای ــش جرای ــال افزای ــه دنب ب

کابــل، رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی، خواســتار 

توجــه نهادهــای امنیتــی بــه نگرانی هــای امنیتــی باشــندگان 

ایــن شــهر شــد.

ــت  ــدی( در نشس ــنبه )۱6 ج ــه، روز دوش ــه عبدالل عبدالل

اواخــر  ایــن  در  کابــل  »اهالــی  گفــت:  وزیــران،  شــورای 

تشــویش های امنیتــی دارنــد و توجــه نهادهــای امنیتــی را در 

ایــن زمینــه می خواهیــم.«

هفتــه ی  چنــد  جریــان  در  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 

و  مســلحانه  دزدی هــای  جنایــی،  جرایــم  آمــار  گذشــته، 

ــش بی پیشــینه ای  ــل، افزای ــد در شــهر کاب قتل هــای هدف من

داشــته اســت. باشــندگان کابــل، بــه خاطــر موجودیــت و 

فعالیــت شــبکه های جرمــی، بــه ویــژه شــبکه های رسقــت، بــا 

مشــکالت فراوانــی مواجــه انــد.

در تازه تریــن مــورد، دزدان مســلح، حوالــی ســاعت 08:۳0 

ــام علی ســینا را در  ــه ن ــی ب شنبه شــب )۱4جــدی( دانش جوی

مربوطــات حــوزه ی ســیزدهم امنیتــی در غــرب کابــل، به رضب 

ــی  ــگاه امریکای ــوی دانش ــینا، دانش ج ــتند. علی س ــو کش چاق

و فارغ التحصیــل دانشــکده ی ژورنالیــزم دانشــگاه کابــل بــود.

ــبکه های  ــران ش ــرده ی کارب ــش گس ــا واکن ــداد، ب ــن روی ای

مجــازی روبــه رو شــد و همــه، پولیــس کابــل را بــه کــم کاری در 

راســتای تأمیــن امنیــت باشــندگان ایــن والیــت، متهــم کردنــد.

هرچنــد وزارت داخلــه گفتــه اســت کــه تحقیقــات بــه 

منظــور بازداشــت عامــالن ایــن رویــداد، ادامــه دارد؛ امــا 

ایــن وزارت، از برنامــه ی مشــخصی بــرای کاهــش آمــار جرایــم 

جنایــی در شــهر کابــل، حــرف منی زنــد.

دوم  معــاون  دانــش،  رسور  حــال،  همیــن  در 

ریاســت جمهوری، روز دوشــنبه )۱6 جــدی( در دیــدار بــا 

ــس  ــده ی پولی ــی و فرمان ــت مل ــی امنی ــت عموم ــاون ریاس مع

کابــل، تأکیــد کــرده اســت کــه ارگان هــای امنیتــی، بایــد 

برنامه هــای پیشــگیرانه ی خــود را بــرای مبــارزه بــا جرایــم 

دهنــد. قــرار  بازنگــری  مــورد  جنایــی، 

او تأکیــد کــرد کــه هرگونــه کم توجهــی و ســهل انگاری 

ــات  ــه مطالب ــیدگی ب ــردم و رس ــت م ــن امنی ــتای تأمی در راس

ــت. ــول اس ــل قب ــر قاب ــل، غی ــهر کاب ــندگان ش باش

آقــای دانــش، گفتــه اســت کــه ادارات مســؤول، بــرای 

ــد اجــراآت  ــر رون ــد کــه ب تأمیــن امنیــت شــهروندان مکلــف ان

ــه  ــته و وظیف ــراد شایس ــن اف ــی، گاش ــوزات امنیت ــن ح آمری

شــناس، تقویــت و تجهیــز ماموریــن نظامــی حــوزات امنیتــی 

ــد. ــری کنن ــاز بازنگ ــورت نی ــته و در ص ــق داش ــارت دقی نظ

ایــن در حالــی اســت کــه چنــد روز پیــش نیــز، صبغت اللــه 

موتــر  بــا  کــه  زمانــی  زراعــت،  وزارت  کارمنــد  عاملــی، 

شــخصی اش از ســمت شــهر بــه خانــه اش بــر می گشــت، 

ــاد دهمزنــگ در  ســاعت 2 پــس از چاشــت، در منطقــه ی نوآب

مربوطــات حــوزه ی ســوم امنیتــی، دزدان مســلح بــر او شــلیک 

ــد. ــر او را دزدیدن ــش، موت ــی کردن ــا زخم ــد و ب کردن

چنیــن  کــه  نیســت  نخســت  بــار  ایــن  آن،  از  گذشــته 

رویدادهایــی در شــهر کابــل، رخ می دهــد. پیــش از ایــن، 

ــت  ــف پایتخ ــاط مختل ــراد را در نق ــلح راه اف ــا دزدان مس باره

گرفتــه و در برخــی مــوارد، آنــان را بــه قتــل رســانده انــد.

فــرخ، هرنپیشــه  ی مشــهور کشــور، یک شنبه شــب  قــادر 

ــالگی در  ــن ۷۳س ــی در س ــاری قلب ــل بی ــه دلی ــدی( ب )۱۵ ج

بیارســتانی در ترکیــه درگذشــت. نزدیــکان آقــای فــرخ، گفتــه اند 

کــه او، از دیــر زمانــی بــه این ســو، از بیــاری قلبــی رنــج می بــرد.

آقــای فــرخ، نخســتین بــار در ســن هفت ســالگی بــا بــازی 

در منایش نامــه  ی انفوالنــزای عشــق از نوشــته های اســتاد 

یوســف کهــزاد، پــا بــه دنیــای هــرن تئاتــر گذاشــت.

قــادر فــرخ، در بیــش از ۳0 فیلــم  هــرنی و شــار زیــادی از 

ــان،  ــن می ــرده و از ای ــازی ک ــش ب ــر، نق ــای تیات منایش نامه ه

حاســه ی عشــق، دخــری بــا پیراهــن ســپید، شکســت 

محــارصه، پرنده هــای مهاجــر، رد پــا، گاشــته، چشــم های 

بهریــن  از  بهیجــه  داســتانی  بلنــد  فیلــم  و  رسگــردان 

فیلم هایــی اســت کــه در آن هرنمنایــی کــرده اســت.

فیلــم  چندیــن  در  فیلم هــا،  در  بــازی  عــالوه ی  بــر  او، 

ــتان داغ  ــای تابس ــون فیلم ه ــی چ ــی و داخل ــرک خارج مش

ــران  ــوارکاران، کاغذ پ ــته، س ــردان برجس ــا م ــات ب ــل، مالق کاب

ــود. ــرده ب ــازی ک ــش ب ــز نق ــاران نی ــر در ب ــاز و نیلوف ب

ــازی کــرده  ــر را نوشــته و ب آقــای فــرخ، ده هــا درامــه و تئات

ــون  ــی چ ــوان از منایش نامه های ــه ی آن می ت ــه از جمل ــود ک ب

ــر، در نقــش  ــر مولی ــو، اث ــام شکســپیر، در نقــش اتلل ــر ویلی اث

ــن جانســون، در نقــش  ــر ب ــره ای اث ــر، در قوطــی نق ــران پی ژی

ــت برشــت، در نقــش  ــر برتول رییــس و در قاعــده و اســتثنا، اث

ســارق یــاد کــرد.

ــان یــک هفتــه ی اخیــر، ایــن دومیــن هرنپیشــه ی  در جری

افغانســتان اســت کــه در نتیجــه ی حملــه ی قبلــی جــان 

ــن مشــهور  ــی، کمیدی ــن آصــف جالل ــش از ای ــت. پی داده اس

ــالدی در  ــاری می ــال ج ــتین روز س ــز در نخس ــتان، نی افغانس

ــت. ــالگی درگذش ــر ۵۳س ــه عم ــی ب ــه ی قبل ــه ی حمل نتیج

پیشنهاد مدل کشورهای پساجنگ
 برای اصالح نظام معارف

زملی خلیل زاد وارد دوحه شد؛
 گفت وگوهای صلح تاکنون آغاز نشده است

بیش از ۲۱ هزار خانواده ی شهدا و معلولین 
صاحب کار می شوند

عبدالله عبدالله: به نگرانی های امنیتی باشندگان 
کابل توجه شود

قادر فرخ درگذشت

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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دهه ی  )و  نو  سال  با  که  هیجانی  و  خوشی ها  متام  وجود  با 

بی پایان  جنگ های  به  امریکا  دولت  اعتیاد  است،  همراه  نو( 

که  حالی  در  می یابد.  ادامه  قدیمی  دروغ های  رشته  هان  و 

ترامپ آماده می شود تا ۳.۵00 نیروی دیگر را پس از ترور قاسم 

که  بفرستد، درس هایی  خاورمیانه  به  ایرانی،  سلیانی، رسلشکر 

از گزارش های افغانستان گرفته ایم، باید نُقل بحث های عمومی 

باشد. در سال 20۱4، بازرس ویژه ی ایاالت متحده برای بازسازی 

افغانستان )سیگار( با بیش از 600 مقام دولتی که در بازسازی 

به  مصاحبه   مجموعه  یک  به  رشوع  داشتند،  سهم  افغانستان 

آمار  از  حاکی  آن  یافته های  کرد.  آموختیم«  که  »درس هایی  نام 

وارد  متحده چطور  ایاالت  می دهد  نشان  که  است  حیرت انگیزی 

جنگ بیهوده ای شد که منجر به از دست رفن تریلیون ها دالر و 

شد. نفر  هزار  صدها  جان 

۱. برنده ی واقعی: اسامه بن الدن.

در  آموختیم«  که  »درس هایی  مصاحبه های  از  یکی  در 

رسباز  و  سفید  کاخ  پیشین  کارمند  اگرز،  جفری   ،20۱۵ سال 

بازنشسته ی نیروهای دریایی به سیگار گفت: »پس از کشته شدن 

اسامه بن الدن، با خودم گفتم شاید اسامه در قرش به آن همه 

می خندد.« کردیم،  خرج  افغانستان  در  که  پولی 

این  نیز   Antiwar.com سایت  رسدبیر  هورتون،  اسکات 

موضوع را در کتابش با عنوان »مأموریت احمقانه: وقت آن است 

که به جنگ در افغانستان پایان دهیم« می نویسد که »اسامه باید 

بالخره  که  زمانی  می دانست  زیرا  باشد؛  رفته  دنیا  از  خوش حال 

کشته شد، برنامه اش برای گیر انداخن ایاالت متحده در چنین 

بوده  موفقیت  قله های  اوج  در  پرهزینه  و  خونین  طوالنی،  جنگ 

وب سایت   20۱0 سال  مصاحبه ی  به  هم چنان  هورتون  است.« 

»آرزوی  می کند  اشاره  الدن  بن  پرس  عمر،  با   »Rolling Stone«

پدرم این بود که امریکا را به افغانستان بکشاند، زمانی که بوش 

رییس جمهور شد، من در افغانستان بودم. پدرم بسیار خوش حال 

که  کسی  داشت؛  نیاز  پدرم  که  بود  رییس جمهورانی  از  او  بود. 

این که  به محض  را بشکناند.  امریکا  و  بپردازد  حمله کند و پول 

پیش  او  داد.  نتیجه  ]پدرم[  برنامه ی   افغانستان شد،  وارد  امریکا 

بود.« برنده  پیش  از 

2. کسی منی دانست چرا آن جا بودیم

دروغ،  از  سیاهی  ابر  افغانستان،  در  جنگ  آغاز  زمان  از 

برنامه های متناقض و روایت های دست کاری شده ی موفقیت بر آن 

سایه افکنده بود. تنها پس از شش ماه از آغاز آن جنگ، دونالد 

رامسفلد، وزیر پیشین دفاع امریکا، در یادداشتی به چندین مقام 

بلندرتبه ی دیگر نوشت: »هرگز از افغانستان بیرون منی شویم مگر 

این که اتفاقی بیفتند و ثباتی به وجود بیاید که ما را ملزم به خارج 

شدن از این کشور کند.«

این گفته ها را با حرف های یکی دیگر از مقامات مقایسه کنید، 

سپس این تصویر وضاحت کم تری خواهد داشت. در سال 20۱۵، 

داگالس لوت، فرمانده ی بازنشسته ای که حضور امریکا در عراق و 

افغانستان را »جنگ تزاری« خوانده بود، به سیگار گفت: »ما هیچ 

درک اساسی ای از افغانستان نداشتیم؛ حتا کم ترین درکی هم از 

این که چه کاری را بر عهده می گیریم، نداشتیم.« در هان سال، 

راهرد  »با  و گفت:  کرد  اعراف  دولتی  ناشناس  مقامات  از  یکی 

اَفپَک ]تالشی برای به دست آوردن ذهن و قلب مردم افغانستان 

و پاکستان[ در زیر درخت کریسمس، برای همه یک هدیه وجود 

آرزو  و  اولویت  قدر  آن  می شد،  متام  تان  کار  که  همین  داشت. 

داشتید که اصال شبیه هیچ راهردی نبود.«

۳. وقت آن است که به ملت سازی پایان دهیم

با ساخت جاده ،  متحده  ایاالت  آغاز جنگ،  اول  ماه های  طی 

پل و مکتب و ]آوردن[ حامد کرزی، رییس جمهور مورد حایتش، 

افغانستان تحمیل  به مردم  را  تالش کرد یک دولت مرکزی قوی 

کند. در 200۷، پس از سه تالش برای ترور و یک شورش مرگ بار 

منابع،  دادن  هدر  به  فساد،  با  مرادف  کرزی  رژیم  کابل،  در 

معکوسی  نتیجه ی  متحده  ایاالت  طرح  شد.  تقلب  و  غارت گری 

دانه های  مانند  طالبان،  دوباره ی  ظهور  برای  رشایط  و  داشت 

سفیر  کروکر،  رایان  شد.  پخش  افغانستان  رسارس  در  کوکنار 

با  ما،  پروژه ی  تنها  و  »بزرگ ترین  گفت:  متحده،  ایاالت  پیشین 

تأسف، ممکن است کمک به رشد فساد گسرده ای باشد که سهوا 

من  که  سطحی  آن  به  فساد  این  که  زمانی  است.  گرفته  صورت 

دیدم برسد، از میان بردن آن به طور ناباورانه ای دشوار و ناممکن 

بود.« خواهد 

مثل این که یک دولت کامال ناکام کافی نبود، مقامات ایاالت 

کردن  غرق  و  مالیات دهندگان  پول های  دادن  هدر  به  با  متحده 

این کشور کوچک ]افغانستان[ با کمک هایی بیشر از توان آن، 

واشنگن  گزارش های  پایه ی  بر  می بردند.  لذت  شان  عقده ی  از 

پست، یکی از مقامات اداره ی توسعه ی بین املللی امریکا گفت: 

»از من انتظار داشتند که هر روز سه میلیون دالر را در منطقه ای 

خرج  است،  امریکا  در  شهرستان  یک  اندازه ی  به  سختی  به  که 

کنم.« منطقه ای که او آن را »کلبه های گِلی بی پنجره« خوانده بود.

4. تاریخ بدون شک تکرار می شود.

انکارهای  از  می کند؛  پرواز  افغانستان  فراز  بر  ویتنام  شبح 

یک  به  تبدیل  ویتنام  مانند  نیز  افغانستان  که  این  مورد  در  آشنا 

مشکل حل نشدنی می شود گرفته تا دست کاری های سیستاتیک 

جنگ  که  این  بر  مبنی  ]امریکا[  دولت  توسط  مردم  ذهنیت 

می رسد.  نظر  به  که  است  چیزی  آن  از  موفق تر  افغانستان 

در  متحده،  ایاالت  پیشین  رییس جمهور  جانسون،  لیندون 

در  ملی  آزادی  جایزه ی  دریافت  از  پس  که  حرف هایی  مجموعه 

فروری ۱966 گفته بود، خاطرنشان کرد که »هیچ گونه جنگ و 

بحراِن ناشیانه ای وجود نداشته و نخواهد داشت.« اکنون به نوامر 

سال 200۱ بروید، می شنوید که رامسفلد با هان اطمینان ]این 

بگوییم-  هم  با  »همه  می گوید:  و  می گیرد  سخره  به  را[  موضوع 

نگرانی هایی  کردن  مسخره  در  بوش  دولت  این شیوه ی  باتالق!« 

نشان  را  ویتنام  از سندرم  نشانه هایی  اول جنگ  روزهای  که  بود 

می داد.

»افغانستان:  تیر  با  مقاله ای  در   ،2006 اکتوبر  در  سپس 

نقض  حقوق بر  و  افزایش  به  رو  تلفات  با وجود  بعد«  پنج سال 

طالبان  که  این  بیان  با  رامسفلد  جنگ،  جناح  دو  هر  سوی  از 

شکست خورده اند، اقتصاد افغانستان سه برابر شده، بیش از پنج 

میلیون کودک در افغانستان واکسین شده اند و »اولین انتخابات 

شده  برگزار  کشور[  ]این  تاریخ  در  ریاست جمهوری  دموکراتیک 

می زند  جار  که  او  داد.  جنگ  از  امیدوارکننده ای  گزارش  است، 

آن گزارش، مقاله ی »زیرکانه«ای است؛ با تیمش کاری کرد تا آن 

نوشته به گوش همه در واشنگن برسد. آن مقاله رسیعا به دست 

پنتاگون نر شد. در وب سایت  و حتا  رسید  خرنگاران 

نزد  ارتش،  پیشین  رسهنگ  کراولی،  باب  اما،  بعد  سال  ده 

اطالعات  »متام  که  کرد  اعراف  سیگار  مصاحبه  گیرندگان 

دهند؛  منایش  را  ممکن  تصویر  بهرین  تا  می شدند  دست کاری 

تأکید می کرد که  اما  بود؛  اعتاد  قابل  مثال بررسی ها کامال غیر 

متام کارهای ما درست است. ما تبدیل به افرادی شده بودیم که 

می کردیم.« تعریف  خود  از  مدام 

5. وقت آن است که برای همیشه به این جنون پایان دهیم

بر پایه ی اطالعات »پروژه ی هزینه ی جنِگ دانشگاه ِبَرون« بیش 

از 800.000 نفر در جنگ های پس از حادثه ی ۱۱ سپتامر تنها 

آن ها  نفر   ۳۳۵.000 که  شده  کشته  جنگی  موضوعات  دلیل  به 

افغانستان گزارش  امسال، دولت  اوایل  در  اند.  بوده  نظامی  غیر 

کرد که غیر نظامیان 20.۱۳۵ مورد تلفات داشته اند که از این 

دیگر کشته شده  تن  و ۵.442  آن ها زخمی  تن  میان ۱4.69۳ 

اند؛ این تلفات بر اثر ماین های زمینی، بقایای مواد منفجرنشده ی 

فعال  قربانیان  توسط  که  انفجاری ای  دست گاه های  و  جنگ 

تأیید می کند »مرگ هایی که  این پروژه  می شود؛ رخ داده است. 

بر اثر سوءتغذیه، سیستم بهداشتی معیوب و محیط زیست اتفاق 

افتاده، با فاصله ی زیادی بیشر از مرگ هایی است که در جنگ 

است.« گرفته  صورت 

این جنگ ها 6.4 تریلیون دالر )تنها دو تریلیون در افغانستان( 

برای امریکا هزینه داشته است. اگر شش تریلیون دالر بانک نوت 

می داشتید، می توانستید آن ها را به یک دیگر بچسبانید و 2۳.۳۵0 

بار زمین را دوره کنید؛ هم چنان می توانستید ۱.2۱۷ بار به کره ی 

ماه بروید و برگردید یا سه بار به آفتاب سفر کنید و برگردید. تاریخ 

بر  برای پولیسی کردن  یاد می دهد که ملت سازی و تالش  به ما 

جهان تنها به یک جا می انجامد: دادگاه ورشکستگی!

بگذارید گزارش های افغانستان درس عرت دردآوری باشد که 

بزرگ ترین تهدید علیه زندگی و آزادی، جنگ  ابدی است. وقت آن 

است که رسبازان مان را به خانه برگردانیم.

پنج درسی که افغانستان به ما در مورد ایران می دهد

مرتجم:مهدی غالمی

نویسنده: کلیف مالونی – هیل

دریکیازمصاحبههای»درسهاییکهآموختیم«در

اگرز،کارمندپیشینکاخسفید سال2015،جفری

سیگار به دریایی نیروهای بازنشستهی رسباز و

گفت:»پسازکشتهشدناسامهبنالدن،باخودم

گفتمشایداسامهدرقربشبهآنهمهپولیکهدر

میخندد.« کردیم، خرج افغانستان


