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کابل چگونه در تنش ایران و
امریکا بیطرف میماند؟

گزارش روز

کابل پُربرف و شکایت
پایتختنشنیان
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اول صبــح اســت و طبــق
معمــول بــرای رفــن بــه دفــر کارم
بــه ایســتگاه مــیروم .همیــن
کــه بــه ایســتگاه میرســم ،بــا
عبدالرازق اختیاربیگ جمعیــت بزرگــی از مســافرانی
کــه منتظــر موتــر اســتند ،مواجــه
میشــوم .هــر موتــری کــه میآیــد ،شــار اندکــی
ســوار میشــوند و بقیــه هنــوز چشــم انتظــار موتــر
بعــدی را میکشــند.
کاکای پیــری آنگوشــه با عصایی ایســتاده و چشــم
دوختــه بــه موتــری کــه بیایــد و او را تــا مســیری کــه
قــرار اســت بــرود ،انتقــال دهــد .نزدیکــش کــه رفتــم،
پرســید« :بچیــم تــو هــم شــار میــری؟» برایــش گفتــم:
«نــه کاکاجــان ،دفــرم پ ـلرسخ اســت».

پیشنهاد مدل کشورهای پساجنگ
برای اصالح نظام معارف
رسپرســت وزارت معــارف ،میگویــد کــه بــه منظــور
ایجــاد اصالحــات دانشآموزمحــور در ســاختار و
وظایــف ایــن وزارت ،مــدل اصالحــات ...
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زملی خلیلزاد وارد دوحه شد؛
گفتوگوهای صلح تاکنون آغاز
نشده است
مناینــدهی ویــژهی وزارت خارجــهی ایــاالت
متحــدهی امریــکا در امــور صلــح افغانســتان ،بــه
منظــور ادامــهی گفتوگوهــای صلــح ...
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قادر فرخ درگذشت

گفتوگو

حکیم علیپور
(شاعر  و عکاس)

قــادر فــرخ ،هرنپیشــهی مشــهور کشــور،
یکشنبهشــب ( ۱۵جــدی) بــه دلیــل بیــاری
قلبــی در ســن ۷۳ســالگی در بیامرســتانی در ترکیــه
درگذشــت .نزدیــکان آقــای فــرخ ،گفتــه انــد کــه او ،از
دیــر زمانــی بــه اینســو ،از بیــاری قلبــی رنــج میبــرد.

به هیچ وجه فضای ادبی
افغانستان مدرن نیست
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اگر صلح بیاید میتوانیم بیشرت
گوشت بخوریم
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آلودگی هوا
مرگ خاموش حیوانات

یادداشت روز

بــا رســیدن فصــل رسمــا ،آلودگــی هــوا بیشــر
میشــود؛ بــه گونــهای کــه منیتــوان چندمــری خــود
را بــه درســتی دیــد؛ امــا قــرار نیســت تنهــا انســانها از
ایــن آلودگــی آســیب ببیننــد ،بلکــه حیوانهایــی کــه
در شــهرهای بــزرگ زندگــی میکننــد نیــز در معــرض
خطرهــای ایــن آلودگیهــا 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
آنهــا نیــز میگــذارد.
در تحقیقــات اخیــری کــه در دانشــگاههای معتــر
جهــان انجــام شــده ،مغــز س ـگها را در معــرض آلودگــی
هــوا قــرار دادنــد و در نتیجــه نشــان داد کــه در هــوای

آلــوده مغــز ســگها عملکــرد پایینتــری دارد.
افغانســتان نیــز از ایــن قاعــده بــه دور نیســت .ممکــن
در میــان حیواناتــی کــه در افغانســتان زندگــی میکننــد،
بــه دلیــل عــدم امکانــات تحقیقــی ،آلودگیهــا جــدی
گرفتــه نشــود و ایــن آلودگیهــا مــرگ بیصــدا بــرای
حیوانــات بیدفــاع باشــد؛ امــا بــا ایــن حــال مــرک
حیوانهــا بــه دلیــل آلودگــی هــوا از ســوی مســؤوالن بــاغ
وحــش کابــل بــه کلــی رد شــده اســت.
بــاغ وحــشداری در افغانســتان ســابقهی طوالنــی
دارد کــه بــرای نخســن بــار بــاغ وحــش کابــل در زمــان
ظاهرشــاه ایجــاد شــد و نادرخــان رییــس افتخــاری آن
بــود .آنچــه برایــم جــذاب جلــوه کــرد ،ایــن بــود ...
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بایدها و نبایدها
در بکنها و نکنها؟

در تنظیــم اجتامعــی هــر جامعــه دو نــوع کُدهــای
رفتــاری «نبایدهــا» و «بایدهــا» یــا «نکنهــا» و «بکنهــا»
بــه شــکل قواعــد اخالقــی و قانونــی وجــود دارد .قواعــد
قانونــی ضامنــت اجرایــی دارد؛ امــا قواعــد اخالقــی فاقــد
ضامنــت اجرایــی رســمی اســت .نبایدهــا یــا نکنهایــی
کــه بــه شــکل قواعــد قانونــی و جزایــی بیــان شــده ،در
واقــع خطــوط رسخ رفتــاری را در یــک جامعــه نشــان
میدهــد و بیشــر محتویــات کُدهــای جزایــی از همیــن
نــوع قواعــد اســت در برابــر بایدهــا یــا بکنهــا کــه شــار
شــان محدودتــر اســت .در قوانیــن کشــورهای مختلــف
ایــن نکنهــا بــه وضــوح نشــانی و ترســیم شــده اســت.
از شــهروندان خواســته شــده کــه رسقــت نکننــد ،قتــل

نکننــد ،بــه جــان و مــال کســی آســیب نزننــد ،بــه رشف
و عــزت کســی اهانــت نکننــد ،محیــط زیســت را آلــوده
نکننــد ،از صالحیتهــا و امکانــات عامــه ســوء اســتفاده
نکننــد ،اختــاس نکننــد ،رشــوت نگیرنــد و ندهنــد ،در
انجــام وظایــف ،اهــال و غفلــت نکننــد ،از چــراغ رسخ
عبــور نکننــد ،بیدســت رانندگــی نکننــد ،پولشــویی
نکننــد ،مــواد مخــدر قاچــاق نکننــد و صدهــا نکــن دیگــر.
ایــن نکنهــا در واقــع بــرای حفاظــت از جــان ،مــال،
صحــت و آرامــش مــردم خطــوط رسخــی را نشــانی کــرده
اســت کــه محدودکننــدهی آزادیهــای فــردی بــه شــار
مـیرود .شــا هرطــور دل تــان خواســت ،رانندگــی کنیــد؛
امــا در داخــل خطــوط و نشــانههای ترافیکــی ...

کاتب؛ مورخی که تاریخ را دقیق نوشت اما ما دقیق نخواندیم
شــانزدهم جــدی امســال ،هشــتاد و نهمیــن ســالروز
درگذشــت فیضمحمــد کاتــب بــود .تاریخنویــس
مشــهور افغانســتانی کــه تاریــخ معــارص افغانســتان بــه

دقیقنویســی او مدیــون اســت.
نــام فیضمحمــد کاتــب در بیــن نســل جــوان
افغانســتان ،دیگــر نامــی ناآشــنا نیســت .در ایــن ســالها

بســیار از او گفتنــد ،ســیمینار برگــزار کردنــد ،مرکزهــای
فرهنگــی و اجتامعــی بســیاری بــه نامــش ایجــاد کردنــد
و خیابانهایــی هــم در شــهرهای بــزرگ افغانســتان بــه
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نــام او مســا شــد.
مــن در ایــن جســتار منیخواهــم بــه رساغ ایــن بــروم
کــه فیضمحمــد کاتــب در دوران حیــات ...
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پایگاههای نظامی امریکا در افغانستان؛

خشتاول
گر نهد معامر کج
وزیــر معــارف افغانســتان گفتــه اســت کــه ایــن وزارت
بــرای اصالحــات دانشآموزمحــور ،ســه دســتور کاری
را در اولویــت دارد کــه ســوق دادن وزارت بــه ســامت و
غیــر سیاســی شــدن ،تکمیــل ســند راهــردی و نقشـهی
راه اصالحــی و تطبیــق عملــی آن اســت؛ امــا در متــام
ایــن ســالها مســؤوالن سیاســی و وزارت معــارف،
شــعارهای قشــنگی بــرای بهبــود معــارف داده و بــه دلیــل
سیاســتگذاری و کمبــود سیســتم مدیریــت درســت،
پــس از تغییــر و تحــول در ادارهی ایــن وزارت کارهــا و
نقشــهها دوبــاره مســکوت مانــده انــد.
میدانیــم کــه هیــچ دشــمنی خطرناکتــر از جهــل
و هیــچ کار ارزشمنــدی بــه انــدازهی مبــارزه بــا جهالــت
مهــم نیســت؛ چــون توســعه و پیشرفــت هــر کشــوری،
بــدون رشــد و توســعهی معــارف ممکــن نیســت .بــرای
کاهــش فقــر ،بایــد نخســت فقــر فرهنگــی را از بیــن
بــرد .افغانســتان بــه عنــوان کشــور عقبمانــده ،نیــاز
مــرم دارد تــا در نصــاب تعلیمــی ،تغییــر ســاختار
مدیریــت معــارف ،کاربــردی شــدن نظــام آموزشــی
و تغییــر بنیانهــای معــارف توجــه بیشــری داشــته
باشــد .هــان طــور کــه گفتــه شــد ،شــعارها در معــارف
افغانســتان همــواره جــذاب بــوده؛ امــا واقعیتهــای
معــارف همیشــه تلــخ اســت؛ مثــا حکومــت بارهــا گفتــه
اســت کــه در آینــدهی نزدیــک  6000هــزار مکتــب
باکیفیــت در افغانســتان ســاخته خواهــد شــد ،در حالــی
کــه یکهــزار مکتــب در افغانســتان بســته و  48درصــد
مکاتــب کشــور ســاختامن نــدارد .وزارت معــارف بارهــا از
کمبــود بودجــه گفتــه اســت؛ در حالــی کــه در گذشــته
ایــن وزارت توانایــی هزینــهی کمکهــای کشــورهای
دیگــر را نداشــته و بودجــه دوبــاره بــاز گشــته اســت.
چنــدی پیــش کــه یکــی از کشــورهای کمککننــده بــا
هـمکاری یــک نهــاد داخلــی وضعیــت معــارف افغانســتان
را بررســی کــرده بودنــد ،نشــان داد کــه کمبــود
معلــان مســلکی و آموزشدیــده ،نبــود مــواد درســی
علمــی ،تخصصــی و کاربــردی ،کمبــود تعمیــر مکاتــب،
عــدم حفــظ و مراقبــت از تعمیرهــای ،رونــد اســتخدام
معلــان و ...از چالشهــای بــزرگ معــارف اســت.
هنــوز  3.5میلیــون کــودک افغــان از رفــن بــه مکتــب
محــروم و  35درصــد معلــان هنــوز مســلکی نیســتند.
بــر اســاس آمــار تأییدشــده ،ده یــا یــازده میلیــون نفــر از
شــهروندان افغانســتان بیســواد انــد و هــر ســال بیــن
 200تــا  250هــزار کــودک کشــور بــه دلیــل جنــگ،
نابســامانی و مهاجــرت از ایــن گوشــه بــه گوشــهی
دیگــر ،از آمــوزش بــاز میماننــد .در کشــوری کــه بیشــر
بودجــه رصف جنــگ و بــرای چرخیــدن ماشــین جنگــی
هزینــه میشــود ،حکومــت کمتریــن توجــه را بــه رشــد
معــارف و آینــدهی فرزنــدان آن داشــته اســت .هیــچ
وقــت شــعارهای سیاســتمداران در زمینــهی معــارف
و اصــاح آن طبــق نیــاز ،بــه مرحلــهی عمــل نرســیده
اســت .در گامشــته شــدن مدیــران مکاتــب ،کارمنــدان
وزارت و دســتگاه معــارف کشــور ،همیشــه رابطــه بــر
ضابطــه حاکــم بــوده و معــارف در کشــور هیــچ زمانــی
بــه آرامــش و زمینــهای بــرای کار و شــغل رشــکبرانگیز
بــدل نشــده اســت .معیشــت و معــاش آمــوزگاران نیــز
همیشــه یکــی از چالشهــای جــدی فــراروی معــارف
بــوده کــه هرگــز نتوانســته اســت ،رضایتبخــش باشــد.
فســاد اداری و مکاتــب خیالــی معــارف افغانســتان کــه
شــهرهی عــامل اســت .زمانــی ادارهی بازرســی ویــژهی
امریــکا در امــور بازســازی افغانســتان ( )SIGARگفتــه
بــود کــه  800میلیــون دالــر بــرای مکتبهــا و آمــوزگاران
خیالــی هزینــه شــده اســت کــه اگــر درســت نظــارت
میشــد ،میتوانســت بنیــان معــارف کشــور را تغییــر
دهــد .کارشناســان امــور تعلیــم و تربیــه پــس از بررســی
مضامیــن درســی و نصــاب تعلیمــی کشــور گفتــه انــد
کــه در مضامیــن ساینســی و مباحــث کاربــردیای کــه
دانشآمــوزان بتواننــد از آن اســتفاده کننــد ،مشــکالت
زیــادی وجــود دارد؛ در درسهــای اجتامعــی نیــز،
مبنــای همــه چیــز حفــظ کــردن اســت نــه یادگیــری و
تحلیــل .در درسهــای تاریــخ فقــط فاصلــهی زمانــی
وقایــع تاریخــی بــه شــاگردان آمــوزش داده میشــود؛
امــا در مــورد خــود علــم تاریــخ ،نــوع تاریخنویســی،
نــوع نــگاه بــه جهــان ،مکتبهــای تاریخنویســی ،رشــد
و پیرشفــت تاریخنــگاری چیــزی گفتــه منیشــود .در
ادبیــات نیــز مشــکل از ایــن بدتــر اســت ،متــون ادبــی
گذشــته حفــظ میشــود؛ ولــی خــری از نقــد ادبــی،
تاریــخ ادبیــات ،مکاتــب و ســبکهای ادبــی ،گرایشهــا
و ژانرهــای ادبــی کــه کاربــردی انــد ،نیســت.
همــه چیــز در آمــوزش و پــرورش کشــور بــر حــول نظــام
و سیســتم فرســوده و قدیمــی میچرخــد کــه فرســنگها
بــا مؤلفههــای آمــوزش مــدرن امــروز فاصلــه دارد؛ مثــا
تکنالــوژی هنــوز بــه سیســتم آموزشــی افغانســتان راه
نیافتــه و کســی بــا فنــاوری روز آشــنا نیســت .خشــونت و
حتــا تجــاوز بــر شــاگردان مکاتــب از چالشهــای دیگــر
معــارف اســت کــه هرچنــد همهگیــر و عمومــی نیســت؛
امــا رســواییهای امســال ،اعتبــار معــارف کشــور را
بــا چالــش بزرگــی روبــهرو کــرد تــا در کشــوری کــه
معــارف و یادگیــری در آن واجــب اســت ،موجــب شــود
خانوادههــای ســنتی ،جلــو رفــن فرزنــدانشــان را بــه
مکتــب ،بگیرنــد.

کابل چگونه در تنش ایران و امریکا بیطرف میماند؟
عــر روز یکشــنبه ( 15جــدی)،
پارملــان عــراق بــا اکرثیــت آرا فیصلــه کــرد
کــه نیروهــای امریکایــی هرچــه زودتــر از
خــاک عــراق بیــرون شــوند .بــر اســاس
سیدمهدیحسینی مصوبــهی پارملــان عــراق ،درخواســت
کمــک دولــت ایــن کشــور بــرای مقابلــه
بــا داعــش لغــو شــده و حضــور هــر نیــروی خارجــی و اســتفاده
از حریــم دریایــی ،هوایــی و زمینــی ایــن کشــور غیرقانونــی
پنداشــته میشــود .افــزون بــر ایــن ،اجــازهی اســتفاده از ســاح
فقــط در انحصــار دولــت عــراق قــرار خواهــد گرفــت .عــادل
عبداملهــدی ،نخســتوزیر اســتعفاکردهی عــراق ،در جلســهی
اضطــراری پارملــان ،گفــت کــه هــم بــه نفــع عــراق و هــم بــه نفــع
امریــکا اســت کــه بــه حضــور نیروهــای امریکایــی در ایــن کشــور
پایــان داده شــود.
عــادل عبداملهــدی بــا ایــنکــه اســتعفا کــرده و تــا انتخــاب
نخســتوزیر جدیــد عــراق ،در رأس ادارهی دولــت قــرار دارد،
دو راهکار را در پارملــان بــه رأی گذاشــت :یــا خــروج فــوری یــا
تعییــن جــدول زمانــی و همزمــان 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،
رییسجمهــوری امریــکا ،واکنــش نشــان داده و هشــدار داد،
در صورت ـی کــه عراقیهــا نیروهــای امریکایــی را اخــراج کننــد،
وی شــدیدترین تحریمهــا را علیــه ایــن کشــور (عــراق) اجــرا
خواهــد کــرد .رییسجمهــوری امریــکا هنــگام بازگشــت بــه
واشــنگنت بــه خربنــگاران گفــت کــه امریــکا یــک پایــگاه بســیار
ویــژه و گرانقیمــت را در عــراق ســاخته اســت کــه بیلیونهــا
دالــر هزینــه برداشــته اســت؛ بنــا بــر ایــن ،امریــکا عــراق را تــرک
منیکنــد مگــر اینکــه دولــت عــراق هزینــهی ایــن پایــگاه را
پرداخــت کنــد.
ترامــپ ،همچنــان تأکیــد کــرد کــه اگــر دولــت عــراق بــه
دالیــل غیردوســتانه از نیروهــای امریکایــی بخواهــد کــه ایــن
کشــور را تــرک کننــد ،واشــنگنت عــراق را بــه صورتــی تحریــم
خواهــد کــرد کــه در گذشــته اتفــاق نیفتــاده اســت کــه حتــا،
تحریمهــا نســبت بــه ایــران ،ناچیــز خواهــد بــود .در عیــن حــال،
رییسجمهــوری امریــکا ،تهدیدهــای خــود را بــر دولــت ایــران

تکــرار کــرد کــه در صــورت انجــام اقــدام تالفیجویانـهی ایــران،
امریــکا دســت بــه اقــدام نظامــی بــر  52هــدف خواهــد زد کــه
بــرای ایــران و فرهنــگ ایــن کشــور از اهمیــت باالیــی برخــوردار
اســت.
از ســویی هــم ،ترامــپ در ســه توئیــت جداگانــه نوشــته
اســت« :آنهــا (ایــران) بــه مــا حملــه کننــد ،مــا متقابــل
حملــه میکنیــم .اگــر دوبــاره حملــه کننــد کــه مــن شــدیدا
توصیــه میکنــم ایــن کار را نکننــد ،مــا بــه آنهــا ســختتر
از همیشــه حملــه خواهیــم کــرد ».بــه گفتــهی رییسجمهــور
امریــکا ،واشــنگنت تــازه دو تریلیــون دالــر در تجهیــزات نظامــی
رسمایهگــذاری کــرده کــه بزرگتریــن و بهرتیــن ارتــش دنیــا را
دارد؛ در صورت ـی کــه دولــت ایــران بــه پایــگاه امریکایــی یــا هــر
فــرد امریکایــی حملــه کنــد ،بعضــی از ایــن تجیهــزات جدیــد
بــدون تعلــل بــه ســوی آنهــا فرســتاده میشــود.
بــه دنبــال رویــداد یازدهــم ســپتامرب ســال  ،2001ائتــاف
جهانــی بــه رهــری ایــاالت متحــدهی امریــکا بــه منظور مبــارزه با
هراسافگنــی اقدامــات نظامــی را در عــراق و افغانســتان انجــام
داد و اکنــون پــس از چندیــن دهــه حضــور نیروهــای امریکایــی
در عــراق ،تهدیــد تــازهی رییسجمهــوری امریــکا بیســابقه
اســت و ایــن تهدیــد وضعیــت عــراق را وخیــم کــرده و راههــای
موفقیــت امریــکا را مســدود میکنــد .خشــونتها در عــراق روبــه
افزایــش اســت ،شــورشگری اعــراب ســنی ،گروههــای شــیعی
و حضــور هراسافگنــان داعــش و القاعــده ،خشــونتهای
موجــود را در عــراق تغذیــه خواهــد کــرد .مهمتریــن چالــش،
چالــش امنیتــی عــراق اســت کــه اوضــاع را متشــنج کــرده اســت.
در رشایــط موجــود ،روحیــهی درگیــری گروههــای مذهبــی-
قومــی در عــراق بلنــد رفتــه کــه هــر کــدام ایــن گروههــا از ســوی
کشــورهای مختلــف بــه ویــژه ایــران و امریــکا حامیــت میشــود.
بــه عبــارت دیگــر ،عــراق بــه مرکــز سیاســت خارجــی ایــران و
امریــکا مبــدل شــده و هــر دو کشــور در زمینههــای مختلــف،
طــی ســالهای گذشــته رسمایهگذاریهــای هنگفتــی را
انجــام داده انــد؛ امــا« اقــدام» اخیــر واشــنگنت مبنــی بــر کشــن
قاســم ســلیامنی در پایتخــت عــراق ،رسمایهگــذاری ایــن کشــور
را بــه مخاطــره انداختــه و حلقـهی حضــور خــود را در عــراق تنــگ
کــرده اســت .آن چــه بــر رس عــراق و ایــران میآیــد ،حــوادث
موجــود (کشــن ســلیامنی -تهدیــد عــراق) نگرانیهایــی را نیــز

متوجــه دولــت افغانســتان کــرده اســت؛ زیــرا دولــت کنونــی
وابســته بــه همکاریهــای جــدی امریــکا اســت .هرچنــد،
دولــت افغانســتان بــر اســاس امضــای توافقنامــهی امنیتــی
بــا امریــکا ،اســتدالل کــرده کــه هیچگاهــی اجــازه منیدهــد
کــه از خــاک افغانســتان علیــه کشــورهای دیگــر اســتفاده شــود؛
امــا امریــکا حــدود پنــج پایــگاه نظامــی در افغانســتان دارد
کــه تعــدادی از ایــن پایگاههــا در والیتهــای هــرات ،کابــل
و کندهــار قــرار دارد .بــه عبــارت دیگــر ،چهــارده هــزار نیــروی
ناتــو در افغانســتان وجــود دارد کــه بخــش بزرگــی از ایــن نیروهــا
متعلــق بــه امریکاییهــا اســت؛ پــس دولــت افغانســتان چگونــه
تضمیــن میکنــد کــه در صــورت درگیــری یــک جنــگ احتاملــی
متامعیــار ،افغانســتان بیطــرف باقــی مانــده و درگیــر ایــن
جنــگ ناخواســته منیشــود؟ بنــا بــر ایــن ،در رشایطــی کــه
حــوادث خاورمیانــه بــر اوضــاع افغانســتان ســایه افکنــده ،نیــاز
اســت کــه دولتمــداران افغانســتان پاســخ روشــن و اســراتیژی
درســت را بــر اســاس اقتضــای زمانــی اوضــاع خاورمیانــه ترتیــب
داده و بــه نگرانیهــای مــردم افغانســتان پاســخ ارائــه کنــد.
شــاری از ســناتوران افغانســتان بــر ایــن عقیــده اســتند
کــه موقفگیــری دولــت در خصــوص تنــش تهران-واشــنگنت،
منطقــی و خردمندانــه بــوده و ایــن نشــان میدهــد کــه
افغانســتان در طــول ســالهای اخیــر بــا ایــران و امریــکا روابــط
حســنه برقــرار کــرده و ایــن روابــط همچنــان ادامــه خواهــد
داشــت .محمــد اکــری ،عضــو مجلــس ســنا ،تأکیــد کــرد،
بــا ایــنکــه اوضــاع و روابــط ایــران و امریــکا بحــران و متشــنج
شــده ،نیــاز اســت کــه بیطرفــی دولــت افغانســتان در قبــال
ایــن حــوادث همچنــان حفــظ شــود و در عیــن حــال ،هــر دو
کشــور متخاصــم ،بــه اســتقاللیت ،متامیــت ارضــی و بیطرفــی
دولــت افغانســتان احــرام کــرده و اجــازه داده نشــود کــه ایــن
حــوادث ،افغانســتان را متــرر کنــد.
تصمیــم پارملــان عــراق و جبههگیریهــای منطقــهای
علیــه امریــکا ،ذهنیتــی را بــه وجــود آورده کــه گویــا ،امریــکا در
خاورمیانــه شکســت خــورده اســت؛ امــا ســناتوران افغانســتان
معتقدنــد ،هنــوز زود اســت کــه قضــاوت شــود آیــا امریــکا
شکســت خــورده یــا خیــر .محمداکــری خاطرنشــان کــرد کــه
اوضــاع منطقــه بحرانــی بــود و دونالدترامــپ ایــن اوضــاع را
بحرانیتــر کــرد کــه بــه نفــع هیــچ کســی نخواهــد بــود.

کابل پُربرف و شکایت پایتختنشنیان

اول صبــح اســت و طبــق معمــول
بــرای رفــن بــه دفــر کارم بــه ایس ـتگاه
مــیروم .همیــن کــه بــه ایســتگاه
میرســم ،بــا جمعیــت بزرگــی از
عبدالرازقاختیاربیگ مســافرانی کــه منتظــر موتــر اســتند،
مواجــه میشــوم .هــر موتــری کــه
میآیــد ،شــار اندکــی ســوار میشــوند و بقیــه هنــوز چشــم
انتظــار موتــر بعــدی را میکشــند.
کاکای پیــری آنگوشــه بــا عصایــی ایســتاده و چشــم دوخته
بــه موتــری کــه بیایــد و او را تــا مســیری کــه قــرار اســت بــرود،
انتقــال دهــد .نزدیکــش کــه رفتــم ،پرســید« :بچیــم تــو هــم
شــار میــری؟» برایــش گفتــم« :نــه کاکاجــان ،دفــرم پ ـلرسخ
اســت ».تــا موتــر بعــدی آمــد ،کمــی بــا هــم حــرف زدیــم.
نامــش را «کربالیــی حمیــد» گفــت و باشــندهی غــرب کابــل
اســت .بــدون ایــن کــه مــن چیــزی از او بپرســم ،بــه حــرف زدن
رشوع کــرد و گفــت «:ای بــرف بــای جــان مــا شــده .دیشــو
هــم همیقســم یــک ســاعت منتظــر موتــر مانــدم .قــرار بــود
دیشــو از برچــی بیایــم و شــار بــرم .موتــرا ،کرای ـهی شــان 50
افغانــی شــده بــود .هــر قــدر جنجــال کــردم؛ امــا نشــد ،میگــه
اگــر  50افغانــی میتــی خــوب اگــه منیتــی بــرو د یــگان موتــر
دیگــه بــاال شــو».
یکشنبهشــب ،شــهر کابــل بــرای دومیــن بــار بــا دانههــا
خ
ســفید بــرف پوشــیده شــد و جادههــا بــه دلیــل رسدی هــوا یـ 
بســت .کمتــر راننــدهای حــارض میشــود بــه جادههــا برآیــد و
مسافرکشــی کنــد.
کربالیــی تنهــا فــردی نیســت کــه در روزهــای برفــی کابــل
بــا مشــکل ترانســپورتی مواجــه اســت .هــزاران انســان دیگــر
هامننــد او در ایــن روزهــا بــا چنیــن مشــکالتی مواجــه انــد و
بایــد ســاعتها منتظــر مباننــد تــا موتــری از راه برســد و آن
وقــت هــم بــا کرای ـهی دوچنــد بــه مقصــد شــان برســند.
عســل رحیمــی ،دانشــجوی دانشــگاه کابــل و فعــا در یکــی
از رســانهها بــه عنــوان کارآمــوز مشــغول کار اســت .او کــه در
خیرخان ـهی کابــل زندگــی میکنــد ،هــر روز بایــد ســه مســیر
را طــی کنــد تــا بــه دفــر کارش برســد.
عســل میگویــد« :امــروز صبــح کــه از خانــه بیــرون شــدم،
بــازم بــرف میباریــد .خانـهی مــا از رسک ده دقیقــه دور اســت.
وقتــی بــه ایســتادگاه رســیدم .هیــچ موتــر نبــود .هــر موتــری که
آمــد ،بــرای مــه جــای نداشــت و متــام چوکیهــای موتــر پــر از
مــرد بــود .تقریبــا یــک ســاعت منتظــر مانــدم تــا یــک موتــر پیدا
شــد .وقتــی از موتــر پاییــن شــدم ،کلیــر گفــت کــه کرای ـهی
خــود را بــده ،طبــق معمــول برایــش  10افغانــی دادم؛ امــا
گفــت کــه خــوار  10روپـهی دیگــه هــم بــده».
او همچنــان میگویــد کــه همهســاله بــا رســیدن بــرف و
بــاران بــا ایــن مشــکالت مواجــه میشــود .بــه گفت ـهی عســل
در چنیــن روزهایــی او بایــد نیــم معاشــی کــه از کارآمــوزی بــه
دســت م ـیآورد را بــرای پرداخــن کرایــه اختصــاص دهــد.
تنهــا مســألهای کــه پایتختنشــینان بــه آن دل خــوش
کــرده انــد و حــارض انــد ســختیهای بــرف و کمبــودی
موترهــا را تحمــل کننــد ،کاهــش آلودگــی هــوا اســت .آلودگــی

کشــندهای کــه تنهــا در یــک هفت ـه  17نفــر را بــه کام مــرگ
بــرد .عســل کــه هــر روز در مســیر راه ،بــا دههــا کــودک
دســتفروش مواجــه میشــود ،میگویــد« :از ایــن کــه بــا
آمــدن بــرف ،آلودگــی هــوا کــم شــده ،بــرف یــک نعمــت اســت؛
امــا حــاال بیشــر زخمــت اســت بــرای مــردم .طفلهایــی کــه
روی رسک کار میکنــن ،ســختیهای شــان زیــاد شــده.
هرچــه قــدر بــرف ببــارد ،خانوادهــای فقیــر بیشــر بــا مشــکل
مواجــه میشــوند .ایــن روزهــا بــرف بیشــر از ایــن کــه رحمــت
باشــد بــرای مــردم زحمــت شــده اســت».
نازدانــه رســا ،زن میانســالی کــه بــرای آوردن غــذا بــه
عروســش در شــفاخانهی صحــت طفــل آمــده ،میگویــد:
«قدیــا میگفــن کــه زمســتان و بــرف ،مــرگ فقیــر اســت.
مــردم بــا رســیدن زمســتان مشــکالت شــان دوبرابــر میشــه».
ایــن مــادر بــا ایــن کــه از بــه دنیــا آمــدن نواســهاش
خوشحــال اســت و بــرای او لحظهشــاری میکنــد،
میگویــد« :بچیــم دیشــو خانــهی مــا مهــان آمــده بــود،
میگفــت کــه کرای ـهی موتــر از غزنــی تــا کابــل  500افغانــی
شــده .ای موتروانهــا (رانندههــا) بایــد کمــی انصــاف داشــته
باشــن .بــه بهانـهی بــرف ،کرایـه را پنــج برابــر میکنــن .مــردم
از مجبــوری همــو کرایــه ر میــن».
امــا راننــدگان میگوینــد کــه بــه دلیــل مــرف زیــاد تیــل
و یخبســته بــودن جادههــا ،مجبــور انــد در روزهــای برفــی
کرایــه را افزایــش دهنــد .عبــاس ،یــک تــن از راننــدگان در
شــهر کابــل کــه هــر روز مســافران را بــه نقــاط مختلــف پایتخــت
میبــرد ،بــه روزنامـهی صبــح کابــل گفــت« :روزهایــی کــه بــرف
اســت ،مشــکالت موتــر زیــاد اســت .مــا مجبــور چیــن (زنجیــر)
بســته کنیــم بــه همــی خاطــر یــک ذره کرایــهی موتــر بــاال
مـیره .د روزهــای عــادی ،اگــر یــک مســافر از کارتـهی ســه تــا
شــهرنو میرفــت ،دربســتی  200بــود؛ امــا حالــی کرایـهی مــا
 350افغانــی شــده اســت».
آن چــه کــه ایــن راننــده میگویــد ،در روزهــای برفــی،
کار و درآمــد آنهــا نیــز خــوب اســت؛ زیــرا بســیاری از
کارمنــدان دولتــی و افــرادی کــه موترهــای شــخصی ندارنــد،
دربســتی میرونــد و موترهــای شــخصی شــان را بــه جادههــا
منیکشــند .
در همیــن حــال ،مســؤوالن وزارت ترانســپورت میگوینــد
کــه کرای ـهی موترهــا نظــر بــه مســیر و نــوع موترهــا مشــخص
شــده و اگــر کســی بیشــر از مقــدار تعیینشــده از مــردم پــول
بگیــرد ،از ســوی ترافیــک جریم ـهی نقــدی میشــود.
علــی ســینا ســائد ،ســخنگوی وزارت ترانســپورت ،در
گفتوگــو بــا روزنامــهی صبــح کابــل میگویــد کــه در حــال
حــارض بیــش از  100ملــی بــس در شــهر کابــل وجــود دارد
و وزارت تــاش دارد کــه  600ملیبــس دیگــر را نیــز از
بودجــهی دولــت خریــداری کنــد تــا مشــکل ترانســپورتی
پایتختنشــینان رفــع شــود.
او گفــت« :در قســمت کرایــه ،وزارت ترانســپورت ،کرایــهی
مشــخص بــرای موترهــا تعییــن کــرده اســت .اگــر کــدام تخلــف
صــورت میگیــرد ،بخــش ترافیــک مــا فعــال اســت ،جریمــه
میشــود .پروسـهی جریمــه ،عمــا آغــاز شــده اســت .ترافیــک

بــه طــور فعــال کار میکنــد».
ی وزارت
حــال امــا دیــده میشــود کــه پروســهی جریمــه 
ترانســپورت و ریاســت ترافیــک کابــل نیــز کارآمــد نبــوده
اســت .هــر زمســتان بــا آمــدن بــرف ،گش ـتوگذار موترهــا در
جادههــای کابــل کمرنگتــر میشــود و کرایههــا نیــز بــه
گونــهی رسســامآوری افزایــش مییابــد.
روح اللــه امیــن ،عــکاس اســت .وقتــی از او در مــورد
چالشهایــی کــه در ایــن فصــل ایجــاد میشــود ،پرســدیم،
گفــت« :بــرف یــک چیــزی خــوب اســت و زیبایــی مـیآورد؛ امــا
مــه کــه روزانــه  6تــا  7مســیر را در گــردش اســتم ،بلندرفــن
کرای ـهی موترهــا خیلــی برایــم مشکلســاز شــده .پیــش از ای
در مســیری کــه میرفتــم ،کرایــه ثابــت  10تــا  20افغانــی
بــود ،حالــی ملــی بــس  5افغانــی را  10افغانــی کــرده و
موترهــای تونــس  10افغانــی را  30افغانــی .اگــر تکســی
بگیــری پیــش از ایــن  200افغانــی میپرداختــی؛ امــا حــال
بــه  600نیــز منــیرود .موتروانهــا از مجبــوری آدمهــا ســوء
اســتفاده میکننــد .خواهــش مــا ایــن اســت کــه ادارات
مســؤول بــه ایــن مســأله توجــه کننــد».
ســمیه ضمیــر دانشــجوی یکــی از دانشــگاههای خصوصــی
در کارتـهی چهــار کابــل میگویــد« :ممکــن اســت یکــی تــوان
پرداخــت کرایــهی زمســتانی را داشــته باشــد؛ امــا خیلیهــا
هســتند کــه بــه پنــج افغانــی گیــر میکننــد ،پیــش از ایــن
پنــج افغانــی کرایــهی موتــر میدادیــم ،حــال مجبوریــم 10
تــا  20افغانــی بپردازیــم .خیلیهــا توانایــی پرداخــت آن را
ندارنــد».
همهســال ه بــا آمــدن بــرف ،شــار زیــادی از باشــندگان
پایتخــت بــا مشــکالت زیــادی مواجــه میشــوند .نداشــن
رسپنــاه مناســب از یــک طــرف ،بــارش بــرف و یخبســن
جادههــا از ســوی دیگــر بــه یکبارگــی دامــن شــهروندان را
میگیــرد .شــهروندان میگوینــد ،وقتــی بــرف و بــاران نباشــد،
خشکســالی و آلودگــی هــوا آنهــا را میکُشــد و وقتــی کــه
بــرف آمــد ،رسدی و فقــر آنهــا را زمینگیــر میکنــد.
تقالی وزارت انرژی و آب برای ذخیرهی آب
بــا رســیدن اولیــن بــرف در کابــل ،وزارت انــژری و آب از
باشــندگان کشــور خواســته کــه برفهــای بــام و صحــن
حویلیهــای شــان را در ســاحات غیرکانکریتــی کــه قابلیــت
جــذب آب را داشــته باشــد ،انبــار کننــد تــا باعــث تقویــت
آبهــای زیرزمینــی شــود .مســألهی پاییــن آمــدن ســطح
آبهــای زیرزمینــی در کابــل و برخــی دیگــر از والیتهــا بــه
شــدت مــردم و ادارات مســؤول را نگــران کــرده اســت.
در پیامــی کــه از وزارت انــرژی و آب منتــر شــده ،آمــده
اســت« :در رشایــط حســاس کنونــی کــه ســطح آبهــای
زیرزمینــی کشــور بهویــژه شــهر کابــل کاهــش یافتــه اســت،
برفهــای بــام و حویلــی خــود را بــه روی جادههــا و
کوچههــای کانکریتــی انبــار نکنیــد ،هم ـهی آن را در قســمت
جذبــی (قســمت خاکــی زمیــن) حویلــی یــا خانههــای خویــش
جمــع کنیــد تــا چــاه حویلــی یــا خانههــای تــان از خشــک
شــدن نجــات یابــد و باعــث تقویــت آبهــای زیرزمینــی ماحــول
تــان شــود».
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بــا رســیدن فصــل رسمــا ،آلودگــی
هــوا بیشــر میشــود؛ بــه گونــهای
کــه منیتــوان چندمــری خــود را بــه
درســتی دیــد؛ امــا قــرار نیســت تنهــا
زهرا سیاس
انســانها از ایــن آلودگــی آســیب
ببیننــد ،بلکــه حیواناتــی کــه در شــهرهای بــزرگ
زندگــی میکننــد نیــز در معــرض خطرهــای ایــن
آلودگیهــا 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
آنهــا میگــذارد.
در تحقیقــات اخیــری کــه در دانشــگاههای
معتــر جهــان انجــام شــده ،مغــز ســگها را در
معــرض آلودگــی هــوا قــرار دادنــد و در نتیجــه نشــان
داد کــه در هــوای آلــوده مغــز ســگها عملکــرد
پایینتــری دارد.
افغانســتان نیــز از ایــن قاعــده بــه دور نیســت .ممکــن
در میــان حیواناتــی کــه در افغانســتان زندگــی میکنند،
بــه دلیــل عــدم امکانــات تحقیقــی ،آلودگیهــا جــدی
گرفتــه نشــود و ایــن آلودگیهــا مــرگ بیصــدا بــرای
حیوانــات بیدفــاع باشــد؛ امــا بــا ایــن حــال مــرگ
حیوانــات بــه دلیــل آلودگــی هــوا از ســوی مســؤوالن بــاغ
وحــش کابــل بــه کلــی رد شــده اســت.
بــاغ وح ـشداری در افغانســتان ســابقهی طوالنــی
دارد کــه بــرای نخســن بــار بــاغ وحــش کابــل در زمــان
ظاهرشــاه ایجــاد شــد و نادرخــان رییــس افتخــاری آن
بــود .آنچــه برایــم جــذاب جلــوه کــرد ،ایــن بــود کــه
زمانــی بــاغ وحــش کابــل از بزرگتریــن بــاغ وحشهــا
در آســیا بــود و بازدیدکننــدگان داخلــی و خارجــی
بیشــاری داشــت؛ امــا بدبختانــه ایــن بــاغ وحــش
در دورهی جنگهــای داخلــی تخریــب شــد و شــاری
از حیوانــات موجــود در ایــن بــاغ بیرحامنــه کشــته
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  600حیــوان و پرنــده
از والیتهــا و دیگــر کشــورهای جهــان بــه ایــن بــاغ
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 میتوانــد بــر هم ـهی
زندهجانهــا تأثیــر داشــته باشــد؛ امــا تــا اکنــون در
بــاغ وحــش کابــل کــدام مــورد کــه حیــوان تلــف شــده
باشــد یــا کــدام مشــکل صحــی داشــته باشــد ،وجــود
نــدارد.
امــا کاظــم هامیــون ،رییــس محیــط زیســت کابــل،
میگویــد« :در ســاحاتی کــه آلودگــی هــوا بیشــر
اســت ،بــر حیوانــات تأثیــر ســوء داشــته و باعــث
کاهــش طــول عمــر حیوانــات شــده و در ضمــن

التهابهــای ششــی را نیــز در پــی دارد .از دالیــل
عمــدهی دیگــر مــو رفتگــی در حیوانهــا نیــز ذرات
آلــودهی موجــود در هــوا اســت».
امــا ایــن آلودگیهــا بــه مــرور زمــان شــامل
زنجیــرهی غذایــی میشــود؛ بــه نحــوی کــه وقتــی
حیــوان گیــاه آلــوده را میخــورد ،بــه شــکل ســایکل
دوبــاره انســانها از گوشــت و شــیر آن اســتفاده
میکننــد کــه انســانها را نیــز متأثــر میکنــد.
در میــان پرنــدگان ،آســیبی کــه آلودگــی بــر
آنهــا دارد ،در بیشــر مــوارد ســبب کــوری پرنــدگان
میشــود و میانگیــن عمــر آنهــا را نصــف میکنــد.
موســیچه کــه میانگیــن عمــرش هفــت ســال اســت؛ بــه
دلیــل قــرار گرفــن در معــرض آلودگــی هــوا  3تــا 4
ســال عمــرش کوتــاه میشــود.
امــا چــرا هیــچ آمــار و تحقیقــی در رابطــه بــه تأثیــر
آلودگیهــا بــر حیــات وحــش بــه صــورت دقیــق انجــام
نشــده؟ آیــا حیــات آنهــا اهمیتــی نــدارد و یــا زندگــی
وحــش بــرای نهادهــای مســؤول اهمیتــی نــدارد؟
در حالــی کــه رسمایهگــذاری روی ایــن بخــش
و توجــه بــه حیــات وحــش میتوانــد در خودکفایــی
جوامــع مؤثــر باشــد.
عوایــد حاصلشــده از بــاغ وحــش کابــل بــه
خزان ـهی شــهرداری منتقــل میشــود کــه بــه گفت ـهی
مســؤوالن ،عوایــد بــاغ وحــش بیشــر از مصــارف آن
اســت .در ایــن بــاغ وحــش یــک مرکــز تحقیقاتــی
و جانورشناســی نیــر وجــود دارد ،کــه از آن بــرای
پژوهشهــای دانشــجویان و نوشــن پایاننامههــای
تحصیلــی بــا همــکاری کارشناســان و وترنرها اســتفاده
میشــود.
امــا آن چــه در میــان مــردم ،هنــگام بازدیــد از بــاغ
وحــش بــه فرهنگــی زشــت مبــدل شــده اســت؛ دادن
غذاهــای غیــر معیــاری بــه حیوانــات داخــل قفــس
اســت.
مســووالن بــاغ وحــش ،ایــن کار را عملــی زشــت
عنــوان کــرده و خواســتار توجــه در پاکــی و رویــهی
نیــک مــردم در مقابــل حیوانــات انــد.
از برنامههــای نــو بــرای بــاغ وحــش کابــل ،گســرش
 ۱۰۵جریــب زمیــن در عقــب ایــن بــاغ بــوده اســت؛
همیــن طــور برنامهریزیهــا بــرای ســاخت یــک
تشــناب مــدرن توســط اتحادی ـهی اروپــا در چــوکات
شــهرداری .مســؤوالن در ایــن بــاغ میگوینــد کــه
پــارک شــهر نیــز مربــوط بــه ایــن بــاغ بــوده و رشیــک
فیصــدی در عوایــد ایــن پــارک میباشــد.
در همــهی کشــورهای جهــان حیواناتــی وجــود
دارنــد کــه نســل آنهــا رو بــه انقــراض بــوده و
در شــاری از مراکــز پــرورش حیوانــات از آنهــا
نســلگیری میشــود .آقــای ثاقــب میگویــد ،از
چنــد حیوانــی کــه نســل آن رو بــه انقــراض بــود،

نســلگیری شــده و دوبــاره رهــا شــده انــد.
امــا ســوال ایــن جــا اســت ،حیواناتــی کــه از مناطــق
کوهســتانی بــا آب و هــوای پــاک بــرای دیــده شــدن بــه
شــهرها آورده میشــوند ،بــا ایــن همــه آلودگــی چگونــه
تــاب میآورنــد و چــه انــدازه متحمــل پیامدهــای
ناگــوار آلودگــی هــوا در کابــل میشــوند؛ هوایــی کــه
ســاالنه جــان بیشــر از  3500باشــندهی کابــل را
میگیــرد.
در کشــوری کــه انســانها در آن بــه ایــن انــدازه
در معــرض آســیبهای ناشــی از آلودگــی هــوا قــرار
داشــته باشــند؛ روشــن اســت کــه حیوانــات بیدفــاع
نیــز در امــان نخواهنــد بــود و بــه دلیــل نداشــن
آگاهــی از آســیبهای آلودگــی هــوا در خطــر بیشــری
قــرار دارنــد.
امــا بــا ایــن همــه در کنــار محیــط انســانی ،نیــاز
اســت کــه بــه آســیبهای ناشــی از آلودگــی هــوا بــه
محیــط زندگــی حیوانهــا نیــز توجــه صــورت گیــرد.
پــس از کالبدشــکافی پلنگــی کــه در ســال روان در
ایــران مــرده بــود؛ پزشــکان از معــدهی آن آالیندههــای
زیســتی را یافتــه انــد کــه توســط انســانها در طبیعــت
پراگنــده شــده اســت ماننــد :پالســتیک و لباسهــای
کهنــه .همیــن طــور انداخــن زبالههــا بــه دریــا و
دریاهــا نیــز خالــی از خطــر نبــوده و ســبب تلــف شــدن
حیوانــات دریایــی میشــود.
از اهــداف عمومــی بــاغ وحشهــا آشــنایی مــردم
بــا انــواع حیوانــات موجــود در آنجــا مــی باشــد .بــرای
ورود بــه ایــن بــاغ وحشهــا بایــد مــردم اندکــی هزینــه
کننــد کــه پــس از گِــردآوری آن را خــرج تغذیــه ،پــرورش
و برنامههــای انکشــافی در ایــن باغهــا میشــود.
جنگهــای خامنانســوز چنــد دهــهی اخیــر ،در
کنــار ایــن کــه هــزاران کشــتهی انســانی از افغانســتان
گرفتــه اســت ،حیــات وحــش را نیــز بــا مشــکالتی
جــدیای روبــهرو کــرده اســت .شــکار بیرویــهی
حیــات وحــش توســط مردمــی کــه همــه مســلح
بــا انــواع ســاحهای کشــنده اســتند ،آنقــدر در
جنــگالت و کوههــای ایــن کشــور بیرویــه ادامــه دارد
کــه اگــر دولــت راهکاری بــرای حفــظ ایــن حیوانــات
بیپنــاه نداشــته باشــد ،شــاید تــا چنــد ســال بعــد،
بــه مشــکل بتــوان حیوانــی وحشــیای را در کوههــا
و جنگلهــای افغانســتان پیــدا کــرد؛ ایــن بیرحمــی
بــه حیــات حیوانــات ،تنهــا شــامل حیواناتــی منیشــود
کــه در کوههــا و جنگلهــا فــراری انــد؛ دریاهــا نیــز بــا
حیاتــی کــه در خــود جــا داده انــد ،در معــرض خطــر
جــدی قــرار دارنــد و شــکار بیرویــه و بیرحامنــهی
ماهیــان کــه توســط مــرگ ماهــی ،برقیکــردن آب
یــا روشهــای کشــندهی دیگــر انجــام میشــود ،در
حقیقــت نسلکشــی ماهیــان اســت کــه خــرد و بــزرگ
آن را نابــود میکنــد.
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اما کاظم هامیون ،رییس محیط زیست
کابل ،میگوید« :در ساحاتی که آلودگی
هوا بیشرت است ،بر حیوانات تأثیر
سوء داشته و باعث کاهش طول عمر
حیوانات شده و در ضمن التهابهای
ششی را نیز در پی دارد .از دالیل
عمدهی دیگر مو رفتگی در حیوانها نیز
ذرات آلودهی موجود در هوا است».

شــانزدهم جــدی امســال ،هشــتاد و نهمیــن ســالروز
درگذشــت فیضمحمــد کاتــب بــود .تاریخنویــس مشــهور
افغانســتانی کــه تاریــخ معــارص افغانســتان بــه دقیقنویســی
او مدیــون اســت.
نــام فیضمحمــد کاتــب در بیــن نســل جــوان افغانســتان،
دیگــر نامــی ناآشــنا نیســت .در ایــن ســالها بســیار از او
گفتنــد ،ســیمینار برگــزار کردنــد ،مرکزهــای فرهنگــی و
اجتامعــی بســیاری بــه نامــش ایجــاد کردنــد و خیابانهایــی
هــم در شــهرهای بــزرگ افغانســتان بــه نــام او مســا شــد.
مــن در ایــن جســتار منیخواهــم بــه رساغ ایــن بــروم
کــه فیضمحمــد کاتــب در دوران حیــات خــود چههــا
کــرد و چههــا نوشــت؛ چــون بــرای دانســن از کارنامــهی
پربــار و پرمثــر فیضمحمــد کاتــب ،تنهــا کافــی اســت بــه
رساغ موتورهــای جســتوجوگر گوشــیهای همــراه و یــا
کامپیوترهــای تــان برویــد و نامــش را بــا یــک کلیــد جســتجو
کنیــد تــا فهرســتی بلنــدی از آثــار تألیفشــدهی ایــن
تاریخنویــس فقیــد افغانســتان پیــش چشــان تــان ظاهــر
شــود.
در واقــع بــا گذشــن از شــانزدهم جــدی امســال و
یــادآوری هشــتاد و نهمیــن ســالروز درگذشــت فیضمحمــد
کاتــب ،میخواهــم از عملکــرد و رویکــردی یــادآوری کنــم
کــه تــا کنــون بــا گذشــت هــر ســال از ســالروز مــرگ
فیضمحمــد کاتــب مــا هیــچ گاه نخواســتیم آن را بــه یــاد
داشــته باشــیم و یــا ایــن کــه در صــدد آن باشــیم تــا بــا اصــل
قــرار دادن ایــن رویکــرد در نگــرش و بررســی کارنامــهی
نویســندگی فیضمحمــد کاتــب هیــچ گاه آن را جــدی
نگرفتیــم و همیشــه تنهــا بــه عنــوان یــک مشــخصهی واحــد
از آن در نوشــتههایی کــه بــا فرارســیدن شــانزدهم جــدی در
بــارهی ایــن تاریــخ نویــس مشــهور کشــورمان نوشــتیم ،بــه
ســادگی گذشــتیم.
در متــام مطالــب و مقاالتــی کــه در بــارهی نقــد و
معرفــی آثــار فیضمحمــد کاتــب نوشــته شــده اســت،
از دقیقنویســی رویدادهــا و حــوادث تاریخــی در آثــار
فیضمحمــد کاتــب بــه نوعــی یــادآوری شــده اســت و
متامــی نویســندههای بعــد از کاتــب کــه آثــار او را بــه نقــد
گرفتنــد از آن بــه عنــوان مشــخصهی بــارز رساجالتواریــخ یــاد
کــرده انــد.
تــا ایــن جــای امــر درســت ،همگــی مــا معــرف بــه ایــن
اســتیم کــه فیضمحمــد کاتــب در کتــاب رساجالتواریــخ
خــود کــه چهــار جلــد دارد و یکــی از معــدود آثــار تألیــف
شــدهی وی اســت ،توانســته بــا تباهــر و مهــارت فــراوان،
متــام رویدادهــای تاریــخ معــارص کشــورمان را بنویســد.
عبدالحــی حبیبــی ،مــؤرخ مشــهور افغانســتان ،در کتــاب
جنبــش مرشوطیــت بــر ایــن نظــر اســت کــه «رساج التواریــخ
کــه از کارهــای ایــام پختگــی و تجربههــای زندگانــی او
اســت ،نخســتین کتــاب ضبــط وقایــع دولتــی افغانســتان
شــمرده میشــود و بــرای مؤرخــان دیگــری کــه آثــار خــود
را مطابــق بــه موازیــن جدیــد تاریخنویســی مینوســند،
بهرتیــن منبــع معلومــات بــه شــار میآیــد».
او میگویــد« :رساجالتواریــخ در چهــار جلــد نوشــته
شــده اســت؛ در جلــد اول وقایــع ســالهای حاکمیــت
خانــدان محمدزایــی و جلــد دوم تاریــخ حاکمیــت دوســت
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 رساجالتواریــخ مربــوط بــه وقایــع
زمــان تســلط امیــر عبدالرحــان خــان اســت کــه مهمتریــن
و بزرگتریــن بخــش ایــن کتــاب اســت کــه در  ۸۶۲صفحــه
بــه قطــع بــزرگ و حــروف ریــز نوشــته شــده و در ســال
 ۱۳۳۳قمــری بــه چــاپ رســید؛ ولــی امیــر حبیباللــه
خــان حکــم بــه توقیــف آن داد و فقــط چنــد نســخه از آن در
اختیــار عمــوم قــرار گرفــت».
حــال نکتــهی قابــل تعمــق ایــن اســت کــه اگــر مــا در
تاریــخ معــارص کشــور مــان تاریخنویســی داریــم کــه بــه ایــن
رصاحــت و دقــت توانســته اســت تاریــخ مــان را بنویســد؛
پــس چــرا مــا بــه جــای ایــن کــه از تاریــخ درس بگیریــم و
اشــتباهات گذشــتگان و نیــاکان مــان را تکــرار نکنیــم؛ بــر
عکــس دچــار ایــن ورطـهی تکــرار اشــتباهات تاریخــی مــان
در عرصــهی سیاســت اســتیم.
چــرا بــا ایــن کــه فیضمحمــد کاتــب ایــن پیــر
فرزانــهی تاریخنویــس کشــور عمــرش را بــر تاریخنویســی
رسمایهگــذاری کــرد و بــا مشــقتهای فــراوان نوشــت تــا
تاریــخ معــارص افغانســتان زنــده مبانــد ،مــا تــا هنــوز دچــار
کجفهمــی نابخردانــهای از تاریــخ اســتیم و نتوانســته ایــم
رســالت تاریخــی ملــت را کــه بیــش از صــد ســال پیــش
فیضمحمــد کاتــب آن را رشوع کــرده بــود ،بــه پایــان
برســانیم.
بایــد هشــتاد و نهمیــن ســالروز درگذشــت ایــن
تاریخنویــس معــارص افغانســتان فرصتــی باشــد کــه اگــر
او توانســت تاریــخ را دقیــق بنویســد ،مــا بتوانیــم حداقــل
تاریــخ را دقیــق بخوانیــم و اجــازه دهیــم تــا تاریــخ در مســیر
درســت خــود قــرار بگیــرد.
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عزیزگل ثاقب ،آمر عمومی باغ وحش
کابل ،از تأثیر آلودگی هوا بر حیوانات
باغ وحش کابل یاد کرده و گفت
که آلودگی هوا میتواند بر همهی
زندهجانها تأثیر داشته باشد؛ اما تا
اکنون در باغ وحش کابل کدام مورد که
حیوان تلف شده باشد یا کدام مشکل
صحی داشته باشد ،وجود ندارد.

یادداشت روز

آلودگی هوا مرگ خاموش حیوانات  

کاتب؛ مورخی
که تاریخ را دقیق
نوشت اما ما دقیق
نخواندیم
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سال اول

دولت از مکلفیت قانونیاش
شانه خالی میکند
در نوشــتهی روز پیــش ،بــه وضعیــت
مهاجــران درونمــرزی (بیجاشــدگان
درونکشــوری) پرداختــم؛ تــا باشــد
شــا خواننــدگان عزیــز نیــز از وضعیــت
آنهــا آگاهــی پیــدا کــرده باشــید.
مجیب ارژنگ
برفباریهــای پیهــم چنــد روز
آخــر باعــث شــده کــه هــوا رسدتــر شــود؛ امــا هنــوز هــم
شــار زیــادی از خانوادههــای نیازمنــد بــه کمکهــای
ابتدایــی ،از ســوی وزارت مهاجــران و بازگش ـتکنندگان و
یــا نهادهــای کمکرســان درونــی و بیناملللــی ،کمکــی
دریافــت نکــرده انــد.
بیشــر خانوادههــای نیازمنــد بــه کمــک ،در اردوگاه
ویــژهی بیجاشــدگان بــا رسدی درون خیمههــا شــب
را بــه روز و روز را بــه شــب گــره میزننــد .رسدیای کــه
ایــن روزهــا هــوای کابــل و دیگــر والیتهــای کشــور را
فراگرفتــه ،امــان ایــن خانوادههــا را بریــده اســت.
خانوادههــای نیازمنــد بــه کمکهــای زمســتانی ،در
معــرض خطــر جــدی قــرار دارنــد و کمکهایــی کــه از
ســوی وزارت مهاجــران و بازگشــتکنندگان و یــا دیگــر
نهادهــای کمکرســان صــورت میگیــرد ،نیــز منیتوانــد
کاهــی از کــوه درد خانوادههــای نیازمنــد بــه کمــک
بکاهــد.
در مــادهی ششــم قانــون اساســی آمــده اســت« :دولــت
بــه ایجــاد یــک جامعـهی مرفــه و مرتقــی بــه اســاس عدالــت
اجتامعــی ،حفــظ کرامــت انســانی ،حامیــت حقــوق بــر،
تحقــق دموکراســی ،تأمیــن وحــدت ملــی ،برابــری میــان
همــه اقــوام و قبایــل و انکشــاف متــوازن در همـهی مناطــق
کشــور مکلــف میباشــد».
امــا آن چــه روشــن اســت ،نادیــده گرفــن ایــن مــادهی
قانــون اساســی از ســوی دولــت اســت .بــه اســاس ایــن
مــادهی قانــون ،دولــت مکلــف بــه تأمیــن عدالــت اجتامعی
در رسارس کشــور اســت کــه وضعیــت کنونــی بیجاشــدگان
و دیگــر خانوادههــای نیازمنــد بــه کمکهــای ابتدایــی،
نشــان میدهــد دولــت افغانســتان پــس از نافــذ شــدن
قانــون اساســی کــه  16ســالی از آن میگــذرد ،کار درخــور
توجهــی در ایــن راســتا نکــرده اســت.
جامعــهی مرفــه کــه نــه حتــا اگــر در مســیر رفــاه در
حرکــت میبــود ،حــاال بیشــر از دو میلیــون انســان
نیازمنــد بــه کمــک در رسمــای جانســوز زمســتان در
خیمههــا بــه رس منیبردنــد.
از ســویی هــم اگــر عدالــت اجتامعــی تطبیــق میشــد،
حــاال تفــاوت طبقاتــی بــه بلندتریــن اوج منیرســید.
تفــاوت طبقاتــی در افغانســتان بــا بزرگتریــن و
مخربتریــن حالــت آن وجــود دارد.
کمتــر از پنــج درصــد مــردم افغانســتان نزدیــک بــه
همــه رسمایــهی کشــور را در دســت دارنــد؛ امــا نیمــی از
جمعیــت افغانســتان زیــر خــط فقــر زندگــی میکننــد و
همینطــور نیمــی از جمعیــت کشــور از امنیــت غذایــی
محــروم انــد.
ایــن هــا همــه نشــاندهندهی ایــن اســت کــه دولــت
بــه ایــن مکلفیــت خــود در  16ســال گذشــته هیچگونــه
ارزشــی نگذاشــته و ســطح پاییــن ســواد عمومــی و شــعور
عمومــی باعــث شــده اســت ایــن حالــت تغییــر نکنــد.
مســألهی دیگــری کــه دولــت بــرای ســاخنت جامع ـهی
مرفــه و مرتقــی مکلــف شــده اســت ،حفــظ کرامــت
انســانی ،رعایــت حقــوق بــر و تحقــق دموکراســی اســت.
وضعیــت کنونــی  95هــزار خانــوادهی نیازمنــد بــه
کمکهــای ابتدایــی ،نشــان میدهــد کــه هم ـهی حقــوق
بــری ایــن خانوادههــا تأمیــن نشــده اســت .خانوادههــای
نیازمنــد بــه کمــک در رسمــای جانســوز زمســتان درون
خیمههــا بــدون امکانهــای ابتدایــی زندگــی شــب و روز
میکننــد؛ در حالــی کــه داشــن خانــه و دسترســی بــه
نیازهــای ابتدایــی زندگــی از شــار حقــوق بــری آنهــا
اســت .دولــت بــا ایــن کــه مکلــف بــه تأمیــن آن اســت ،تــا
هنــوز کاری را از پیــش نــرده اســت .موضــوع دیگــری کــه
دولــت بــه اســاس مــادهی شــش قانــون اساســی مکلــف
اســت؛ رســیدن بــه دموکراســی اســت؛ امــا بــا روشــی کــه
دولــت افغانســتان در شــانزده ســال گذشــته بــه پیــش رفتــه
اســت ،بسرتســازی بــرای رســیدن بــه دموکراســی صــورت
نگرفتــه اســت.
تأمیــن وحــدت ملــی ،برابــری میــان همــه قومهــا،
قبیلههــا و انکشــاف متــوازن در همــهی کشــور نیــز
از مکلفیتهــای قانونــی دولــت اســت؛ امــا وجــود
خانوادههــای نیازمنــد بــه کمــک در روســتاهای کشــور،
بیانگــر آن اســت کــه دولــت بــه انکشــاف متــوازن بــاور
نــدارد و روی همیــن دلیــل بــه ســادگی از مکلفیــت قانونــی
خویــش عــدول کــرده اســت.
وضعیــت بــد بیشــر از دو میلیون باشــندهی افغانســتان
کــه درون خیمههــا در اردوگاههــای ویــژهی مهاجــران بــه
رس میبرنــد؛ بــه گون ـهی بالقــوه مانــع رســیدن بــه وحــدت
ملــی اســت.
محرومیــت دو میلیونــی و همیــن طــور فقــر 18میلیونــی
باعــث شــکلگیری حقــارت در ایــن شــار از جمعیــت
کشــور میشــود .از ســویی هــم دوام ایــن وضعیــت باعــث
بیشــر شــدن فاصلــه میــان حکومــت و مــردم شــده کــه
منونـهی بــارز آن اشــراک انــدک مــردم در انتخابــات شــش
میــزان اســت .مــردم بــه دلیــل بیاعتــادی بــه دولــت و
پروســههای رســمی کشــور ،از اشــراک گســرده در ایــن
پروس ـهی مهــم سیاســی و ملــی خــودداری کردنــد.
بــا ایــن وضــع ،میشــود بــه ایــن نتیجــه رســید کــه
افغانســتان هنــوز هــم در گذشــته زندگــی میکنــد؛ در
گــذر زمــان هیــچ تغییــر ســازندهای در ســاختار سیاســی
و اجتامعــی آن بــه وجــود نیامــده اســت و مــردم همچنــان
بــرای دولــت ارزشــی کــه بایــد داشــته باشــد را ،نــدارد.

بایدها و نبایدها
در بکنها و نکنها؟
هر سازمان اجتامعی اعم از مکتب ،خانواده ،دانشگاه و بنگاه اقتصادی در کنار بکن و نکنهای جامعه کالنتر بکننکنهای خاص خود را دارد.
آنان در درون قوانین جامعه تنظیم خاصی برای اجتامعی کوچک خود میسازند .در یک خانواده مثال قواعد زیادی رفتاری برای اطفال به شکل رصیح و
ضمنی تعریف و از طریق والدین و بزرگان به آنان گوشزد میشود .برخی شدیدتر و برخی خفیفتر ،ارتکاب برخی جزاهای عاطفی و زبانی و برخی شاید
درد و رنج فیزیکی را در پی داشته باشد.
در تنظیــم اجتامعــی هــر جامعــه
دو نــوع کُدهــای رفتــاری «نبایدهــا»
و «بایدهــا» یــا «نکنهــا» و
«بکنهــا» بــه شــکل قواعــد اخالقــی
روحالله نوایی
و قانونــی وجــود دارد .قواعــد
قانونــی ضامنــت اجرایــی دارد؛ امــا قواعــد اخالقــی
فاقــد ضامنــت اجرایــی رســمی اســت .نبایدهــا یــا
نکنهایــی کــه بــه شــکل قواعــد قانونــی و جزایــی
بیــان شــده ،در واقــع خطــوط رسخ رفتــاری را در یــک
جامعــه نشــان میدهــد و بیشــر محتویــات کُدهــای
جزایــی از همیــن نــوع قواعــد اســت در برابــر بایدهــا یــا
بکنهــا کــه شــار شــان محدودتــر اســت .در قوانیــن
کشــورهای مختلــف ایــن نکنهــا بــه وضــوح نشــانی و
ترســیم شــده اســت .از شــهروندان خواســته شــده کــه
رسقــت نکننــد ،قتــل نکننــد ،بــه جــان و مــال کســی
آســیب نزننــد ،بــه رشف و عــزت کســی اهانــت نکننــد،
محیــط زیســت را آلــوده نکننــد ،از صالحیتهــا
و امکانــات عامــه ســوء اســتفاده نکننــد ،اختــاس
نکننــد ،رشــوت نگیرنــد و ندهنــد ،در انجــام وظایــف،
اهــال و غفلــت نکننــد ،از چــراغ رسخ عبــور نکننــد،
بیدســت رانندگــی نکننــد ،پولشــویی نکننــد،
مــواد مخــدر قاچــاق نکننــد و صدهــا نکــن دیگــر.
ایــن نکنهــا در واقــع بــرای حفاظــت از جــان ،مــال،
صحــت و آرامــش مــردم خطــوط رسخــی را نشــانی
کــرده اســت کــه محدودکننــدهی آزادیهــای فــردی
بــه شــار مــیرود .شــا هرطــور دل تــان خواســت،
رانندگــی کنیــد؛ امــا در داخــل خطــوط و نشــانههای
ترافیکــی تعریــف شــده و رسعــت تعییــن شــده ،از آن
فراتــر اجــازه نداریــد ،آزاد نیســتید ،اگــر تخطــی کردیــد
جزایــی را بایــد متقبــل شــوید.
نکنهــا گزینههــای رفتــاری افــراد را از یــک
جهــت محــدود میکنــد؛ امــا در جهــت دیگــر،
«حــوزهی بکنهــا» ،گزینههــای بیشــار و آزادی
بــه شــکل بالقــوه نامتناهــی اســت .حــوزهی بکنهــا
بیشــر موضــوع تنظیــم اخالقــی جامعــه اســت کــه
ضامنتهــای اجرایــی متکــی بــه زور و اجبــار فیزیکــی
نــدارد .ایــن حــوزه بــه افــراد دســتور میدهــد کــه مثــا
بــه انســانها احــرام کننــد ،بــه آرامــش همســایههای
شــان توجــه کننــد ،رعایــت حــال انســانها ،بــه
خصــوص ناتوانترهــا را داشــته باشــند ،از نیازمنــدان
دســتگیری کننــد ،شــهر شــان را پــاک نگهدارنــد،
همــکار مأمــوران اجــرای قانــون باشــند ،بــه جامعــه و
کشــور شــان خیــر رســانند و امثــال اینهــا .اگــر ایــن

کارهــا را شــا بکنیــد ،مکافــات اجتامعــی داریــد؛ امــا
نکــردن ایــن کارهــا شــا را بــا جــزای قانونــی روب ـهرو
منیکنــد.
هــر ســازمان اجتامعــی اعــم از مکتــب ،خانــواده،
دانشــگاه و بــنگاه اقتصــادی در کنــار بکــن و
نکنهــای جامعــه کالنتــر بکننکنهــای خــاص
خــود را دارد .آنــان در درون قوانیــن جامعــه تنظیــم
خاصــی بــرای اجتامعــی کوچــک خــود میســازند.
در یــک خانــواده مثــا قواعــد زیــادی رفتــاری بــرای
اطفــال بــه شــکل رصیــح و ضمنــی تعریــف و از طریــق
والدیــن و بــزرگان بــه آنــان گــوشزد میشــود .برخــی
شــدیدتر و برخــی خفیفتــر ،ارتــکاب برخــی جزاهــای
عاطفــی و زبانــی و برخــی شــاید درد و رنــج فیزیکــی را
در پــی داشــته باشــد.
ایــن احتــال وجــو دارد کــه جامعــه و ســازمانی،
بنــا بــر عواملــی دلمشــغول یکــی از ایــن دســته
قواعــد باشــد ،پیامــد چنیــن دلمشــغولی چــه چیــز
خواهــد بــود؟ بــه طــور عــام میتــوان گفــت کــه هرچــه
امکانــات و منابــع کمتــر باشــد ،احتــال دلمشــغولی
بــا نکنهــا بیشــر میشــود؛ مثــل خانــوادهی
فقیــری کــه ده تــا فرزنــد دارد و همــه ناچــار بایــد در
یــک یــا دو اتــاق زندگــی کننــد ،ایــن خانــواده ناچــار
اســت کــه نکنهــای زیــادی را بــرای فرزنــدان خــود
تعریــف و بــر آنهــا تحمیــل کنــد؛ اگــر نــه هــر یکــی از
فرزنــدان حرکتــی کوچــک از خــود نشــان دهــد ،نظــم و
آرامــش خانــه بــه هــم میخــورد .یــا مثــا در جامعـهی
جنـگزدهای مثــل جامعـهی مــا کــه بــا منابــع محــدود
و چالشهــای فــراوان جرمــی و ناامنــی روبـهرو اســت،
دلمشــغولی بــا نکنهــا در متــام ســطوح بــاال اســت؛
بــرای فــرد مثــا گفتــه میشــود کــه ایــن وقــت شــب از
خانــه بیــرون نشــو ،در فــان جاهــا ســفر نکــن ،وقتــی
ســفر میکنــی ایــن و آن را بــا خــود نداشــته بــاش و
در کل احســاس تهدیــد بــاال ،دلمشــغولی بــا نکنهــا
را بــه نســبت بــاال بــرده اســت .ایــن وضعیــت در ســطح
کالن حکومتــی نیــز حاکــم اســت ،بــرای تقــرر در
یــک پســت دولتــی بایــد از فیلرتهــای گوناگــون «ایــن
نکنهــا» و «آن نباش»هــای روئســا و آمــران دفــر
مربــوط بگــذری کــه اغلــب بــا شایســتگی علمــی فــرد
ربــط نــدارد بلکــه ناشــی از احســاس خطــر و تهدیــد
حلقههــای قدرتمنــد در آن اداره اســت.
در یــک جامعــهی مرفــه و توســعهیافته نوعــی
ایــن وضعیــت برعکــس اســت .آنجــا اصــا زندگــی
یــک «بکــن» و یــک امــر ایجابــی دانســته میشــود؛

بنابرایــن ،دلمشــغولی مهــم ایــن اســت کــه افــراد بایــد
چــه بکننــد .گام عملــی ایــن پیشفــرض ایــن اســت
کــه افــراد چگونــه توانمنــد شــوند تــا هــم شــاد و مرفــه
زندگــی کننــد و هــم آن چــه را بــه خیــر و صــاح فــردی
و جمعــی اســت ،بــا مهــارت انجــام دهنــد .اســتعدادها
و نیروهــای انســانی چگونــه در جهــت خیــر جامعــه
بــارور شــوند؟ اطفــال در خانــه و مکتــب از ســوی
والدیــن ،مربیــان و سیاســتگذاران تربیــه میشــوند
کــه چــه بکننــد تــا هــم زندگــی کــرده باشــند و انــرژی
شــان مــرف شــده باشــد و هــم مایحصــل ایــن زندگی
و فعالیــت بــرای خانــواده ،مکتــب و جامعــه حــاال یــا
در آینــده مفیــد باشــد .در ایــن جامعــه «نکنهــا» چــه
از نظــر دلمشــغولی فــردی و چــه از نظــر فراوانــی
ارتــکاب رو بــه کاهــش میرونــد.
میبینیــم کــه بکنهــا و نکنهــا بــا هــم ارتبــاط
دارنــد ،هــر چقــدر امــکان ،انگیــزه و مهــارت بکنهــا
بیشــر شــود ،از احتــال ارتــکاب نکنهــا کاســته
میشــود و برعکــس هــر چقــدر مــا بــا نکنهــا
دلمشــغول باشــیم ،فرصــت توانمندســازی بــرای
بکنهــا را نیــز ضایــع کــرده ایــم .تأســفبار ایــن کــه
هــر چــه بــا نکنهــا بیشــر دلمشــغول باشــیم احتــال
ارتــکاب آن نکنهــا را بــه لحــاظ گرایــش روانــی بیشــر
میکنیــم.
ســخن پایانــی ایــن کــه دســت زدن بــه هــر یــک از
ایــن بکنهــا و نکنهــا نیــاز بــه توانمندســازی دارد.
در جامعــهای کــه بــه دلیــل فقــر ،جنــگ و فســاد،
زمینــه بــرای آمــوزش ســامل بکنهــا وجــود نــدارد،
عرصههــای آمــوزش نکنهــا فــراوان ایجــاد میشــود؛
عرصههایــی کــه نکنهــای رفتــار اجتامعــی یــک
جامعــه را نــه تنهــا جــزا منیدهــد ،بلکــه پــاداش
میدهــد .قتــل ،رسقــت ،راهگیــری ،اختــاس و رشــوه
کــه در زمــرهی نکنهــای جامعــه اســت و ارتــکاب
آنهــا مجــازات در پــی دارد ،در بیــن هراسافگنــان،
گروههــای تبــهکار و مافیایــی و خردهگروههــای
جرمــی پــاداش داده میشــود ،کســی کــه ایــن
نکنهــای اجتامعــی را بــا مهــارت و جســارت بیشــر
انجــام میدهــد ،رییــس و صاحــب منزلــت دانســته
میشــود .ایــن عرصههــا گاهــی بــر حوزههــای ســامل
جامعــه بــه لحــاظ منفعــت اقتصــادی و اجتامعــی
میچربنــد .در مقابــل ،حــوزهی بیانتهــای بکنهــا،
فضــای بــازی بــرای مانــور انســانیت اســت و افــراد از
ســنین کوچکــی نیــاز بــه توانمندســازی دارنــد تــا در
ایــن فضــا پــرواز کننــد.
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علیپــور :در حــوزهی ادبیــات افغانســتان اگــر بحــث کنیــم،
حــرف ایــن اســت کــه گذشــتهی شــعر فارســی ،یــک گذشــتهی
مبتنــی بــر قالبهــای مــوزون اســت؛ ماننــد غــزل ،قصیــده،
مثنوی-غــزل و رباعــی .در واقــع حافظــهی تاریخــی خواننــدهی
شــعر فارســی در افغانســتان ،پــر شــده از همیــن قالبهــا و
انصافــا شــعرهای خوبــی هــم در ایــن قالبهــا خلــق شــده اســت.
مــا هــر چــه میــراث داریــم از بــزرگان شــعر فارســی در همیــن
قالبهــا شــعر گفتــه انــد؛ مثــا موالنــا درخشــانترین کارهــای
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 همینطــور کســان دیگــر .خواننــدهی شــعر
فارســی در افغانســتان بــا ایــن پیشــینه بــه نحــوی آشــنا اســت؛
حتــا خیلیهــا در افغانســتان بــا خوانــش شــعر موالنــا و حافــظ،
خوانــدن و نوشــن را یــاد گرفتــه و اشــعار اینهــا جــزو نصــاب
درســی مــا در مــدارس و مکتبخانههــا بــوده و بــا اینهــا
خوانــدن و نوشــن را یــاد گرفتــه انــد .و اینطــرف شــعر جدیــد
ن
یــا شــعر نــو کــه در قالبهــای نیامیــی ،ســپید و آزاد اســت ،ای ـ 
قالبهــا پیشــینهی چندانــی در افغانســتان نــدارد ،تجاربــی کــه
از حــدود ســالهای  1330در ایــن قالبهــا انجــام شــد تــا
ِ
لحــاظ کمــی بــه انــدازهای بــوده کــه قــادر باشــد
امــروز نــه بــه
راه پیــدا کنــد در ذهــن خواننــدگانِ شــعر فارســی در افغانســتان
و نــه بــه لحــاظ کیفــی میتوانســته در برابــر شــعر حافــظ و
ســعدی و بیــدل ایســتادگی کنــد؛ کــه بــه نحــوی هــم بــه لحــاظ
زیباییشناســی ،هــم بــه لحــاظ جهانبینــی و محتــوا ،بتوانــد
خواننــدگان شــعر فارســی را بــه آن ســمت بکشــاند .بنــا بــه لحــاظ
کمــی و کیفــی ســخت اســت کــه بگوییــم تجرب ـهی شــعر نــو در
افغانســتان در برابر تجربهی هزارســالهی شــعر ســنتی و کالســیک
مــا بایســتد ،ایــن یکطــرف قضیــه اســت .جانــب دیگــر ایــن
قضیــه ،رشایــط بحــرانزده و انحطــاطزدهی اجتامعــی و فرهنگــی
حاکــم در افغانســتان اســت .در افغانســتان در هم ـهی ابعــاد ،در
بُعــد تفکــر ،در بُعــد عقیــده ،در بُعــد هــر ،ادبیــات و فرهنــگ ،از
چنــد صــد ســال بــه اینطــرف مــا دچــار یــک انحطــاط کشــنده
اســتیم و هــر روز در قعــر ایــن ســیاهچال فــرو میرویــم و در ایــن
رشایــط انحطــاط همــه چیــز انحطــاطزده میشــود .سیاســت
انحطــاطزده میشــود ،تفکــر انحطــاط زده میشــود و هــر و
ادبیــات نیــز دچــار انحطــاط میشــود و نــه تنهــا آفرینشگــران
در ایــن حــوزه دچــار انحطــاط شــده اســت کــه خواننــدگان نیــز
دچــار همیــن انحطــاط اســتند .طبیعــی اســت کــه شــعر نــو کــه
میآیــد و میخواهــد صــدای متفاوتتــری بلنــد کنــد ،چیزهــای
جدیدتــری بگویــد ،زیباییشناســی جدیدتــری را بخواهــد مطــرح
بکنــد ،حــاال هرچنــد نپختــه و خــام ،خواننــدگان منیتواننــد آن
ُمردهریـ ِ
ـگ ســنت را از کفــش خــود بیــرون بکشــند و راحــت بیاینــد
در ایــن فضــا و زمیــن جدیــد قــدم بزنــد و هنــوز هــم هــان ســنت
انحطــاطزده و ســنتی کــه تــا امــروز بــه معنــای واقع ـیاش ادامــه
هــم پیــدا نکــرده؛ یعنــی مــا یــک درک بســیار غلــط ،کــج ،موهــوم
و تاریــک در ســنت شــعر فارســی داریــم در میــان خواننــدگان
امــروز .بنــا بــر ایــن ،بــا یــک ِ
درک بســیار مفلــوک از ســنت ،ذهــن
مــا دچــار تحجــر شــده اســت کــه مــا دیگــر منیتوانیــم خــود مــان
را از آن انحطــاط بــه ســادگی بیــرون بکشــیم و بیاییــم بــه رساغ
کارهــای نــو .ایــن انحطــاط هــم دامنگی ـ ِر نویســندهی ادبــی در
افغانســتان اســت ،هــم دامنگیــ ِر خواننــدهی ادبیــات.
صبــح کابــل :آیــا فضــای ادبیــات افغانســتان را یــک فضــای
ُمــدرن و معــارص میدانیــد؟
علیپــور :هــر چنــد پرداخــن بــه ایــن مســأله نیــاز بــه زمــان
طوالنــی دارد؛ امــا امیــدوارم بتوانــم در وقــت کــم و فــرده ایــن
مســأله را روشــن کنــم .معــارص بــودن را اگــر بــه معنــای ایــن
بگیریــم کــه در برخــورد بــا ســنتهای مــان ،مــا تــا حــدی بــه ایــن
ذهنیــت رســیدیم کــه ســنت دچــار انحطــاط و زوال شــده اســت و
امــروز دیگــر جوابــی منیدهــد و مــا بایــد ایــن ســنتها را تجدیــد
و نــو کنیــم و در خیلــی از جنبههــای ایــن ســنت بایــد تجدیــد نظــر
کنیــم و اگــر بــا ایــن دیــد نــگاه کنیــم ،چیــزی بــه نــام معارصیــت
یــا مدرنیســم در افغانســتان در هیــچ حــوزهای تقریبــا میتــوان
گفــت کــه در هیــچ حــوزهای بــه معنــای واقعــی آن اتفــاق نیفتــاده؛
نــه در حــوزهی تفکــر و نــه در حــوزهی سیاســت و اجتــاع و نــه در
حــوزهی ادبیــات؛ بــه خاطــر ایــن کــه خیلیهــا حــرف میزننــد
از برخــورد ســنت و مدرنیتــه در افغانســتان ،از تجــدد ادبــی در

افغانســتان؛ امــا تجــدد زمانــی معنــا پیــدا میکنــد کــه مــا در واقــع
از وضعیــت کنونــی مــان آگاه باشــیم ،از بحرانــی کــه بــا آن درگیــر
اســیتم بایــد آگاه باشــیم و بایــد پرس ـشهای بســیار واضحــی از
گذشــته و تاریــخ خــود داشــته باشــیم .مــا یــک ســنت بســیار قــوی
در گذشــته داشــتیم؛ امــا ایــن ســنت در جهــان امــروز مــا انتقــال
پیــدا نکــرده .امــروز شــاعر و نویســنده و خواننــدهی افغانســتان
بــه هــان انــدازهای کــه بــا یــک نویســندهی غربــی ناآشــنا اســت
بــه هــان انــدازه منوچهــری نیــز بــرای او ناشــناخته اســت ،حتــا
موالنــا بــرای او ناشــناخته اســت ،بــه رغــمِ اینکــه نامــش بســیار
زیــاد گرفتــه شــده؛ ولــی انگشتشــار انــد کســانی کــه واقعــا
بفهمنــد و هضــم بتواننــد شــعر حافــظ ،موالنــا یــا فردوســی را و از
رسشــت و ماهیــت ایــن شــعر بــه معنــای واقع ـیاش آگاه باشــند
و بعــد او در رفتــار امــروزهای شــاعر مــا آن آدمهــا حضــور داشــته
باشــد .بــه هیــچ وجــه فضــای ادبــی افغانســتان یــک فضــای
مــدرن نیســت؛ زیــرا مــا بــا ایــن ســنت خــود برخــورد نداشــتیم،
ســنت را زیــر ســؤال نربدیــم و نتوانســتیم آن را بــه چالــش بکشــیم
و چیزهــای نوتــری عرضــه کنیــم .کارهایــی کــه در افغانســتان
شــده اســت ایــن دهههــای اخیــر ،بیشــر کارهــای بــوده کــه بــه
نحــوی تقلیــد و تکــرار از همســایگان ،جهــان و از صداهایــی کــه
میشــنیدیم بــوده ،در حالیکــه مــن فکــر میکنــم گذاشــن
یــک نــام مثــل مدرنیســم و پُســت مدرنیســم و بــه تقلیــد دیگــران
شــعر نوشــن ،فضــا را نــو منیکنــد .مــا از نــوع تفکــری کــه در
شــعر فارســی در هــزار ســال گذشــته جریــان داشــته ،پرســش
مطــرح نکردیــم ،نتوانســتیم نقــدش کنیــم و نتوانســتیم از آن عبــور
کنیــم .حــاال بــا جابهجــا کــردن چنــد تــا قالــب و واژه و بــازی بــا
زبــان ،منیشــود ادعــا کــرد کــه شــعر مــا نــو شــده اســت .مــا اگــر
میخواهیــم شــعر فارســی نــو شــود ،بایــد بــا ســنت شــعر فارســی
گفتوگــو کنیــم ،کاری کــه نیــا در همســایگی مــا ،در شــعر
انجــام داد و مــا حتــا نتوانســتیم بــا نیــا وارد گفتوگــو شــویم.
شــاعر افغانســتان نتوانســت بــا معنــای واقعــی حتــی نیــا را
هضــم کنــد و از نیــا پرســش مطــرح کنــد .تجربههایــی کــه در
آغازیــن روزهــای ورود شــعر نیامیــی در افغانســتان شــد ،بیشــر
هــان عاشــقانهرسایی و ذهنیــت عاشــقانه و تغزلــی کالســیک
اســت ،فقــط طــول مرصعهــا تغییــر کــرده؛ ولــی زیباییشناســی،
هــان زیباییشناســی انحطــاطزدهی کالســیک اســت و زبــان
هــان زبــان اســت و جهــان هــم هــان جهــان.
صبــح کابــل :قبــل از ایــن کــه رو بیاوریــد بــه شــعر ســپید ،بــا
قالبهــای شــعر کالســیک شــعر میگفتیــد؛ روگــردان شــدن شــا
از قالبهــای کالســیک دو ســؤال را مطــرح میکنــد ،اول ایــنکــه
آیــا شــا ایــن حرکــت تــان را بــه عنــوان یــک شــورش میدانســتید
بــه ســوی نوگرایــی؟ و ســوال دوم ایــنکــه آیــا شــا خــود تــان را
در غــزل ناتــوان پیــدا کردیــد یــا غــزل توانایــی ایــن را نداشــت تــا
حرفهــای شــا را بــه صــورت رصیــح بــه مخاطــب منتقــل کنــد؟
علیپــور :زیــاد منیشــود ادعــا کــرد کــه غــزل جوابگــوی
ادای مطلــب نبــوده ،هنــوز هــم اگــر کســی در هــر قالبــی حرفــی
بــرای گفــن داشــته باشــد و بلــد باشــد چگونــه حــرف خــود را
برســاند ،میتوانــد غــزل را تجربــه کنــد و هیچگاهــی غــزل بــه
پایــان نرســیده اســت و هنــوز هــم میشــود زیباییشناســی غــزل
را دس ـتکاری کــرد و چیزهــای نــوی مطــرح کــرد .مــن خــودم را
در قالبهــای آزاد راحتتــر احســاس میکــردم و ناخــودآگاه
کشــانده شــدم بــه همیــن ســمت و تجربههایــی کــه انجــام دادم
بعــدا دیــدم کــه خواندنیتــر اســت از تجربههایــم در غــزل .شــاید
هــم اگــر غــزل را ادامــه م ـیدادم ،هــان اتفــاق در قالــب غــزل
هــم میافتــاد؛ امــا مــن ادامــهی کارم را در قالــب ســپید ادامــه
دادم .در آغــاز شــاید تصــوری کــه مــن داشــتم ایــن بــود کــه بــا
عــوض کــردن قالــب ،حــد اقــل یکــی از الزامــات شــعر ســنتی را
کنــار میگذاریــم و کــم کــم همینطــور اولیــن گامــی باشــد کــه
مــا پوســت عــوض کنیــم و ایــن پوســتهی کالســیک را از تــن بــدر
کنیــم ،تــا بتوانیــم حرفهــای نوتــری بزنیــم؛ ولــی بعدهــا وقتــی
تجربــه کــردم ،دیــدم کــه بــه ایــن ســادگیها هــم نبــوده؛ یعنــی
اگــر بخواهیــم یــک میلیمــر هــم از ســنت ،پافراتــر بگذاریــم،
خیلــی زحمــت الزم داریــم ،خیلــی بایــد بخوانیــم ،خیلــی بایــد
تــاش کنیــم و خیلــی از پرس ـشها را اول بایــد بــرای خــود مــان
پاســخ بدهیــم و بعــد از آن بایــد ایــن کار را بکنیــم؛ یعنــی بــه
ایــن راحتیهــا نبــوده ایــن پوســت عــوض کــردن .هنــوز هــم بــه
ایــن بــاروم کــه قالــب یکــی از جنبههــای شــعر اســت؛ امــا الزامــی
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صبــح کابــل :میشــود کمــی در مــورد خــود تــان بگوییــد و
ای ـن کــه از چــه زمانــی بــه صــورت جــدی رشوع کردیــد بــه شــعر
گفــن؟
علیپــور :ســالهای  1386بــود کــه مــن وارد دانشــکدهی
ِ
ادبیــات دانشــگاه بلــخ شــدم و همزمــان بــا ورود بــه
زبــان و
دانشــکده بــا بعضــی از همصنفــان مــن کــه رفتوآمــدی
داشــتند در انجمــن ادبــی دانشــگاه بلــخ ،آشــنا شــدم .اینهــا
در عیــن حالــی کــه رفتوآمــد بــه انجمــن داشــتند ،بــا مجلههــا
و هفتهنامههایــی کــه در هــان زمــان بــه چــاپ میرســید
رس و کار داشــتند و ایــن هفتهنامههــا را میآوردنــد و پخــش
میکردنــد بــرای دانشــجویان .مــن بــرای اولیــن بــار بــا شــعر
معــارص از آدرس هــان هفتهنامههــا آشــنا شــدم و بــا خوانــدن
آن شــعرها فهمیــدم کــه کســانی هســتند در اطــراف مــا کــه شــعر
مینویســند و شــعر آنهــا از قضــا بــا آدمهــای مثــل موالنــا،
فردوســی ،حافــظ و بیدلــی کــه مــن قبــل از آن بــا آنهــا آشــنا
بــودم ،فــرق دارد و ایــن بــرای مــن خیلــی جالــب بــود .از همیــن
طریــق بــا انجمــن نویســندگان بلــخ و بــا بچههــای شــاعر آشــنا
شــدم و بــه نوشــن شــعر رشوع کــردم .ایــن در واقــع اولیــن آغــاز
مــن بــود ،شــاید نتوانــم بگویــم کــه خیلــی جــدی بــودم زمانــی
کــه در انجمــن داخــل شــدم؛ ولــی شــعر مینوشــتم و کنــجکاو
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 منتهــای دیگــری .رشوع کار مــن
در شــعر از همینجــا بــود .بعــد از آشــنا شــدن بــا بچههــای بلــخ
و تأســیس «حلق ـهی فرهنگــی زلــف یــار» باعــث شــد تــا از آنجــا
بــه بعــد شــعر کــم کــم بــرای مــن جــدی شــود.
صبــح کابــل :آیــا قالبــی کــه بــرای شــعر انتخــاب میشــود،
میتوانــد روی کیفیــت کاری کــه انجــام میدهیــم تأثیــر داشــته
باشــد؟
علیپــور :قالــب در واقعیـ ِ
ـت امــر ،بــه دو لحــاظ روی کیفیــت
کار تأثیــر دارد .از ایــن طریــق تأثیــر دارد کــه وقتــی مثــا
شــاعر تصمیــم میگیــرد در قالبــی شــعر بنویســد ،ایــن قالــب
چارچوبهــای خــاص خــودش را دارد ،بــه نحــوی کُدهــای
زبانــی و کُدهــای زیباییشناســانه را در داخــل خــودش دارد و
ایــن خــواه یــا ناخــواه ذهــن نویســنده را بــه یــک ســمت هدایــت
میکنــد؛ مثــا اگــر بخواهیــم در قالــب غــزل شــعر بنویســیم،
غــزل یــک رسی الزامــات خــودش را دارد کــه شــامل ،وزن ،قافیــه
و دیگــر مــواردی میشــود کــه غــزل درون خــودش دارد؛ اینهــا
در واقــع ذهــن نویســنده را بــه ســمت دنیــای غــزل میکشــاند.
ممکــن اســت شــا یــک مقــدار تــاش کنیــد تــا متفاوتتــر از
بقیــه بنویســید؛ امــا بــاز هــم ویژگیهــای مشــرکی در ایــن قالــب
نهفتــه اســت کــه شــا را در واقــع در یــک خانــواده قــرار میدهــد
بــا ســایر کســانی کــه در قالــب غــزل مینویســند .برعکــس وقتــی
شــا میرویــد قالبهــای آزاد را تجربــه میکنیــد ،ایــن قالبهــا
نیــز الزامــات خــاص خــودش را دارد ،کُدهــای زبانــی ،کُدهــای
زیباشناســانهی خــاص خــودش را دارد کــه بعــد شــا را در یــک
دســتهبندی دیگــر قــرار میدهــد ،ایــن از یــک لحــاظ تأثیرگــذار
اســت کــه در واقــع جهــت میدهــد شــاعر را ،بعــد نــه تنهــا شــاعر
را بــل خواننــده را نیــز ایــن قالبهــا جهــت میدهــد .وقتــی
خواننــده هــم دوبــاره مـیرود ســمت خوانــدن ایــن شــعر ،در واقــع
بــا قراردادهایــی کــه در ایــن قالبهــا پذیرفتــه شــده ،قراردادهــای
اســت حتــی ممکــن اســت خواننــده بــه صــورت مکتــوب نخوانــده
باشــد ایــن قراردادهــا را؛ ولــی در ذهــن و ضمیــر خــودش
دارد .ایــن قوانیــن در هنــگام خوانــدن شــعر فعــال میشــود و
خواننــده در واقــع در پرتــو همیــن الزامــات قالبهــا ایــن شــعر را
میفهمــد و درک میکنــد .اگــر مثــال بدهــم ،توقعــی کــه یــک
خواننــدهی فارســی زبــان از خوانــدن یــک قصیــده دارد بــا توقعــی
کــه از خوانــدن یــک غــزل دارد فــرق میکنــد .ایــن توقعــات از
خ شــعر فارســی
کجــا ایجــاد شــده اســت؟ ایــن توقعــات از تاریــ ِ
میآیــد .خواننــدهای کــه مــیرود بــه رساغ خوانــدن شــعر ،در
واقــع بــا پیشــینهی شــعر فارســی آشــنا اســت ،تجربههــای قبلــی و
شــاعران دیگــری کــه تجربههایــی در ایــن قالــب انجــام داده انــد،
خواننــده متــام ایــن تجربههــا را دارد در ذهــن و ضمیــر خــودش
و در واقــع بــا همیــن تجربههــا م ـیرود بــه رساغ خوانــدنِ شــعر و
آن تجربههــا ذهنیتــش را شــکل میدهــد .کســی کــه قصیــدهی
انــوری ،منوچهــری و فرخــی را خوانــده باشــد ،وقتــی بــا قصیــدهی
دیگــری رس میخــورد ،هــان توقعاتــی را دارد کــه بــا خوانــدان
اشــعار آن بزرگهــای ادبیــات ،در ذهنــش شــکل گرفتــه .بــه
نحــوی میشــود گفــت کــه قالــب یــک بخــش کار اســت؛ از ایــن
لحــاظ میشــود بگوییــم بلــه؛ بــه خاطــریکــه قالــب فُــرم ظاهــری
شــعر اســت کــه در واقــع عینیتریــن جنبــهی شــعر اســت کــه
دیــده میشــود .ممکــن اســت خوانندگانــی بــه رسا ِغ خوانــدن
ـب شــعر بــرود و خواننــدگان دیگــری رساغ نــوع قالب
یــک نــوع قالـ ِ
دیگــری؛ امــا ایــن یــک بخــش شــعر اســت .درونمایـهی شــعر کــه
جهــان درونــی شــعر اســت و در آنجاســت کــه نشــان میدهــد
شــاعر از چــه چیــزی حــرف میزنــد و چگونــه بیــان میکنــد
مطالــب خــودش را ،چــه جهــان ذهنــیای را خلــق میکنــد در
شــعر؛ بعــد مســائل خیلــی هســتهایتر و مرکزیتــر در شــعر
هســت؛ امــا قالــب شــعر هــم در کنــار ســایر مســائل شــعر یکــی از
جنبههــای مهــمِ شــعر اســت.
صبــح کابــل :چــرا قالبهایــی ماننــد غــزل و دوبیتــی بیشــر
میــان مــردم در حــوزهی ادبیــات افغانســتان طــرفدار دارد تــا
قالبهــای معــارص و نــو؟
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اشــاره :حکیــم علیپــور -زادهی ۱۳۶۶
خورشــیدی -شــاعر ،پژوهشگــر ادبــی
و عــکاس معــارص افغانســتانی ،زادهی
والیــت بلــخ اســت .علیپــور در ســال
 ۱۳۸۹از دانشــگاه بلــخ لیســانس زبــان و
هام همتا
ادبیــات فارســی گرفــت و در ســال ۱۳۹۶
کارشناســی ارشــد ادبیــات فارســی را در دانشــگاه شــهید
بهشــتی تهــران بــه پایــان رســاند .از علیپــور ،دو مجموعــه
شــعر بــه نامهــای «شــیطنت» و «مــن فقــط ســیاه نبــودم» بــه
نــر رســیده اســت .او در ســالهای اخیــر بــه هــر عکاســی
روی آورده و در ایــن زمینــه بیشــر فعالیــت دارد.

هــم وجــود نــدارد کــه تــا ابــد همیــن غــزل باشــد یــا قصیــده ،مــا
میتوانیــم خیلــی از قالبهــای تجربــه نشــدهی دیگــر را نیــز
تجربــه کنیــم.
صبــح کابــل :بعــد از تجربــهای کــه شــا در شــعر ســپیدا
داشــتید ،چقــدر خــود تــان را موفــق حــس کردیــد؟
علیپــور :حــس میکنــم بهــر بــوده .دلیلــش هــم ایــن بــوده
کــه شــاید تجربههایــی کــه در قالبهــای نــو شــده بــود ،بــه
نحــوی متفــاوت بــود از جهــان کالســیک .کاری کــه نیــا انجــام
داد ،فــروغ و شــاملو انجــام داد و بعدهــا همینطــور شــاعران
ج نــو ،حجــم و بســیاری از جریانهــای دیگــر کــه در متــام
مــو ِ
ایــن جریانهــا شــاعرانی هــم بودنــد کــه کارهــای درخــوری انجــام
دادنــد کــه افــق جدیــدی را ،هرچنــد خیلــی روشــن نبــود؛ امــا
بــاز کردنــد .اینهــا مــرا انگیــزه داد کــه مــن نیــز بــروم بــه ســمت
ایــن قالــب و بــا اســتفاده از ایــن پشــتوانهی اندکــی کــه در شــعر
فارســی ایجــاد شــد ،بــه مــن ایــن امــکان را فراهــم کــرد کــه حــرف
جدیدتــری بزنــم و بعضــی از شــیفت و بســتهای شــعرم را نــو
کنــم؛ امــا بــاز هــم میگویــم کــه اگــر بخواهیــم کار نــو انجــام
بدهیــم ،بــه ایــن راحتیهــا نیســت و شــعر فارســی دچــار یــک
بحــران اســت و هیــچ روزن ـهی مشــخصی وجــود نــدارد کــه بــرای
مــا نشــان بدهــد کــه شــعر مــا بــه کــدام ســمت در حرکــت اســت.
بــه ویــژه در افغانســتان مــا نــه تنهــا ایــنکــه نتوانســتیم یــک
روزن ـهی جدیــد بــاز کنیــم ،نتوانســتیم هــم بــا ســنت موجــود در
شــعر فارســی درســت برخــورد کنیــم و از آن بــه خوبــی اســتفاده
کنیــم و اســتفادهای هــم کــه مــا کردیــم ،جــز تکــرار مبتــذل از
ســنت و گذشــته نبــوده.
صبــح کابــل :تــا حــاال شــا دو مجموعــه شــعر بیــرون دادیــد،
یکــی «شــیطنت» و دیگــری «مــن فقــط ســیاه نبــودم» ،تاجایــی کــه
مــا در جریــان اســتیم ،شــا مجموع ـهی شــیطنت را کــه بیشــر
تجربههــای کالســیک تــان در آن بــود را منســوخ کردیــد ،دلیــل
ایــن کار تــان چــه بــوده؟
علیپــور :مــن میتوانــم ایــن حــرف را از طــرف خــودم
بگویــم ،نــه از طــرف خواننــده .ایــن مجموعــه چــاپ شــده و حــاال
در دســرس همــه قــرار دارد و دلیــل ایــن کــه مــن زیــاد بــه آن
مجموعــه عالقــه نــدارم ،ایــن اســت کــه بیشــر شــان تجربههــای
آغــازم در غــزل بــود؛ امــا ایــن بــه دلیــل قالبــش نبــوده کــه مــن
دیگــر دوســت نــدارم ســمت آن مجموعــه بــروم؛ چــون مــن هنــوز
هــم از غــزل خــوب لــذت میبــرم.
صبــح کابــل :از شــاعران افغانســتان کارهــای کیهــا را
بیشــر میپســندید؟ بهــر اســت اینطــور بپرســم کــه کیهــا را
واقعــا شــاعر میدانیــد؟
علیپــور :مــن زیــاد معتقــد بــه شــاعر واقعــی و غیرواقعــی
نیســتم؛ زیــرا چیــزی وقتــی بــه نــام شــعر تولیــد میشــود ،شــعر
اســت و کار بســیار ســختی اســت کــه مــا میــان شــاعر و ناشــاعر یــا
میــان شــعر و ناشــعر مــرز بکشــیم و فایــدهای هــم نــدارد ایــن کار؛
زیــرا خواننــدگان متفاوتــی بــا ذهــن و ضمیــر متفاوتــی از خوانــدن
یــک نــوع شــعر لــذت میبرنــد؛ امــا بنــا بــر هــان مؤلفههایــی
کــه وجــود دارد در ســنت شــعر ،مــا میتوانیــم بگوییــم کــه مثــا
ایــن مــن ،بهــرهی بیشــری بــرده اســت از شــعریت .در شــعر
افغانســتان مــن شــعر اکــر کســانی را میخوانــم و اگــر بخواهــم
بگویــم کــه از شــعر کــی لــذت میبــرم ،بایــد بگویــم کــه مــن بــا
خوانــدن شــعرهای رشیــف ســعیدی ،جــدا دچــار وجــد میشــوم
و از دیگــر شــاعران مــورد عالقــهام میتوانــم از الیــاس علــوی و
مجموعــهی گــرگ خیــال بافــش نــام بــرم ،از شــکریه عرفانــی،
محبوبــه ابراهیمــی ،وحیــد بکتــاش و در میــان غزلرسایــان
کســانی کــه خیلــی کارهــای شــان بــرای مــن خواندنــی بــوده:
عفیــف باخــری ،ســیدرضا محمــدی ،ابراهیــم امینــی و روحاالمین
امینــی ،کارهــای شــان واقعــا خواندنــی اســت.
صبــح کابــل :آیــا شــاعر بــودن خانــم تــان بــرای ادامــه دادن
تــان در شــعر نقشــی داشــته؟
علیپــور :درســت اســت کــه آدم انگیزههــای زیــادی دارد
بــرای نوشــن؛ امــا در ایــن رابطــه بایــد بگویــم کــه بلــی ،خامنــم
بســیار کمــک کــرده اســت در ایــن راه ،انگیــزه داده و یکــی از
خوانندههــای جــدیِ شــعر مــن بــوده.
صبــح کابــل :چــه چیــز باعــث شــد کــه شــا از غــزل وارد
قالبهــای آزاد شــوید و بعــد برویــد بــه ســمت عکاســی؟
علیپــور :حتــا مــن قبــل از اینکــه شــعر بنویســم ،در هــان
ســالهای آغــاز عکــس هــم میگرفتــم؛ امــا خیلــی جــدی نبــود
برایــم و بعدهــا جــدی شــد؛ امــا مــن عکاســی را هیـچگاه جاگزیــن
شــعر نخواهــم کــرد.
صبــح کابــل :فضــای نقد ادبــی را در افغانســتان اســلوبمندانه
میدانیــد؟
علیپــور :همیــن کــه مــا میگوییــم فضــای ادبیــات مــا دچــار
انحطــاط اســت ،یکــی از جنبههایــش همیــن نقــد اســت کــه دچار
بحــران اســت .بــه همیــن پیامنــه کــه مــا در تولیــد شــعر تــاش
کردیــم در نقــد ادبــی ،کاری نکردیــم .اصــا منیتوانیــم بگوییــم
کــه تجربــهی ناموفقــی در نقــد داشــتیم؛ زیــرا هیــچ تالشــی در
ایــن زمینــه نشــده اســت تــا حتــا هــان تجرب ـهی ناموفــق را بــه
وجــود بیــاورد .بعضــی از نوشــتههای کــه در مجــات و نرشیههــا
بــه چــاپ میرســد را منیتوانیــم بــه عنــوان نقــد جــدی بدانیــم،
فقــط اظهــا ِر نظرهــای بــوده کــه خــود شــاعران در مــورد اشــعار
دوســتان و رقیبــان خــود شــان داشــتند .مــا اگــر میخواهیــم
فردایــی در ادبیــات خــود مــان داشــته باشــیم ،راه فــردا از گذشــته
میگــذرد و مــا تــا بــا نــگاه منتقدان ـهی خــود بــا گذشــته تعییــنِ
تکلیــف نکنیــم ،بــه آینــده منیرســیم .مــن فکــر میکنــم میــدان
نقــد و پژوهــش ادبــی ،بیشــر از هــر جنبـهی دیگــری در ادبیــات،
میدانــش خالــی بــوده.
صبــح کابــل :بــه عنــوان کســی کــه یــک دهــه در حــوزهی
ادبیــات افغانســتان کار کردیــد ،آیــا بــه آینــدهی ادبیــات
افغانســتان امیــدوار اســتید؟
علیپــور :مــا بایــد نشــانههایی را ببینیــم ،تالشهــای را
ببینیــم و بعــد میتوانیــم امیــدوار باشــیم بــه آینــده .از آینــده
کســی منیتوانــد حــرف بزنــد و پیشبینــی کنــد؛ امــا بــا همیــن
رویکــرد و وضعیتــی کــه مــا داریــم و تالشــی هــم بــرای بیــرون
رفــن از ایــن وضعیــت انجــام منیدهیــم امیــدواریای بــه آینــده
منیمانــد.
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هامنطــور کــه میدانیــد در
دیابــت ،قنــد خــون شــا خیلــی باالتــر
از حــد معمــول میشــود .مقــدار زیــاد
گلوکــوز در خــون ،بســیار مــر اســت؛
امــا زمانــی کــه بــاردار اســتید ،افزایــش
گلوکــوز میتوانــد بــه جنیــن شــا نیــز

آســیب برســاند.
دیابــت بــارداری از اختــاالت مهــم دوران بــارداری
اســت کــه  2تــا  7درصــد زنــان بــاردار بــه آن مبتــا
میشــوند .برخــی افــراد تصــور میکننــد فقــط زنانــی کــه
پیــش از بــارداری بــه دیابــت مبتــا بــودهانــد ،در دوران
بــارداری ایــن بیــاری را تجربــه میکننــد ،در حالــی کــه
دیابــت حاملگــی نوعــی دیابــت اســت کــه ناگهــان در
دوران بــارداری بــروز میکنــد.
احتــال وقــوع دیابــت بــارداری در چــه زنانــی
بیشــر اســت؟
زنانــی کــه در بــارداری قبلــی خــود ،قنــد خــون بــاال
یــا نــوزاد بــا وزن بــاال داشــتهانــد ،ســابقهی مــرگ داخــل
رحمــی جنیــن بــدون علــت مشــخص و زنــان چــاق بــا
( )BMIبــاالی  ،30بیشــر در معــرض خطــر ابتــا بــه
دیابــت بــارداری قــرار دارنــد .عــاوه بــر ایــن ،زنانــی کــه
پــدر و مــادر مبتــا بــه دیابــت دارنــد نیــز در معــرض خطــر
اســتند.
ایــن افــراد چــه زمانــی بایــد آزمایــش دیابــت
بــارداری بدهنــد؟
اگــر قبــل از بــارداری مراجعــه کــرده باشــند ،قنــد
خــون آنهــا را کنــرل میکنیــم ،قنــد خــون بعــد از غــذا
و هموگلوبیــن ( )A1Cهــم بررســی میشــود؛ امــا اگــر در
زمــان بــارداری مراجعــه کننــد ،در ســه مــاه اول بــارداری
قنــد خــون آنهــا آزمایــش میشــود .در صورتــی کــه
نتیج ـهی ایــن آزمایشهــا طبیعــی بــود ،بــه خانــم بــاردار
توصیــه میکنیــم رژیــم غذایــی مناســبی داشــته باشــد.
در هفتــهی  24تــا  28بــارداری مجــددا هــم قنــد خــون
ناشــتا و هــم آزمایــش تحمــل گلوکــوز گرفتــه میشــود.
آیــا ممکــن اســت زن بــاردار ،هیــچ یــک از عالیــم خطــر
را نداشــته باشــد؛ امــا بــه دیابــت بــارداری مبتــا شــود؟
بلــه ،بــارداری خــود یــک عامــل خطــر بــرای بــروز
دیابــت اســت؛ بنــا بــر ایــن از زنانــی کــه هیــچ یــک از
عالیــم خطــر ابتــا بــه دیابــت بــارداری را نداشــته باشــند،
آزمایــش غربالگــری گرفتــه میشــود.
ایــن افــراد در هفتــهی  24تــا  28بــارداری بهــر
اســت از نظــر ابتــا بــه دیابــت بررســیشــوند .در ایــن
زمــان از مــادران بــاردار آزمایــش  50گــرام گلوکــوز گرفتــه
میشــود؛ بهگونـهای کــه  50گــرام گلوکــوز بــه آنهــا داده
و بعــد از یــک ســاعت میــزان قنــد خــون شــان بررســی
میشــود؛ اگــر بــاالی  130میلیگــرام در دســیلیتر
بــود ،الزم اســت آزمایــش تحمــل گلوکــوز بدهنــد.
دیابت بارداری میتواند ارثی باشد؟
در زنانــی کــه پــدر و مــادر شــان مبتــا بــه دیابــت نوع2
اســتند ،احتــال ابتــا بــه دیابــت بارداری بیشــر اســت.
دیابت بارداری چه تأثیری روی جنین و مادر دارد؟
تاثیــر دیابــت بــارداری بــا توجــه بــه میــزان بــاال بــودن
قنــد خــون ،باعــث افزایــش وزن و فشــار خــون در دوران
بــارداری میشــود .جنیــن ایــن زنــان خیلــی درشــت
اســت و احتــال ســختزایی و ســزارین در زنــان مبتــا بــه
دیابــت بــارداری بیشــر اســت .عــاوه بــر آن ،تأثیــر دیابــت
بــارداری بــر جنیــن شــامل آنومالــی جنیــن ،بیامریهــای
مــادرزادی ،بیــاری قلبــی و مــرگ داخــل رحمــی اســت.
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دیابت بارداری بعد از بارداری بهبود پیدا میکند؟

معمــوال در بیــش از  90درصــد مــوارد ،قنــد خــون بعــد
از بــارداری بــه حالــت طبیعــی برمیگــردد؛ ولــی احتــال
ابتــا بــه دیابــت نــوع  2در خانمهایــی کــه در دوران
بــارداری ،بــه دیابــت مبتــا شــوند ،در ســنین بــاالی 40
ســال وجــود دارد؛ بنــا بــر ایــن ،بایــد هــم روی کنــرل وزن
و هــم قنــد خــون دقــت داشــته باشــند.
مــادران بــاردار مبتــا بــه دیابــت بــارداری ،الزم
اســت چــه آزمایشهایــی دیگــری انجــام دهنــد؟
ایــن قضیــه دو حالــت دارد .گاهــی دیابــت بــارداری
بــرای اولیــن بــار تشــخیص داده میشــود .گاهــی
هــم خانــم بــاردار از قبــل بــه دیابــت مبتــا بــوده ،ولــی
تشــخیص داده نشــده اســت .اگــر بیــار از گــروه اول
باشــد ،عــوارض قلبی-عروقــی و کلیــوی و چشــمی دیابــت
در او دیــده منیشــود؛ بنــا بــر ایــن ،نیــازی نیســت در
ت نظــر باشــد؛ امــا در مــورد دســتهی دوم
ایــن زمینــه تح ـ 
چــون چنــد ســال مبتــا بــه دیابــت بــوده ولــی اطالعــی از
آن نداشــتهانــد ،عــوارض دیابــت ماننــد اشــکاالت عــروق
کرونــر ،بیامریهــای قلبــی و نوروپاتــی بیشــر اســت؛ بنــا
بــر ایــن قنــد خــون شــان بایــد بیشــر کنــرل شــود و از
افزایــش وزن پیشگیــری کننــد .همچنیــن زنــان چــاق در
دوران بــارداری قنــد خــون شــان بیشــر بایــد چــک شــود.
افــرادی کــه در دوران بــارداری بــه دیابــت مبتــا
میشــوند ،چــه اقداماتــی بایــد انجــام دهنــد؟
ایــن خانمهــا بایــد بــه دقــت قنــد خــون و رژیــم غذایــی
شــان را کنــرل کننــد .افزایــش وزن و فشــار خــون در
مبتالیــان بســیار اتفــاق میافتــد؛ بنــا بــر ایــن بایــد بــه
آنهــا توجــه شــود .پزشــک بــا دقــت رشــد طبیعــی جنیــن
را تحــت نظــر میگیــرد و اگــر قنــد خــون ناشــتای مــادر
نیــز بــاال باشــد و انســولین تزریــق کنــد ،در هفت ـهی 38
بــارداری یعنــی  2هفتــه زودتــر از موعــد ،بــارداری ختــم
میشــود.

اگر صلح بیاید میتوانیم بیشتر گوشت بخوریم
یــک بســته تخــمِ مــر ِغ جوشــانده
روی دســتش و یــک بســته رؤیــای
خــوردن گوشــت در رسش .گاهــی
پدیدههــای پیرامــونِ آدم بــه
انــدازهای دســتنیافتنی میشــوند
هام همتا
کــه بزرگتریــن رؤیــا ،خــوردنِ چنــد
تکــه گوشــت اســت .رســیدن بــه حــا ِل خــوش بــه هــان
میــزان کــه قشــنگ اســت در عیــن ســادگیاش چقــدر
دس ـتنیافتنی اســت .شــانهی تخــم مــرغ را بغــل کــرده کــه
جهــان بیشــر از ایــن کوچــک و غمگیــن نشــود تــا پــای
گرســنگی بــه شــکم خواهــر و بــرادرش نرســد.
پــلِ رسخ کــه محــل تجمــع بیشــر آدمهــای فرهنگــی
اســت و بیشــرین کافههــا و رســتورانتهای کابــل را
میتــوان اینجــا پیــدا کــرد ،گاهــی هامنقــدر بیرحــم
میشــود کــه رؤیــای خــوردنِ گوشــت بــرای یــک کــودک،
در شــلوغی کافههــا و در تجمــع آدمهــا در فروشــگاهها و
رســتورانتهای لوکــس بــه فراموشــی ســپرده میشــود.
گاهــی دســتی میکشــند بــه نشــانهی ترحــم ،گاهــی
نگاهــی میکننــد از رس دلســوزی.
حوالــی  9صبــح بــا بــرادر کوچکــش کــه او نیــز یــک بســته
تخــم مــر ِغ جوشــانده در دســت دارد ،در چهــاررا ِه پــل رسخ
پیدایــش کــردم .اســمش ســمیر اســت و  9ســال دارد .پنــج
نفــر در خانــوادهی شــان زندگــی میکننــد .ســه نفــر از
اعضــای فامیــل شــان کار میکننــد .پــدرش ،ســمیر و بــرادر
کوچکــش .هــر ســه تخــم مــرغ میفروشــند .ایــن خانــوادهی
پنجنفــری کــه دو بــرادر ،یــک خواهــر و پــدر و مــادر اعضــای
آن را تشــکیل میدهــد ،ســاکنِ قلعــهی وزیــ ِر کابــل انــد.
ســمیر صنــف دوم مکتــب اســت.
یــک بســته تخــمِ مــرغ در دســتش ،در رسمــای ســوزان
و هــوای بــه شــدت آلــودهی کابــل کــه هفت ـهی قبــل جــان
 17تــن را گرفــت ،بــا بــراد ِر کوچکتــر از خــودش کنــار
جــاده ایســتاده اســت .مــا حــرف میزنیــم و بــراد ِر کوچــک
ســمیر بــه مــا نــگاه میکنــد .ســمیر میگویــد از طالبــان
خوشــم منیآیــد؛ چــون جنــگ میکننــد .اینجــا کمــی
توقــف میکنــد و بــه بــرادرش نگاهــی میانــدازد ،شــاید
ِ
نبــض
فکــر میکنــد اگــر یــک روز در شــلوغی ،بــا انفجــار
یــک مبــب ،او را از دســت بدهــد چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد؟
نگاهــش را از او مـیدزدد و دوبــاره بــه مــن زُل میزنــد« :اگــر
طالبــا بیایــه ،جنــگ میشــه و مــا دیگــه منیتانیــم کار کنیــم.
روزانــه یــک شــانه تخــمِ مــرغ میتانــم بفروشــم .پولــش 250
افغانــی میشــه».
نگاههــای ســمیر نگرانتــر میشــود و هــر لحظــه بــه
بــراد ِر کوچکــش نگاهــی میانــدازد کــه مطمــن شــود
کنــارش ایســتاده« .پــدرم میگــه از همینجــا دورتــر نریــن؛
چــون میترســه کــه جنــگ شــوه».
ســمیر ،همیشــه در محوط ـهی پــلِ رسخ اســت؛ نگاهــی
بــه دورتــر از آنجــا میانــدازد و میگویــد کــه منیدانــم آن
طرفهــا چــه شــکلی اســت ،نرفتـهام تــا حــاال .کمــی جلوتــر
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از پــل رسخ برایــش دس ـتنیافتنی اســت.
بــه مــادر ســمیر فکــر میکنــم کــه هــر صبــح وقتــی
ســمیر از خانــه بیــرون میشــود ،چقــدر نگــران اســت؛ او
کــه میدانــد آن دورترهــا جنــگ اســت ،او کــه میدانــد
آن دورترهــا هــر لحظــه انتظــا ِر انفجــا ِر یــک مبــب در بطــن
زندگــیِ روزمــرهی مــردم وجــود دارد ،او کــه اجــازه منیدهــد
ســمیر بــه دورترهــا بــرود .ســمیر میخنــدد و آن کــه
میخنــدد هنــوز خــر هولنــاک را از آن دورترهــا نشــنیده
اســت.

حوالی  9صبح با برادر کوچکش که او
نیز یک بسته تخم مرغِ جوشانده در دست
دارد ،در چهاررا ِه پل رسخ پیدایش کردم.
اسمش سمیر است و  9سال دارد .پنج نفر
در خانوادهی شان زندگی میکنند .سه نفر
از اعضای فامیل شان کار میکنند .پدرش،
سمیر و برادر کوچکش .هر سه تخم مرغ
میفروشند .این خانوادهی پنجنفری که دو
برادر ،یک خواهر و پدر و مادر اعضای آن را
تشکیل میدهد ،ساکنِ قلعهی وزی ِر کابل اند.
سمیر صنف دوم مکتب است.
ســمیر بــا بــرادرش فقــط یــک ســال تفــاوت ســنی دارنــد؛
احمدضیــا هشــت ســالش اســت و او نیــز صنــف دوم اســت؛
امــا ســمیر همچــون ســپری همــواره ضیــا را در جادههــای

شــلو ِغ پــل رسخ پوشــش میدهــد.
«منیشــه مــه و ضیــا بــا هــم بــازی کنیــم ،ش ـبها بعــد از
ای کــه تخــم مرغهــا را فروختیــم ،بــه خانــه کــه میرویــم
بســیار خســته اســتیم ،غــذا میخوریــم و میخوابیــم.
دیشــب مــادرم لوبیــا پختــه بــود».
میپرســم ســمیر غــذای دلخــواهات چیســت؟
«هممممــم ...گوشــت»
اگــر صلــح و آرامــی باشــد و پــدرت نیــز کار بهــری داشــته
باشــد ،فکــر میکنــی چــه اتفاقــی میافتــد؟ بســتهی تخــم
مــرغ را کمــی جابهجــا میکنــد روی دســتهایش ،بــه
بــرادرش ضیــا نــگاه میکنــد و بعــد بــه مــن« :اگــر صلــح و
آرامــی باشــد ،میتوانیــم بیشــر گوشــت بخوریــم .مثــل حــاال
نخــاد بــود کــه تنهــا ش ـبهایی کــه مهــان میآیــد مــادرم
گوشــت پختــه کنــد».
زمــان بــرای لحظ ـهای متوقــف میشــود و صــدای ســمیر
از متــام مویرگهــای پــل رسخ عبــور میکنــد« .اگــر صلــح
و آرامــی باشــد میتوانیــم بیشتــر گوشــت بخوریــم» ایــن
جملــه آنقــدر ســنگین اســت کــه متــام قصابیهــای کابــل را
تــکان میدهــد .پشــت ایــن جملــه یــک دنیــا حــرف اســت.
فقــر ،جنــگ ،ناامنــی و آرزوهــای دسـتنیافتنیِ یــک کــودک
کــه فقــط دوســت دارد بیشــر گوشــت بخــورد.
طالبــان بــا مــا چــه کردنــد؟ چــه میکننــد؟ جنــگ بــا
مــا چــه کــرده اســت؟ صلــح هامنقــدر قشــنگ و ســاده و
هامنقــدر دســتنیافتنی ،کــه در بیشــر خــوردنِ گوشــت
خالصــه میشــود.
بــه حرفهایــش ادامــه میدهــد« :خــب ،مــادرم خیلــی
د فکــر ای نیســت کــه مــه چــه دوســت دارم بــرای خــوردن تــا
پختــه بکنــد ،هــر قــدر کــه کار کردیــم و توانســتیم ســودا بــه
خانــه بربیــم ،مــادرم همــو ره پختــه میکنــد؛ امــا مــه دوســت
دارم گوشــت بخــورم».
صلحــی کــه ســمیر دوســت دارد ،صلحــی اســت کــه در
آن بتوانــد بیشــر گوشــت بخــورد ،بــا بــرادرش بــازی کنــد
و مجبــور نباشــد کار کنــد .صلحــی کــه ســمیر دوســت
دارد ،دســتنیافتنی اســت برایــش .ســمیر متــام روز آروزی
خــوردنِ گوشــت را در رسش میپرورانــد و کمــی دورتــر از
ســمیر ،آنهایــی کــه خــود شــان را منایندههــای ســمیر
میداننــد و پشــت میزهــای گفتوگــو در مــورد صلــح
بــا طالبــان حــرف میزننــد ،کیلــو کیلــو گوشــت را در
ســطلهای زبالــه میاندازنــد.
ســمیر در آخــر از مــن میپرســد ،هــر کــدام مــا در آســان
یــک ســتاره داریــم نــه ،کــه وقتــی بــه مشــکل برمیخوریــم
بــه مــا کمــک میکنــد؟ منیدانــم ایــن حــرف را چــه کســی
بــرای او گفتــه اســت؛ امــا مــرا یــاد ایــن حــرف میانــدازد:
«در ایــن جهــان چیزهایــی کــه منیتوانــد بــه هیچکــس
تعلــق داشــته باشــد را عادالنــه تقســیم میکننــد».
میترســیدم بــه حرفهایــش ادامــه بدهــد و بگویــد پــس
ســتارهی مــن کجاســت؟ چــرا وقتــی هـ ِ
ـوس خــوردن گوشــت
را میکنــم و در خانــه لوبیــا میپزنــد ،بــه کمکــم منیآیــد؟
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جنگ و نفرت همیشه در هالهای از تقدس جا میگیرند
میآکیل از رسنوشت لبنان و
مردم خاورمیانه یاد کرد .او گفت:
خشونت اوج میگیرد برای این
که عدالت تأمین شود .هر کسی
عزیز رویش
میگوید که مورد بیعدالتی واقع
شده است و به همین دلیل با خشونت بیشرت وارد
عمل میشود تا این بیعدالتی را جربان کند.
میگویند گذشته را فراموش کنیم و دور یک میز
با هم جمع شویم .حرف درستی است؛ اما من از
سن نه-دهسالگی با فضای خشونت و مببارد رشد
کردهام .این خشونت و مببارد برای من به بهای
قربانی شدن نزدیکانی از خانواده و عزیزترین کسانم
متام شده است .من میتوانم همه چیز را فراموش
کنم؛ اما آیا آن زخمهایی که روانم را آزرده کرده اند
با فراموشکاری من ترمیم میشوند؟ از جانب دیگر
من منیتوانم به بهانهی این عدالت ،این چرخهی
بیعدالتی را دوام دهم و بخواهم که یکی پی دیگر
افرادی بیایند و مورد انتقامجویی و مجازات قرار
بگیرند .از این مرحله چگونه میتوان عبور کرد؟
ماروین نکتهی عمیق دیگری را مطرح کرد :چگونه
میتوان از تاریخ با توصیهی فراموشکردن همهچیز
فاصله گرفت؟ مگر ممکن است تاریخ به فراموشی
سپرده شود؟ او ،استدالل کرد که تاریخ چیزی جز
زمانی فرو رفته در هستی و وجود فعلی من نیست.
چگونه میتوانم با یک توصیه یا حکم ساده از این
هستی و وجود خود فاصله بگیرم؟
برگ ،سخنان کوتاهی گفت و از همه خواست تا
جلسهی بعدی که او همهی این نکتهها را یادداشت
کرده و برای بحث آماده میکند ،در مورد نکتههایی
که توسط همراهان مطرح شد ،فکر کنند.
او گفت :عشق و نفرت همواره کس دیگری را در
ورای شخصیت و ذهن آدمی پرورش میدهند .این
هامن ِ
کس دیگر است که به جای خود ما عمل

میکند .کنرتل یافنت بر این کس دیگر کار آسانی
نیست و گاهی فکر میکنیم این کس ،آشناتر و
خودیتر از خود ما با ما است .او آنچه را من به
عنوان «سایه»ای یاد کردم که در عقب افراد و گروهها
پنهان میشود ،دارای هویت مستقلی تعریف کرد که
در جریان زمان همپا با خود ما رشد میکند و بزرگ
میشود .او گفت :کسانی که دورههایی را در جنگ و
خشونت و نفرتهای نژادی و مذهبی و ایدئولوژیک
به رس برده اند ،از این سایه بیشرت میترسند.
برگ گفت :جنگ و نفرت همیشه در هالهای از
تقدس جا میگیرند .هیچگاه جنگ و نفرت در حد
غیرقابل کنرتل منیرسد؛ مگر این که هالهی تقدس
بر روی آن بیشرت کشیده شود .در ابتدا شاید کسانی
باشند که این هاله را برای مقاصدی میکشند؛ اما
روان آدمی در این مرحله باقی منیماند و به زودی
این هاله را همچون جوهرهای مقدس نگاه میکند که
هرگونه شک و تردید در مورد آن را مساوی با کفر و
گناه میشامرد .کسی به برتری نژادی باور میکند.
ابتدای باور او خطرناک نیست .تنها یک ذهنیت است
که بر پایهی برخی تصورات اولیه بنا شده است؛ اما در
جریان زمان ،بدون این که خود بداند ،به مقدس بودن
پوشهی نژادی خود باورمند میشود و حتا منیبیند
که جفاها و خطاهای بزرگی در پوشهی این قداست و
برتری نژادی مرتکب میشود .او مثال نازیهای آملان
را در این مورد برجستهتر از همه قلمداد کرد.
برگ گفت :تبعیض را هم میدانیم که چیست.
تبعیض نیز از همین هالهی خودبرتربینی مقدس
بیرون میشود .مردان در جریان یک تاریخ طوالنی
بر زنان تبعیض روا میداشتند و حتا حاال در بسیاری
از جوامع به شدت زنان را عقب میرانند .در عقب
این تبعیض هامن هالهی مقدس خودبرتربینی مذکر
وجود دارد .فرق منیکند که گاهی شام توجیه آن
را از دین و مذهب بگیرید و گاهی از ویژگیهای

فزیولوژیک زنان و یا خصوصیتهایی که در سنتها
و فرهنگ خویش دارید .مهم این است که به خود
حق میدهید که این تبعیض را روا دارید.
برگ گفت :روان آدمی در پیچیدهساخنت هر امری
به شکل معجزهآسا عمل میکند .شاید نباید اجازه
دهید که هیچ امری روانی از کنرتل بیرون شود .اگر
کنرتل خویش را بر امری از دست دادید ،بار دیگر
برای تان مشکل میشود که حتا راهی برای نجات از
آن پیدا کنید .او خطاب به من گفت :سایههایی که
شام را در روابط اجتامعی تان اذیت میکند ،برای
مدتی زیاد چالش عمدهی کار و رهربی تان در روابط
جامعه خواهد بود .شام منیتوانید به مردم حکم کنید
که از نفرت و سایههایی که همچون اشباح در عقب
ذهن و روان شان پنهان شده است ،فاصله بگیرند؛ اما
نباید اجازه دهید که این سایهها شام را در گرو خویش
داشته باشد .برگ نکتهی ظریفی را اشاره کرد :رهربی
کردن مردم در دورههای پس از جنگ و خشونتهای
مداوم ،فوقالعاده دشوار و حساس است .کسانی که
بدون درک و شناخت بر رهربی مردم در دوران پس از
جنگ قرار میگیرند ،با هر اقدام و هر عمل خود ،مردم
را بیشرت به قهقرا میکشانند.
دیوید برگ گفت :اینها تنها اشارههایی به اصل
بحث اند که در جلسهی آینده باید روی آنها مترکزی
بیشرت صورت بگیرد .گفت :در همچون موارد خوب
است که یک بار از خود فاصله بگیرید و تالش کنید
خود را برای خود تان تعریف کنید؛ کی استید ،چه
میخواهید ،رشایط و زمینههایی که در آن قرار دارید
چیست ،و  ...آنگاه تالش کنید که دیگران را نیز
در موقعیتی که خود قرار دارید به عنوان اجزایی
از جامع ه و گروهی که با همدیگر ناگزیر در ارتباط
و تعامل قرار دارید ،تعریف کنید .به این ترتیب،
روزنهای پیدا میکنید که گامهای تان آرام آرام به
سوی حل برخی معضالت روانی برداشته شود.

زملی خلیلزاد وارد دوحه شد؛
گفتوگوهای صلح تاکنون آغاز نشده است
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مســؤوالن وزارت دولــت در امــور شــهدا و معلولیــن
و شــهرداری کابــل میگوینــد کــه بــا اجرایــی شــدن
طــرح تنظیــم دســت فروشــان ،بیــش از  ۲۱هــزار
خانــوادهی شــهدا و معلولیــن در رسارس افغانســتان
صاحــب کار میشــوند.
جمیلــه نورســتانی ،معــاون امــور تخنیکــی وزارت
دولــت در امــور شــهدا و معلولیــن ،پیــش از چاشــت روز
دوشــنبه ( ۱۶جــدی) در یــک نشســت خــری ،گفــت
کــه در رسارس افغانســتان حــدود  ۳۰۰هــزار خانــوادهی
شــهدا و معلولیــن وجــود دارد کــه بــا اجرایــی ایــن طــرح
بــرای اعضــای بیــش از  ۲۱هــزار خانــواده ،زمینـهی کار
فراهــم میشــود.
گفتنــی اســت کــه در ایــن نشســت تفاهمنامــهای
میــان شــهرداری کابــل و وزارت دولــت در امــور شــهدا
و معلولیــن ،بــه امضــا رســید کــه بــر اســاس آن،
خانــوادهی شــهدا در بخشهــای مختلــف در کار
جــذب میشــوند.
بانــو نورســتانی ،هــدف امضــای ایــن تفاهنامــه را
تطبیــق طــرح دستفروشــان در خصــوص خانــوادهی
شــهدا و افــراد دارای معلولیــت و فراهمســازی

زمینههــای کاری بــرای آنــان در بخشهــای مختلــف
خوانــد.
او افــزود کــه بــا تطبیــق ایــن طــرح ،بیســت درصــد
غرفههــا در نواحــی مختلــف شــهر کابــل بــه خانــوادهی
شــهدا و افــراد دارای معلولیــت اختصــاص داده
میشــود.
از ســویی هــم ،محمــد فاضــل رشیفــی ،معــاون
امــور اجتامعــی و کلتــوری شــهرداری کابــل ،گفــت
کــه تطبیــق طــرح تنظیــم دستفروشــان بــر عــاوهی
ایجــاد زمین ـهی کاری بــرای افــراد دارای معلولیــت ،در
کاهــش ترافیــک شــهری نیــز نقــش خواهــد داشــت.
بــه گفتــهی مســؤوالن ،تفاهمنامــهی همــکاری
میــان وزارت دولــت در امــور شــهدا و معلولیــن و
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
دولــت در امــور شــهدا و معلولیــن و وزارت مخابــرات و
تکنالــوژی معلوماتــی ،تفاهمنامــهای را امضــا کردنــد
کــه بــر اســاس آن ،رونــد پرداخــت حقــوق معلولیــن و
خانــوادهی شــهدا ،الکرتونیکــی خواهــد شــد.
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رسپرســت وزارت معــارف ،میگویــد کــه بــه منظــور ایجــاد
اصالحــات دانشآموزمحــور در ســاختار و وظایــف ایــن وزارت،
مــدل اصالحــات کشــورهای پســاجنگ پیشــنهاد شــده و بــرای
آن ،پنــج قلمــرو تعییــن شــده اســت.
میرویــس بلخــی ،روز دوشــنبه ( 16جــدی) در ســمپوزیم
ملــی اصالحــات معــارف ،گفــت کــه در آغــاز کا ِر ایــن وزارت،
بــا بررســیها و ارزیابیهایــی کــه صــورت گرفــت ،بــه ســه
مأموریــت در راســتای کاری اولویــت داده شــد.
او افــزود« :مأموریــت اول ،تبدیــل کــردن وزارت معــارف
بــه یــک وزارت ســامل و غیرسیاســی بــود کــه تــا حــدی دســت
یافتــهایــم؛ امــا مســیر طوالنــی اســت و تالشهــای مــا ادامــه
دارد .مأموریــت دوم نیــز تکمیــل ســند راهــردی و نقشــهی
راههــای اصالحــی در وزارت معــارف اســت کــه بــا توجــه بــه
وســعت و گســردگی آن ،منیتــوان بــدون همــکاری ســایر
نهادهــا بــه طــرح و تطبیــق ایــن ســند دســت یافــت».
بــه گفت ـهی آقــای بلخــی ،مأموریــت ســوم ،تطبیــق عملــی
ســند راهــردی و نقشــهی راه ســمپوزیم ،در قلمروهــای
مختلــف وزارت معــارف بــه شــمول اصالحــات و راهکارهــای
مدیریتــی ،نصــاب قابلیتمحــور ،وظایــف و ســاختار خواهــد
بــود.
او عــاوه کــرد کــه در حــال حــارض ،وزارت معــارف در
مرحلــهی پایانــی مأموریــت دوم خــود قــرار دارد و ایــن
ســمپوزیم ،نقطــهی عطفــی در انکشــاف نظــام آموزشــی
خواهــد بــود.
رسپرســت وزارت معــارف ،گفــت کــه بــرای تکمیــل ســند
راهــردی و نقشــهی راههــای اصالحــی در وزارت معــارف،
دو مــدل مــورد بررســی قــرار گفتــه اســت« .اول ،مــدل
طبیعــی و تدریجــی اســت کــه تطبیــق آن تنهــا در کشــورهای
توســعهیافتهی جهــان امکانپذیــر اســت .مــدل دوم هــم،
مــدل کشــورهای پســاجنگ اســت».
او افــزود کــه در افغانســتان ،زیربناهــا آســیب دیــده و
چالشهــای بســیار جــدیای وجــود دارد ،از همیــنرو ،بــا
پیــاده کــردن مــدل اصالحــی کشــورهای پســاجنگ ،کار بایــد
بــ ه گونــهی بنیادیــن آغــاز شــود.
آقــای بلخــی گفــت« :بــر اســاس ایــن مــدل ،بایــد
اصالحــات و بازنگــری بــه میــان آیــد ،مطالعــه و آسیبشناســی
میکنیــم ،از طــرف دیگــر مســیر انکشــاف و توســعه بــرای
رســیدن بــه یــک نظــام مؤثــر و مــدرن را در نظــر میگیریــم».

او ادامــه داد کــه بــرای مــدل کشــورهای پســاجنگ ،وزارت
معــارف پنــج قلمــرو تعییــن کــرده اســت .بــه گفتــهی او،
«قلمــرو اول نهادهــای آموزشــی اســت؛ وزارت معــارف ،بایــد
در خدمــت مکتــب و نهادهــای آموزشــی باشــد .قلمــرو دوم
ســاختار وزارت معــارف اســت و مــا بایــد بــا نــگاه اصالحــی،
بــه تبــع از مــدل هــرم معکــوس ،متــام صالحیتهــا 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
کــه بایــد قابلیتمحــور شــود .قلمــرو پنجــم نیــز اســتفادهی
حداکــری از تکنالــوژی اســت و بایــد سیســتم آموزشــی را بــر
اســاس تکنالــوژی و فنــاوری روز ،آمــاده کنیــم».
در همیــن حــال ،محمــد فهیــم هاشــمی ،رسپرســت وزارت
مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتــی ،در ایــن ســمپوزیم گفــت
کــه قــرار اســت بــه زودی ،حــدود یــک هــزار بــاب مکتــب ،بــه
انرتنــت وصــل شــود.
ســمپوزیم ملــی اصالحــات معــارف ،بــا حضــور مناینـدگان
ارشــد شــاری از وزارتهــا ،ادارههــای دولتــی ،جامعــهی
مدنــی ،متخصصــان آمــوزش و پــرورش ،شــوراهای مکاتــب،
علــای دینــی ،مدیــران و آمــوزگاران مکاتــب ،دانشآمــوزان
نخبــه و والدیــن ،برگــزار شــده و قــرار اســت بــرای ســه روز
ادامــه یابــد.
شناســایی و بازتعریــف وظایــف اساســی وزارت معــارف،
تعریــف وظایــف مدیریتــی در ســطح مکتــب ،ولســوالی،
والیــت و ادارههــای مرکــزی ،تفویــض صالحیــت از مرکــز
بــه والیتهــا ،تعییــن وظایــف رهــری ،پالیســی و نظارتــی
وزارت معــارف ،ترســیم ســاختار تشــکیالتی وزارت معــارف از
مرکــز تــا مکتــب ،جایــگاه تعلیــات اســامی ،ســوادآموزی و
آمــوزش آمــوزگاران ،ارتقــای آموزشهــای آمــوزگاران و برخــی
موضوعــات دیگــر ،از مــواردی اســت کــه در ایــن ســمپوزیم،
مــورد بحــث قــرار خواهــد گرفــت.
وزارت معــارف ،تأکیــد کــرده اســت کــه در ایــن ســمپوزیم،
دیدگاههــا و نظــرات متــام اشــراککنندگان از ســوی
کارگروههــا جمــعآوری شــده و در پرتــو آن ،روی تغییــر
ســاختار و وظایــف معــارف ،تصمیــم گرفتــه خواهــد شــد.
ایــن وزارت ،تأکیــد کــرده اســت کــه بــه اصــاح نظــام
آموزشــی مبتنــی بــر نیــاز بــازار متعهــد بــوده و در ایــن راســتا،
اقدامــات عملــی خــود را در ایــن ســمپوزیم همگانــی میکنــد.

سال اول

پیشنهاد مدل کشورهای پساجنگ
برای اصالح نظام معارف

مناینــدهی ویــژهی وزارت خارجــهی ایــاالت متحــدهی
امریــکا در امــور صلــح افغانســتان ،بــه منظــور ادامــهی
گفتوگوهــای صلــح ،بــه دوحــه ،پایتخــت قطــر رفتــه اســت.
ذبیحاللــه مجاهــد ،ســخنگوی گــروه طالبــان ،بــه
روزنامــهی صبــح کابــل ،میگویــد کــه آقــای خلیــلزاد ،وارد
دوحــه شــده ،امــا گفتوگوهــای صلــح تــا کنــون آغــاز نشــده
اســت.
بــا ایــن حــال ،یــک مقــام ارشــد طالبــان ،در گفتوگــو
بــا بیبیســی ،تأییــد کــرده کــه زملــی خلیــلزاد در ســفر
بــه دوحــه ،بــا مــا بــرادر ،معــاون ایــن گــروه و رییــس دفــر
سیاســی قطــر ،دیــدار کــرده اســت.
بــه گفتــهی ایــن فــرد ،مناینــدگان طالبــان بــرای آغــاز
گفتوگوهــا« ،منتظــر هدایــت نهایــی رهــری» ایــن گــروه
اســتند.
دور دهــم گفتوگوهــای صلــح میــان زملــی خلیــلزاد و
مناینــدگان طالبــان ،در شــانزدهم مــاه قــوس آغــاز شــد و پــس
از یــک هفتــه توقــف یافــت.
آقــای خلیــلزاد ،در دور دهــم گفتوگوهــای صلــح بــا
مناینــدگان طالبــان ،توقــف ایجــاد کــرده و گفتــه بــود کــه ایــن
وقفــه ،فرصــت کوتاهــی اســت تــا رهــری طالبــان ،در مــورد
آتشبــس و گفتوگوهــای بیناالفغانــی ،بــا هــم مشــوره کننــد.
برقــراری آتشبــس و کاهــش خشــونتها ،از رشایــط اصلــی
ایــاالت متحــدهی امریــکا ،بــرای ادامـهی گفتوگوهــای صلــح
است.

حــدود دو هفتــه پیــش ،خربگــزاری اسوشــیتدپرس ،گزارش
داده بــود کــه اعضــای هیــأت مذاکرهکننــدهی طالبــان ،بــرای
یــک هفتــه بــا شــورای رهــری ایــن گــروه مشــوره کــرده انــد .بر
اســاس گــزارش ایــن رســانه ،رهــری طالبــان ،روی آتشبــس
یکهفت ـهای بــه توافــق رســیده انــد.
امــا گــروه طالبــان ،هــر نــوع توافــق روی برقــراری آتشبــس
کوتاهمــدت را رد کــرده اســت .ایــن گــروه گفتــه اســت کــه
ایــاالت متحــدهی امریــکا ،خواســتار کاهــش خشــونتها در
افغانســتان شــده و مشــورههای آنــان تنهــا در محــور همیــن
موضــوع میچرخــد.
بــا ایــن حــال ،وحیــد عمــر ،مشــاور ارشــد ریاسـتجمهوری
افغانســتان در امــور روابــط عامــه و اســراتژیک ،بــه تازگــی
گفتــه اســت کــه پــس از توافــق میــان امریــکا و طالبــان و
اعــام آتشبــس از ســوی ایــن گــروه ،حکومــت افغانســتان
هیأتــی را بــرای مذاکــره بــا طالبــان ،میفرســتد.
آقــای عمــر ،تأکیــد کــرده کــه آتشبــس ،پیــشرشط
اساســی آغــاز گفتوگوهــای بیناالفغانــی اســت و برقــراری
آن بــه گــروه طالبــان بســتگی دارد.
ایــن در حالــی اســت کــه حــدود یــک مــاه پیــش ،ســهیل
شــاهین ،ســخنگوی دفــر سیاســی طالبــان در قطــر،
گفتــه بــود کــه آتشبــس بــا دولــت افغانســتان ،زمانــی برقــرار
میشــود کــه گفتوگوهــای بیناالفغانــی برگــزار و توافقــی
نیــز بــه دســت آیــد .او افــزوده بــود کــه تــا آن زمــان ،آتشبــس
تنهــا بــا امریــکا برقــرار خواهــد شــد.
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قــادر فــرخ ،هرنپیشــهی مشــهور کشــور ،یکشنبهشــب
( ۱۵جــدی) بــه دلیــل بیــاری قلبــی در ســن ۷۳ســالگی در
بیامرســتانی در ترکیــه درگذشــت .نزدیــکان آقــای فــرخ ،گفتــه اند
کــه او ،از دیــر زمانــی بــه اینســو ،از بیــاری قلبــی رنــج میبــرد.
آقــای فــرخ ،نخســتین بــار در ســن هفتســالگی بــا بــازی
در منایشنامــهی انفوالنــزای عشــق از نوشــتههای اســتاد
یوســف کهــزاد ،پــا بــه دنیــای هــر تئاتــر گذاشــت.
قــادر فــرخ ،در بیــش از  ۳۰فیلـم هــری و شــار زیــادی از
منایشنامههــای تیاتــر ،نقــش بــازی کــرده و از ایــن میــان،
حامســهی عشــق ،دخــری بــا پیراهــن ســپید ،شکســت
محــارصه ،پرندههــای مهاجــر ،رد پــا ،گامشــته ،چشــمهای
رسگــردان و فیلــم بلنــد داســتانی بهیجــه از بهرتیــن
فیلمهایــی اســت کــه در آن هرنمنایــی کــرده اســت.
او ،بــر عــاوهی بــازی در فیلمهــا ،در چندیــن فیلــم

مشــرک خارجــی و داخلــی چــون فیلمهــای تابســتان داغ
کابــل ،مالقــات بــا مــردان برجســته ،ســوارکاران ،کاغذپــران
بــاز و نیلوفــر در بــاران نیــز نقــش بــازی کــرده بــود.
آقــای فــرخ ،دههــا درامــه و تئاتــر را نوشــته و بــازی کــرده
بــود کــه از جملــهی آن میتــوان از منایشنامههایــی چــون
اثــر ویلیــام شکســپیر ،در نقــش اتللــو ،اثــر مولیــر ،در نقــش
ژیــران پیــر ،در قوطــی نقــرهای اثــر بــن جانســون ،در نقــش
رییــس و در قاعــده و اســتثنا ،اثــر برتولــت برشــت ،در نقــش
ســارق یــاد کــرد.
در جریــان یــک هفت ـهی اخیــر ،ایــن دومیــن هرنپیش ـهی
افغانســتان اســت کــه در نتیجــهی حملــهی قبلــی جــان
داده اســت .پیــش از ایــن آصــف جاللــی ،کمیدیــن مشــهور
افغانســتان ،نیــز در نخســتین روز ســال جــاری میــادی در
نتیجــهی حملــهی قبلــی بــه عمــر ۵۳ســالگی درگذشــت.

اشتراک در روزنـامـه

برای دفترها و سازمانها

برای دانشجویان و خانوادهها

شش ماه 4500 :افغانی
یک سال 8000 :افغانی

شش ماه 2500 :افغانی
یک سال 4500 :افغانی

برای دفترها و سازمانهای بینالمللی

شش ماه$ 175 :
یک سال$ 300 :

www.subhekabul.com

قادر فرخ درگذشت

بــه دنبــال افزایــش جرایــم جنایــی و ناامنیهــا در شــهر
کابــل ،رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی ،خواســتار
توجــه نهادهــای امنیتــی بــه نگرانیهــای امنیتــی باشــندگان
ایــن شــهر شــد.
عبداللــه عبداللــه ،روز دوشــنبه ( 16جــدی) در نشســت
شــورای وزیــران ،گفــت« :اهالــی کابــل در ایــن اواخــر
تشــویشهای امنیتــی دارنــد و توجــه نهادهــای امنیتــی را در
ایــن زمینــه میخواهیــم».
ایــن در حالــی اســت کــه در جریــان چنــد هفتــهی
گذشــته ،آمــار جرایــم جنایــی ،دزدیهــای مســلحانه و
قتلهــای هدفمنــد در شــهر کابــل ،افزایــش بیپیشــینهای
داشــته اســت .باشــندگان کابــل ،بــه خاطــر موجودیــت و
فعالیــت شــبکههای جرمــی ،بــه ویــژه شــبکههای رسقــت ،بــا
مشــکالت فراوانــی مواجــه انــد.
در تازهتریــن مــورد ،دزدان مســلح ،حوالــی ســاعت 08:30
شنبهشــب (۱۴جــدی) دانشجویــی بــه نــام علیســینا را در
مربوطــات حــوزهی ســیزدهم امنیتــی در غــرب کابــل ،به رضب
چاقــو کشــتند .علیســینا ،دانشجــوی دانشــگاه امریکایــی
و فارغالتحصیــل دانشــکدهی ژورنالیــزم دانشــگاه کابــل بــود.
ایــن رویــداد ،بــا واکنــش گســردهی کاربــران شــبکههای
مجــازی روب ـهرو شــد و همــه ،پولیــس کابــل را بــه ک ـمکاری در
راســتای تأمیــن امنیــت باشــندگان ایــن والیــت ،متهــم کردنــد.
هرچنــد وزارت داخلــه گفتــه اســت کــه تحقیقــات بــه
منظــور بازداشــت عامــان ایــن رویــداد ،ادامــه دارد؛ امــا
ایــن وزارت ،از برنامـهی مشــخصی بــرای کاهــش آمــار جرایــم

جنایــی در شــهر کابــل ،حــرف منیزنــد.
در همیــن حــال ،رسور دانــش ،معــاون دوم
ریاســتجمهوری ،روز دوشــنبه ( 16جــدی) در دیــدار بــا
معــاون ریاســت عمومــی امنیــت ملــی و فرمانــدهی پولیــس
کابــل ،تأکیــد کــرده اســت کــه ارگانهــای امنیتــی ،بایــد
برنامههــای پیشــگیرانهی خــود را بــرای مبــارزه بــا جرایــم
جنایــی ،مــورد بازنگــری قــرار دهنــد.
او تأکیــد کــرد کــه هرگونــه کمتوجهــی و ســهلانگاری
در راســتای تأمیــن امنیــت مــردم و رســیدگی بــه مطالبــات
باشــندگان شــهر کابــل ،غیــر قابــل قبــول اســت.
آقــای دانــش ،گفتــه اســت کــه ادارات مســؤول ،بــرای
تأمیــن امنیــت شــهروندان مکلــف انــد کــه بــر رونــد اجــراآت
آمریــن حــوزات امنیتــی ،گامشــن افــراد شایســته و وظیفــه
شــناس ،تقویــت و تجهیــز ماموریــن نظامــی حــوزات امنیتــی
نظــارت دقیــق داشــته و در صــورت نیــاز بازنگــری کننــد.
ایــن در حالــی اســت کــه چنــد روز پیــش نیــز ،صبغتاللــه
عاملــی ،کارمنــد وزارت زراعــت ،زمانــی کــه بــا موتــر
شــخصیاش از ســمت شــهر بــه خانــهاش بــر میگشــت،
ســاعت  ۲پــس از چاشــت ،در منطق ـهی نوآبــاد دهمزنــگ در
مربوطــات حــوزهی ســوم امنیتــی ،دزدان مســلح بــر او شــلیک
کردنــد و بــا زخمــی کردنــش ،موتــر او را دزدیدنــد.
گذشــته از آن ،ایــن بــار نخســت نیســت کــه چنیــن
رویدادهایــی در شــهر کابــل ،رخ میدهــد .پیــش از ایــن،
بارهــا دزدان مســلح راه افــراد را در نقــاط مختلــف پایتخــت
گرفتــه و در برخــی مــوارد ،آنــان را بــه قتــل رســانده انــد.
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پنج درسی که افغانستان به ما در مورد ایران میدهد
در یکی از مصاحبههای «درسهایی که آموختیم» در
سال  ،2015جفری اگرز ،کارمند پیشین کاخ سفید
و رسباز بازنشستهی نیروهای دریایی به سیگار
گفت« :پس از کشته شدن اسامه بن الدن ،با خودم
گفتم شاید اسامه در قربش به آن همه پولی که در
افغانستان خرج کردیم ،میخندد».

نویسنده :کلیف مالونی – هیل
مرتجم:مهدی غالمی

با وجود متام خوشیها و هیجانی که با سال نو (و دههی
نو) همراه است ،اعتیاد دولت امریکا به جنگهای بیپایان
و هامن رشته دروغهای قدیمی ادامه مییابد .در حالی که
ترامپ آماده میشود تا  3.500نیروی دیگر را پس از ترور قاسم
سلیامنی ،رسلشکر ایرانی ،به خاورمیانه بفرستد ،درسهایی که
از گزارشهای افغانستان گرفته ایم ،باید نُقل بحثهای عمومی
باشد .در سال  ،2014بازرس ویژهی ایاالت متحده برای بازسازی
افغانستان (سیگار) با بیش از  600مقام دولتی که در بازسازی
افغانستان سهم داشتند ،رشوع به یک مجموعه مصاحبه به
نام «درسهایی که آموختیم» کرد .یافتههای آن حاکی از آمار
حیرتانگیزی است که نشان میدهد ایاالت متحده چطور وارد
جنگ بیهودهای شد که منجر به از دست رفنت تریلیونها دالر و
جان صدها هزار نفر شد.
 .1برندهی واقعی :اسامه بن الدن.
در یکی از مصاحبههای «درسهایی که آموختیم» در
سال  ،2015جفری اگرز ،کارمند پیشین کاخ سفید و رسباز
بازنشستهی نیروهای دریایی به سیگار گفت« :پس از کشته شدن
اسامه بن الدن ،با خودم گفتم شاید اسامه در قربش به آن همه
پولی که در افغانستان خرج کردیم ،میخندد».
اسکات هورتون ،رسدبیر سایت  Antiwar.comنیز این
موضوع را در کتابش با عنوان «مأموریت احمقانه :وقت آن است
که به جنگ در افغانستان پایان دهیم» مینویسد که «اسامه باید
خوشحال از دنیا رفته باشد؛ زیرا میدانست زمانی که بالخره
کشته شد ،برنامهاش برای گیر انداخنت ایاالت متحده در چنین
جنگ طوالنی ،خونین و پرهزینه در اوج قلههای موفقیت بوده
است ».هورتون همچنان به مصاحبهی سال  2010وبسایت
« »Rolling Stoneبا عمر ،پرس بن الدن اشاره میکند «آرزوی
پدرم این بود که امریکا را به افغانستان بکشاند ،زمانی که بوش
رییسجمهور شد ،من در افغانستان بودم .پدرم بسیار خوشحال
بود .او از رییسجمهورانی بود که پدرم نیاز داشت؛ کسی که
حمله کند و پول بپردازد و امریکا را بشکناند .به محض این که
امریکا وارد افغانستان شد ،برنامهی [پدرم] نتیجه داد .او پیش
از پیش برنده بود».
 .2کسی منیدانست چرا آنجا بودیم
از زمان آغاز جنگ در افغانستان ،ابر سیاهی از دروغ،
برنامههای متناقض و روایتهای دستکاریشدهی 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
بلندرتبهی دیگر نوشت« :هرگز از افغانستان بیرون منیشویم مگر
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این که اتفاقی بیفتند و ثباتی به وجود بیاید که ما را ملزم به خارج
شدن از این کشور کند».
این گفتهها را با حرفهای یکی دیگر از مقامات مقایسه کنید،
سپس این تصویر وضاحت کمتری خواهد داشت .در سال ،2015
داگالس لوت ،فرماندهی بازنشستهای که حضور امریکا در عراق و
افغانستان را «جنگ تزاری» خوانده بود ،به سیگار گفت« :ما هیچ
درک اساسیای از افغانستان نداشتیم؛ حتا کمترین درکی هم از
این که چه کاری را بر عهده میگیریم ،نداشتیم ».در هامن سال،
یکی از مقامات ناشناس دولتی اعرتاف کرد و گفت« :با راهربد
ا َف َپک [تالشی برای به دست آوردن ذهن و قلب مردم افغانستان
و پاکستان] در زیر درخت کریسمس ،برای همه یک هدیه وجود
داشت .همین که کار تان متام میشد ،آن قدر اولویت و آرزو
داشتید که اصال شبیه هیچ راهربدی نبود».
 .3وقت آن است که به ملتسازی پایان دهیم
طی ماههای اول آغاز جنگ ،ایاالت متحده با ساخت جاده،
پل و مکتب و [آوردن] حامد کرزی ،رییسجمهور مورد حامیتش،
تالش کرد یک دولت مرکزی قوی را به مردم افغانستان تحمیل
کند .در  ،2007پس از سه تالش برای ترور و یک شورش مرگبار
در کابل ،رژیم کرزی مرتادف با فساد ،به هدر دادن منابع،
غارتگری و تقلب شد .طرح ایاالت متحده نتیجهی معکوسی
داشت و رشایط برای ظهور دوبارهی طالبان ،مانند دانههای
کوکنار در رسارس افغانستان پخش شد .رایان کروکر ،سفیر
پیشین ایاالت متحده ،گفت« :بزرگترین و تنها پروژهی ما ،با
تأسف ،ممکن است کمک به رشد فساد گسرتدهای باشد که سهوا
صورت گرفته است .زمانی که این فساد به آن سطحی که من
دیدم برسد ،از میان بردن آن به طور ناباورانهای دشوار و ناممکن
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خواهد بود».
مثل این که یک دولت کامال ناکام کافی نبود ،مقامات ایاالت
متحده با به هدر دادن پولهای مالیاتدهندگان و غرق کردن
این کشور کوچک [افغانستان] با کمکهایی بیشرت از توان آن،
از عقدهی شان لذت میبردند .بر پایهی گزارشهای واشنگنت
پست ،یکی از مقامات ادارهی توسعهی بیناملللی امریکا گفت:
«از من انتظار داشتند که هر روز سه میلیون دالر را در منطقهای
که به سختی به اندازهی یک شهرستان در امریکا است ،خرج
کنم ».منطقهای که او آن را «کلبههای گِلی بیپنجره» خوانده بود.
 .4تاریخ بدون شک تکرار میشود.
شبح ویتنام بر فراز افغانستان پرواز میکند؛ از انکارهای
آشنا در مورد این که افغانستان نیز مانند ویتنام تبدیل به یک
مشکل حلنشدنی میشود گرفته تا دستکاریهای سیستامتیک
ذهنیت مردم توسط دولت [امریکا] مبنی بر این که جنگ
افغانستان موفقتر از آن چیزی است که به نظر میرسد.
لیندون جانسون ،رییسجمهور پیشین ایاالت متحده ،در
مجموعه حرفهایی که پس از دریافت جایزهی آزادی ملی در
فربوری  1966گفته بود ،خاطرنشان کرد که «هیچ گونه جنگ و
بحرانِ ناشیانهای وجود نداشته و نخواهد داشت ».اکنون به نوامرب
سال  2001بروید ،میشنوید که رامسفلد با هامن اطمینان [این
موضوع را] به سخره میگیرد و میگوید« :همه با هم بگوییم-
باتالق!» این شیوهی دولت بوش در مسخره کردن نگرانیهایی
بود که روزهای اول جنگ نشانههایی از سندرم ویتنام را نشان
میداد.
سپس در اکتوبر  ،2006در مقالهای با تیرت «افغانستان:
پنج سال بعد» با وجود تلفات رو به افزایش و نقض حقوق برش

صاحب امتياز :مختار پدرام
سردبیر :نعمت رحیمی
دبیر اجرایی :حسن ابراهیمی
ویراستار :زاهد مصطفا
گزارشگران :محمد گوهری ،علیشیر شهیر،
هما همتا ،سیدمهدی حسینی ،مجیب ارژنگ،
راحله یوسفی

ستوننویسان :عزیز رویش ،افسانه یاس ،زهرا سیاس

مترجم :مهدی غالمی
صفحه آرا :عبدالله امینی
آنالین :عبدالرازق اختیار بیگ
بازاریاب0774002604 :

از سوی هر دو جناح جنگ ،رامسفلد با بیان این که طالبان
شکست خورده اند ،اقتصاد افغانستان سه برابر شده ،بیش از پنج
میلیون کودک در افغانستان واکسین شده اند و «اولین انتخابات
دموکراتیک ریاستجمهوری در تاریخ [این کشور] برگزار شده
است ،گزارش امیدوارکنندهای از جنگ داد .او که جار میزند
آن گزارش ،مقالهی «زیرکانه»ای است؛ با تیمش کاری کرد تا آن
نوشته به گوش همه در واشنگنت برسد .آن مقاله رسیعا به دست
خربنگاران رسید و حتا در وبسایت پنتاگون نرش شد.
ده سال بعد اما ،باب کراولی ،رسهنگ پیشین ارتش ،نزد
مصاحبهگیرندگان سیگار اعرتاف کرد که «متام اطالعات
دستکاری میشدند تا بهرتین تصویر ممکن را منایش دهند؛
مثال بررسیها کامال غیر قابل اعتامد بود؛ اما تأکید میکرد که
متام کارهای ما درست است .ما تبدیل به افرادی شده بودیم که
مدام از خود تعریف میکردیم».
 .5وقت آن است که برای همیشه به این جنون پایان دهیم
ِ
جنگ دانشگاه ِب َرون» بیش
بر پایهی اطالعات «پروژهی هزینهی
از  800.000نفر در جنگهای پس از حادثهی  11سپتامرب تنها
به دلیل موضوعات جنگی کشته شده که  335.000نفر آنها
غیر نظامی بوده اند .در اوایل امسال ،دولت افغانستان گزارش
کرد که غیر نظامیان  20.135مورد تلفات داشته اند که از این
میان  14.693تن آنها زخمی و  5.442تن دیگر کشته شده
اند؛ این تلفات بر اثر ماینهای زمینی ،بقایای مواد منفجرنشدهی
جنگ و دستگاههای انفجاریای که توسط قربانیان فعال
میشود؛ رخ داده است .این پروژه تأیید میکند «مرگهایی که
بر اثر سوءتغذیه ،سیستم بهداشتی معیوب و محیطزیست اتفاق
افتاده ،با فاصلهی زیادی بیشرت از مرگهایی است که در جنگ
صورت گرفته است».
این جنگها  6.4تریلیون دالر (تنها دو تریلیون در افغانستان)
برای امریکا هزینه داشته است .اگر شش تریلیون دالر بانکنوت
میداشتید ،میتوانستید آنها را به یکدیگر بچسبانید و 23.350
بار زمین را دوره کنید؛ همچنان میتوانستید  1.217بار به کرهی
ماه بروید و برگردید یا سه بار به آفتاب سفر کنید و برگردید .تاریخ
به ما یاد میدهد که ملتسازی و تالش برای پولیسی کردن بر
جهان تنها به یک جا میانجامد :دادگاه ورشکستگی!
بگذارید گزارشهای افغانستان درس عربت دردآوری باشد که
بزرگترین تهدید علیه زندگی و آزادی ،جنگ ابدی است .وقت آن
است که رسبازان مان را به خانه برگردانیم.
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