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رسگمهایپیدا

»رسگم«، خواندنش برای بار چندم من 

را یک راست میان داستان افغانستان 

و به ویژه داستان زنان افغان انداخت. 

این  زنانه ی  داستان نویسی  تاریخ  با 

آشنا  کم وبیش  محنت زده  رسزمین 

دخرتان  با  بودم  شده  مواجه  و  بودم 

و  می نوشتند  که  افغانی  زنان  و 

و  دل  بن  از  می نوشتند  می رسودند. 

تلخ  و چه  ژرفای جان  از  می رسودند 

که  طوری  جان سوز.  اندازه  چه  و 

این قدر  که  بودم  گفته  آن ها  به  حتا 

گردن  این همه  چرا؟  گزنده  و  تلخ 

دنیای  الیه الیه ی  در  رضا  و  نهادن 

زنانه برای چه؟ پاسخم هامن بود که 

می دانستم؛ به حق هم درست بود.

رشایط جنگ و جنگ و جنگ. جنگ 

و جامعه ی به شدت...

سـرگـم های   پیـدا؛ 
یادداشتی بر داستان 

بلند سرگم
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یخ      پیوسته     چرا      تار
در      افغانستان     
تکرار       می شود؟

دیدگاه  دو   ،2001 سال  از  پس 

همواره  مدرنیته-نوگرایی-  و  سنت 

هم  برابر  و  کنار  افغانستان  در 

نه  ما  جامعه  هیچ گاهی،  ولی  بوده؛ 

گنجایش پذیرفنت نوگرایی را داشته 

و نه پاسدار درست سنت بوده است. 

کجا  از  جامعه  میان  دودستگی  این 

دوهزارویک-فروپاشی  سال  می آید؟ 

طالب و ایجاد حکومت تازه- با وجود 

به  نگذاشته  را  ما  پیوسته  مزایایش، 

روش طبیعی راه های تعالی اجتامعی 

با  را طی کنیم. چه چیزی جامعه ی 

پشتوانه ی سنتی ما را این گونه دچار 

از هم گسیختگی رفتاری کرده است؟

در این نوشتار تالش می شود تا این 

دیگری  پرسش های  و  پرسش  دو 

از  بسیاری  ذهن  در  احتامالً  که 

به  »فلش بکی«  با  می گذرد؛  ما 

و  کنکاش  مورد  دورتر  گذشته های 

بازبینی قرار بگیرد...

وزارت خارجه: 
ایران   می خواهد    مطمين 

شود     که     افغانستان 
بار     دیگر       پناه گاه 

یستان     نخواهد شد ور تر

ونیکی  کره     الکتر یع      تذ توز
آن  وی   ی   فرا ر و چالش ها

وزارت مالیه امریکا: 
القاعده   در     افغانستان 

در    حال    قـوت    
پس از سال ها دیرکرد در روند توزیع تذکره -شناسنامه- های گرفتـن است

الکپترونیکی، دو سال پپیش –ثور 1397- روند توزیع...

ی      ایـران؛ دو       دوزه بـاز
 رابطه ی دوجانبه با حکومت و طالبان! 

از آغاز دور دوم گفت  وگوها میان هیئت های 
گفت وگوکپننده ی دولت و طالبان در قطر 20 

روز گذشته است؛ اما...

ملل  سازمان  کل  دبیر  گوترش،  آنتونیو 

متحد، می گوید که امریکا و چین به عنوان 

عامل  اقتصادی،  قدرت های  بزرگ ترین 

همه گیری  و  اند  جهان  شدن  قطبی  دو 

ویروس کرونا و تغییرات اقلیمی دو تهدید 

چالش برانگیز قرن است.

در  را  سخنان  این  سازمان،  کل  دبیر 

اقتصادی  مجمع  افتتاحیه ی  نشست 

داووس که به گونه ی مجازی برگزار شد، 

بیان کرده و گفته است جهان منی خواهد 

بحران 2020 را تکرار کند و باید در سال 

2021 دنیا به روال سابق برگردد.

از خطر  ملل همچنان  دبیر کل سازمان 

افزایش و گسرتش سالح های شیمیایی و 

هسته ای هشدار داد.

پیامدهای  به  سخنانش،  ادامه ی  در  او، 

بیامری کرونا اشاره کرد و گفت که کشورهای 

ثروت مند و پیرشفته، در اشتباه سخت قرار 

دارند که گامن می کنند با واکسین کردن از 

رش این بیامری در امان خواهند بود.

باید  که  گفت  کرونا  واکسین  مورد  در  او، 

در  عمومی  کاالی  یک  عنوان  به  واکسین 

رسارس جهان مدنظر گرفته شود و تولید آن 

باید با قیمت پایین و گسرتده صورت بگیرد.

شی جین پینگ،  حال،  همین  در 

نشست،  این  در  نیز  چین  رییس جمهور 

گفت که وقوع جنگ رسد به بن بست ختم 

می شود و رفاه مردم آسیب خواهد دید.

آنتونیو گوترش، همچنان در باره ی تغییرات 

اقلیمی در جهان هشدار داد و گفت که در 

متوقف  جهانی  ائتالف  هدف   2021 سال 

کردن سوخت های فسیلی است.

تا  را  آالیندگی  از همه کشورها خواست  او 

سال 2050 میالدی به صفر برسانند.

تغییرات اقلیمی و گرم شدن هوای جهان، 

سیل  و  آتش سوزی  خشک سالی،  سبب 

می شود و عدم مقابله با این پدیده، سبب 

در  خسارات  آب،  کمبود  فقر،  گسرتش 

کشاورزی و شتاب مهاجرت ها خواهد شد.

از  که   تازه  پژوهش  یک  حال،  همین  در 

انجام  واچ«  »جرمن  پژوهش کده ی  سوی 

شده، نشان می دهد که به دلیل گرمایش 

زمین، در 20 سال گذشته، نزدیک به نیم 

جان  طبیعی  حوادث  اثر  در  نفر  میلیون 

باخته اند. 

از  بزرگی  بخش  پژوهش،  این  اساس  بر 

و  سیالب  طوفان،  مانند  طبیعی  حوادث 

توسعه  حال  در  کشورهای  در  خشک سالی 

و فقیر رخ می دهد.

ولسمرشمحمد ارشف غني د سه شنبې 

په ورځ د لویې څارنوالۍ، کورنیو چارو 

مبارزې  د  رسه  جرمونو  درندو  د  وزارت 

مرکزله  قضایي  او  عديل  او  ریاست 

مسوولینو رسه د اداري فساد پروړاندې 

د مبارزې په اړه خربې کړې دي.

کورنیو  د  کې  کتنه  دې  په  وایي  ارګ 

د  رسه  جرمونو  درندو  د   وزارت  چارو 

احمدزي  عبدالرازق  ريیس  مبارزې 

 « لري.  نه  ظرفیت  پخوانی  دوی  ویيل 

پرېښې  دندې  کادرونو  ډېرو  متاسفانه  

برخه  دې  په  اوس  چې  کسان  کوم  او 

کې کار کوي الزم تخصص نه لري او له 

غاصبینو او مجرمانو رسه همکار دي.«

د هغه په وینا دا ریاست له خپل مسیر 

منحرف شوی او د سمون  په خاطر باید  

امکانات  او  استخدام  متخصصین  ورته 

څارنوال  لوی  راز  همدا  يش.  ورکړل 

فرید حمیدي ټینګار کړی چې د جرم 

او د  اراده پرځای ده  پروړاندې د دوی 

روان کال ترلیندۍ پورې 111 دوسیې 

بشپړې شوې دي.

فضل  رییس  مرکز  قضايي  او  عديل  د 

 11 یي  تراوسه  ویيل  صايف  سبحان 

افرسان،   ۷۶ جرناالن،   2۶ معینان، 

10 کمیشرنان، ۳ والیان، 5 ښارواالن، 

غړي  شورا  والیتي  د   5 او  رییسان   2

محاکمه کړي او میلیونونه افغانۍ ترې 

ترالسه شوې دي.

وروسته  خربو  تر  دوی  د  ولسمرشغني 

برخه  په  مبارزې  د  رسه  فساد  له  ویيل 

ادارې د رهربي  کې د لویې څارنوالۍ 

رول د منلو وړ نه دی او په دې برخه کې 

جدي پوښتنې شته.

دبیر کل سازمان ملل:     
یکا    و    چين    عامل    دو قطبی   شدن    جهان اند امر »د درندوجرمونو ریاست کارمندان 

د مجرمینو همکاران دي«

ادبـیـات
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گه گاهی نگران این هستم که 
آیا می توانم پس از...

منابعی به روزنامه ی صبح کابل، تأیپید می کپنند که سید اعال رحمتی، والی برحال بامیان و مسئوالن ریاست صحت عامه ی این 
والیت، به اتهام استفاده ی نادرست از بودجه ی مبارزه با ویروس کرونا، به دادستانی کل معرفی شده اند...

مقام های محلی و صحت عامه بامیان به دادستانی کل معرفی شدند

4

جهـانخبر
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صلح    را     به    بهای 
سنگسار شدن 

نمی خواهیم!

w       w       w.       s       u       b       h       e       k       a       b       u       l.     c     o     m

سوءاستفاده از بودجه کرونا؛ 
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هیئت های  میان  گفت  وگوها  دوم  دور  آغاز  از 

روز   20 قطر  در  طالبان  و  دولت  گفت وگوکننده ی 

نشست  یک  تنها  مدت،  این  در  اما  است؛  گذشته 

مستقیم میان دو طرف برگزار شده که آن هم بیشرت 

جنبه ی ترشیفاتی داشته است. 

عضو  نادری-  نادر  دلو(،   ۷ )سه شنبه،  گذشته  روز 

در  افغانستان-  دولت  گفت وگوکننده ی  هیئت 

جانب  که  است  روز  نُه   « نوشت:  تویرتش  برگه ی 

مجلس  برگزاری  آماده ی  هنوز  )طالبان(،  مقابل 

رسمی و بحث برای ختم جنگ نشده اند.«

آقای نادری، همچنان گفته که تأمین صلح و پایان 

کشتار مردم افغانستان از اولویت های دولت است 

نیت  با خلوص  نیز،  دولت  و هیئت گفت وگوکننده 

و برای رسیدن به این هدف در دوحه حضور دارد. 

این در حالی است که هیئت طالبان به جای این که 

حال  در  قطر  در  دولت  گفت وگوکننده ی  هیئت  با 

آغاز  را  خود  منطقه ای  سفرهای  باشد،  گفت وگو 

دفرت  سخنگوی  وردک،  محمدنعیم  است.  کرده 

 7( سه شنبه  روز  صبح  قطر،  در  طالبان  سیاسی 

نوشت که مال عبدالغنی  تویرتش  برگه ی  در  دلو(، 

رسمی  به دعوت  گروه  این  سیاسی  معاون  برادر، 

ایران، به تهران سفر کرده است. 

وردک، گفته که قرار است هیئت طالبان در جریان 

دو  روابط  درباره ی  ایرانی  مقام های  با  سفر،  این 

ایران، وضعیت  افغان در  جانبه، وضعیت مهاجران 

منطقه  و  افغانستان  امنيتى  و  سياىس  فعلی 

گفت وگو کند.

هرچند سفر هیئت طالبان در این رشایط حساس 

گفت وگوها، بیانگر این است که آن ها به روند فعلی 

در قطر اهمیتی منی دهند و آتش بس را منی پذیرند 

ایران،  به  طالبان  هیئت  سفر  از  پس  ساعتی  اما؛ 

گفته  خربنامه ای،  در  افغانستان  خارجه ی  وزارت 

است که از سفر مال برادر به تهران آگاهی دارد و 

دریافت  خواستار  ایران  دولت  سفر،  این  از  پیش 

دیدگاه دولت افغانستان در این باره شده بود.

تنظیم سفر  از  است که هدف  وزارت خارجه گفته 

هیئت طالبان به تهران، این است که دولت ایران، 

را درباره ی موجودیت اجامع منطقه ای در  طالبان 

راستای تامین آتش بس فوری و دست یابی به یک 

و  نظام جمهوری  در چهارچوب  توافق جامع صلح 

آگاه  افغانستان،  اساسی  قانون  ارزش های  حفظ 

سازد.

این وزارت، همچنان گفته است که ایران می خواهد 

اطمینان حاصل کند که افغانستان پسامنازعه، بار 

مبدل  تروریستی  گروه های  امن  پایگاه  به  دیگر 

نخواهد شد و همچون مرکز اتفاق و همکاری های 

منطقه ای و بین املللی باقی خواهد ماند.

اعالمیه  این  نرش  با  افغانستان  دولت  ظاهرا 

می خواهد نشان بدهد که کشورهای منطقه  به ویژه 

با  روابط اش  که  خواست  خواهد  طالبان  از  ایران 

چیزی که  کند،  قطع  را  تروریستی  گروه های  سایر 

آن  خود  تازه ی  گزارش  در  امریکا  مالیه ی  وزارت 

گروه  که  است  گفته  و  کرده  رد  را 

طالبان پس از امضای توافق نامه  با 

با گروه  را  رابطه  ی خود  این کشور، 

با  القاعده  و  نکرده  قطع  القاعده 

در  افغانستان  در  طالبان  حامیت 

حال قوت گرفنت است.

بر اساس این گزارش، طالبان هنوز 

»القاعده  است.  القاعده  متحد  هم 

قوت گرفنت  در حال  افغانستان  در 

با  را  روابطش  گروه  این  و  است 

و  مربیان  از طریق شبکه ی  طالبان 

مشاوره،  ارائه ی  برای  که  مشاوران 

موظف  مالی  حامیت  و  راهنامیی 

شده اند، برجسته می سازد.«

طالبان  که  شده  تأکید  گزارش،  در 

ارتباط  القاعده  با  که  مورد  این  در 

منظور ادامه ی جنگ و خون ریزی استفاده شود.

این بار اما؛ وزارت خارجه به سفر هیئت طالبان به 

که  است  گفته  و  داده  نشان  مثبت  واکنش  ایران 

روند  نتیجه رسیدن  به  برای  بیشرت  سفر  این  هدف 

صلح است تا چیز دیگر. این در حالی است که یک 

اعالم  اعضای مجلس  از  آن، شامری   از  پیش  روز 

کردند که ایران به گروه های مسلح که ظاهرا منظور 

آن ها طالبان است، کمک می کند تا در افغانستان 

ناامنی خلق کند. 

این  به  سیاسی  آگاهان  از  شامری  حال،  این  با 

باورند که طالبان با سفر کشورهای ایران و پاکستان 

قدرت  نشان دادن  و   مفعت طلبی  دنبال  به  بیشرت 

سیاسی شان اند. 

صبح  روزنامه  به  دانشگاه-  استاد  آرش،  لطیف 

کابل- می گوید که ایران به دلیلی از طالبان دعوت 

و  دارند  مشرتک  دشمن  آن ها  دوی  هر  که  کرده 

می خواهند، با یک جاشدن به امریکا نشان بدهند 

که آن ها را دست کم نگیرد.  

به  طالبان  سفرهای  که  می کند  تاکید  آرش،  آقای 

ایران، بیشرت یک مانور  از جمله  کشورهای منطقه 

گروه  این  که  بفهامند  جهان  به  تا  است-  سیاسی 

با  تواند  می  و   ندارد  پاکستانی  عربی-  ریشه  تنها 

بسیاری از کشورها رابطه ی سیاسی داشته باشد. 

کشورهای  به  طالبان  سفرهای  برآیند  هرچند 

صلح  روند  به نتیجه رسیدن  برای  چندان  منطقه 

سیاسی،  آگاهان  اما؛  نیست  مشخص  افغانستان 

به  روند  این  در  تأکید می کنند که حال همه چیز 

امریکا مرتبط است؛ زیرا اگر آنچنانی که جو بایدن- 

می خواهد  که  گفته  امریکا  جدید  رییس جمهور 

مواد توافق نامه با طالبان را بررسی کند و در کنار 

در  را  خود  استخباراتی  نیروهای  از  شامری  آن، 

افغانستان نگه دارد، این انتظار نیز بعید نیست که 

این توافق نامه لغو شود و باالخره سبب برهم خوردن 

چیزی  شود،  افغانستان  صلح  گفت وگوهای  کامل 

که تا چند هفته ی بعد مشخص خواهد شد.

ندارد، دروغ گفته/ می گوید. 

روابطنامرییطالبانباکشورهایمنطقه

افغانستان،  صلح  گفت وگوهای  آغاز  با  همزمان 

سفرهای رسمی طالبان به کشورهای منطقه به ویژه 

ایران و پاکستان نیز افزایش یافته است. به گونه ی 

هیئتی  گفت وگوها،  نخست  دور  پایان  در  منونه، 

معاون  برادر،  عبدالغنی  مال  رهربی  به  طالبان  از 

سیاسی این گروه، به اسالم آباد، پایتخت پاکستان 

رفته است.

در آن زمان، مالبرادر با عمران خان، نخست وزیر و 

شاه محمود قریشی، وزیر خارجه ی پاکستان دیدار 

و گفت وگو کرد. در حاشیه ی این دیدار،  مالبرادر با 

زخمیان این گروه در یکی از شفاخانه های پاکستان 

دیدار و پس از آن در اردوگاه های آموزشی طالبان 

در این کشور سخرنانی کرد. 

واکنش  افغانستان  ی  خارجه  وزارت  زمان،  آن  در 

تندی به این مسأله داشت و گفت که حضور علنی 

و فعالیت های عنارص شورشی افغان و رهربان آنان 

در قلمرو پاکستان، نقض حاکمیت ملی افغانستان 

منطقه  در  بی ثباتی  و  بحران  تدوام  سبب  و  است 

شده و تأمین صلح پایدار در افغانستان را با چالش 

جدی مواجه می کند.

پاکستان  از دولت  وزارت  این  زمان  آن  در خربنامه 

به  خاکش  از  ندهد  اجازه  که  بود  شده  خواسته 

سرمقاله

گزارش هایـی وجـود دارد کـه نشـان می دهـد تعـدادی 

زندگـی  ایـران  در  بـن الدن  اسـامه  اعضـای خانـواده  از 

می کردنـد. عمر بـن الدن، چهارمین پرس اسـامه بن الدن 

در سـال 2010 بـه شـبکه العربیـه گفتـه اسـت کـه 20 

تـن از اعضـای خانـواده اش در ایـران زندگـی می کنند و 

زمـان خـروج آنـان از ایـن کشـور فرا رسـیده اسـت.

روشـن نیسـت کـه رابطـه ایران بـا القاعـده از چـه زمانی 

اواخـر  ایـن  در  کـه  گزارش هایـی  امـا؛  بـود  شـده  آغـاز 

یکـی  کـه  اسـت  واقعیـت  ایـن  گویـای  شـد،  منتـرش 

غربـی  همسـایه  گـروه،  ایـن  پشـتیبان  کشـورهای  از 

اسـت. بـوده  ایـران  افغانسـتان؛ 

چنـدی پیـش، گزارشـی از نیویورک تایمـز، دربـاره تـرور 

عبداللـه احمـد عبداللـه، معـروف به ابومحمـد املرصی، 

نفـر دوم شـبکه القاعـده و دخـرتش در تهران، به دسـت 

هرچنـد  شـد.  منتـرش  ارساییـل  بـه  وابسـته  نیروهـای 

جمهـوری اسـالمی ایـران آن را رد کـرد امـا؛ بـا گفتـه ی 

متحـده  ایـاالت  پیشـین  خارجـه  وزیـر  پمپئـو،  مایـک 

ایـران  رژیـم  پنـاه  در  القاعـده  این کـه  بـر  مبنـا  امریـکا 

اسـت و آسـیب زننده تر از زمانی اسـت که در افغانسـتان 

فعالیـت می کـرده، اتهـام حامیـت آن از القاعـده پابرجـا 

مانـد و چه بسـا کـه بیشـرت از قبـل، مسـتحکم شـد.

اکنـون، جمهـوری اسـالمی ایـران، از طالبـان کـه متهم 

بـه پنـاه دادن به گـروه القاعـده در افغانسـتان بـود، طی 

تهـران  در  دیـداری  تـا  اسـت  دعوتـی رسـمی خواسـته 

هیئـت  اسـت  قـرار  گفته انـد؛  طالبـان  باشـند.  داشـته 

ایرانـی  مقام هـای  بـا  سـفر،  ایـن  جریـان  در  طالبـان 

دربـاره ی روابـط دو جانبـه، وضعیـت مهاجـران افغان در 

ایـران، وضعیـت کنونـی سـياىس و امنيتى افغانسـتان و 

کنـد. منطقـه گفت وگـو 

ادعـای طالبـان مبنا بـر گفت وگو بر رس روابـط دوجانبه، 

چـه معنایـی غیـر از رابطـه ی دیرینـه ی آنـان دربـاره ی 

حامیـت از القاعـده دارد؟

مالیـه ی  وزارت  ایـران،  بـه  طالبـان  سـفر  بـا  هم زمـان 

امریـکا، گـزارش داده اسـت کـه گـروه طالبـان پـس از 

امضـای توافق نامـه  بـا ایـن کشـور، رابطـه  ی خـود را بـا 

پشـتیبانی  بـا  القاعـده  و  نکـرده  قطـع  القاعـده  گـروه 

اسـت.  گرفـنت  قـوت  حـال  در  افغانسـتان  در  طالبـان 

می دهـد  نشـان  امریکایی هـا،  سـوی  از  اظهـارات  ایـن 

کـه پیونـد طالبـان محکم تـر از پیونـد حکمتیـار بـا ایران 

اسـت؛ زیـرا ایـن دو، سال هاسـت از یـک گـروه خـاص، 

کرده انـد. جانـب داری 

اکنون کـه هـم طالبـان و هـم ایـران، دو متهـم به حامیت 

می خواهنـد  هـم  بـا  سـاخت وپاخت  در  القاعـده،  از 

حکومـت  نزدیکـی  باشـند،  امریـکا  بـرای  تهدیـدی 

افغانسـتان بـا ایران، هراس انگیزتر از پیش شـده اسـت.

بی تردید، رهسـپاری طالبـان به  ایـران به خاطر اظهارات 

تـازه امریکا درباره ی بررسـی توافق نامـه امریکا و طالبان 

اسـت؛ ایـن گـروه، منی خواهـد چنیـن بررسـی ای انجام 

شـود زیـرا در ایـن صـورت، بسـیاری از تخلفـات آن برمال 

می شـود و شـاید در نتیجه  ی آن، دوباره به حاشـیه رانده 

شـوند؛ سـفر طالبـان بـه ایـران، یعنـی مانور و رزمایشـی 

کـه نشـان دهنده ی قـدرت متحـد طالبـان و جمهـوری 

اسـالمی است.

بـا این همـه، در اعالمیـه ای کـه روز سه شـنبه )۷ دلـو(، 

کـه  اسـت  آمـده  شـده،  نـرش  خارجـه  وزارت  سـوی  از 

هـدف از تنظیـم سـفر هیئـت طالبـان بـه تهـران، ایـن 

اسـت کـه دولـت ایـران، طالبـان را دربـاره ی موجودیـت 

اجـامع منطقـه ای در راسـتای تأمیـن آتش بـس فـوری و 

دسـت یابی بـه یـک توافـق فراگیـر صلـح در چهارچـوب 

اساسـی  قانـون  ارزش هـای  حفـظ  و  جمهـوری  نظـام 

سـازد. آگاه  افغانسـتان، 

این همـه سـادگی و بی توجهـی، چیزی غیـر از خامی در 

سیاسـت خارجی را نشـان منی دهـد؛ حتا گـروه طالبان 

بهـرت از حکومـت، می دانـد چگونه با رساسـیمگی ای که 

در بحـث بررسـی توافق شـان بـا امریـکا، به وجـود آمـده، 

ارتباطـات  از  گردابـی  در  امـا حکومـت  کننـد؛  برخـورد 

چندگانـه ولـی سسـت، گیرافتاده اسـت.

اکنـون، امریکایی هـا سـعی می کننـد ایـران را بیشـرت از 

قبـل محکـوم به حامیـت از القاعـده کننـد و اگر حکومت 

هوشـیار نشـده و موضع محکمی را در این زمینه اختیار 

نکنـد، دوسـتی چندسـاله بـا امریـکا را از دسـت خواهـد 

داد. دوسـتی ای کـه اگـر قطـع شـود، نـه حکومـت از آن 

سـود می بـرد و نـه مخالفـان داخلـی آن. ایـن انقطـاع، 

چیـزی نیسـت مگر بازگشـت بـه جنگ داخلـی و دورانی 

مختلـف جهـادی،  گروه هـای  از  بـا حامیـت  ایـران  کـه 

و  می انداخـت  جنـگ  بـه  یک دیگـر  علیـه  را  هرکـدام 

منافـع خـود را دنبـال می کـرد.

القاعده    مهره     مشترک   طالبان 
یکا    است و     ایران    در       برابر     امر

وزارت مالیه ی امریکا در گزارش 
تازه ی خود گفته است که گروه 

طالبان پس از امضای توافق نامه  با 
این کشور، رابطه  ی خود را با گروه 

القاعده قطع نکرده و القاعده با 
حمایت طالبان در افغانستان در 

حال قوت گرفتن است.

گزارش

ی      ایـران؛ دو     دوزه بـاز
 رابطه ی دوجانبه با حکومت و طالبان! 

عبدالرازق اختیاربیگ
گزارشگر



سال دوم        شماره   307   چهارشنبه         8 دلو  1399
www.subhekabul.com3

حاکامن با به کار بردن قدرت و فرمانروایی می خواهند 

تغییر بیاورند. این تغییرات، بنیادهای درخور و بایسته را 

ندارد و با مقاومت مردمی روبه رو می شود. ساختارهای 

سنتی، زمانی شکننده می شود که هامهنگی میان مردم 

ساختار  و  کابینه  می گیرد.  صورت  بیرونی  فشارهای  و 

پس  شکست.  همین صورت  به  نیز  امان الله  سیاسی 

آن چه امان الله خان وارد افغانستان کرد، بیشرت از آن که 

با اسلحه  روش نوینی باشد؛ وارد کردن تفکرات مدرن 

در  ریشه  و  شاهی-بود  مطلق  سنتی-حاکمیت  قدرت 

تفکرات مردمی نداشت، از همین رو درهم شکست.

را  نادر خان قدرت  و  امان الله، حبیب الله خان  از  پس 

نرم خو  ظاهرشاه  به  قدرت  رسانجام  و  گرفتند  به دست 

رسید. پایداری قدرت نادر و ظاهر از همین رو بود. آن ها 

گذاشتند که رسعت تغییر، طبیعی باشد. نه شتابی در 

کار بود و نه توانایی شتاب کردن را داشتند.

سیر  از  همه چیز  داد،  رخ  داوود  کودتای  همین که 

دیکتاتور  هامن  خان  داوود  و  شد  بیرون  خود  طبیعی 

جمهوری خواه، فضا را ناهنجار کرد و مرتکب به اشتباه 

مرد  خان  امان الله  برعکس  نادر  شد.  خان  امان الله 

یک باره  می خواست  حاکمیت    سالح  با  و  بود  تندرو 

دگرگونی هایی را بیاورد که ناشدنی به نظر می رسید.

و در  رفتار کرد  فرمانروایان سنتی  داوود خان هامنند   

خان  امان الله  که  هامن گونه  تراشید.  دشمن   منطقه 

مخالفان  خورد.  شکست  نیز  داوود  بود،  شده  رسنگون 

بیرونی -روسیه- که دشمن داوود در  با فشارهای  داوود 

منطقه بودند هامهنگ  شدند و پایه های دولت داوود را 

فرو ریختند.

اگرچه خود داوود نیز با چپ گراها رابطه نزدیکی داشت 

اما؛ پس از کودتا علیه داوود، قدرت به کمونیست های 

هم سو با شوروی رسید و کمونیست ها نیز از پشتیبانی 

این رو،  از  بودند.  برخوردار  نظامی قشون رسخ شوروی 

را  خود  بومی  دشمنان  نظام  نوع  این  که  بود  طبیعی 

داشته باشد.

مجاهدین با پشتیبانی امریکا و کشورهای مسلامن، در 

قشون رسخ،  وقتی  و  کمونیستی جنگیدند  نظام  برابر 

یک راست وارد افغانستان شد، این جنگ تندی گرفت و 

میلیون ها انسان کشته شد. هنگامی که کمونیسم وارد 

افغانستان شد، هنوز هم این کشور گنجایش پذیرفنت 

دیگر  یک بار  لحاظ،  بدین  نداشت.  را  کمونیسم  تفکر 

خود  برای  به خود،  مختص  رویه های  با  نیز  کمونیسم 

دشمن تراشید.

کشورهایی که یک باره به 
مرحله ی دیگر ساختار اجتماعی 
روبه رو می شوند با بحران هویت 

مواجه خواهند شد. چگونگی 
این بحران هویت برمی گردد به 
عدم شناخت از ساختار و نظم 

اجتماعی نوینی که مردم با آن 
روبه رو هستند. کمبود دیگر، 
وارد کردن ساختار اجتماعی 

بدون بسترسازی و نبود 
»پایداری ساختار« است. 

تحلیل

مدرنیته- و  سنت  دیدگاه  دو   ،2001 سال  از  پس 

بوده؛  هم  برابر  و  کنار  افغانستان  در  همواره  نوگرایی- 

ولی هیچ گاهی، جامعه ما نه گنجایش پذیرفنت نوگرایی 

این  است.  بوده  سنت  درست  پاسدار  نه  و  داشته  را 

دودستگی میان جامعه از کجا می آید؟ سال دوهزارویک-

فروپاشی طالب و ایجاد حکومت تازه- با وجود مزایایش، 

تعالی  راه های  روش طبیعی  به  نگذاشته  را  ما  پیوسته 

اجتامعی را طی کنیم. چه چیزی جامعه ی با پشتوانه ی 

سنتی ما را این گونه دچار از هم گسیختگی رفتاری کرده 

است؟

و  پرسش  دو  این  تا  می شود  تالش  نوشتار  این  در 

پرسش های دیگری که احتامالً در ذهن بسیاری از ما 

مورد  دورتر  گذشته های  به  »فلش بکی«  با  می گذرد؛ 

کنکاش و بازبینی قرار بگیرد.

افغانستان،  نه تنها  امریکا  دوقلوی  برج های  فروریخنت 

از  تازه ای  مرحله ی  وارد  را  خاورمیانه  چه بسا 

این  کرد.  سیاسی-اجتامعی  ساخت وپاخت های 

ساخت وپاخت ها آن قدر پرشتاب بود که مدیریت کردن 

جنگ و  ناآرامی ها و دگرگونی ها، یک باره در کشورهای 

امریکا  نبود.  ساده ای  کار  افغانستان  و  خاورمیانه ای 

دموکراسی-مردم ساالری-  با  هرجا  در 

امریکایی«  »رویای  هامن  یا  امریکایی 

و  پیامد  به  آن که  بی  اما  شد؛  وارد 

گنجایش جوامع سنتی فکر شود.

خود  از  پشتوانه ای  باید  دموکراسی 

امکان  بسرتسازی  با  و  باشد  داشته 

اجتامعی  ظرفیت های  فراهم آوری 

با  این صورت  غیر  در  بگیرد،  شکل  آن 

مالتره خیل ها  وارداتی؛  مردم ساالری 

مافیا  و  می شوند  مجلس  مناینده 

پوشش  با  را  حاکمیت  ساختار 

مردساالرانه دیکته می کنند.

کشورهایی که یک باره به مرحله ی دیگر 

می شوند  روبه رو  اجتامعی  ساختار 

شد.  خواهند  مواجه  هویت  بحران  با 

چگونگی این بحران هویت برمی گردد 

نظم  و  ساختار  از  شناخت  عدم  به 

با آن روبه رو  اجتامعی نوینی که مردم 

کردن  وارد  دیگر،  کمبود  هستند. 

بسرتسازی  بدون  اجتامعی  ساختار 

اگر  است.  ساختار«  »پایداری  نبود  و 

ساختار اجتامعی تازه ای، به یک باره وارد اجتامع شود، 

یکی از چالش هایی که جامعه را درگیر کرده و نظامش 

با آن دست وپنجه نرم خواهد کرد، نگه داری ساختاری 

هم چون ساختار قبول شده میان مردم است.

بیشرت جامعه شناسان، جوامع گذشته را جوامع سنتی 

تعریف  گونه  دو  به  را  امروزی  جوامع  و  می پندارند 

می کنند: جوامع در حال گذار از سنت و جوامع مدرن. 

از  بخشی  که  هستند  جوامعی  گذار  حال  در  »جوامع 

به مرور  این جوامع  است.  و بخشی سنتی  آن ها مدرن 

و  می روند  پیش  مدرنیته  به سوی  »مدرنیزاسیون«  با 

با این دیدگاه،  با آشفتگی دست به گریبان اند.«  معموالً 

پرسشی پیش می آید: کشوری که هنوز از مرحله سنت 

عبور نکرده و یک باره-پراشوتی- وسط دموکراسی نیم بند 

به سوی مدرنیزاسیون  و  آیا در حال گذار است  افتاده، 

پیش می رود یا دوباره برمی گردد به جایی که باید می بود 

و بسرت های بایسته اجتامعی در آن شکل می گرفت؟ ما 

چندین بار از مرحله گذار سقوط کردیم و دوباره درگیر 

سنت شدیم. این پرسش اما بسیار قابل تأمل است؛ چرا 

در افغانستان، مدام تاریخ تکرار می شود؟

فضازدگیوبحرانبیهویتیدرافغانستان

 در سال 1919 میالدی زمانی که امان الله خان قدرت 

و  اروپا  از  الهام  با  آن خود ساخت،  از  افغانستان  در  را 

نزدیکی اش با جریان مرشوطیت، بی آن که به بسرتسازی 

آشکار  بعدها  زد.  اصالحات  به یک رسی  بپردازد دست 

شد که »اصالح سازی«های امان الله خان، کمی عجوالنه 

و پیش از وقت بوده. از سخرنانی او در پغامن تا متام 

وقت  از  پیش   عملی  بسرتسازی،  بدون  تصمیم هایش، 

بود و جامعه ظرفیت پذیرش تصمیم هایی در سطح اروپا 

را نداشت. از همین رو با پادرمیانی برخی از کشورها و 

امان الله  سیاسی-اجتامعی  چیدمان  مردم،  هم سویی 

خان فروریخت.

 این گونه شکنندگی نظام، شبیه به شکسنت نظام های 

کردن  وارد  و  ندارند  فکری  پشتوانه ی  که  است  سنتی 

و  دارد  سنتی  چهره  بسرتسازی  بدون  نوین  تفکرات 

هامهنگی امریکا و پاکستان با دشمنان بومی کمونیسم، 

جنگ های  و  داد  شکست  را  جریان  این  به سادگی 

به میزانی  جنگ ها  این  شد.  ادامه دار  درون کشوری 

از  نجیب-  وقت-دکرت  رییس جمهوری  که  گرفت  شدت 

افغانستان  در  پاکستان  همیاری  با  که  طالبان  سوی 

می جنگیدند، به دار آویخته شد. فضای کشور، پرشتاب 

و با رسعت غیرقابل وصفی به دهه های قبل بازگشت. 

هامن قدر که نه، شاید به مراتب سنتی تر از دهه ها و حتا 

تالش  و  فضاسازی  این همه  انگارنه انگار  پیش.  سده ی 

برای نوگرایی در افغانستان صورت گرفته است.

و  طالبان  رویارویی  و  فروان  خانه جنگی های  از  پس 

مجاهدین و یازده سپتامرب، افغانستان به فضای تازه ای 

تندروان  و  القاعده  نابودی  برای  امریکا  یافت.  دست 

شد؛  افغانستان  وارد  دموکراسی«  »پروژه ی  با  اسالمی 

اما افغانستان به راستی ظرفیت پذیرش دموکراسی و یا 

رویای امریکایی را داشت؟

این نکته بسیار حایز اهمیت است که در مرحله ی گذار 

پیش  اجتامعی  فکری  گسست  مدرنیته،  به  سنت  از 

می شود.  روبه رو  سنت  با  مدرن  تفکر  درواقع  می آید؛ 

طوری که دین در دو سوی تفکر-سنت و مدرنیته-تعریف 

ناهمگونی به خود می گیرد.

آیین سنتی، هامن دین غیرقابل نقد و بررسی است و 

آیین مدرن، دین درخور نقد و بازبینی. این روند تاجایی 

است که تفسیرهای متفاوتی از دین به جود می آید و دین 

را یک طرف مرحله گذار، پدیده ای شخصی و مؤمنانه 

می پندارد. 

باوجود پروژه های بیست ساله دموکراسی و مدرنیزاسیون 

نداریم  قرار  گذار  مرحله  در  ما  هم  هنوز  افغانستان، 

و  گذار  مرحله  شاخصه های  وقتی  که  به گونه ای 

شناسه های موجود اجتامعی افغانستان را باهم انطباق 

تغییرات  متام  و  منی یابیم  در  شباهتی  می دهیم، 

افغانستان را بیشرت از این که نوگرایی ببینیم، به صورت 

و  فرد  هر  که  می بینیم  اجتامعی ای  افسارگسیختگی 

گروهی به سمتی خالف دیگر و بر میل باورهای شخصی 

روان است.

به  شبیه  بیشرت  شده،  واردش  افغانستان  که  مرحله ای 

دفعات پیش است؛ زیرا ما هیچ یک از ویژگی های مرحله 

گذار را نداشتیم/نداریم و رویای امریکایی-دموکراسی- 

بزرگ تر از ظرفیت افغانستان بود و آشفتگی بی هویتی 

را به وجود آورد.

هنگامی دموکراسی امریکایی لقمه ای بزرگ تر از دهان 

افغانستان شد که هنوز کشور نتوانسته بود دانش الزم 

مافیا شکل  از همین رو  باشد.  را داشته  برای هضمش 

گرفت و با استفاده از قانون و روند دموکراسی، بیشرتین 

کسانی که هم دست مافیا بودند وارد قدرت شدند. این 

باعث شد که ناخشنودی اجتامعی در سطح گروه های 

دشمنان  هامهنگی  با  مردم  و  بگیرد  شکل  اجتامعی 

لگام گسیختگی  و  بردارد  اسلحه  نظام  علیه  نظام، 

در  همین گونه  تاریخ  واقع،  در  بگیرد.  شکل  اجتامعی 

افغانستان در حال تکرار است.

باید  مباند،  پایدار  می خواهد  افغانستان  در  نظام  اگر 

کوتاهی ها و کژراهی های پیشین را تکرار نکند. بیشرت از 

این که مافیا را قدرمتند بسازد، اقتصاد را به ولسوالی ها 

بربد و نگذارد هامهنگی میان فشارهای خارجی و مردم 

پایدار مباند؛ زیرا برجسته ترین عامل شکنندگی نظام، 

هامهنگی مردم با فشارهای بیرونی در برابر نظام است 

و این هامهنگی با وجود فضای به وجود آمده به دور از 

تصور نیست

یخ      پیوسته    در      افغانستان     تکرار       می شود؟ چرا      تار

نصیر ندیم

صلح    را     به    بهای 
سنگسار شدن 

نمی خواهیم!
ــس از  ــم پ ــا می توان ــه آی ــتم ک ــن هس ــران ای ــی نگ گه گاه

پیوســنت طالبــان در بدنــه حکومــت، هنــوز هــم بــه کارم 

ــه دیگــران  ــم ب ــم و اندوخته های ــال عل ــس و انتق کــه تدری

اســت ادامــه بدهــم یــا نــه. آیــا می توانــم بــه عنــوان یــک 

زن، نقشــی در پیشــربد اقتصــاد جامعــه و خانــواده ام 

داشــته باشــم؟

ــم؛  ــه کردی ــان تجرب ــیاه طالب ــختی را در دوره س روزگار س

هــزاران خاطــره  ی تلــخ آکنــده از درد و انــدوه را هنــوز در 

ــش  ــالی بی ــرت خردس ــه دخ ــت ک ــادم اس ــم. ی ــن داری ذه

نبــودم کــه مــادرم برایــم لبــاس پرسانــه می خریــد و یــک 

کاله هــم بــه رسم می کــرد تــا در بیــرون بوالنــی بفروشــم.

زنــان در بیــرون از خانــه اجــازه کار را نداشــتند و اگــر 

ــا شــالق و  ــدم می گذاشــتند ب ــدون محــرم ق ــرون، ب در بی

ــن  ــا گــواه چنی ــوز هــم م ــه شــکنجه می شــدند. هن تازیان

بیشــرت  در  اســالمی  غیــر  و  غیرانســانی  برخوردهــای 

والیت هــای کشــور هســتیم کــه وجــدان انســانی مــا 

بپذیــرد. را  ســتم ها  آن  منی توانــد 

ــا امضــای توافــق صلــح میــان امریــکا و گــروه طالبــان،  ب

نســبتاً خوش بیــن بــوده بــه برقــراری صلــح در ایــن کشــور 

امیــد اندکــی ایجــاد شــد؛ ولــی بیــم از دســت دادن 

آزادی هایــی را داریــم کــه در 18 ســال بــا خــوردن خــون 

ــاره  ــه دوب ــم ک ــرس آن را داری ــم. ت ــت آورده ای ــه دس دل ب

نظــام خودکامــه ی طالبــان حکم فرمــا شــود و ســاحه کار 

ــه محــدود شــود. ــان در داخــل خان و فعالیــت زن

و  افراط گــری  عقایــد  هــامن  بــا  طالبــان  گــروه  اگــر 

اندیشــه زورگویانــه ی دهــه ۷0 هجــری شــامل رونــد صلــح 

ــخ و  ــده تل ــم کــه آین ــه می توان ــن کامــل گفت شــود، به یقی

پــر از چالشــی فــرا راه زنــان افغــان وجــود خواهــد داشــت 

ــی و  ــانه ای، فرهنگ ــای رس ــه فعالیت ه ــد ب ــه منی توانن ک

ــی خــود ادامــه بدهنــد. مدن

ــد،  ــان خانه نشــین بودن ــی طالب ــان در زمــان فرمان روای زن

گذشــته از این کــه حــق آمــوزش و کار را نداشــتند، در 

ــراد  ــرف اف ــم از ط ــاری ه ــای اجب ــع ازدواج ه ــی مواق برخ

طالبــان باالی شــان تحمیــل می شــد.

رهــربان طالبــان، هم اکنــون خــالف دیــن و آییــن در 

و ولســوالی ها زن  به ویــژه در روســتاها  و  متــام کشــور 

ــا قدرتــی کــه دارنــد، می گیرنــد.  دوم، ســوم و چهــارم را ب

آیــا ازدواج بــا زور و زر از نــگاه انســانی و دینــی می توانــد 

ــد؟ ــته باش ــت داش مرشوعی

روزی بــا خامنــی آشــنا شــدم کــه از بنــد طالبــان بــه 

ــا اشــک و  شــهر مــزار فــرار کــرده بــود. حکایت هایــی را ب

ــا در دوران جهالــت  ــم روایــت  می کــرد کــه حت ــدوه برای ان

ــت آن زن از  ــرد. روای ــور ک ــار را تص ــه رفت ــد آن گون منی ش

ســلطه ی طالبــان منایان گــر یــک جامعــه غیرانســانی  

بــود و برخــالف آموزه هــای آیینــی و انســانی بــا زنــان 

شــبیه بــه برده هــا برخــورد می شــد.

اکنــون در بحبوحــه ی آمــدن طالبــان، زنــان چــه تصــوری 

از آینــده ی خــود داشــته باشــند؟ اگــر طالبــان برگردنــد، 

حــق  زنــان  کــه  برمی گردیــم  زمانــی  بــه  دوبــاره  مــا 

ــال  ــرم دنب ــدون مح ــر ب ــتند و اگ ــرورش را نداش آموزش وپ

شــالق  به دســت  برونــد،  بیــرون  خــود  نیازمندی هــای 

ســپرده خواهنــد شــد. متــام جامعــه افغانســتان از جنــگ 

ــه ای  ــده  و گزین ــته ش ــدی خس ــه  و ان ــار ده ــدال چه و ج

ــح  ــا صل ــدارد؛ ام ــود ن ــان وج ــح در مقابل ش ــرت از صل به

ــار  ــت سنگس ــه قیم ــی؟ ب ــه قیمت ــی و چ ــا ک ــازش ب و س

شــدن و لت وکــوب شــدن در خیابان هــا، دســت قطــع  

شــدن ها و بــه دار آویختــه  شــدن ها؟ صلحــی کــه بــه 

قیمــت آزادی هــای فــردی و اجتامعــی متــام شــود بــرای 

هیچ کــس، خصوصــاً زنــان قابل قبــول نیســت.

در گام نخســت، آزادی بــرای زنــان بــا ارزش تــر از ســازش 

پوشــالی ای اســت کــه ایــن روزهــا برایــش تالش می شــود. 

مــا صلــح می خواهیــم، امــا نــه بــه قیمــت دوبــاره سنگســار 

شــدن در میدان هــای شــهر.

شکیال حسنی زاده
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تذکـره - توزیـع  رونـد  در  دیرکـرد  سـال ها  از  پـس 

شناسـنامه- های الکرتونیکـی، دو سـال پیش –ثور 

بـا  تذکره هـا  ایـن  آزمایشـی  توزیـع  رونـد   -1۳9۷

گرفـنت نخسـتین تذکـره از سـوی رییس جمهـوری 

کشـور -محمـد ارشف غنـی- آغـاز شـد.

هرچنـد در آغـاز و پیش از رشوع توزیـع تذکره های 

الکرتونیکـی، بـه دلیـل درج واژه ی افغـان به عنوان 

هویـت ملـی شـهروندان در تذکـره، میـان حکومت 

و مجلـس مناینـدگان اختـالف پیـش آمـد و بارهـا 

رد قانـون ثبـت احـوال و نفـوس از سـوی مجلـس 

مناینـدگان، باعـث شـد که رونـد توزیع آن سـال ها 

بـه درازا بکشـد. بااین حـال امـا توزیـع تذکره هـای 

الکرتونیکـی بـا درج واژه ی افغـان به عنـوان هویـت 

ملـی شـهروندان، دو سـال پیش از سـوی حکومت 

آغـاز شـد. حکومت هـدف ازرسگیری توزیـع تذکره 

را مبـارزه بـا فسـاد اداری و ایجـاد حکومـت داری 

خـوب گفته اسـت.

توزیـع  بـا  الکرتونیکـی  تذکره هـای  توزیـع  مراکـز 

حکومـت  وزارتخانـه ی   24 کارمنـدان  بـه  تذکـره 

کارش را در پایتخـت رشوع کـرد و پـس ازآن، ایـن 

رونـد همگانـی شـد. تاکنـون بیشـرت از 2 میلیـون 

شـهروند توانسـته اند تذکـره ی الکرتونیکی دریافت 

. کنند

در نخسـت، شـهروندان می توانسـتند بـا مراجعه ی 

حضـوری به مراکـز توزیع تذکره هـای الکرتونیکی، 

تذکـره دریافت کننـد؛ اما اکنون رونـد حضوری در 

کابـل متوقـف شـده و شـهروندان تنهـا بـه گونـه ی 

در  را  درخواستی شـان  فـرم  می تواننـد  »آنالیـن« 

»وب سـایت« اداره  احصاییـه و معلومات افغانسـتان 

مراحـل  شـدن  سـپری  از  پـس  کننـد.  خانه پـری 

یکـی  از  را  خـود  تذکـره ی  شـهروندان  آن،  اداری 

توزیـع دریافـت می کننـد. در والیت هـا  مراکـز  از 

حضـوری  گونـه ی  بـه  شـهروندان  هـم  هنـوز  امـا 

الکرتونیکـی را خانه پـری می کننـد  فـرم تذکـره ی 

و پـس از سـپری شـدن مراحـل اداری، می تواننـد 

تذکره شـان را دریافـت کننـد.

تذکره هـای  توزیـع  مراکـز  حـارض  حـال  در 

بـه  کشـور،  والیت هـای  همـه  در  الکرتونیکـی 

شـهروندان خدمـات ارایـه می کنـد؛ ولی کـم بودن 

ایـن مراکـز، سـبب شـده کـه رونـد توزیـع تذکـره با 

بـرود. به پیـش  کنـدی 

رویینـا شـهابی، سـخنگوی اداره ی ملـی احصاییـه 

و معلومـات، می گویـد کـه بـرای رسعـت دادن بـه 

رونـد توزیـع تذکره هـای الکرتونیکـی، قـرار اسـت 

بیـش از 50 مرکـز تـازه تـا مـاه حمـل 1400 در 

والیت هـا گشـایش یابـد و همین گونـه شـامر مراکز 

توزیـع تذکـره در کابـل نیـز افزایش خواهـد یافت.

الکرتونیکـی  تذکـره ی  توزیـع  مرکـز   20 اکنـون، 

در شـهر کابـل، در در تایمنـی، مکروریـان، کارتـه 

دیگـر  و  برچـی  دشـت  شـاملی،  رسای  چهـار، 

دیگـر  مرکـز  از 40  بیشـرت  و  پایتخـت  محل هـای 

ارایـه  خدمـات  شـهروندان  بـرای  والیت هـا  در 

می کنـد. از سـویی هـم پایگاه هایـی بـرای توزیـع 

تذکـره ی الکرتونیکـی بـرای مهاجران افغانسـتانی 

در ایـران نیـز ایجـاد شـده اسـت. اداره  احصاییـه و 

معلومـات افغانسـتان، چهـار مرکـز توزیـع تذکره ی 

الکرتونیکـی در شـهرهای تهران، مشـهد و زاهدان 

گشـایش کـرده اسـت که بـه مهاجران افغانسـتانی 

می کنـد. توزیـع  الکرتونیکـی  تذکـره ی 

اداره   عمومـی  رییـس  رسـولی،  جاویـد  احمـد 

می گویـد:  افغانسـتان،  معلومـات  و  احصاییـه 

»هفتـاد مرکـز بـرای توزیـع تذکـره در افغانسـتان و 

در بیـرون از کشـور -در ایـران- فعالیـت دارد کـه 

قـرار اسـت تعـداد ایـن مراکز در کشـور و بیـرون از 

یابـد.« افزایـش  کشـور 

الکرتونیکـی،  آغـاز توزیـع تذکره هـای  هرچنـد در 

بـرای این کـه شـهروندان می توانسـتند با اسـتفاده 

مشـکل  داشـتند  کـه  کاغـذی ای  تذکره هـای  از 

خـود را حـل کننـد و از سـویی هـم در شـامری از 

تذکره هـا  ایـن  توزیـع  مراکـز  کشـور،  والیت هـای 

گشـایش نیافتـه بـود، متایـل بـه گرفـنت تذکـره ی 

بـود.  انـدک  شـهروندان  میـان  در  الکرتونیکـی 

ایـن روزهـا امـا بـه دلیـل سـاده بـودن جابه جایـی 

و مانـدگاری تذکره هـای الکرتونیکـی، درخواسـت 

بیشـرت  شـهروندان  سـوی  از  تذکره هـا  ایـن  بـرای 

شـده اسـت.

خانـم شـهابی، روز گذشـته بـه صبـح کابـل گفـت 

کـه تـا دو روز پیـش –یک شـنبه، 5 دلـو- 2 میلیون 

و ۳05 هـزار شـهروند برگـه درخواسـتی تذکـره ی 

ایـن  از  کـه  کرده انـد  خانه پـری  را  الکرتونیکـی 

میلیـون ۳ هـزار ۳02 شـهروند  تاکنـون 2  میـان 

کننـد. دریافـت  را  تذکره  شـان  توانسـته اند، 

خانـم شـهابی می افزایـد کـه ایـن اداره تـا پایـان 

سـال روان بـرای پنـج میلیـون شـهروند تذکـره ی 

کـرد. توزیـع خواهـد  الکرتونیکـی 

توزیـع  رونـد  کـه  اسـت  حالـی  در  این همـه 

و  دارد  جریـان  هـم  هنـوز  کاغـذی  تذکره هـای 

تذکـره ی  گرفـنت  جـای  شـهروندان  از  شـامری 

الکرتونیکـی، تذکـره ی کاغـذی دریافـت می کنند. 

ایـن حـال، در شـامری از والیت هـای کشـور،  بـا 

شـهروندان بیشـرت بـه گرفنت تذکـره ی الکرتونیکی 

رو آورده انـد. بـه اسـاس معلومـات اداره ی احصاییه 

و معلومـات افغانسـتان، در روزهـای پسـین شـامر 

درخواسـت دهنـدگان بـرای تذکـره ی الکرتونیکـی 

بـه  رو  ننگرهـار  و  غـور  کاپیسـا،  والیت هـای؛  در 

اسـت. افزایـش 

احمـد فهیـم حیـدری، رییس احصاییـه و معلومات 

ثبـت  روزانـه  مرکـز،  »ایـن  می گویـد:  کاپیسـا، 

معلومـات حـدود 600 تـن از متقاضیـان را انجـام 

مراحـل  طـی  را  آن هـا  درخواسـتی های  و  داده 

می منایـد.«

آقـای حیـدری بـا تأکیـد بـر معتـرب بـودن تذکـره ی 

الکرتونیکـی به عنـوان سـند ملـی، نقـش آن را در 

زمینـه ای  و  دقیـق  برنامه ریـزی  جرایـم،  کاهـش 

الکرتونیکـی مهـم می دانـد. بـرای حکومـت داری 

مرکـز توزیـع تذکـره الکرتونیکی در کاپیسـا، از 10 

جـوزای سـال 1399 بـه این سـو بـه فعالیـت آغـاز 

کـرده. ایـن مرکز، با داشـنت نزدیک بـه 35 کارمند 

تذکـره ی  بـرای  درخواسـتی   300 بـه   همـه روزه 

الکرتونیکـی رسـیدگی می کنـد.

رییـس  یزدان پنـاه،  محمدعیسـی  همین گونـه   

مـردم  غـور، حضـور  معلومـات والیـت  و  احصاییـه 

بـرای دریافـت تذکـره ی الکرتونیکـی در این والیت 

کـه می گویـد  و  دانسـته  چشـم گیر  را 

درخواسـتی   15,305 مرکـز  ایـن  اکنـون  تـا 

مراحـل  طـی  را  الکرتونیکـی  تذکـره ی  بـرای 

کـرده و از ایـن میـان، 5800 شـامره ی آن بـرای 

اسـت. شـده  توزیـع  آن  درخواسـت کنندگان 

همین گونـه در رشق کشـور، اداره  ملـی احصاییـه 

روان(  )24 جـدی سـال  معلومـات، چهارشـنبه  و 

تـازه  توزیـع تذکـره ی الکرتونیکـی را در  دو مرکـز 

والیـت ننگرهـار فعـال کـرده اسـت. ایـن دو مرکـز 

پـس ازآن فعال شـد که شـامر درخواسـت کنندگان 

بـرای تذکـره ی الکرتونیکـی در ایـن والیـت رو بـه 

افزایـش بـوده و تنهـا یـک مرکـز بـرای توزیـع آن 

فعالیـت داشـت.

اکنـون، سـه مرکـز توزیـع تذکـره الکرتونیکـی در 

ننگرهـار فعـال اسـت کـه روزانـه به بیـش از 1 هزار 

الکرتونیکـی  تذکـره ی  درخواسـت کننده   500 و 

توزیـع  تـازه   مرکزهـای  می کنـد.  ارایـه  خدمـات 

شـهر  سـوم  ناحیـه   در  والیـت،  ایـن  تذکـره ی 

جالل آبـاد و تعمیـر رادیـو تلویزیـون ملـی آن  والیت 

آن  در  کارمنـد  بـه 100  نزدیـک  کـه  فعـال شـده 

اسـت. کار  مشـغول 

در والیت هـا، زمانـی کـه شـهروندان بـرای گرفـنت 

توزیـع  مراکـز  از  یکـی  بـه  الکرتونیکـی  تذکـره ی 

مراحـل  گذرانـدن  از  پـس  می کننـد،  مراجعـه 

در  تذکره  شـان  بایومرتیک-انگشـت نگاری- 

چاپخانـه ی مرکـزی تذکـره ی الکرتونیکـی در کابل 

چـاپ شـده و پـس از برگشـت بـه والیـت مربـوط، 

می شـود. توزیـع  درخواسـت کنندگان  بـرای 

تذکـره ی  توزیـع  کار  مراحـل  طـی  توجـه  بـا 

والیت هـای  دیگـر  و  کابـل  در  الکرتونیکـی 

افغانسـتان، خانـم شـهابی می گوید کـه اداره   ملی 

احصاییـه، ظرفیـت طی مراحـل 1۶ هـزار تذکره  را 

دارد. روز  در 

بـا الکرتونیکـی تذکـره سیسـتم پیوسـن

پاسـپورت صـدور الکرتونیکـی سیسـتم

اداره ی ملـی احصاییـه و معلومـات، اخیراً سیسـتم 

بـا سیسـتم الکرتونیکـی  تذکـره ی الکرتونیکـی را 

صـدور پاسـپورت وزارت امـور خارجـه یکـی کـرده 

است.

وزارت امـور خارجـه از آغاز ماه جدی سـال 1399، 

تذکـره ی  هویتـی  معلومـات  اسـاس  بـه  می توانـد 

و  ویـژه  پاسـپورت های  خدمـات  الکرتونیکـی، 

بـه زودی خدمات پاسـپورت عادی را به شـهروندان 

کشـور، ارایـه کنـد.

پایـگاه  یگانـه  الکرتونیکـی کـه  تذکـره ی  سیسـتم 

اسـت  الکرتونیکـی شـهروندان  هویتـی  معلومـات 

الکرتونیکـی  بـه سیسـتم  آن  بـا وصـل  شـدن  کـه 

وزارت خارجـه، نیـازی بـه تأییـد دوبـاره ی تذکـره، 

ثبـت معلومـات، اخـذ بایومرتیـک و سـایر مراحـل 

نیسـت. زمان گیـر 

کـه  می گوینـد  احصاییـه  ملـی  اداره ی  مسـئوالن 

مرکزی سـازی  سیسـتم ها،  ایـن  وصـل  از  هـدف 

تـا  اسـت  کشـور  شـهروندان  هویتـی  معلومـات 

شـهروندان خدمـات را بـه گونـه ی سـاده، رسیـع و 

کننـد. دریافـت  شـفاف تر 

زهرا سیاس
گزارشگر

اکپنون، 20 مرکز توزیع تذکره ی 
الکپترونیکی در شهر کابل، در 

در تایمنی، مکروریان، کارته 
چهار، سرای شمالی، دشت 

برچی و دیگر محل های پایتخت 
و بیشتر از 40 مرکز دیگر در 

والیت ها برای شهروندان 
خدمات ارایه می کپند.

سیستم تذکره ی الکپترونیکی 
که یگانه پایگاه معلومات هویتی 

الکپترونیکی شهروندان است 
که با وصل  شدن آن به سیستم 

الکپترونیکی وزارت خارجه، نیازی 
به تأیپید دوباره ی تذکره، ثبت 

معلومات، اخذ بایومتریک و سایر 
مراحل زمان گیر نیست.

آن  وی  ی    فرا ر و چالش ها ونیکی  کره     الکتر یع      تذ توز
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رسگمهایپیدا

یک راست  را  من  چندم  بار  برای  خواندنش  »رسگم«، 

افغان  زنان  داستان  به ویژه  و  افغانستان  داستان  میان 

رسزمین  این  زنانه ی  داستان نویسی  تاریخ  با  انداخت. 

با  بودم  شده  مواجه  و  بودم  آشنا  کم وبیش  محنت زده 

می رسودند.  و  می نوشتند  که  افغانی  زنان  و  دخرتان 

می نوشتند از بن دل و می رسودند از ژرفای جان و چه 

تلخ و چه اندازه جان سوز. طوری که حتا به آن ها گفته 

بودم که این قدر تلخ و گزنده چرا؟ این همه گردن نهادن 

و رضا در الیه الیه ی دنیای زنانه برای چه؟ پاسخم هامن 

بود که می دانستم؛ به حق هم درست بود.

جامعه ی  و  جنگ  جنگ.  و  جنگ  و  جنگ  رشایط 

برابر  زنانه ی  واکنش  هیچ  که  مردساالری  به شدت 

و  از جنگ  بود  پر  داستان ها  برمنی تافت.  را  طلبانه ای 

زنانی که حق دل باخنت که هیچ، حق نفس کشیدن 

هم نداشتند. رسگم اما همه ی تصورات من از جامعه و 

داستان افغانستان را تغییر داد.

پایان بندی رسگم، با همه ی روایت های این فرهنگ فرق 

داشت. هاجر گم شده است و خواننده چشم به راه است 

که هنگام پیدا شدن، با فاجعه ای به نام قتل ناموسی 

روبه رو شود و رسش را به نشانه ی تأسف تکان بدهد و 

اندوه روشن فکرانه بخورد و متام.

اصالً تعلیقی که ما را تا آخر می کشد و رهامان منی کند، 

قتل  چگونگی  باید  می کردم  فکر  شاید  است.  همین 

ناموسی را حدس بزنم و رخداد دیگری نیست در پایان 

انجام می شود در دل  با داس  یا  قتلی که  روایت.  این 

اشتاد«  »اسن سی  قول  به  یا  پدر هاجر  به دست  شب 

نویسنده ی »کتاب فروش کابلی« با سیم پنکه و به دست 

برادران دخرت و با همدستی مادرش.

می کند،  روایت  را  حیدری  بتول  داستان  که  راوی ای 

نیست.  زن ها  دیگر  جنس  از  که  است  متفاوتی  دخرت 

معرفی می کند. هامنند دیگر  را  آغاز خودش  از هامن 

برای  برپاست  که  جشنی  در  منی پوشد،  لباس  زن ها 

پوشیده.  دامن  و  کرتی  هاجر،  بیامر  برادر  شدن  پیدا 

نویسنده، کرتی و دامن و شال راوی را مقابل لباس های 

جالب تر  و  پوشیده اند  دیگران  که  داده  قرار  سنتی ای 

این که این کرتی و دامن، پوشش مدرسه  هاجر است؛ 

و  مهامنی  پوشاک  دامن،  و  کرتی  بیرون.  لباس  یعنی 

مجلس نیست که خوابیده باشد درون املاری و انتظار 

است  لباس رشد  بیرون؛  بکشندش  برای جشن  بکشد 

و پیرشفت.

بهره  داستان  آخر  تا  لباس  این  از  خوب  حیدری  بتول 

را تن پلیس زنی  این لباس پیرشو  به مثل  برده است. 

که هاجر را می آورد، می بینیم و پایان کتاب هم تن خود 

آن  پیرشو  زنان  از  یکی  به  شده  تبدیل  که  است  راوی 

مرزوبوم.

جوانه های طغیان و رسکشی از هامن آغاز همراه راوی 

می دهد.  رشح  را  کردنش  ادرار   ۳2 صفحه ی  است. 

آن گونه ای که مادر منعش کرده و اگر بفهمد بی گامن 

آزرده می شود و بدتر از همه این که خودش را پاک هم 

منی کند و هنوز هم به مادر چیزی نگفته است.

در  آشکار  مخالفت های  با  که  منی کند  هیاهو  راوی 

را  خودش  راه  بی صدا  و  آرام  کنند؛  خفه اش  نطفه 

دلش  ته  می کند.  گوش  عاشقانه  موسیقی  می رود. 

با  پدر  وقتی  حتا  و  می دهد  پرورش  عشق  جوانه های 

بدون جاروجنجال،  درس خواندنش مخالفت می کند، 

امتحاناتش را می دهد. اصالً شاید علت اصلی پیروزی 

او و هم نسالنش همین نکته باشد.

پوچی ها  و  خرافات  با  مستقیم،  هیاهوی  بدون  راوی 

مبارزه می کند. باورش را به صدای بلند فریاد منی زند؛ 

شاه  می گوید  درگوشی  و  منی خورد  نیز  فرو  را  آن  اما 

غالم  آمدن  چانس  است،  خرافات  مناینده ی  که  شیخ 

را پیش بینی کرده است. همه می دانیم اگر این حرف 

راوی  می افتد.  اتفاقی  چه  بگوید،  بلند  صدای  به  را 

آن جا  بلند ولی هوشمندانه  به صدای  نه  اما  می گوید؛ 

و  شیخ  شاه  اتاق  به  می برد  هجوم  بی اجازه  باید،  که 

و  باشد  پرس  بعدی  بچه ی  شاید  که  می کند  اعرتاض 

کرده  شک  خرافات شان  به  آن  در  که  اتاقی  از  زن ها 

بیرون می کشندش.

افغانستان  زن های  نسل جدید  که  می گوید  نویسنده   

متوقف کردن شان  برای  راهی  و هیچ  در حال ظهورند 

به  باید  اول  راه اند و شاید  ابتدای  نیست. زن هایی که 

مرد تبدیل شوند و بعد از پذیرش این نوع از زن، »زن 

برتر« را به منایش بگذارند.

به  را  هاجر  زن،  پلیس های  که  جایی   ،۷9 صفحه ی 

بر  سیاه  شالی  »زن  می آورند  خانه 

می زد.  و صورتش سبزه  داشت  رس 

بلند و محکم گپ می زد و صدایش 

به رسور خان می ماند.« و در ادامه 

جان  »عمه  می آید:   80 صفحه ی 

مردانه ی  بوت های  به  را  خودش 

کمی  زن ها  بود...«  چسبانده  زن 

فاصله  زنانه  سنتی  نقش های  از 

گرفته و به نقش های مردانه نزدیک 

شده اند.

گم  روایت  رسگم،  داستان  اصل 

شدن هاجر است و برخورد خانواده 

با این گم شدن و مقایسه اش با گم 

با  خانواده  برخورد  و  غالم  شدن 

بازگشت غالم. زیر الیه ی اصلی اما 

تفاوت زن و مرد است و تبعیض هایی 

که در حق آن ها می شود. نویسنده 

را  تفاوت ها  این  است  توانسته 

آشکارترین  بدهد.  نشان  به خوبی 

نکته، تفاوت در اسم بردن از دخرت 

و پرسهای خانواده است در عبارت 

»بچه زاییده« »یک بچه و یک دخرت 

بیشرت نصیبش نشد...«

از  عمه  استقبال  نوع  تفاوت 

و  ماه  سه  از  پس  غالم  بازگشت 

هفته،  یک  از  پس  هاجر  بازگشت 

باور من این است  چشم گیر است. 

را  غالم  به عمد  حیدری  بتول  که 

بیامر روانی نشان داده تا این مدل 

برخورد بیشرت به چشم بیاید. آمدن 

»بچه«  عبارتی  به  یا  پرس  که  غالم 

و پخش  مهامنی  و  با جشن  است، 

کردن شیرینی همراه است و بازگشت هاجر که دخرت 

است، ننگ می آورد.

جنازه ی  دیدن  آرزوی  که  مادری  آوردن  با  نویسنده 

و  هفته ای اش  یک  گم شدن  به خاطر  دارد  را  دخرتش 

سپس نوع شوهر دادن هاجر، نشان می دهد که زنان 

چه اندازه این ظلم را پذیرفته اند و خودشان به آن دامن 

ستم  و  زلیخا  مامه  رسگذشت  می زنند. 

برخوردش  و  رفته  او  به  که  آشکاری 

هامن  دنباله ی  که  جوان  دخرتان  با 

این  هم  است  مردساالر  جامعه ی  تفکر 

موضوع را به خوبی نشان می دهد.

نکته ی دیگری که نویسنده هوشمندانه 

با  زنان  روابط  نوع  کرده،  اشاره  آن  به 

نتیجه ی  آن هم  که  است  خودشان 

مردساالر  جامعه ی  َدَورانی  و  طبیعی 

است.

زن های  بین  پیوندها  داستان  این  در 

آن  تفاوت  و  شده  روایت  خوب  سنتی 

با روابط نسل جدید هم خوب آمده است. به طوری که 

نسل ها  این  روابط  مدل  تفاوت  خوب،  بسیار  خواننده 

دغدغه ی  نظرم  به  که  دغدغه  این  می شود.  متوجه  را 

به خوبی نشان داده شده است؛  بوده،  نویسنده  اصلی 

اما نویسنده در بخش هایی از داستان، دغدغه هایش را 

به اشتباه گسرتش داده و کمی زیاده گویی کرده است.

جایی که از عمه اجازه منی گیرند برای برگزاری مراسم 

و  می برد  پیش  را  روایت  اصل  خانه اش،  در  عروسی 

شناساندن  اما  است؛  نویسنده  دغدغه ی  دنباله ی 

پیشینه ی خانه و معرفی فرهنگ، به درازا کشیده شده 

است. حضور این رخداد و دانسنت پیشینه اش، رضوری 

این  از  هست  بازهم  گسرتدگی!  این  به  نه  اما  بوده؛ 

تکه ها که روایت را از نفس انداخته است که در بررسی 

فن داستان به آن اشاره می کنم.

لحن  و  زبان  است.  کم نقص  و  خوب  داستان،  فن 

دل چسبی دارد که البته کسی که به گویش افغانستان 

مسلط است، باید در این موردنظر بدهد. کلامت بومی 

به  است  نیاز  کمرت  که  شده  حل  منت  در  اندازه ای  به 

معنای لغات مراجعه کنیم.

رشوع  شادی  و  جشن  با  دارد.  خوبی  رشوع  داستان 

افغانستان  داستانی  ادبیات  به  دل خوشی  و  می شود 

داستان  خواننده،  ذهن  در  می زند.  جوانه  همین جا 

را  روایت  نویسنده  می افتد.  نفس  از  دو  فصل  از  اما 

و  پیشینه  و  فضا  تا  می کند  متوقف 

کاری  کند.  معرفی  را  شخصیت ها 

که باید در حین روایت، انجام شود.

جان  روایت  باز   ،۳9 صفحه ی  از 

می گیرد. اصالً داستان از همین جا 

رخوت  از  روایت  می شود.  رشوع 

بیرون می آید و سیلی اول تعلیق در 

از  می شود.  نواخته  خواننده  گوش 

این جا به بعد، همه ی اطالعات بجا 

داده های  از  و  است  آمده  درست  و 

عمق  نیست.  خربی  دیگر  زیاد 

فرهنگ افغانستان در این قسمت ها 

به خوبی مشخص است. فرهنگی که نویسنده نتوانسته 

فصل های  مستقیم  و  مفصل  توضیحات  قالب  در  بود 

قبل، معرفی کند.

هامن خانه ای که تا چند روز قبل جشن پیدا شدن غالم 

با تصویرهای  نویسنده  ماتم کده.  بود، شده  برپا  آن  در 

هراسناکی  رخداد  از  خرب  دلهره آور،  و  گویا  و  زنده 

می دهد که منی دانیم چیست. تا فصل بعد که نویسنده 

با مهارت می گوید؛ هاجر گم شده و هامن مادر، رسافراز 

و شاد از پیدا شدن »بچه اش« عزادار شده و رسبه زیر.

نویسنده  نیامده ایم که  بیرون  اول  بهت سیلی  از  هنوز 

سیلی دوم را می زند. صفحه ی ۶۷، چگونگی گم شدن 

هاجر چگونه  می دانیم  می دهد. حاال  توضیح  را  هاجر 

و کجا گم شده؛ اما بیشرت کنجکاو می شویم که هاجر 

کجاست.

تازه می فهمیم واقعاً گم شده، از فرار و عشق و عاشقی 

خربی نیست. این تعلیق ادامه دارد تا پیدا شدن هاجر 

ناموسی روی  قتل  دلهره ی  ماجرا که هنوز هم  باقی  و 

دل مان هست تا زمانی  که مطمین می شویم قرار نیست 

هاجر کشته شود.

اما جای  باشد؛  بدتر  از مرگ  ازدواج هاجر  شاید شیوه 

با  منی شوند  کشته  هاجر  از  بعد  نسل  که  هست  امید 

گم شدن و شاید با این مدل ازدواج هم از دوش خانواده 

پایین گذاشته منی شوند.

فن نویسنده، روی هم رفته پرکشش و جذاب است. بتول 

همراه  خودش  با  را  خواننده  چگونه  بوده  بلد  حیدری 

کند که موقع پوست گرفنت کچالو دست هایش همراه 

راوی یخ کند، یا به خوبی با تصویرهای زنده همراه شود. 

انتظاراتی که در داستان  بازهم هست  اما  این حال  با 

آغاز داستان،  از هامن  مانده اند.  باقی  و  نشده  برآورده 

سخن از پیشاب و دستشویی و بوی ادرار فراوان است 

اشاره  آن  به  پردازی  فضا  قسمت  در  که  بجا  بسیار  و 

جایی  پیش برنده،  و  گویا  تصویر  این همه  اما  می کنم؛ 

منی بینیم.  نشانی  آن  از  داستان  پایان  در  و  شده  رها 

امید می رود این همه جرقه ای که ابتدای داستان کاشته 

شده، جایی آتش بزرگی در بگیرد؛ اما آن چنان که باید، 

منی شود و خواننده را رسخورده و ناکام رها می کند.

حیدری،  بتول  فن  قسمت  تأثیرگذارترین  شاید 

فضاپردازی هایش باشد. فضاپردازی ها گاه مبهوت کننده 

فراگیر  خرافات  مناینده ی  که  شاهی  شیخ  می شوند. 

بزرگ تر می شود،  ریزنقش است. هر چه  جامعه است، 

درون مایه  می شود.  پهن تر  کمرش  دور  سبز  کمربند 

هست  عربی  هنوز  منی شود.  بیشرت  شاه  شیخ  ذهنی 

شیخ،  جز  و  می آورد  زمزم  آب  عربستان  از  هرسال  که 

هیچ کس دیگری منی بیندش؛ اما همین آب زمزم که در 

ذهن خواننده، زاللی و شفافی را تداعی می کند، با تف 

غلیظ و صدادار شیخ شاه آلوده می شود.

و  است  غالم  شدن  پیدا  جشن  داستان،  رسآغاز   

را  کام  خودبه خود  که  شیرینی  کردن  پخش  و  خریدن 

که  است  کابل  سبزی های  از  سخن  می کند.  شیرین 

هوس انگیزند و فریبنده. پشتش اما ناگهان بوی پیشاب 

مردم کابل می آید و همه ی شیرینی چاکلیت و تازگی 

سبزی ها را نابود می کند. هنوز نفهمیده ایم تکلیف مان 

با چاکلیت و سبزی و بوی ادرار چیست که می پیچیم 

درون کوچه و می رسیم به تصویر سگ در صفحه  8 و به 

عبارت پاراگراف چهارم داستان: »درون جویی باریک و 

دراز که میان کوچه هست، سگی الغر و مردنی غلتیده 

میان الیه های  از  کاری می کند، منی تواند  و هر  است 

 ]...[ بی جان  ]...[ سگ  بیرون شود  کثافات  قیرمانند 

می کند.«  ناله  و  گرفته  من  به طرف  را  سیاهش  پوزه ی 

این تصویر دقیقاً کام خواننده را تلخ می کند.

آن  در  جشن  که  می رسند  خانه ای  به  مادرش  و  راوی 

برپاست و برای جشن شیرینی هم خریده اند. حرف از 

بوی خوش نم خاک است و حویلی جارو شده؛ اما این 

بو و تصویر پاکیزه هم با تصویر خون میان پشکل های 

تکلیف  این جا  از  می شود.  زایل  گرد،  و  سیاه  براق 

خواننده معلوم می شود. می دانیم رخدادهای دل انگیز 

لطافتی  هم  اگر  که  منی کشد  را  انتظارمان  شادی  و 

باشد، در قلم نویسنده بی درنگ با تصویری از واقعیت 

موجود خنثا می شود.

این بازی با فضا ادامه دارد تا نزدیک به آخر داستان؛ 

صفحه ی ۷۷ جایی که راوی حویلی خانه ی عمه را جارو 

می کند برای عروسی لیال که از اتفاق به عزا بیشرت شبیه 

پاشاندم. سنگ های خرد و  را آب  است؛ »متام حویلی 

کالنی را که لبه های شان کنده شده بود و خاک زیرشان 

دیده می شد، جارو کردم. چند سال پیش کل حویلی 

و  خزان  در  باران  چون  بودند؛  نشانده  صاف  سنگ  را 

از  را  را الی  خانه می کرد. وقتی خاک ها  زمستان آن جا 

رویشان  نامنظم  رگه های  نقش   و  می زدم  پس  رویشان 

خوب تر دیده می شد؛ سنگ ها برق می زدند.«

نویسنده ای که چنین با چیره دستی، با فضاها و کلامت 

چاکلیتی  هیچ  شیرینی  نگذاشته  اول  از  و  کرده  بازی 

دمی بیشرت در جان خواننده اش مباند. منی تواند این 

فضا و این کلامت را بیهوده و از رس اتفاق کنار هم چیده 

باشد. این فضا، نویدبخش است.

می کند.  حکایت  جامعه  پرسان  و  دخرتان  تحوالت  از 

گرچه  می دهد،  نشان  که  است  امیدبخشی  تصویر 

هاجرهای زیادی قربانی شده و بازهم می شوند؛ اما نسل 

به زندگی بهرت می اندیشند و  و  جدید متحول شده اند 

برای رسیدن به آن تالش می کنند. تحولی که از زنان 

است.  کرده  مردان هم رسایت  به  و  جدید رشوع شده 

را گرفت.  فراگیری که دیگر منی شود جلویش  عصیان 

و  است  پویا  اما  نفس گیر؛  و  است  سخت  که  عصیانی 

رسشار از امید.

جوانه های طغیان و سرکشی 
از همان آغاز همراه راوی 
است. صفحه ی 32 ادرار 

کردنش را شرح می دهد. 
آن گونه ای که مادر منعش 
کرده و اگر بفهمد بی گمان 

آزرده می شود و بدتر از همه 
این که خودش را پاک هم 

نمی کپند و هنوز هم به مادر 
چیزی نگفته است.

مرضیه کهرانی

اشاره:
 »ســرگم« داســتان بلنــدی اســت کــه بــه قلــم بتــول ســیدحیدری توســط انتشــارات تــاک در تابســتان 1399 در کابــل بــه چــاپ رســیده اســت. در همــان ماه هــای نخســتینی 

کــه خبــر چــاپ ایــن داســتان منتشــر شــد؛ بــا اســتقبال خواننــدگان روبــه رو شــد تــا جایــی کــه ایــن داســتان بــه چــاپ دوم نیــز رســید.
از بتــول ســیدحیدری تاکپنــون دو مجموعــه داســتان بــه نام هــای )ســر بــداران( کــه توســط انتشــارات میونــد ســال 1382 در پاکســتان بــه کوشــش دکپتــر خالــده فــروغ بــه 

چــاپ رســید و مجموعــه داســتان »صــادق هدایــت را مــن کشــته ام« در ایران-1390-به وســیله ی انتشــارات بوســتان دانــش بــه نشــر ســپرده شــد. 
 دو داســتانش در ســایت های برون مــرزی نشــر شــده و داســتان هایش بــه زبان هــای عربــی، انگلیســی، آلمانــی و فرانســوی و ترکــی در نشــریات 

ً
نویســنده ســرگم اخیــرا

و مجــالت بــه چــاپ رســیده اســت. ســیدحیدری تــک داســتان ها در مجموعــه داســتان هایی کــه بــه کوشــش چنــد نویســنده گــردآوری  شــده، نیــز داســتان هایی دارد.
اغلــب قصه هــای ایــن نویســنده درون مایه هــای زنــان را دربــر می گیــرد. بتــول ســیدحیدری؛ نقــد و بررســی داســتان و داوری جشــنواره های ادبــی داســتانی را هــم در 

کارنامــه خــود دارد.
این نوشتار، نگاهی به این داستان بلند است که با قلم مرضیه کهرانی از داستان نویسان ایران، نگاشته شده است.

سـرگـم های پیـدا؛ 
یادداشتی بر داستان بلند سرگم
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امریکا  تا اعتامد میان  نیروها است  این  به دوش  آبی«  و 

به دست آمده  زیادی  قربانی های  از  افغانستان که پس  و 

است را حفظ کنند.

رهربی  میان  در  افغانستان  در  خاص  نیروهای  حفظ 

نیروهای  پیش ازاین  است.  شده  بحث برانگیز  واشنگنت 

امریکایی هم در میدان جنگ نبوده اند، مهم این که آنان 

مرصوف مشورت دهی و آموزش نیروهای امنیتی – دفاعی 

افغانستان بودند.

نیروها  موردقبول  کار  این  که  نشان می دهد  دونتی  بانو 

راحتی  افرسان  برای  بود که  از کارهایی  و بخشی  نبوده 

ایجاد کرده بود و حمالت نظامی را فلج ساخته بود.

تراژدیافغانستان

کشته ها  و  زخمی ها  فراموشی  تنها  کتاب  این  تراژدی 

به عنوان یک درد نیست. درد این است که ناکامی کارکرد 

نیروهای خاص مبارزه با تروریسم در افغانستان از ابتدا 

معلوم است.

دست  روی  خروج  برنامه ی  نیز  اوباما  حکومت  زمان  در   

چنان چه  یافت.  تغییر  روند  این  ناگهان  اما  شد؛  گرفته 

خانم دونتی اشاره می کند، سوزان رایس، مشاور امنیت 

ملی حکومت اوباما، بدون در نظرداشت وضعیت تا پایان 

می اندیشید؛  خروج  به  اوباما  بارک  جمهوری  ریاست 

تا  و  داد  تغییر  را  خود  برنامه ی  رییس جمهور  اما 

ماندند.  باقی  جنگ  در  نیروها  ترامپ،  ریاست جمهوری 

بود،  تکیه کرده  امریکا  اهداف راهربدی  برنامه  روی  این 

فاصله  با  پل  یک  راهربدی  اهداف  آوردن  دست  به  اما 

طوالنی است.

رهربی  دیدگاه  شاهین،  فرود  در  ملموس  گزینه های 

دوره ی  یک  یافنت  پایان  است.  افغانستان  و  امریکا  در 

سیاسی در واشنگنت روی کابل تأثیر دارد. جنگ همواره 

غم انگیز است؛ اما ادامه ی سیاست به اهداف مختلف نیاز 

به پایان راه سیاسی دارد. پس از 20 سال جنگ ایجاد 

پایان دادن تنش ها یک  انگیزه ی  و  راه حل سیاسی  یک 

دست آورد است، توسعه فنی نیاز به پیرشفت چشم گیری 

دارد، اما توسعه راهربدی نیاز به زمان بیشرت دارد.

اوباما  بوش،  اداره  ها  است؛  نوشته  بایدن  که  قسمی 

در  سیاسی  موفق  راه حل  یک  به  رسیدن  برای  ترامپ  و 

افغانستان ناکام بودند، آنان برای ایجاد یک دموکراسی 

»جیفرسونی« در افغانستان و شکست القاعده و گروه های 

ساخنت  فلج  در  هم چنان  نشدند،  موفق  تروریستی 

این  از  بخش  یک  در  نداشتند.  موفقیتی  عراق  حمالت 

کتاب ذکر شده است که حضور نیروهای امریکایی تنها 

می دهند  اطمینان  جنگ ساالران  به  که  هستند  گزینه 

ادامه میا بد. در قسمت دیگر  از دولت کابل حامیت  که 

ترامپ  امنیتی  مشاور  از  گفت وگوی  به  نویسنده  کتاب 

H.R McMaster مک ماسرت اشاره می کند که از اعضای 

گروه خود می پرسد: درباره برنده شدن چه فکر می کنید؟ 

از چنین برنده شدن خربی نیست و حتا در زمان  هنوز 

مسئولیت خودشان موفقیت به دست نیامد.

راهربدی جنگی تنها به رسبازان مرتبط نیست، قدم های 

به  دونتی  خانم  شود.  متام  غم انگیز  می تواند  اشتباه 

حمالت AC-13 امریکا در والیت کندز به شفاخانه دکرتان 

بدون رسخط در جریان بازپس گیری مرکز این والیت از 

]کوردیناتی[  اشتباه  دلیل  به  که  می کند  اشاره  طالبان 

پزشکان  روی  چقدر  و  شدند  زخمی  و  کشته  زیاد  شامر 

و همکاران افغانستانی شان تأثیر منفی گذاشته بود؛ اما 

اندکی بعدتر فرمانده این حمالت دوباره برای بازسازی آن 

شفاخانه تالش های بی حدوحرصی انجام داد.

همکارانغایبوامکاناتناچیز

غیابت حکومت افغانستان در متام صفحات کتاب به نظر 

می رسد، در حالی نیروهای خاص با نیروهای افغانستان 

حمالت مشرتک را انجام می دهند، اما با امکانات اندکی 

انتظار دست آوردها و ارزش های بزرگ قابل پرسش است.

آبی« است؛  و  از بن بست های اصلی حمالت »سبز  یکی 

طوری که بانو دونتی اشاره می کند که در بیشرت حمالت 

نظارت  و  نداشتند  حضور  ملکی  مردم  مناینده  ها  که 

منی گرفت  صورت  شهرها  در  نیروهای  حمالت  از  جدی 

و دولت کابل شاهد ثبات طوالنی در این والیت ها نبود. 

انجام می دادند،  را  راهربدی  نیروهای خاص کمک های 

رسیدگی  زخمی ها  به  و  نبود  متام شدنی  خون ریزی  اما 

منی توانست.

اما نیروهای خاص مسئولیت حمالت را در برابر تروریزم 

روی  خود  همکاران  با  آنان  ندارند،  راهربد  هیچ  و  دارند 

با  مبارزه  مستقیم،  حمالت  می کنند:  مترکز  حمالت 

تروریزم بین املللی و ...، حضور آنان اسرتاتژیک و مفید 

آنان  کرد،  نخواهند  دفاع  سیاسی  اهداف  از  اما  است، 

تنها برنامه ی خارجی را عملی می کنند که یک عملیات  

خطرناک است.

تا  است  نیاز  امریکا  اهداف  کردن  عملی  برای 

و مترکز  نشود  امریکایی محدود  نیروهای  صالحیت های 

بیشرت کاخ سفید و پنتاگون در رابطه به عملیات نیروهای 

خاص در افغانستان باشد.

امریکا در حالی به کاهش نیروها و حفظ نیروهای اندک 

مبارزه با تروریزم پافشاری دارد که در یک جدال داخلی 

در فرصت اندکی نتوانست با تغییر کد  درب های ورودی 

کاخ کنگره از ورود معرتضان جلوگیری کند.

 دونتی به توافق نامه ی امریکا و طالبان در دوحه ی قطر 

تعهد  کشور  این  از  نیروها  خروج  روی  که  کرده  اشاره 

کرده اند. طالبان نیز تعهد کردند با دولت کابل گفت وگو 

را آغار کنند و رابطه  ی خود را با القاعده قطع کنند. دولت 

کابل به دلیل فساد و سیاست های ناموفق قبیله ای برای 

ندارد.  بخش  قناعت  رویکرد  افغانستان  مردم  عمومی 

اما  می رسد،  نظر  به  مردم  زندگی  در  روزانه  پیرشفت ها 

هنوز خون ریزی و اتفاقات غم انگیز جریان دارد.

خانههادرخطمقدمجنگ

مقدم  در خط  که  است  کرده  اشاره  خانه های  به  دونتی 

جنگ و حمالت امریکا آسیب دیده اند و برخی از اعضای 

خانواده شان تهدید و شامر کشته زخمی شده اند.

که  است  کرده  صحبت  خانواده های  با  دونتی  خانم 

او  داده اند.  دست  از  هوایی  حمالت  در  را  خود  اعضای 

شاهد بررسی حمالت بوده که غیرنظامیان در آن آسیب 

دیده اند. کتاب او از قصه های است که باید امریکایی ها 

آن مطالعه کنند.

جنگ  داستان های  عمیق ترین  از  یکی  شاهین  فرود 

از  قصه های  غم انگیزترین  از  یکی  این  است،  امریکا 

ناکامی ها در جنگ مدرن است با آن هم در میدان جنگ 

که  کسانی  به  داستان  بروند،  طفره  آن  از  می شد  تالش 

در میدان جنگ هستند اشاره دارد و هم به کسانی که 

در خانه ها. دونتی اشاره می کند؛ پس از 19 سال جنگ 

مردم امریکا به این نتیجه رسیده اند که برای چه ارزشی 

در افغانستان قربانی داده اند و جنگیده اند.

بایدن  جو  رسیدن  از  پیش  روز   5 جنوری،  پانزدهم  در 

کاهش  برنامه ی  ترامپ  دونالد  اداره ی  سفید،  کاخ  به 

نظامیان امریکایی را در افغانستان به 2500 نفر عملی 

کرد.

 اعالم نتیجه ی انتخابات منجر به یورش طرفداران ترامپ 

واشنگنت   در  هرج ومرج  از  موج  این  شد.  کنگره  کاخ  به 

گرفت.  صورت  انتخابات  نتیجه  اعالم  از  پس  دی سی 

نتیجه  کردن  چالشی  دلیل  به  کنگره  کاخ  بر  حمله  

انتخابات بود؛ رویکردی که برای چندی حضور امریکا را 

در افغانستان به فراموشی برد.

پا  به  و  نیم بند  ثبات  به  منجر  افغانستان  به  کمک ها 

تقویت  و  افغانستان  امنیتی–دفاعی  نیروهای  ایستادن 

راهکار  ایجاد  به  منجر  روند  این  نیز  و  مرکزی  حکومت 

مذاکرات صلح در دوحه شد.

باوجود این رشایط، هنوز هم نیروهای امریکایی در خط 

اکنون داعش  و  برابر طالبان  افغانستان در  مقدم جنگ 

قرار دارند.

جسیکا دونتی )Jessica Donti( مسئول پیشین شبکه ی 

شاهین«  »فرود  کتاب  در  کابل،  در  ژورنال  وال اسرتیت 

و  است  انداخته  روشنی  امریکایی  نظامیان  حضور  روی 

قرار  که  امریکایی  نیروهای  از  بخشی  حضور  هم چنان 

است در امر مبارزه با تروریزم در افغانستان باقی  مبانند 

پیش بینی کرده است. در تعریف خانم دونتی؛ فراموشی 

خانه  به  رسبازان  برگشت  امریکا  برای  افغانستان  جنگ 

نگران  امریکا  جامعه ی  اما  است؛  نا فرجام  جنگ  یک  از 

حضور نیروهای خاصی است که به منایندگی از امریکا 

در این جنگ باقی می مانند.

متخصصانخاموش

از  یکی  اما  است؛  ناراحت کننده   شاهین  فرود  کتاب 

کتاب های پیشگام در بخش جنگ  امریکا است. 

ابزارهای  جنگی  ناو های  به جای  نیروها  این  برخالف 

اندکی و کتاب کمی در اختیارشان قرار می گیرد. خانم 

اشاره  گروه   این  دست آوردهای  به  پیش  از  پیش  دونتی 

کرده است. او گفته که محور گروه ویژه افغانستان است.

این نیروها به حامیت از نظامیان افغانستان می جنگند، 

اما مسئولیت کامندوهایی که پیش از آنان در افغانستان 

مستقیم  به صورت  آن ها  منی کشند.  دوش  به  را  بودند 

ایجاد  بازرسی  ایست  یا  و  نیستند  دخیل  حمالت  در 

افغانستان  ویژه ی  مقامات  برخی  از  این که  یا  منی کنند 

نیروهای  پیش  سال های  در  که  کاری  کنند.  محافظت 

»سبز  حمالت  می دادند.  انجام  افغانستان  در  امریکایی 

 جوشن همانسکی
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برگردان

بـی پـایـان بازان جنـگ  سـر یـن  آخـر

شده  نادرست  استفاده ی  کرونا  بودجه ی  از  دالر  میلیون 

است.

بامیان،  برحال  والی  رحمتی،  اعال  سید  اما  حال  این  با 

آقای  می کند.  رد  را  کل  دادستانی  به  شدنش  معرفی 

»تابه حال  می گوید:  کابل،  صبح  روزنامه ی  به  رحمتی 

چیزی که شام شنیدین، صحت ندارد. یک سلسله قضایا 

است؛ اما تا هنوز در موردشان تصمیم گرفته نشده است. 

موضوع اداری است که همکارای ما از اداره های مختلف 

ازجمله سارنوالی زیر بررسی دارند.«

منابع  نیز،  پیش  دو هفته  است که حدود  در حالی  این 

مقام   20 از  بیش  که  بودند  گفته  حکومتی،  بلند پایه ی 

بامیان  والیت  شامل  که  والیت  هفت  از  محلی  ارشد 

و  کرونا  بودجه ی  در  اختالس  اتهام  به  می شود،  نیز 

سوءاستفاده از صالحیت های وظیفه ای، به دادستانی کل 

معرفی شده اند.

امنیت  نیروهای  قوس(،   2۶( چهارشنبه  روز  هم چنان 

ملی، سیدعلی آقا ایوب زاده، رییس صحت عامه ی بامیان 

صالحیت های  از  سوءاستفاده  و  اداری  فساد  اتهام  به  را 

وظیفه ای بازداشت کرده بودند.

بامیان  اعضای شورای والیتی  از  از سوی دیگر، شامری 

نیز از نحوه ی عملکرد والی و مقام های صحت عامه ی این 

والیت انتقاد دارند و می گویند که هیچ گونه  شفافیتی در 

بخش استفاده از بودجه ی کرونا وجود ندارد.

روزنامه ی  به  بامیان،  والیتی  شورای  عضو  خاوری،  طیبه 

صبح کابل می گوید که بارها در جریان همه گیری کرونا 

از ریاست صحت عامه گزارش خواسته شده که چگونگی 

به کارگیری بودجه ی کرونا را در اختیار آن ها قرار بدهد؛ 

شده  انداخته  گوش«  »پشت  او  گفته  به  باری،  هر  ولی 

است. خانم خاوری، می گوید: »در قسمت والیت تا جایی 

که شاهد بودیم، بعضی خریدهایی که در آن زمان انجام 

شد، نابه جا بود.«

به  نیز  افغانستان  کل  دادستانی  از  هیئتی  به تازگی، 

والیت بامیان رفته است تا در مورد عملکرد والی و ریاست 

خاوری  طیبه  کند.  تحقیق  والیت  این  عامه ی  صحت 

حالی  بودند،  این جا  مدت  یک  بود،  آمده  »هیئت  گفت: 

همی  به  رسیدگی  نیز  هیئت  هدف  رفتند.  دایکندی  به 

موضوعات بود.«

دو  به  کابل  صبح  روزنامه ی  مشکالت،  دیگر  کنار  در 

مکتوب مقام والیت بامیان که عنوانی وزارت صحت عامه 

فرستاده شده بود، دست یافته که در آن والی دچار اشتباه 

و رساسیمگی وظیفه ای شده است.

مکتوب اولی که پای آن امضای سیداعال رحمتی است، 

به تاریخ 1۳99/۳/11 با موضوع »گزارش نظارت از مراکز 

در  است.  شده  فرستاده  صحت  وزارت  عنوانی  صحی« 

این مکتوب آمده است: »با در نظرداشت شکایات متعدد 

سایر  و  مدنی  جامعه  اعضای  ولسواالن،  والیتی،  شورای 

نهادهای اجتامعی و مردمی از وضعیت بد عرضه خدمات 

صحی، هیئت چهارگانه ی تحت ریاست معاونین والیت، 

مشاور ارشد والیت و رییس خدمات تخنیکی و سکتوری 

به عضو منایندگان شورای والیتی، جامعه مدنی، رسانه، 

 AKHS امور زنان، به شمول مناینده ریاست صحت و دفرت

در  صحی  خدمات  عرضه  چگونگی  از  تا  گردید  توظیف 

ولسوالی ها نظارت منوده، گزارش دهد.«

مکتوب، گزارش هیئت  این  پیوست  در  که  است  گفتنی 

چهارگانه نیز فرستاده شده است. در ادامه ی مکتوب آمده 

را  نظارت، گزارش خویش  از  بعد  متذکره،  »هیئت  است: 

جنساً  هذا،  گزارش  بر  بنا  فرستاده.  والیت  دفرت  عنوان 

رفع  زمینه  در  که  است  ارسال  محرتم  مقام  آن  عنوان 

را  بامیان  مردم  و  محلی  اداره  صحت  سکتور  مشکالت 

همکاری منوده، ممنون سازید.«

مکتوب،  این  فرستادن  از  پس  روز  یک  اما  بااین حال 

فرستاده شده  عامه  وزارت صحت  به  نیز  دیگری  مکتوب 

مورخ   ۳92 منرب  »مکتوب  آمده:  دوم  مکتوب  در  که 

مشکالت  مورد  در  آن  ضامیم  ورق  دو  با   1۳99/۳/11

توظیف  هیئت  گزارش  بر  مبنی  ولسوالی  صحی  مراکز 

شده، قرار بود عنوانی ریاست صحت عامه جهت اجراآت 

آن  عنوان  تایپی  اشتباه  لحاظ  به  گردید،  ارسال  بعدی 

وزارت محرتم تحریر گردیده است. در منت گزارش کدام 

مورد جدی که از توان اداره محلی باال باشد، ذکر نگردید.«

یافتههایهیئتچهارگانهچهبود؟

نرش  سال  همین  ثور   10 در  که  هیئت  این  یافته های 

شده، نشان می دهد که وضعیت مراکز صحی در بامیان 

مناسب نیست؛ زیرا در بسیاری از مراکز صحی از لحاظ 

لوجستیکی،  ابزارهای  درمانی،  ابزارهای  ساختامنی، 

داروها و اوضاع محیطی مشکالت جدی ای موجود بوده و 

هیچ گونه پروایی برای برداشنت آن نشده است.

در  که  می دهد  نشان  هم چنان  هیئت  این  یافته های 

کارکنان  استخدام  بخش  در  صحی  مراکز  از  بسیاری 

از  مالحظاتی  بعضاً  و  دیده می شود  صحی، کمبودهایی 

جانب ریاست صحت عامه در مورد کار و فعالیت کارمندان 

را  هیئت  این  یافته های  والی،  است.  شده  انجام  صحت 

آن  به دنبال  و  فرستاده  عامه  صحت  وزارت  به  نخست 

مکتوب دومی نیز فرستاده شده است.

اتهام های فراوانی  نیز  این در حالی است که پیش ازاین 

در برابر آقای رحمتی موجود بود؛ به گونه منونه در زمانی 

می کرد،  وظیفه  انجام  دایکندی  والی  به عنوان  او  که 

موسوی،  صدیقه  با  هامهنگی  در  را  افغانی  میلیون   2۳

مستوفی این والیت، به حساب بانکی شخصی خود واریز 

کرده بود.

تأیید می کنند که سید  کابل  روزنامه ی صبح  به  منابعی 

ریاست  مسئوالن  و  بامیان  برحال  والی  رحمتی،  اعال 

صحت عامه ی این والیت، به اتهام استفاده ی نادرست از 

بودجه ی مبارزه با ویروس کرونا، به دادستانی کل معرفی 

شده اند.

هم چنان  و  بامیان  پیشین  و  کنونی  والی  پرونده،  این 

شامری از مقام های ریاست صحت عامه ی این والیت را در 

بر می گیرد. هرچند جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی 

کل، در گفت وگو با روزنامه ی صبح کابل، تأیید می کند که 

پرونده ی مقام های محلی و ریاست صحت عامه ی بامیان 

در پیوند به استفاده  ی سو از بودجه ی کرونا، به این نهاد 

آمده؛ اما مشخص منی کند که این افراد کی ها هستند.

دارد  قرار  آن ها  بررسی  زیر  پرونده   آقای رسولی گفت که 

می شود.  رشیک  رسانه ها  با  بررسی،  پایان  از  پس  و 

با  مبارزه  نهادهای  از  یکی  ارشد  مقام  یک  بااین حال، 

گرفته شود،  گزارش  در  او  از  نامی  که منی خواهد  فساد 

پرونده  این  که  می کند  تأیید  کابل،  صبح  روزنامه ی  به 

دربرگیرنده والی پیشین، والی کنونی و مقام های صحت 

عامه ی این والیت می شود. به گفته ی این مقام مسئول؛ 

کرونا،  ویروس  با  مبارزه  برای  اختصاص یافته  بودجه  از 

به  بیشرت  تحقیق  برای  و  گرفته  صورت  سو  استفاده ی 

مقام، هم چنان  این  است.  فرستاده شده  دادستانی کل 

می گوید که در چندین والیت دیگر نیز همین گونه ده ها 

ونا؛  سوء    استفاده    از        بودجه      کر
مقام های محلی و صحت عامه بامیان به دادستانی کل معرفی شدند
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وزارت خارجه، گفته است که از سفر هیئت طالبان 

ایران  این، دولت  از  و پیش  آگاهی دارد  تهران  به 

خواستار دریافت دیدگاه دولت افغانستان در این 

باره شده بود.

سوی  از  دلو(،   ۷( سه شنبه  روز  که  اعالمیه ای  در 

از  هدف  که  است  آمده  شده،  نرش  خارجه  وزارت 

تنظیم سفر هیئت طالبان به تهران، این است که 

دولت ایران، طالبان را در باره ی موجودیت اجامع 

و  فوری  آتش بس  تامین  راستای  در  منطقه ای 

دست یابی به یک توافق جامع صلح در چهارچوب 

اساسی  قانون  ارزش های  حفظ  و  جمهوری  نظام 

افغانستان، آگاه سازد.

می خواهد  همچنان  ایران  اعالمیه،  اساس  بر 

پسامنازعه،  افغانستان  که  کند  حاصل  اطمینان 

بار دیگر به پایگاه امن گروه های تروریستی مبدل 

نخواهد شد و همچون مرکز اتفاق و همکاری های 

منطقه ای و بین املللی باقی خواهد ماند.

طالبان  »امیدواریم  است:  گفته  خارجه  وزارت 

و  جنگ  قطع  برای  افغانستان  مردم  خواست  به 

پی هم  تقاضای  به  و  تن دهند  پایدار  تأمین صلح 

و  آتش بس  تامین  برای  کشورهای منطقه و جهان 

رسیدن به توافق جامع صلح از طریق گفت وگوهای 

معنادار و صادقانه، احرتام گذارند.«

بدانند  باید  طالبان  که  است  گفته  وزارت،  این 

و  جنگ  ادامه ی  بر  مبنی  کنونی شان  روش  که 

خون ریزی، مورد انزجار همگانی قرار دارد.

مال عبدالغنی برادر، معاون سیاسی گروه طالبان، 

روز سه شنبه )۷ دلو(، در راس هیئتی از این گروه، 

به ایران رفت.

محمدنعیم وردک، سخنگوی دفرت سیاسی طالبان 

در قطر، گفته است که این سفر، با دعوت رییس 

جمهوری اسالمی ایران انجام شده است.

او، قرار است هیئت طالبان در جریان  به گفته ی 

دو  روابط  باره ی  در  ایرانی  مقام های  با  سفر،  این 

جانبه، وضعیت مهاجران افغان در ایران، وضعیت 

منطقه  و  افغانستان  امنيتى  و  سياىس  فعلی 

گفت وگو کند.

پیش از این نیز هیئتی از گروه طالبان به رهربی 

مال عبدالغنی برادر به تهران رفته و با محمدجواد 

ظریف، وزیر خارجه ی ایران، دیدار و گفت وگو کرده 

بود.

که دولت  رفته  تهران  به  در حالی  هیئت طالبان، 

این  از  تسلیحاتی  و  مالی  حامیت  به  متهم  ایران 

مقام های  از سوی  که همواره  اتهامی  است؛  گروه 

ایرانی رد شده است.

گروه  که  است  داده  گزارش  امریکا،  مالیه ی  وزارت 

کشور،  این  با  توافق نامه   امضای  از  پس  طالبان 

رابطه  ی خود را با گروه القاعده قطع نکرده و القاعده 

با حامیت طالبان در افغانستان در حال قوت گرفنت 

است.

در  امریکا  مالیه ی  وزارت  سوی  از  که  گزارشی  در 

لونگ وار ژورنال به نرش رسیده، آمده است که طالبان 

همچنان متحد القاعده است.

افغانستان  »القاعده در  آمده است:  این گزارش،  در 

در حال قوت گرفنت است و این گروه روابط اش را با 

طالبان از طریق شبکه ی مربیان و مشاوران که برای 

موظف  مالی  حامیت  و  راهنامیی  مشاوره،  ارائه ی 

شده اند، برجسته می سازد.«

گزارش همچنان از عدم شواهد و مدارکی که نشان 

پرده  شده،  ریشه کن  افغانستان  در  القاعده  بدهند 

این  مورد  در  طالبان  گروه  که  می افزاید  و  می دارد 

که با القاعده ارتباط ندارد و این گروه در افغانستان 

حضور ندارد، دروغ می گوید.

ارشد شبکه ی حقانی  مقامات  که  گزارش می افزاید 

در باره ی تشکیل یک واحد مشرتک از جنگ جویان 

بحث  القاعده  مالی  تامین  و  همکاری  با  مسلح 

کرده اند.

و  افراد  طریق  از  هم  هنوز  القاعده  مالی  بودجه ی 

اهداف  برای  شان  پول  می کنند  فکر  که  کسانی 

برشدوستانه یا خیرخواهانه به مرصف می رسد، تامین 

قاره ی هند در  این گروه در شبه  می شود. شاخه ی 

و  شد  ایجاد  ایمن الظواهری  نظر  زیر   2014 سال 

عنوان  به  پاکستان  و  افغانستان  مرزی  منطقه ی  از 

پناه گاه امن استفاده می کند و با همکاری گروه های 

مرتبط به القاعده، برای »احیای امارات اسالمی« در 

افغانستان در حال جنگیدن است.

در بخشی از این گزارش، به گروه داعش اشاره شده 

است.

 100 احتامال  داعش  گروه  گزارش،  این  اساس  بر 

میلیون دالر پول نقد پراکنده در رسارس منطقه دارد 

و برای جابه جایی این پول در رسارس جهان از جمله 

ترکیه  لوژستیکی در  مراکز  به  اغلب  و سوریه،  عراق 

اعتامد می کند.

گزارش می افزاید که هسته ی اصلی داعش، مقداری 

به  میالدی   2020 سال  اوایل  در  را  بودجه  این  از 

شاخه ی خراسان انتقال داد که بیشرت این انتقال در 

کابل و جالل آباد صورت گرفته است.

این گزارش وزارت مالیه ی امریکا، در پاسخ به بازسی 

وزارت دفاع یا پنتاگون در مورد تامین مالی تروریزم 

غیرقانونی ارایه شده است.

پس از امضای توافق امریکا با طالبان در ماه فربوی 

گزارشی  که  نیست  نخستین بار  این   ،2020 سال 

در مورد ارتباط و مشوره گرفنت این گروه با القاعده 

ماه جون 2020،  در  این  از  پیش  به نرش می رسد. 

گروه  با  طالبان  ارتباط  و  مشوره  از  ملل  سازمان 

القاعده نیز سخن گفته بود.

مسئوالن بانک مرکزی افغانستان، می گویند که تا یک 

ماه دیگر، 10 میلیارد افغانی بانک نوت های جدید برای 

جایگزینی بانک نوت های فرسوده وارد بازار خواهد شد.

بانک مرکزی  تادیات  برکی، مسئول عمومی  میرعزیز 

برنامه ی  در  دلو(،   ۷( سه شنبه  روز  افغانستان، 

حساب دهی دولت به ملت، گفت که سال گذشته با 

یک رشکت پولندی قرارداد تولید بانک نوت های جدید 

امضا شده بود؛ اما به دلیل شیوع کرونا، روند انتقال آن 

تا اکنون به تعویق افتاده است.

به گفته ی او، در حال حارض 29۳٫4 میلیارد افغانی در 

دوران است که از این میان، ۶1۷٫4 میلیون آن شامل 

مسکوکات فلزی یک، دو و پنج افغانی می شود.

آقای برکی گفت که ساالنه دست کم ۳٫۶ میلیارد افغانی 

بانک نوت فرسوده جمع آوری و از دوران خارج می شود.

گذشته،  ماه  چند  جریان  در  که  است  حالی  در  این 

شهروندان افغانستان از فرسوده شدن بانک نوت های 

10، 20، 50 و 100 افغانی شکایت داشتند و از دولت 

بانک نوت های  چاپ  با  تا  بودند  خواسته  افغانستان 

جدید، بانک نوت های فرسوده را از بازار جمع آوری کند.

از سویی هم، نثار احمد یوسف زی، رییس بخش نظارت 

بانک  گفت  برنامه  این  در  افغانستان،  مرکزی  بانک 

مرکزی افغانستان، به منظور ثبات قیم شاخص، از آغاز 

سال مالی 1۳99 حدود 2٫09 میلیارد دالر امریکایی را 

از طریق روند مزایده به فروش رسانده است.

تورم،  نرخ  این که کنرتل  به  با اشاره  آقای یوسف زی، 

است،  مرکزی  بانک  پولی  سیاست  اساسی  هدف 

تاکید کرد که به منظور کنرتل سطح قیم و جلوگیری 

اسعار  فروش  با  تا  تورمی، تالش می شود  نوسانات  از 

پول  بی رویه ی  رشد  از  بازارها،  به  رسمایوی  اسناد  و 

جلوگیری شود.

نرخ  اکنون،  تا  مالی 1۳99  آغاز سال  از  که  او گفت 

امریکایی 1٫۷8  افغانی در مقابل دالر  مبادله ی پول 

درصد افزایش یافته است.

دولت  گفت وگوکننده ی  هیئت  عضو  نادری،  نادر 

افغانستان، گفته است که تامین صلح و پایان جنگ، از 

اولویت های دولت و مردم افغانستان است.

آقای نادری، روز سه شنبه )۷ دلو(، در برگه ی تویرتش 

دولت  صلح  گفت وگو کننده ی  هیئت  که  نوشت 

افغانستان، با خلوص نیت برای تامین صلح، در دوحه 

حضور دارد؛ اما 9 روز است که هیئت طالبان آماده ی 

برگزاری نشست رسمی و بحث برای پایان جنگ نشده 

است.  نگفته  چیزی  باره  این  در  طالبان  گروه  است. 

بیستم  در  افغانستان،  صلح  گفت وگوهای  دوم  دور 

جدی در قطر آغاز شده بود. تا اکنون جزییاتی از این 

گفت وگوها منترش نشده است. هرچند هیئت دولت 

افغانستان در قطر حضور دارد؛ اما هیئت گروه طالبان 

تهران،  وارد  تازگی  به  برادر،  به رهربی مال عبدالغنی 

پایتخت ایران شده است. قرار است هیئت طالبان در 

روابط  باره ی  ایرانی در  مقام های  با  این سفر،  جریان 

دو جانبه، وضعیت مهاجران افغان در ایران، وضعیت 

فعلی سياىس و امنيتى افغانستان و منطقه گفت وگو 

کند.وزارت خارجه، گفته است که از سفر هیئت طالبان 

به تهران خرب دارد و پیش از این، دولت ایران، دیدگاه 

دولت افغانستان را در این زمینه مطالبه کرده بود.
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خبرونه

غزني کې د کرونا ویروس 
د تشخیص مرکز پرانیستل شو

په غزين کې د کرونا ویروس د تشخیص مرکز جوړ شو. د کرونا ویروس د 

نړیوال  د  روغتیا  د  کې  روغتون  حوزوي  په   غزين  د  البراتوار  دا  تشخیص 

سازمان په مايل همکارۍ جوړ شوی دی.

ډېرو هڅو  له  وایي  نېکمل  ډاکټر ظاهرشاه  رییس  روغتیا  عامې  د  د غزين 

وروسته د عامې روغتیا وزارت په همکارۍ وتوانېد چې دا تکنالوژي د غزين 

والیت له پاره ترالسه کړي.

وړ  اړتیا  د  هغه  اود  ماشینونه  آر  يس  پی  دوه  کې  دې  په  وایي:»  نېکمل 

له خوا  سازمان  نړیوال  د  روغتیا  د  کیږي  قلمه   ۴۳ ټول  توکي چې  اړونده 

ورکړل شوې دي.«

دفرت  یو  په همکارۍ  نړیوال سازمان  د  روغتیا  د  پاره  له  د دې  وایي  هغه 

ورته په پام کې نیول شوی او درې مسلکي کسان ورته استخدام شوي دي.

د غزين د عامې روغتیا رییس وایي نور به د کرونا ویروس تستونه کابل او یا 

ګردیز ته نه لیږل کیږي او په همدې مرکز کې به کیږي.

او  تکنالوژۍ  دې  له  مخې  له  مالوماتو  د  ریاست  روغتیا  عامي  د  غزين  د 

البراتوار څخه کوالی يش پر کرونا ویروس رسبېره د تورژیړي، ایډز او نورو 

ویرويس ناروغیو په تشخیص کې هم کار واخیستل يش.

دا مرکز په یوه وخت کې ۹۶ سمپلونه کتالی يش او که  په پرلپسې توګه 

ترې استفاده ويش په څلورویشتو ساعتونو کې د  دري سوه کسانود  تست 

وړتیا لري.

په غزين کې تردې وړاندې د کرونا ویروس د تشخیص مرکز نه و او شکمن 

سمپلونه به یې د تشخیص په موخه ډېر کابل ته لیږل چې د چارواکو په وینا 

پایلې به یې په ځنډ ورتلې.

ویروس  کرونا  د  تراوسه  وخته  له  خپرېدو  د  ویروس  کرونا  د  کې  غزين  په 

له امله ۷۵ کسان مړه شوي، ۷۵۰ روغ شوي او ۶۲ کسان اوس هم په دې 

ناروغۍ اخته دي.

د عامې روغتیا وزارت د مالوماتو له مخې په غزين کې ټول ۸۸۸ کسان په دې 

ناروغۍ اخته شوي او د  ۲۵۸۰ کسانو معاینه شوې ده. 

د عامې روغتیا وزارت د سه شنبې په ورځ اعالن کړی چې په تیرو څلورویشتو 

ساعتونو کې په افغانستان کې په کرونا ویروس ۱۰۴ کسان اخته شوي او ۹۴ 

تر رغېدو وروسته له روغتون رخصت شوي دي.

 

ارزګان کې د کبانو
 ۸۰ فارمونه فعالیت کوي

په ارزګان کې د کبانو له روزنې رسه د خلکو لېوالتیا ډېره شوې ده.  مسوولین 

وایي په دغه والیت کې په وروستیو کلونو کې د کبانو د روزنې د صنعت ۸۰ 

فارمونه جوړشوي دي. د ارزګان د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي له دې ډلې 

یې څلویښت فارمونه نوي جوړشوي.

دا فارمونه د ارزګان والیت په مرکز ترینکوټ ښار او ولسوالیو کې د کرنې او 

مالدارۍ وزارت او خصويص سکتور په ګډې همکارۍ جوړشوي دي.

په ارزګان کې د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي د بڼوالۍ او مالدارۍ د ميل 

پروژې له خوا په دې فارم لرونکو د کبانو شاوخوا ۳۰ زره بچوڼي ویشل شوي 

او دوی ته یې روزنیز پروګرامونه جوړ کړي دي.

په  کلونوکې  وروستیو  په  مخې  له  مالوماتو  د  وزارت  مالدارۍ  او  کرنې  د 

افغانستان کې د کب روزنې ګڼ فارمونه جوړشوې، چې ډېر یې په کندهار، 

هلمند، ارزګان، ننګرهار، لغامن، بلخ او نیمروز والیتونوکې دي.

دا په داسې حال کې ده چې د ميل پراختیا رشکت وایي د ننګرهار وادي 

کرنیز رشکت هم په هېواد کې د کب روزنې د پراختیا په موخه هڅې چټکې 

کړې دي.  

ميل پراختیا رشکت په هیواد کې د کب روزنې د پراختیا او د کورنۍ اړتیا 

د جوړولو  فارمونو  تولیدي  سلګونه  د  پالنې  د  کبانو  د  لپاره،  کولو  پوره  د 

ننګرهار والیت مثرخېلو سیمه کې شاوخوا ۵۰۰ جریبه ځمکه  په موخه د 

ځانکړې کړې ده.

څلورسوه کورنیو ته 
د څښاک اوبه برابرې شوې

ننګرهار کې د نېژدې څلور سوه کورنیو له پاره  د څښاک پاکې اوبه برابرې 

شوې. د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت وایي د څه باندې درې میلیونه 

افغانیو په لګښت د څښاک اوبو د چمتو کولو دا پروژه د ننګرهار د رسخ 

رود ولسوالۍ په شیخ مرصي سیمه کې بشپړه او ګټې اخیستنې ته وړاندې 

شوې.

 په دغه پروژه کې د یوې ژورې څاه کیندل، د اوبو زېرمې جوړول ، دېرش 

تختې سولر هندارې، د اوبو د ویش شبکه او نور شامل دي.

د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت وایي د پروژو د جوړولو پروخت د خلکو 

لپاره ۲۰۰۰ کاري ورځې هم برابرې شوې. 

د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت له خلکو غواړي چې د دغه شبکې په 

ساتنه کې همکاري وکړي.

وزارت مالیه امریکا: القاعده در افغانستان در حال قوت گرفتن است

وزارت خارجه: ایران می خواهد مطمین شود که افغانستان بار دیگر پناه گاه تروریستان نخواهد شد

بانک مرکزی افغانستان: به زودی بانک نوت های جدید وارد بازار می شود

نادر نادری: هیئت طالبان از 9 روز به این طرف، آماده ی برگزاری نشست رسمی نشده است

جهــــان

جو بایدن فرمان منع خدمت تراجنسی ها در ارتش را لغو کرد
جو بایدن، رییس جمهور امریکا، فرمان منع خدمت 

تراجنسی ها در ارتش را که از سوی دونالد ترامپ صادر 

شده بود، لغو کرد.

در بیانیه ای که روز دوشنبه )۶ دلو/ 25 جنوری( از 

سوی کاخ ریاست جمهوری امریکا به نرش رسیده، آمده 

است: »نیروهای تراجنسی  ارتش، دیگر در معرض خطر 

اخراج یا جداسازی بر مبنای جنسی شان قرار نخواهند 

داشت.« 

هویت  که  دارد  اعتقاد  »بایدن  است:  آمده  بیانیه  در 

و  شود  ارتش  در  خدمت  انجام  مانع  نباید  جنسی 

یافنت  اجازه  است.  آن  تنوع گرایی  در  امریکا  قدرت 

امریکایی های توامنند برای خدمت نظامی برای ارتش 

و کشور بهرت است و این اقدام درست و در راستای 

منافع ملی است.« 

کارزار  وعده های  از  ترامپ،  دونالد  فرمان  این  لغو 

انتخاباتی جو بایدن  بود که با استقبال مدافعان حقوق 

آستین،  لوید  بود.  روبه رو شده  اقلیت های جنسیتی 

و  استقبال کرده  فرمان  این  لغو  از  امریکا  دفاع  وزیر 

مورد  این  در  را  الزم  پنتاگون سیاست های  که  گفته 

اتخاذ می کند تا افرادی که تراجنسی اند، بدون هیچ 

نگرانی به خاطر هویت جنسی شان، وارد ارتش شوند.

آستین افزوده: »نیروهای نظامی امریکا به خاطر دفاع 

و  داخلی  برابر دشمنان  در  این کشور  از شهروندان 

نظامی،  نیروهای  این  بافت  باید  و  استند  خارجی 

منعکس کننده ی همه شهروندان کشور باشد.«

افراد  به  امریکا  پیشین  رییس جمهور  اوباما،  بارک 

اما  کند؛  خدمت  ارتش  به  تا  داد  اجازه  تراجنسی 

هنگامی که دونالد ترامپ وارد کاخ سفید شد، اعالم 

کرد که پس از این، ارتش اجازه ی پذیرش تراجنسی ها 

را ندارد.

خبرهای داخلی
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با  است  نتوانسته  داریم،  اگر  یا  نداریم  کند،  کنرتل 

ما،  ولی  کند.  عمل  می شود،  آن  به  مربوط  که  قدرتی 

در شکلی از قدرت سیاسی زندگی می کنیم که در آن، 

سیاست پیشه ها، سعی می کنند افکار عمومی را طوری 

به نفع خود سمت وسو بدهند که نظر به آن، سهمی را در 

حاکمیت به دست گیرند.

نفوذ مردمی، چیزی که هم در سیاست پیشگی اهمیت 

ورود شبکه های  با  پس  در سلیربیتی گری؛  هم  و  دارد 

به   نظر  می کند،  سعی  سیاست پیشه ای  هر  اجتامعی، 

دنبال کنندگانش، اقتدار خود را به منایش بگذارد.

منایش  می خواست،  سیاست مداری  اگر  آن،  از  پیش 

و کشاندن  اعرتاض خیابانی  با  را  آن  کند،  اجرا  قدرت 

اکنون،  اما؛  می داد  انجام  خیابان ها  به  طرفدارانش 

سعی می کنند با حرفی در صفحه های اجتامعی خود، 

نفوذ  به  را  مردمی  نفوذ  که،  راهی  کنند؛  خربسازی  

سیاسی بدل می کند و فرد سلیربیتی را هویت سیاسی 

می دهد.

برعکس عمل کرده  نکته ای که نزد آقای محقق تقریباً 

سلیربیتی  یک  او  از  اجتامعی  شبکه های  در  حضور  و 

منونه ای  محقق،  محمد  نوشته های  است.  ساخته 

نتیجه ی  می گوید؛  که  است  آنالین  سیاست بازی  از 

بسیاری ها درنهایت، همین خواهد بود.

است  نحوی  به  اجتامعی،  شبکه های  در  سیاست 

میان  از  محقق-  آقای  مثل  فردی-  کمرت  شاید  که 

سیاست گران، بخواهد، خود در برابر نظرهای داده شده 

توسط  باشد،  هم  بگو مگویی  اگر  اکرثاً  دهد؛  جواب 

از  نشانه ای  این  می گیرد؛  صورت  طرفداران  از  خیلی 

جامعه  بر  کنرتل  قدرت  که  نشانه ای  است.  موج سازی 

تلقی  مقتدرانه ی سیاسی  عمل  یک  و  می کند  بیان  را 

می شود. 

اوقات، خربی  این مورد نوشته ام. بسیاری  قبالً هم در 

دست به دست  اجتامعی  رسانه های  در  اتفاقی  یا 

که  هامن گونه  شدن ها،  دست به دست   این  می شود، 

موج ساز است، زمینه ی موج سواری را نیز مهیا می کند؛ 

نشان  قدرمتند  را  فرد  موج سازی،  از  آمده  موج سواری 

می دهد.

محمد محقق با اظهار نظری رفیقانه در مورد »سکتگی« 

موجی  خواست  حامیتش،  مورد  انتخاباتی  تیم  در 

از  خود  نارضایتی  هم زمانی  که  آن  با  که  بسازد  را 

هم تیمی ها را نشان می دهد، توجه تیم های دیگر را نیز 

جلب کند. برخورد او و حتا نارضایتی اش، سیاسی بود 

اما؛ آمیخته با وضعیت آنالین!

فعالیت  یک  داشت،  سیاسی  نتیجه ی  چون  او،  کار 

چنین  کارش  شیوه ی  اما؛  می شود  تلقی  سیاسی 

وارد  سلیربیتی گرانه،  کامالً  رفتاری  با  ایشان  نبود. 

مقتضیات  نیز  را  سیاستش  و  شده  فیس بوکی  اجتامع 

اشتراک در روزنامه
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زاکر آباد؛ حرف هایی از شهر انترنتی

نـالیـن عبدالله سالحیمحـقـق    و    سـیاسـت    آ

قـــــاب
نثار آژیر
عــــکاس Nesar.azheer123@gmail.com

ورزش؛ عشق، امید و زندگی

با آن که کرکت در افغانستان پیشینه ی دور و درازی ندارد و امکانات ورزیش برای مشتاقان بسیار اندک و در بسیار جاها 
را  کرکت  صدساله ی  راه  و  برافراشته اند  قد  برهنه،  پاهای  با  کی  خا زمنی های  از  ما  قهرمانان  ولی  نیست؛  هیچ  که  چه بسا 

یک شبه پیمودند. راهی که با عشق پیموده شد و عشق کوتاه ترین راه رسیدن است.

زندگی آنالین بگویم یا کاربری، منی دانم. اگر از مفهوم 

رفته  رشحش  زاکرآباد،  ستون  در  که  آن چه  با  کاربری 

است در مورد بعضی از »سلیربیتی« ها استفاده کنیم، 

شاید دور از واقعیت نباشد؛ ولی باید به یاد داشته باشیم 

که این مفهوم، وسعت بیشرتی را در بر می گیرد و شاید 

اجتامعی،  شبکه های  در  مشهور  نه چندان  با  افراد 

نسبت بهرتی داشته باشد.

شبکه های  ظهور  با  ما،  اجتامعی  زندگی  به هرحال، 

اجتامعی، کوچ نامریی داشت؛ ارزش هایی که در این 

گاهی  که  است  یافته  اهمیت  چنان  یافتیم،  زندگی 

باعث نادیده گرفنت واقعیت های مان در جهان نخستین 

شده است. 

شبکه های  در  سیاسی  فعالیت  ورود  دالیل،  از  یکی 

اجتامعی است؛ وقتی که سیاست مداران در شبکه های 

پرطرف دار حضور یافتند، مردم نیز با آنان همراه شد و 

نظریات شان را یا در حساب کاربری شان و یا هم پای 

»کامنت دانی« ها ریختند. هرچند، می توان ادعا کرد که 

سیاست مدار  بین  خاصی  نزدیکی  می تواند  مورد،  این 

است  این  در  کار  نقص  اما  بیاورد؛  به وجود  کاربر  و 

به  واقعیت ها،  قابلیت،  این  وجود  با  هیچ یک،  که 

منی پردازند.

رفتار  دیگر  کاربر  هر  مثل  سیاست مداران،  از  بسیاری 

هستند،  معروف  فقط  چون  آنان،  رفتار  می کنند. 

تفاوت هایی را با خود دارد اما؛ در کلیت قصه، خویی را 

داراست که بسیاری از ما، بدون در نظرداشت موقعیت 

زندگی  در  فرهنگی  و  اجتامعی  علمی،  به خصوص 

راستین، به خاطر موقعیت آنالین، انجامش می دهیم.

موقعیت آنالین، توهم زا است؛ قرابتی را به وجود می آورد 

که  می کند  ایجاب  را  رفتاری  نیست.  واقعیت  در  که 

تکیه کرد و باوری به آن داشت؛  منی توان به آن، واقعاً 

این مفاهیم، اعتامد و باور؛ چیزهایی هستند که فقط 

اجتامعی،  شبکه های  از  خارج  روزمره ی  زندگی  در 

می توان احساس کرد.

انتخاباتی ای  تیم  فروپاشی  از  پس  محقق،  محمد 

نوشت؛  صفحه اش  در  روزی  بود،  رشیک  آن  با  که 

تیم  سکتگی  باعث  هم سفر  دوست های  ناجوانی های 

آدمی  به   شبیه  خیلی  ایشان  نوشتاری  شیوه ی  شد. 

رفتار  دارد صحبت می کند.  بین دوستانش  در  که  بود 

دقیقاً  کنندگانش،  دنبال  و  فیس بوکی  دوستان  با  او 

مثل رفتاری است که فردی در دورهم نشینی با رفیقان 

جان جانی اش، دارد.

در  ممکن  محقق،  آقای  نوشته ی  در  را  صمیمیت  این 

قایل  آن  به  ارزشی  اگر  که  چیزی  نبینید؛  واقعیت 

شویم، به خاطر واقعی بودن آن خواهد بود. متأسفانه، 

رفتار اجتامعی ما در شبکه های مجازی، مثل وضعیت 

در  که  ندارد؛ چیزی  واقعیت  یعنی،  است.  مجازی مان 

فرهنگ زاکرآبادی به آن، »رفتار فک« می گوییم.

دیروز که در مورد یعقوب یسنا نوشتم؛ در کنار مفهوم 

به  زاکرآباد  ستون  کلیت  در  آنالین-چیزی که  جامعه ی 

آن می پردازم- مفهوم زنده ی آنالین را به کار بردم. شاید 

خیلی ها تصور کنند چنین ترکیبی، طنزآمیز بوده است 

اما؛ نه!

آن  نیز در  را  بود و می توان جزییاتی  این مفهوم، کلی 

از  یکی  بودن،  آنالین  می دهد،  نشان  که  کرد  بررسی 

خصوصیات روزمره ی ما است. خصوصیتی که می تواند 

در زندگی واقعی بیشرت از همه تأثیر بگذارد.

به  بود  اشاره ای  محقق،  آقای  نوشته ی  از  یادآوری 

است.  دارا  آنالین  زنده ی  یک  که  رفتارهایی  جزییات 

سیاسی  به اصطالح  رهربان  از  یکی  که  محقق  محمد 

»سیاست  موضوع  رشح  برای  خوبی  منونه ی  است؛ 

آنالین« است. 

صفحه های  در  همیشه  از  بیشرت  افغانستان،  سیاست  

در  ما  شاید  دارد.  جریان  فیس بوک،  مثل  مجازی ای 

را  عمومی  افکار  بخواهد  که  فکر  اتاق  افغانستان، 

به عنوان  محقق  آقای  می کند.  تعیین  اجتامع  همین 

آن  با  که  مردمی  با  فیس بوک زده،  سیاست مدار  یک 

او،  تدبیر  است.  گرفته  فاصله  دارد  واقعیت رسوکار  در 

هامن طور که با نزدیکی به  ارگ نشان داد، بداهه است؛ 

رابطه ی  مجازی،  ارتباط  جز  منی تواند  محقق  آقای 

دیگری را تحلیل کند.

کـه  اهانتـی  به دلیـل  فیس بـوک  در  هـم  هنـوز  شـاید 

بـه آقـای مرتضـوی روا داشـت؛ »قنـار نجاسـت«، حـس 

بـا  او  امـر،  واقعیـت  در  امـا؛  باشـد  نداشـته  همـکاری 

شاه حسـین  همـکاری  جمهـوری  ریاسـت   ارگ  در  کار 

مرتضـوی اسـت. تحلیـل ایـن روابـط بـرای او، رشایـط 

در  اگـر  کـه  معنـی  ایـن  بـه  دارد؛  فضایـی  خـاص 

فیس بـوک باشـد بـا کسـی کـه مخالـف اسـت، مخالفت 

را ادامـه می دهـد ولـی اگـر در زندگی واقعی باشـد، وی 

را شـاید حتـا دوسـت بدانـد.

www.subhekabul.com
fb.com/subhekabul

Year 02 Issue 307, Wednesday Jan 27, 2021

محمد محقق، پس از 
فروپاشی تیم انتخاباتی ای که 

با آن شریک بود، روزی در 
صفحه اش نوشت؛ ناجوانی های 

دوست های هم سفر باعث 
سکپتگی تیم شد. شیوه ی 

نوشتاری ایشان خیلی شبیه به  
آدمی بود که در بین دوستانش 

دارد صحبت می کپند. رفتار 
او با دوستان فیس بوکی و 

 
ً

دنبال کپنندگانش، دقیقا
مثل رفتاری است که فردی 
در دورهم نشینی با رفیقان 

جان جانی اش، دارد.


