
ریاست حکومت وحدت ملی: 

تاهنـوز فـرمان آغـاز به کـار 
کـمیشرنان صـادر نشـده است

شــماری از اعضــای احــزاب سیاســی بــه ایــن بــاور 
انــد کــه فشــارهای متحــدان اســتراتژیک افغانســتان 
ســبب شــده تــا جرگــۀ مشــورتی صلــح بــا تأخیــر 
ــه  ــح گفت ــی صل ــورای عال ــا ش ــود، ام ــزار ش برگ
اســت کــه ریــزش بــرف و بــاران در کشــور ســبب 
شــده تــا ایــن جرگــه در مــاه روان برگــزار نشــود.

اســداهلل زایــری، معــاون ســخنگوی شــورای عالــی 

ــی  ــکالت فن ــت مش ــه عل ــه ب ــد ک ــح می گوی صل
ــه  ــور، لوی ــاران در کش ــرف و ب ــزش ب ــژه ری به وی
ــاه روان  ــود در ۲۶ م ــرار ب ــه ق ــۀ مشــورتی ک جرگ

ــاده اســت. ــق افت ــه تعوی برگــزار شــود، ب
مخالفــان سیاســی حکومــت امــا بــه ایــن بــاور انــد 
کــه بــه علــت مخالفت هــای متحدیــن اســتراتژیک 
ــا دو  ــح ت ــورتی صل ــۀ مش ــه جرگ ــتان، لوی افغانس

هفتــه بــه تعویــق افتــاده اســت.
بــا  صلــح  مشــورتی  جرگــۀ  لویــه  برگــزاری 
ــی  ــای سیاس ــی جریان ه ــت و منف ــای مثب واکنش ه
نیــز رو بــه رو شــده بــود، بــه بــاور آگاهانــی چــون 
جریان هــای  از  برخــی  مخالفــت  نــادی،  داور 
ــاده  ــق افت ــه تعوی ــر ب ــای دیگ ــی از علت ه سیاس

ــت. ــه اس ــن جرگ ای
لویــه جرگــۀ مشــورتی صلــح کــه بــا کمیــت بیــش 
ــد و  ــزار می ش ــاری برگ ــاه ج ــن م ــزار ت از دو ه
چگونگــی میکانیســم توافقــات صلــح را مشــخص 

می کــرد.
ــای  ــه در روزه ــن جرگ ــه ای ــود ک ــده ش ــال دی ح
ــد  ــزار خواه ــیدی برگ ــو خورش ــال ن ــت س نخس
ــزاری آن  ــح از برگ ــی صل ــورای عال ــا ش ــد و ی ش

ــرد. ــد ک ــر خواه ــرف نظ ص

دادســتانی  ُکل پــس از ممنوع الخــروج کــردن اعضــای 
ــش  ــه پی ــدود 3  هفت ــی، ح ــیون های انتخابات ــین کمیس پیش
ــیون ها را روی  ــن کمیس ــای ای ــای اعض ــی پرونده ه بررس

ــت. دســت گرف
بــه  دادســتانی کل  ســخنگوی  رســولی،  جمشــید 
ــین  ــای پیش ــای اعض ــت، پرونده ه ــه اس ــالم وطندار گفت س
کمیســیون های انتخاباتــی بــه گونــۀ جــدی در حــال 
ــان  ــمول رئیس ــه ش ــا ب ــام اعض ــت و از تم ــی اس بررس

اســت. شــده  بازجویــی  کمیســیون ها 
ــد؛  ــورد نمی ده ــن م ــتری در ای ــات بیش ــد او جزیی هرچن
ــد، مرحلــۀ ابتدایــی بررســی های دادســتانی کل  امــا می گوی
پایــان یافتــه اســت و پــس از تکمیــل بازجویی هــا نتیجــه 

ــان گذاشــته خواهــد شــد. ــا مــردم و رســانه ها در می ب
ــب  ــاد و تقل ــای فس ــال و اتهام ه ــن جنج ــس از باالگرفت پ
در انتخابــات ۲8 و ۲9 میــزان، رئیــس جمهــور غنــی طــی 
فرمانــی اعضــا و رئیســان کمیســیون های انتخاباتــی را 

ــار کــرد. برکن
در فاصلــۀ چنــد ســاعت، دادســتانی کل نیــز آنــان را 
ممنوع الخــروج اعــالم کــرد و هیأتــی بــرای بررســی 
ــه  ــی ها آن گون ــن بررس ــا ای ــد؛ ام ــف ش ــا توظی اتهام ه
ــوده  ــوردار نب ــرعت الزم برخ ــت، از س ــع می رف ــه توق ک

ــا مــردم در میــان گذاشــته  ــا هنــوز ب و نتایــج تحقیقــات ت
ــت. ــده اس نش

ســخنگوی دادســتانی ُکل پیــش از ایــن در گفت وگــو 
بــا روزنامــۀ مانــدگار از مــردم خواســته تــا اســناد و 
مــدارک فســاد و سوءاســتفاده های کمیشــینران پیشــین 
کمیســیون های انتخاباتــی را بــا آنــان شــریک ســازند.
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پارک های تفریحی 

خانۀ معتادان شده است

به آسیب دیده گان سیالب های 
اخیر رسیده گی می شود
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برگـزاری جرگۀ مشـورتی صلـح 
به تعـویق افتـاد

دادستانی  ُکل:

مرحلۀ ابتدایی تحقیقات از اعضای پیشین
ACKU کمیسیون های انتخاباتی تکمیل شده است



ــای  ــان هیأت ه ــه می ــرات دوح ــه مذاک درحالی ک
ــه شــده و گمــان  ــکا از ســر گرفت ــان و امری طالب
بــرده می شــود کــه ایــن دور نشســت ها بــه 
توافقاتــی میــان دو طــرف نزدیــک شــود، در 
ــه  ــده هرچ ــه آین ــبت ب ــی نس ــتان نگران افغانس
ــران  ــا نگ ــت. برخی ه ــه اس ــی گرفت ــتر فزون بیش
ــی  ــه توافق ــان ب ــا طالب ــکا ب ــه نشــود امری ــد ک ان
دســت پیــدا کنــد کــه باعــث نابــودِی همــه چیــز 
ــه دســتاوردهای هجــده ســاِل گذشــته  و از جمل
ــته دارد و  ــه در گذش ــراس ریش ــن ه ــود. ای ش
ــرون  ــن بی ــه صــورِت ســمارق از زمی ــی ب ناگهان

نشــده اســت. 
ــه  ــی ک ــه تجربه ی ــردد ب ــی برمی گ ــراِس فعل ه
مــردم افغانســتان پــس از خــروج نیروهــای 
ــان  ــد. در آن زم ــور دارن ــن کش ــوروی از ای ش
نیــز ادارۀ وقــِت مســکو بــه رهبــری گورباچــف، 
ــوروی  ــوری ش ــن رییس جمه ــتین و آخری نخس
ســابق، در مــورد خــروج نیروهــای آن کشــور از 
ــا  ــی و دشــواری را ب افغانســتان مذاکــرات طوالن
ــکا  ــِت امری ــوری وق ــگان رییس جمه ــد ری رونال
طرف هــای  البتــه  زمــان  آن  در  کــرد.  آغــاز 
ــت  ــر دول ــزون ب ــتان اف ــِگ افغانس ــم جن متخاص
ــت  ــه هف ــه ب ــن ـ ک ــب اهلل و مجاهدی ــر نجی داکت
ــر در  ــِم دیگ ــت تنظی ــتان و هش ــم در پاکس تنظی
ایــران می رســید ـ شــوروی ســابق و امریــکا 
بودنــد؛ دو ابرقدرتــی کــه پــس از جنــگ جهانــی 
ــد و در  دوم جهـــان را میــان خــود تقســیم کردن
ــر ســر  ــا یکدیگــر ب کشــمکش و جنــگ ســرد ب
ــر  ــه س ــان ب ــورهای جه ــر کش ــن ب ــلط یافت تس

می بردنــد. 
توافقــاِت موســوم بــه ژنیــو میــان ســران دو 
ــوروی  ــای ش ــدِن نیروه ــرون ش ــدرت و بی ابرق
ــد،  ــگ نیجامی ــان جن ــه پای ســابق از افغانســتان ب
فــاز  وارد  و   کــرد  شــعله ورتر  را  آن  بــل 
ــار و هولناکــی ســاخت. از آن زمــان کــه  فاجعه ب
ــال افغانســتان«  ــان در قب ــام »فراموشــی جه ــه ن ب
ــان پــس از  ــم طالب ــا ســقوط رژی ــاد می شــود ت ی
حــوادث یــازده ســپتمبر و ایجــاد دولــت جدیــد 
ــن، مــردم افغانســتان در میــان  ــس بُ در کنفران
ــای  ــه جنگ ه ــد. چ ــی کردن ــش و دود زنده گ آت
ــاد کــه عوامــل روشــن و  میان گروهــی دهــۀ هفت
آشــکاری داشــت و چــه تســلط ظالمانــۀ طالبــان 
ایــن  افغانســتان  از  وســیعی  بخش هــای  بــر 
کشــور را بــه تاریک تریــن دورۀ تاریخــی آن 
بــرد. به ویــژه در ایــن میــان، ظلــِم رژیــم طالبــان 
اســت.  فاجعه بارتــر  و  چشــم گیرتر  همــه  از 
گــروه طالبــان کــه در آن زمــان ظاهــراً بــه دنبــال 

بحــران داخلــی بــه وجــود آمــده بــود، بــا تســلط 
یافتــن بــر بخش هایــی از کشــور، حکومتــی 
را پایه ریــزی کردنــد کــه هنــوز یــادآوری آن 
ــد.  ــت کن ــان راس ــدن انس ــر ب ــوی ب ــد م می توان
ــد  ــدر قــدرت یافتن ــه این ق ــان چگون این کــه طالب
ــه  ــگ را ب ــس از جن ــان افغانســتاِن پ و چــرا جه
ــرای  ــردمِ آن ب ــه از م فراموشــی ســپرد درحالی ک
ــتفاده  ــترک اس ــمن مش ــا دش ــترک ب ــارزۀ مش مب
کــرده بــود، پرسش هایی ســت کــه همچنــان 
بــدون پاســخ مانده انــد. البتــه این طــور هــم 
ــه  ــوال ها نپرداخت ــن س ــه ای ــه کســی ب نیســت ک
ــم  ــادی اع ــراد زی ــد و اف ــه پرداخته ان ــد؛ بلک باش
ــد  از محققــاِن داخلــی و خارجــی تــالش کرده ان
ــاد و  ــۀ هفت ــن ده ــای خونی ــل جنگ ه ــه عوام ک
شــکل گیری گــروه طالبــان را واکاوی کننــد، امــا 
هنــوز حلقه هــای مفقــوده در ایــن برهــۀ تاریخــی 
بــه انــدازۀ کافــی وجــود دارنــد و این کــه واقعــًا 
حقایــق پشــِت پــرده چــه بــوده و چگونــه 
ــی  ــه یک باره گ ــم ب ــقوط کمونیس ــا س ــکا ب امری
ــخ های  ــوز پاس ــد، هن ــرد ش ــز دلس ــه چی از هم
ــن  ــه ای ــه ب ــا ک ــه بس ــه  و چ ــش نیافت قناعت بخ

ــد.  ــز نیاب ــا نی زودی ه
پدیــدۀ تروریســم نیــز بــه انــدازۀ ســال های تلــخ 
ــوز  ــده و مرم ــتان پیچی ــردم افغانس ــوارِ م و دش
می نمایــد. چگونــه ایــن پدیــده در مرزهــای 
جنوبــی افغانســتان شــکل گرفــت و چگونــه وارد 
ــؤاِل  ــود س ــد، خ ــی ش ــارت جهان ــای تج برج ه
ــی را  ــا جنگ ــت. ام ــی اس ــم و تاریخ ــیار مه بس
ــاال  ــرد، ح ــاز ک ــه آغ ــن بهان ــه ای ــکا ب ــه امری ک
ــی  ــاند. نگران ــان برس ــه پای ــد ب ــراً می خواه ظاه
مــردم افغانســتان نیــز بــا توجــه بــه چنیــن 
ــاِن افغانســتان  تاریخــی شــکل می گیــرد. اگــر زن
ــه نوشــتۀ همســر زلمــی  ــد ب آن همــه واکنــش تن
خلیــل زاد نشــان داده انــد، دلیــل آن چنیــن تجربــۀ 
تلخــی می توانــد باشــد. مــردم افغانســتان نگــران 
ــم و  ــۀ تروریس ــر طعم ــار دیگ ــک ب ــه ی ــد ک ان

افراط گرایــی شــوند. 
مــن در نوشــتۀ شــرل بنــارد، همســر زلمــی 
ــت،  ــی امریکاس ــاالن سیاس ــه از فع ــل زاد ک خلی
ــر  ــه ب ــوان آن هم ــه بت ــم ک ــی نیافت ــز خاص چی
ــک  ــگاه ی ــده و از جای ــت. او آم ــرده گرف آن ُخ
امریکایــی ســخن گفتــه اســت. او ســربازان 
و پول هــای کشــور خــود را می بینــد کــه در 
ــا  ــه مصــرف می رســند، ام ــک کشــور دیگــر ب ی
ــتند و  ــی نیس ــم راض ــوز ه ــور هن ــردم آن کش م
ــدا  ــه پی ــا ادام ــن کمک ه ــه ای ــد ک ــالش دارن ت
ــدارد و  ــکلی ن ــأله مش ــای مس ــن ج ــا ای ــد. ت کن

گمــان مــی رود کــه خانــم بنــارد پیــش از آن کــه 
آمــده باشــد و بــه زنــان افغانســتان توهیــن کــرده 
ــش روال  ــد روزِ پی ــای چن ــه صحبت ه ــد، ب باش
غنــی همســر اشــرف غنی رییــس حکومــت 

ــت. ــان داده اس ــش نش ــی واکن ــدت مل وح
ــور  ــان کش ــاع زن ــت اجم ــی در نشس ــم غن  خان
ــد،  ــزار ش ــل برگ ــه در کاب ــح ک ــورد صل در م
در  کــه  کــرد  اعــالم  واضــح  صــورت  بــه 
ــام  گفت وگوهــای صلــح کســی نیســت کــه از ن
ــان افغانســتان ســخن بگویــد و ایــن موجــب  زن
ــز  ــل زاد نی ــر خلی ــت. همس ــده اس ــی او ش نگران
ــان  ــارزات زن ــا برشــمردن بخشــی از تاریــخ مب ب
ــی  ــن حقوق شــان و کمک های ــرای تأمی ــکا ب امری
ــت  ــدن وضعی ــر ش ــرای بهت ــور ب ــن کش ــه ای ک
زنــان افغانســتان انجــام داده، خواســت به همســر 
آقــای غنــی بگویــد کــه بــه جــای رجــز خواندن، 
ــرای  ــد و عمــاًل ب ــاال زن خــوب اســت آســتین ب
ــگ  ــۀ جن ــه صحن ــی و آزادی ب ــح، دموکراس صل
بــرود. او در نوشــتۀ خــود بــه صــورت روشــن از 
قربانی هایــی کــه زنــان امریــکا بــرای بــه دســت 
آوردن حقوق شــان انجــام داده انــد، یــاد کــرده و 
بــه گونه یــی خواســته بگویــد کــه ایــن ارزش هــا 
ــه  ــه ک ــه آن گون ــوان هدی ــه عن ــی ب ــچ کس را هی
همســر آقــای غنــی و برخــی سیاســیوِن مــا فکــر 
ــش  ــا پرس ــت. ام ــداده اس ــا ن ــه آن ه ــد، ب می کنن
ــود روزی  ــرار ب ــر ق ــه اگ ــت ک ــی این جاس اصل
ــیند،  ــره بنش ــز مذاک ــان روی می ــا طالب ــکا ب امری
ــردم  ــه م ــت ک ــال گذاش ــه س ــرا این هم ــس چ پ

ــی شــوند؟ افغانســتان قربان
ــی از  ــر ســِر خــروج نیروهــای امریکای  بحــث ب
افغانســتان نیســت، چــون ایــن نیروهــا یــک روز 
نــه یــک روز بایــد افغانســتان را تــرک می کردنــد؛ 
ولــی بحــث بــر ســر نحــوۀ خــروج ایــن نیروهــا 
و نــوع مذاکراتــی اســت کــه ایــن کشــور بــا یــک 
ــرار  ــر ق ــد. اگ ــام می ده ــتی انج ــروه تروریس گ
بــود و هســت کــه نیروهــای امریکایی افغانســتان 
را تــرک کننــد، ایــن کشــور بــه جــای امتیــاز دادن 
بــه طالبــان بهتــر آن بــود کــه بــا دولــت مشــروِع 
افغانســتان پــس از برگــزاری انتخابــاِت شــفاف و 
عادالنــه کــه رهبــری واقعــًا توانــا ادارۀ افغانســتان 
را بــه دســت می گرفــت، ایــن معاملــه را صــورت 
ــاز  ــکا از امتی ــًا امری ــه واقع ــاال این ک ــی داد. ح م
ــت  ــه دس ــه را ب ــد چ ــان می خواه ــه طالب دادن ب
آورد، هنــوز در هاله یــی از ابهــام قــرار دارد؛ 
ولــی بــدون شــک ایــن مذاکــرات نمی توانــد بــه 

نتیجــۀ دلخــواه برســد.  
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بـــا گذشـــِت هـــر روز مذاکـــرات طالبـــان و امریکایی هـــا 
ـــده  ـــروع ش ـــراِت ش ـــن دور مذاک ـــوند و ای ـــر می ش جدی ت
ـــاز  ـــم و سرنوشت س ـــیار مه ـــه بس ـــرف در دوح ـــان دو ط می

ـــت. ـــده اس ـــده ش خوان
واضـــح اســـت کـــه طالبـــان و امریـــکا تـــا کنـــون فقـــط 
ــث  ــتان بحـ ــی از افغانسـ ــاِن امریکایـ ــروج نظامیـ روی خـ
ــه نتیجـــه رســـیده اند و همچنیـــن طالبـــان  ــرده و بـ کـ
تعهـــد کرده انـــد کـــه رابطۀشـــان را بـــا گروه هایـــی 
ــار  ــع و در کنـ ــوند، قطـ ــده می شـ ــه تروریســـت خوانـ کـ
ــه از  ــد. آن چـ ــش می جنگنـ ــه داعـ ــی علیـ ــۀ جهانـ جامعـ
فحـــوای ایـــن توافقـــات به دســـت می آیـــد ایـــن اســـت 
ــا یـــک  ــرات بـ ــن مذاکـ ــان در ایـ ــون طالبـ ــا کنـ ــه تـ کـ
دســـتاوردِ خـــوب درخشـــیده اند و امریکایی هـــا هـــم بـــه 
ــا  ــا نگرانی هـ خواســـت های آنـــان تمکیـــن کرده انـــد. امـ
ــات و  ــن توافقـ ــه ایـ ــبت بـ ــر روز نسـ ــِت هـ ــا گذشـ بـ
مذاکـــرات بـــاال می گیـــرد؛ زیـــرا مـــردم فکـــر می کننـــد 
کـــه ممکـــن اســـت هـــم امریـــکا و هـــم سیاســـت مداران 
ـــز  ـــه چی ـــی هم ـــۀ تاریخ ـــک معامل ـــدار، در ی ـــر اقت ـــر س ب
ـــان و  ـــه طالب ـــر ب ـــارِ دیگ ـــک ب ـــدان ی ـــد و میـ ـــر بدهن را تغیی
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــر ای ـــی دیگ ـــود. نگران ـــذار ش ـــتان واگ پاکس
طالبـــان تغییـــر نکرده انـــد و ممکـــن اســـت کـــه حضـــور 
آن هـــا در یـــک قـــدرِت یک جانبـــه و مغـــرور در برابـــر 
ـــد  ـــِف آن وارد کن ـــان مخال ـــر مردم ـــی را ب ـــکا، صدمات امری
و ایـــن گـــروه را بـــه انتقام گیـــری ســـوق دهـــد. و اگـــر 
ـــی  ـــای خارج ـــر نیروه ـــا و دیگ ـــروج امریکایی ه ـــث خ بح
ــه  ــان بـ ــورت آنـ ــود، در آن صـ ــی شـ ــتان عملـ از افغانسـ
ـــان  ـــرکوب مخالف ـــتان و س ـــر در افغانس ـــوق بش ـــض حق نق
ـــه  ـــد؛ چنان چ ـــی نگذارن ـــان وقع ـــِی طالب ـــی و اجتماع سیاس
تجربه هـــای زیـــادی در جای جـــاِی جهـــان و جـــود دارد 
کـــه بی توجهـــی امریـــکا را بـــه نقـــض حقـــوق بشـــر و 

ســـرکوب مـــردم آشـــکار می کنـــد. 
از جانـــب دیگـــر، مـــردم و دولـــت افغانســـتان هـــم در 
هجـــده ســـاِل گذشـــته یک دســـت و یک ســـره از خـــوان 
نعمـــِت امریـــکا و دیگـــر حامیـــان بین المللـــی خـــورده 
و اندوخته انـــد و ایـــن یـــک وابســـته گی اقتصـــادی و 
اجتماعـــی و سیاســـی را بـــه بـــار آورده اســـت. بـــا ایـــن 
ـــن اســـت در  ـــه ممک ـــود دارد ک ـــی وج ـــن نگران ـــاب، ای حس
ـــتان  ـــتاوردهای افغانس ـــۀ دس ـــان، هم صـــورت برگشـــت طالب
ـــه  ـــات گفت ـــک از توافق ـــچ ی ـــرا در هی ـــرود؛ زی ـــت ب از دس
ــظ  ــرای حفـ ــی بـ ــه ضمانت هایـ ــه چـ ــت کـ ــده اسـ نشـ
ارزش هـــا و دســـتاوردهای کنونـــی وجـــود دارد. طـــرف دیگـــر 
ـــان  ـــر طالب ـــت در براب ـــه سال هاس ـــتتند ک ـــی هس ـــم مردم ه
جنگیده انـــد و امـــروزه آنـــان در در گفت وگوهـــا نادیـــده 
گرفتـــه شـــده اند. دولـــت افغانســـتان هـــم از یک طـــرف، 
طـــرِف گفت وگوهـــا نیســـت و از جانـــب دیگـــر، آقـــای 
غنـــی بـــه عنـــوان دشـــمِن طالبـــان محاســـبه نمی شـــود و 
ـــی،  ـــن صورت ـــد. در چنی ـــود نمی دانن ـــرِف خ ـــان او را ط طالب
جایـــگاه کســـانی کـــه بـــا طالبـــان جنگیده انـــد، در ایـــن 
گفت  وگوهـــا مشـــخص نیســـت و یـــا دســـت کم گرفتـــه 
ـــر  ـــه ه ـــن اســـت ک ـــا ای ـــنهادِ م ـــن رو پیش ـــت. از ای ـــده  اس ش
ـــرد،  ـــورت می گی ـــان ص ـــکا و طالب ـــان امری ـــه می ـــی ک توافق
ـــود  ـــانده ش ـــتان رس ـــردم افغانس ـــِر م ـــمع و نظ ـــه س ـــد ب بای
و ســـپس جایـــگاه آنانـــی کـــه در حلقـــۀ گفت وگوهـــای 
ــدا از محـــور دولـــت  ــده اند نیـــز جـ ــامل نشـ صلـــح شـ
آقـــای غنـــی، مشـــخص شـــود و بایـــد همـــۀ جنبه هـــا 
بـــرای دســـت یافتـــن بـــه یـــک صلـــِح پایـــدار لحـــاظ 
ـــاکام را  ـــۀ ن ـــک تجرب ـــا ی ـــود، م ـــن نش ـــر چنی ـــد. اگ گردن
ـــم داشـــت و کشـــوری را  ـــِح افغانســـتان خواهی ـــد صل در رون
ـــز  ـــر نی ـــۀ دیگ ـــن ده ـــه چندی ـــرد ک ـــم ب ـــراث خواهی ـــه می ب
جدال هـــا و جنگ هـــای جدیـــد را تجربـــه می کنــــد. بـــا 
ـــا را  ـــه تهداب ه ـــت ک ـــِت آن اس ـــور فرص ـــال، هن ـــن ح ای
ـــرای  ـــه ب ـــکننده ن ـــِح ش ـــک صل ـــرا ی ـــم؛ زی ـــت بگذاری درس
ـــت و  ـــرای دول ـــه ب ـــت و ن ـــودآور اس ـــان س ـــکا و طالب امری
مـــردم افغانســـتان. صلحـــی کـــه تهدابـــش کـــج گذاشـــته 
ـــا  ـــه ثری ـــر ب ـــا اگ ـــه حت ـــت ک ـــوار کجی س ـــان دی ـــود، هم ش

ـــود!   ـــد ب ـــی خواه ـــرو ریختن ـــد، ف برس

نـزدیکی توافقـاِت 
یـک صلـِح تـرساننـده

امریکا و تکرار تجـربۀ شوروی
خانم غنی در نشست اجماع زناِن کشور در مورد صلح که در کابل برگزار شد، به صورت واضح اعالم کرد که در گفت وگوهای 
صلح کسی نیست که از نام زنان افغانستان سخن بگوید و این موجب نگرانی او شده است. همسر خلیل زاد نیز با برشمردِن 
بخشــی از تاریخ مبارزاِت زنان امریکا برای تأمین حقوق شان و کمک هایی که این کشور برای بهتر شدِن وضعیت زنان 
افغانستان انجام داده، خواست به همسر آقای غنی بگوید که به جای رجز خواندن، خوب است آستین باال زند و عماًل برای 
صلح، دموکراســی و آزادی به صحنۀ جنگ برود. او در نوشــتۀ خود به صورِت روشن از قربانی هایی که زنان امریکا برای 
به دســت آوردن حقوق شــان انجام داده اند، یاد کرده و به گونه یی خواسته بگوید که این ارزش ها را هیچ کسی به عنوان 
هدیه، آن گونه که همسر آقای غنی و برخی سیاسیوِن ما فکر می کنند، به آن ها نداده است. اما پرسش اصلی این جاست که 
اگر قرار بود روزی امریکا با طالبان روی میز مذاکره بنشیند، پس چرا این همه سال گذاشت مردم افغانستان قربانی شوند؟
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ــب  ــته، موج ــد روز گذش ــرف در چن ــاران و ب ــزِش ب ری
ســرازیر شــدن ســیالب ها در بخش هایــی از کشــور 
شــده اســت. والیت  هــای هلمنــد، فــراه، هــرات، کندهــار، 
لوگــر و نورســتان در ایــن چنــد روز گــواه ریــزش بــاران 
ــه  ــد ک ــوده ان ــینه ب ــیالب های کم پیش ــدن س ــاری ش و ج
ــن  ــنده گان ای ــه باش ــی ب ــی و مال ــت جان خســارات هنگف

ــت. ــرده اس ــز وارد ک ــا نی والیت ه
در همیــن حــال، مقام هــای ارشــد حکومــت نیــز از 
ــه نیروهــای  ــه آســیب دیده گان خبــر داده و ب رســیده گی ب
امنیتــی و نهادهــای مســوول هدایــت داده انــد تــا بــا تمــام 

ــد. ــیده گی کنن ــردم رس ــکالت م ــه مش ــات ب امکان
ســپین بولدک  ولســوالی  در  ســیالب  شــدِن  ســرازیر 
ــر  ــن دیگ ــت و 8 ت ــن را گرف ــان 7 ت ــار ج ــت قنده والی
ــفاخانه های  ــووالن ش ــۀ مس ــه گفت ــاخت. ب ــی س را زخم
ــم  ــودکان ه ــان و ک ــه زن ــد ک ــار می گوین ــت قنده والی

ــت. ــده ها اس ــی ش ــته و زخم ــامل کش ش
ــه  ــد ک ــم می گوین ــار ه ــت قنده ــی در والی ــات محل مقام
در اثــر جــاری شــدن ســیالب در ایــن بخش هایــی از ایــن 
والیــت، 1۲ تــن کشــته و 18 تــن دیگــر زخمــی شــدند. 
ــا پخــش خبرنامه یــی  دفتــر رســانه های والیــت قندهــار ب
گفتــه اســت، در نتیجــۀ ســرازیر شــدن ســیالب در مرکــز 
ــرر  ــواده متض ــت، 197۲ خان ــن والی ــوالی های ای و ولس

شــده اند.
در خبرنامــه آمــده اســت کــه در ایــن رویدادهــا 1۲ 
تــن کشــته و 18 تــن دیگــر بــه شــمول زنــان و کــودکان 
ــانه های  ــر رس ــووالِن دفت ــۀ مس ــه گفت ــدند. ب ــی ش زخم
توســط  ســیالب  آســیب دیده گان  قندهــار،  والیــت 
نیروهــای امنیتــی بــه شــمول نیروهــای هوایــی بــه نقــاط 

امــن انتقــال داده شــده اند.
کمک هــای  هماهنگــی  دفتــر  دیگــر،  ســوی  در 
بشردوســتانۀ ســازمان ملــل »اوچــوا« اعــالم کــرده کــه در 
نتیجــۀ ســرازیر شــدن ســیالب در والیــت قندهــار ۲0 تــن 

ــد. ــده ان ــد ش ــر ناپدی ــن دیگ ــته و 10 ت کش
گفتــه  اعالمیه یــی  نشــر  بــا  بین المللــی  نهــاد  ایــن 

ــه  تنهــا در والیــت قندهــار بلکــه در برخــی  اســت کــه ن
والیت هــای جنوبــی دیگــر از جملــه هلمنــد و زابــل نیــز 
در دو روز گذشــته بــاران شــدید باریــده و صدهــا خانــه 

ــد. ــب شــده ان تخری
ــودکان و  ــماری از ک ــه ش ــت ک ــزوده اس ــاد اف ــن نه ای
زنــان نیــز در میــان قربانیــان ســیالب ها هســتند. اعالمیــه 
ــار و  ــت قنده ــه در والی ــل ۶00 خان ــه حداق ــزوده ک اف
ــی در  ــای جنوب ــت ه ــه در والی ــزار خان ــوع ۲ ه در مجم

ــد. ــده ان ــب ش ــیالب ها تخری ــه س نتیج
ــوالی  ــیالب ها در ولس ــدِن س ــاری ش ــال، ج ــن ح در عی
ــر  ــی را ب ــت مال ــارات هنگف ــراه خس ــت ف ــاردرۀ والی ان
ــه گونه یــی  باشــنده گان ایــن والیــت وارد کــرده اســت. ب
ــوالی  ــازار ولس ــراه و ب ــهر ف ــای ش ــتر بخش ه ــه بیش ک

ــه اســت. ــر آب رفت ــاردره زی ان
کــه  می گوینــد  فــراه  والیــت  مقــام  در  مســووالن 
ســیالب های جــاری شــده در فــراه بی پیشــینه بــوده 
ــه گفتــۀ موســی نظــر، معــاون والــی فــراه:  ــت. ب اس
ــده  ــار آم ــه ب ــارات ب ــِق خس ــار دقی ــون آم ــد تاکن هرچن
ــن  ــزان ای ــا می ــت، ام ــت نیس ــیالب ها در دس ــن س از ای

ــت. ــاال اس ــارات ب خس
از ســوی هــم، جاویــد تابــش، فعــال مدنــی در فــراه گفتــه 
ــراه  ــهر ف ــش گانۀ ش ــی ش ــیالب ها در نواح ــه س ــت ک اس
ــۀ مســکونی،  ــاغ و شــیخ آباد، صدهــا خان و منطقــۀ چهارب

دکان و زمین هــای زراعتــی را تخریــب کــرده اســت.
ــت در  ــی از آن اس ــز حاک ــد نی ــت هلمن ــا از والی خبره
نتیجــۀ جــاری شــدن ســیل در شــهر لشــکرگاه، دســتِ کم 

ــده اند. ــر مجــروح ش ــن دیگ ــه و 8 ت ــان باخت ــن ج ۶ ت
ــی  ــداهلل، رییــس اجرای ــداهلل عب ــر عب ــن، داکت ــان باای همزم
ــورای  ــت ش ــروز در نشس ــی دی ــدت مل ــت وح حکوم
ــی  ــوادث طبیع ــور ح ــت در ام ــه وزارت دول ــران ب وزی
ــت  ــات دس ــام امکان ــتفاده از تم ــا »اس ــا ب ــت داد ت هدای
ــه کمــک آســیب دیده گان ســیالب ها در کشــور  داشــته« ب

ــد. برس
او همچنــان از مــردم خواســت تــا در حــد امــکان از ارایــۀ 

هــر نــوع کمــک بــه آســیب دیده گان دریــغ نورزنــد.
و  اخیــر  ســنگین  برف باری هــای  دیگــر،  ســوی  در 
ســرازیر شــدن ســیالب ها در برخــی از والیت هــا ســبب 
ــن  ــت. از ای ــده اس ــز ش ــای نی ــدن بزرگ راه ه ــدود ش مس
میــان، بــزرگ راه کابل-کندهــار از دو روز بــه این ســو 
ــا مســافر در  ــود و ده ه ــد مســدود ب ــت و آم ــه روی رف ب

ــد. ــده بودن ــل گیرمان ــی و زاب ــات غزن ــای والی بخش ه
گــذرگاه ســالنگ و راه کابل-بامیــان نیــز بــه دلیــل ریــزش 
بیــش از حــد بــرف از چنــد روز گذشــته مســدود اســت. 
گفتنــی اســت کــه نیروهــای امنیتــی در بخش هــای 
از کشــور بــه کمــک آســیب دیده گان و گیرمانــده گان 
ــت  ــاور امنی ــان مش ــتافتند. همچن ــر ش ــیالب های اخی س
ــه  ــا ب ملــی کشــور از نیروهــای امنیتــی خواســته اســت ت
ــر  ــیالب ها در سراس ــی از س ــیب دیده گان ناش ــک آس کم

ــتابند. ــتان بش افغانس
دفتــر شــورای امنیــت ملــی بــا نشــر اعالمیه یــی بــه نقــل 
از حمــداهلل محــب گفتــه اســت کــه آقــای محــب بــه تمام 
ــای  ــا تالش ه ــت داده ت ــور هدای ــی کش ــای امنیت نیروه
عاجــل و سرتاســری نجــات مــردم را آغــاز کننــد. مشــاور 
امنیــت ملــی گفتــه اســت: اگــر مســافرین در مســیر 

ــد،  ــی برمی خورن ــوادث طبیع ــه ح ــی ب ــای مواصالت راه ه
ــا در  ــد، ی ــواد ســوخت ندارن ــذا و م ــه غ ــا دسترســی ب ی
خانه هــای شــان گیــر مانــده انــد، اگــر مریضــان از علــت 
ــه  ــد، ب ــیده گی نمی توانن ــفاخانه رس ــه ش ــا ب ــدش راه ه بن
ســربازان پولیــس ملــی هدایــت داده می شــود تــا از تمــام 
امکانــات نجــات و همــکاری اســتفاده کــرده و بــه کمــک 

ــردم بشــتابند. م
ــان  ــن و ج ــت از وط ــت: »حفاظ ــده اس ــه آم در اعالمی
ــی کشــور  ــای امنیت ــی نیروه ــۀ اساس ــا وظیف ــان م هموطن
اســت و اگــر حــوادث طبیعــی زنده گــی مــردم مــا 
ــرای  ــل ب ــوت کام ــه ق ــا ب ــن نیروه ــد، ای ــد کن را تهدی

ــت«. ــد رف ــان خواهن ــات آن ــکاری و نج هم
مشــاور امنیــت ملــی افغانســتان از ادارۀ مبــارزه بــا حــواث 
ــان و  ــی، بازرگان ــدۀ غیردولت ــک کنن ــی، ادارات کم طبیع
ــا در حــاالت اضطــرار  ــدان تقاضــا کــرده اســت ت ثروتمن

ــد. ــکاری کنن ــک و هم ــردم را کم م
ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن، ادارۀ هواشناســی 
از  از ســرازیر شــدن ســیالب ها در بســیاری  کشــور 

والیت هــای افغانســتان ُهشــدار داده بــود.
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حکومت:

به آسیب دیده گان سیالب های 
اخیر رسیده گی می شود

روح اهلل بهزاد
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ــد  ــی می گوین ــدت مل ــت وح ــت حکوم ــووالن در ریاس مس
ــن کمیشــنران  ــان تعیی ــوز فرم ــا هن ــی ت ــه محمداشــرف غن ک

ــت.   ــرده اس ــادر نک ــی را ص ــیون های انتخابات کمیس
ایــن در حالــی اســت کــه روز جمعــه دهــم حــوت، نامــزدان 
انتخابــات ریاســت جمهوری، بــه کمیشــنران رأی اعتمــاد 
ــای  ــده اعض ــاعت آین ــا 48 س ــرد ت ــالم ک ــد و ارگ اع دادن
کمیســیون بــه اســاس یــک فرمــان کار خــود را آغــاز خواهنــد 
ــر  ــد ب ــا کمیشــنران جدی ــرار شــد ت ــن فرصــت ق کــرد. در ای
ــات  ــون انتخاب ــه در قان ــی ک ــب جنســیتی و قوم اســاس ترکی

ــوند. ــش ش ــت دارد، گزین صراح
عــارف صمیــم معــاون ســخنگوی ریاســت حکومــت وحــدت 
ــه  ــد ک ــدگار می گوی ــۀ مان ــا روزنام ــو ب ــی، در گفت وگ مل
تاهنــوز فرمــان تعییــن کمیشــنران از طــرف رییــس حکومــت 

وحــدت ملــی صــادر نگردیــده اســت. 
او گفــت  کــه کارهــا در ایــن مــورد جریــان دارد و جزییــات 
بیشــتر زمانــی رســانه یی می شــود کــه فرمــان توشــیح گــردد. 
ــا اشــاره بــه اهمیــت رونــد انتخابــات گفــت  آقــای صمیــم ب
ــات  ــرا راه انتخاب ــش  ف ــد چال ــر نمی توان ــچ کاری دیگ ــه هی ک
کشــور ایجــاد کنــد و انتخابــات بــه وقــت معیــن آن برگــزاری 

می گــردد. 
ایــن در حالــی اســت کــه قانــون جدیــد انتخابــات چهــار مــاه 
ــنران  ــیح و کمیش ــی توش ــی پارلمان ــات جنجال ــس از انتخاب پ

پیشــین بــه نهادهــای عدلــی و قضایــی معرفــی شــدند.
در قانــون تــازۀ انتخابــات، بیــش از ۲0 مــاده نســبت بــه قانــون 
ــون مهمتریــن  ــر کــرده اســت، براســاس ایــن قان پیشــین تغیی

تعدیــالت نحــوۀ انتخــاب اعضــای کمیســیون اســت.
ــورد نحــوۀ  ــات در م ــد انتخاب ــون جدی ــادۀ ســیزدهم قان در م
انتخــاب اعضــای کمیســیون ها آمــده کــه هــر حــزب سیاســی 
ثبــت شــده در وزارت عدلیــه یــک نامــزد و همچنیــن، 
نهادهــای جامعــه مدنــی مرتبــط بــه انتخابــات فهرســت پانــزده 
ــل  ــه حداق ــد ک ــی کنن ــن اشــخاص واجــد شــرایط را معرف ت

ــان زن باشــند. پنــج تــن آن
موضــوع مهــم دیگــر در قانــون جدیــد، برگــزاری الکترونیــک 
رونــد انتخابــات اســت. در قانــون تــازه تصریــح شــده اســت 
کــه چهــار مرحلــه رونــد انتخابــات از جملــه ثبت نــام 
ــک و  ــتم الکترونی ــا سیس ــد ب ــی بای ــده گان و رأی ده رأی دهن

ــود. ــزار ش ــک برگ ــن آوری بایومتری ف
احــزاب سیاســی ۶9 تــن و نهادهــای جامعــه مدنــی 1۵ نفــر 
ــت در  ــرای عضوی ــزد ب ــوان نام ــه عن ــود را ب ــای خ از اعض

ــد. ــی کردن ــی معرف ــیون های انتخابات کمیس
ــان ذکــر شــده اســت کــه  ــات همچن ــد انتخاب ــون جدی در قان
نامــزد کمیشــنران بایــد دارای تحصیــالت عالــی در رشــته های 
ــوم  سیاســی باشــند، زادۀ افغانســتان  حقــوق، شــرعیات و عل
بــوده و همچنــان عضویــت حــزب سیاســی را نداشــته باشــند. 
ــنران  ــه کمیش ــد ک ــی می گوین ــر انتخابات ــای ناظ ــا نهاده ام
ــه انتخاباتــی برخــوردار نیســتند  کمیســیون انتخابــات از تجرب
ــه چالــش مواجــه   ــات را ب ــد برگــزاری انتخاب و ایــن کار رون

ســاخته اســت. 
ــی  ــر احتمال ــز از تأخی ــات نی ــن، کمیســیون انتخاب ــش از ای پی
ــت. ــر داده اس ــت جمهوری خب ــات ریاس ــزاری انتخاب در برگ

سایۀ صلح بر انتخابات
مســووالن در ارگ می گوینــد کــه هیــچ رونــد بــه ویــژه 
ــزاری  ــد برگ ــرا راه رون ــد ف ــوان س ــه عن ــد ب ــح نمی توان صل

ــرد.  ــرار گی ــات ق انتخاب
عــارف صمیــم معــاون ســخنگوی رییــس حکومــت وحــدت 
ــاالی  ــح ب ــد صل ــا رون ــه آی ــی ک ــه پرسش ــخ ب ــی، در پاس مل
برگــزاری انتخابــات تأثیــر خواهــد گذاشــت؟ گفــت: انتخابات 

ــد برگــزار گــردد.  ــون اساســی کشــور بای ــه اســاس قان ب
او اضافــه کــرد کــه هیــچ رونــدی بــاالی انتخابــات افغانســتان 
ــبب  ــد س ــز نمی توان ــح نی ــای صل ــدارد و گفت وگوه ــر ن تأثی

ــات ریاســت جمهوری گــردد.  ــر برگــزاری انتخاب تأخی
ــد  ــات دو رون ــح و انتخاب ــه صل ــد ک ــم می گوی ــای صمی آق
متفــاوت هســتند، امــا هیــچ برنامه یــی نمی توانــد ســبب 
ــود.  ــت جمهوری ش ــات ریاس ــزاری انتخاب ــری از برگ جلوگی
آقــای صمیــم، برگــزاری انتخابــات را مهــم می دانــد و تأکیــد 
می کنــد کــه حکومــت مصمــم بــه برگــزاری انتخابــات اســت. 
معــاون ســخنگوی رییــس حکومــت وحــدت ملــی می گویــد 
ــا  ــو ب ــاز گفت وگ ــرای آغ ــی الزم را ب ــت آماده گ ــه حکوم ک
ــت  ــا حکوم ــا ب ــتند ت ــاده  نیس ــان آم ــا طالب ــان دارد، ام طالب

ــد.  مذاکــره کنن
ــژۀ  ــدۀ وی ــل زاد نماین ــی خلی ــه زلم ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــان را در دوحــه آغــاز  ــا طالب ــکا دور پنجــم گفت وگــو ب امری
کــرده اســت. برخــی از رســانه های بین المللــی گــزارش 
داده انــد در ایــن نشســت روی توافــق خــروج نیروهــای 
ــا  ــان ب ــس و آغــاز گفت وگوهــا مســتقیم طالب امریکایی،آتش ب

ــود.  ــی می ش ــتان رای زن ــت افغانس دول

ریاست حکومت وحدت ملی: 

تاهنوز فرمان آغاز به کار 
ACKUکمیشرنان صادر نشده است



موضــوع بــدن و مهارت هــا و روش هــای اســتفاده 
کــه  حوزه هایی ســت  قدیمی تریــن  از  آن،  از 
زمانــی  از  پرداخته انــد.  آن  بــه  انسان شناســان 
ــون  ــوان »فن ــا عن ــوس ب ــل م ــالۀ مارس ــه رس ک
کالبــدی« بــه انتشــار رســید، تــا امــروز و از خــالِل 
ــه  ــوی، از جمل ــر فرانس ــان دیگ ــار انسان شناس آث
ــه  ــد ب ــه درک کالب ــل ب ــوان تمای ــون، می ت لوبروت
ــرد  ــی ف ــت فرهنگ ــِک هوی ــِل بیولوژی ــۀ حام مثاب
و از خــالل فــرد، جامعــه را تشــخیص داد. بــا 
ــر  ــال های اخی ــول س ــه در ط ــن، آن چ ــف ای وص
ــدن و  ــویۀ جهانی ش ــای چندس ــالل فراینده از خ
از جملــه از طریــق چرخــش بی پایــاِن تصاویــر در 
ــز  ــات( حای ــا و مطبوع ــت، ماهواره ه ــبکه )انترن ش
ــتر از  ــه بیش ــدن هرچ ــه: ب ــت، این ک ــت اس اهمی
آن کــه صرفــًا حامــل بیولوژیــک فرهنــگ از طریــق 
کــردن،  )کار  روزمــره  زنده گــی  مهارت هــای 
نشســتن، خوابیــدن، راه رفتــن و...( باشــد، در عیــن 
حفــظ کــردن ایــن جنبــه از خــود، در حــال تبدیــل 
ــت.  ــز هس ــتراتژیک نی ــزار اس ــک اب ــه ی ــدن ب ش
ــتراتژیک  ــم: اس ــود می گفتی ــر می ب ــاید بهت ــه ش البت
از  تاکتیکــی  امــا دربــارۀ اســتفادۀ  تاکتیــک.  و 
ــا  ــاید تنه ــت و ش ــده اس ــث ش ــیار بح ــدن، بس ب
ــردازی  ــوم »صحنه پ ــه مفه ــاره ب ــرای اش ــوان ب بت
روزمرگــی« یــا »ایدیولــوژی روزمرگــی« یعنــی دو 
نظریــه از میــان نظریه هــای متعــدد کــه بــه ترتیــب 

جامعه شــناس  گافمــن،  ایروینــگ  به وســیلۀ 
امریکایــی و هانــری لوفبــور، فیلســوف فرانســوی، 
ــه مابه ازاهــای  مطــرح شــده اند، در ایــن زمینــه و ب
ــه  ــا، آن گون ــۀ فض ــا در زمین ــن نظریه ه ــی ای فضای
ــا  ــه ت ــاری از لوکوربوزی ــای معم ــه در نظریه ه ک
ــا  ــم، اکتف ــا بوده ای ــورت شــاهد آن ه ایمــوس راپاپ
از  اســتفاده  اســتراتژی های  دربــارۀ  امــا  کــرد. 
ــورد  ــری م ــای نظ ــوان رویکرده ــر می ت ــدن کمت ب
ــوع  ــرا بحــث از خــالل مجم ــت؛ زی ــی یاف اجماع
مباحــث جهانی شــدن تنهــا در آغــاز خــود اســت و 
به طــور کلــی هــم از آنچــه »روش شناســان مردمــی« 
مثــل گارفینــکل مطــرح می کننــد، متفــاوت اســت 
و هــم بــا آنچــه اندیشــمندانی کــه در تــداوم 
مطالعــات فرهنگــی بیرمنــگام، قــرار گرفته انــد 
ــزد  ــه« در ن ــوم »فاصل ــال و مفه همچــون ادوارد ه
ــًا  ــد عمدت ــدی را بای ــتراتژی کالب ــع اس او. در واق
روابــط  از  درازمدت تــر  رابطه یــی  خــالل  از 
ــن  ــد ممک ــه هرچن ــد جســت ک ــا کالب ــی ب تاکتیک
اســت از همــان ابزارهــا )نظیــر آرایــش، پوشــش، 
ــد،  ــتفاده کن ــمانی...( اس ــی و جس ــرات اندام تغیی
امــا ایــن کار را در منطقــی بســیار عمیق تــر و 
ــد  ــجام یافته تر )هرچن ــیار انس ــم اندازهایی بس چش
ــدف  ــه ه ــد ک ــام می ده ــودآگاه( انج ــاالً ناخ احتم
از آن هــا یــا مثبــت هســتند و یــا منفــی: یــا ایجــاد، 
تقویــت، تــداوم بخشــیدن، گســترش و انتقــال یــک 
هویــت یــا یــک مجموعــۀ هویتــی و یــا تخریــب، 
تضعیــف، ممنوعیــت، تقلیــل و مانــع شــدن از 

ــی.  ــن هویت ــال چنی انتق
نتیجــه آن اســت کــه در اســتراتژی کالبــدی، کالبــد 
ــه  ــرد، بلک ــرار نمی گی ــود ق ــا خ ــه ب ــا در رابط تنه
ــت  ــده یی حرک ــاخته ش ــش س ــه های از پی از کلیش
فرایندهــای  در  می تواننــد  خــود  کــه  می کنــد 
مختلفــی شــکل گرفتــه باشــند. اگــر خواســته 

ــز  ــاد و مبالغه آمی ــکل ح ــوع را در ش ــیم موض باش
یکسان شــدن   کــه  می بینیــم  کنیــم،  مطــرح  آن 
پوششــی در یــک جامعــه یــا یــک نهــاد مشــخص 
ــه  ــه ن ــت ک ــت آن اس ــش( در خدم ــاًل در ارت )مث
فقــط هویت هــای فــردی پراکنــده را در یــک 
تجمــع و موقعیــِت یکپارچــه )الاقــل نســبی( قــرار 
دهــد، بلکــه اســتراتژی مشــابهی نظیــر ایــن کار در 
ســطح جامعــه نیــز انجــام می گیــرد کــه کامــاًل بــا 
ــرای  ــدی ب ــرل کالب ــدرت و کنت ــی ق ــۀ فوکوی نظری
ایجــاد کنتــرل اجتماعــی انطبــاق دارد. بــرای مثــال 
ــا در دورۀ حکومــت  آنچــه در چیــن کمونیســت ی
ــوج انجــام شــد و همــه  خمرهــای ســرخ در کامب
وادار بــه پوشــیدن لباس هــای یکســان شــدند 
ــه  ــا ب ــن دوران منته ــه در همی ــو، و آنچ از یک س
ــر و  ــر، ظریف ت ــر، عمیق ت ــی انعطاف پذیرت صورت
ــده تر در  ــی ش ــوص درون ــه خص ــر و ب زیرکانه ت
ــاد  ــی ایج ــت، یعن ــام گرف ــی انج ــورهای غرب کش
ــی  ــای بزرگ ــکل در پهنه ه ــاس متحدالش ــی لب نوع
از جامعــه و حوزه هــای بزرگــی از کار، هــر دو 
ــی  ــرل اجتماع ــه کنت ــابه ب ــای مش ــای تمایل ه گوی
جامعــه از طریــق یــک ایدیولــوژی صــوری بودنــد 
کــه لبتــه عمــر هــر دوی آن هــا نیــز بــه ســر آمــد.

ــدی را  ــتراتژی های کالب ــتفاده از اس ــز اس ــروز نی ام
ــام  ــًا در تم ــی تقریب ــکل پیچیده ی ــوان در ش می ت
فرهنگ هــا مشــاهده کــرد. هرچنــد کــه ورود 
ــوم  ــک )در مفه ــر ایدیولوژی ــتر عنص ــه بیش هرچ
ســازوکارهای قــدرت( در آن هــا می توانــد داده هــا 
ــن مبحــث دیگــری را  ــر دهــد و ای ــی تغیی را به کل
ــن  ــه گفت ــا ب ــا در این ج ــاید. ام ــا می گش ــرای م ب
همیــن بســنده می کنیــم کــه قــدرت ایدیولوژیــک 
از خــالل ابزارهــای الــزام آور ســبب دو گونــه 
ــدی می شــود  ــتراتژی های کالب ــر اس ــذاری ب تأثیرگ
کــه می تــوان آن هــا را زیــر دو عنــوان کلــی 
یــا  دنبالــه روی  یک ســو،  از  کــرد:  طبقه بنــدی 
ســوی  از  و   )conformism( هم شــکل گرایی 
ــک از  ــر ی ــت )resistance( . در ه ــر مقاوم دیگ
ایــن دو گرایــش ســوژه چــه در قالــب فــردی و چه 
)community(بــه مثابــۀ جزیی از یــک جماعــت
بــه دلیــل واکنشــی مثبــت یــا اطاعـــت )مــورد اول( 
ــوژی  ــورد دوم( از ایدیول ــورش )م ــی؛ ش ــا منف ی
قــدرت غالــب اســتراتژی کالبــدی خــود را تعییــن 

می کنــد. 
پرســش نهایــی کــه در این جــا صرفــًا بــه صــورت 
ــم و پاســخ  ــه آن پاســخ می دهی ــاه ب اشــاره یی کوت
مفصــل بــه آن را بــه فرصتــی دیگــر وامی گذاریــم 
ــویه گی های  ــرایط چندس ــا در ش ــه آی ــت ک آن اس
ــان  ــمار جری ــای بی ش ــی از فراینده ــدۀ ناش پیچی
ــن  ــوالً چنی ــدن، اص ــی ش ــد جهان ــه در رون یافت
ــه.  ــا ن ــت ی ــر اس ــا امکان پذی ــکلی از کنترل ه ش
بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد منطــق قــدرت را 
درک کــرد کــه یکــی از ابعــاد آن تفاوتــی اساســی 
ــان دارد.  ــوم زم ــا مفه ــق ب ــن منط ــه ای ــت ک اس
ــر  ــا مفهــوم عام ت ــان و ب ــا زم ــن منطــق ب رابطــۀ ای
ــه  ــا اســطوره یی اســت و ن تاریــخ، رابطه یــی عمدت
ــی از  ــو در ترکیب ــدی )ول ــی و کالب ــی واقع رابطه ی
مادیــت و ذهنیــت( بــه گونه یــی کــه مــا در افــراد 
ــت  ــدرت خاصی ــم. ق ــه می بینی ــی در جامع حقیق
می توانــد  بنابرایــن  و  دارد  »خودشــیفته گی« 
بــا اســتفاده از ابزارهایــی کــه پایــه و اســاس 
آن هــا صرفــًا یــک »زور فیزیکــی« اســت، بــه 
برســاخت هایی)construction(  دســت بیابــد 
ــای  ــود، منش ــدن خ ــطوره یی ش ــد اس ــه در رون ک
خویــش را )یعنــی زور را( حــذف کــرده و در یــک 
ــرار  ــی)glottogensis(  ق ــان آفرینش ــۀ زب رابط
ــان  ــه واژگان هم ــه ب ــی ک ــه گونه ی ــد، ب می گیرن
قدرتــی را می دهنــد کــه بایــد در پدیده هــای 
فیزیکــی وجــود داشــته باشــد و ایــن قــدرت ذاتــًا 
ــی آن  ــر اصل ــه تأثی ــون کننده« دارد ک ــی »افس قدرت
بــه مثابــۀ تأثیــری کــه درازمــدت فــرض می شــود، 
ــد.  ــه آن را آفریده ان ــر خــود کسانی ســت ک ــا ب تنه
ــه  ــدی ب ــه اســتراتژی کالب ــب اســت ک ــن ترتی بدی
موضوعــی سیاســی تبدیــل می شــود و ایــن تصــور 
ــکل ها  ــوان ش ــه بت ــه چنانچ ــد ک ــود می آی ــه وج ب
ــه  ــا را ن ــوای آن ه ــوان محت ــرد، می ت ــرل ک را کنت
ــرل  ــز کنت ــدت نی ــاه، بلکــه در درازم ــط در کوت فق
کــرد و حتــا بــه طــور دایــم تغییــر داد. درحالی کــه 
آنچــه در عمــل اتفــاق می افتــد دقیقــًا عکــس ایــن 
ــتکاری«  ــکل ها را »دس ــا، ش ــی محتواه ــت؛ یعن اس
کــرده و در نهایــت از آن هــا همــان چیــزی را 
ــن  ــد. ای ــی می خواه ــام اجتماع ــه نط ــازند ک می س
معنــای دقیقــی اســت کــه در رونــد اســتراتژی های 
ــد  ــاق می افت ــه اتف ــک جامع ــطح ی ــدی در س کالب
ــی بیولوژیکــی – فرهنگــی  ــد، جنبه ی ــرای کالب و ب
ــان  ــا زم ــد تنه ــت آن را در رون ــی هوی دارد؛ یعن
ــکان  ــا م ــی( و تنه ــان روزمرگ ــی زم ــی )یعن واقع
ــل  ــه غیرقاب ــی( ک ــی فضــای روزمرگ ــی )یعن واقع
ــد  ــد و بازتولی ــتند، تولی ــدن هس ــزه ش ایدیولوژی

می کنــد. 
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ــد؟  ــی دارن ــه نگرانی های ــما چ ــخنرانی ش ــوع س ــه موض ــبت ب 1. نس
ــد  ــد. بع ــان را کشــف کنی ــِی مخاطبان ت ــای احتمال ــد و نگرانی ه ــق کنی تحقی
از شناســایی مــواردی کــه احتمــاالً باعــث ایجــاد نگرانــی و تــرس در مخاطبان 
می شــوند، مطالبــی را آمــاده کنیــد تــا در همــان ابتــدای ســخنرانی تان، 
نگرانی هــای آن هــا را رفــع کنیــد. همچنیــن اگــر بدانیــد چــه مســایلی باعــث 
ــی را  ــد ســواالت احتمال ــی می توانی ــان خواهــد شــد؛ به راحت ــی مخاطب نگران

ــد. ــاده کنی ــم شناســایی و پاســخ هایی مناســب آم ه
ــدر اســت؟  ــما چق ــورد موضــوع ســخنرانی ش ــا در م ــارت آن ه 2. مه
ــوارد،  ــیاری از م ــان در بس ــش و مهارت ش ــد دان ــر می کنن ــردم فک ــب م اغل
ــر  ــه فک ــا ک ــب آن ه ــه غال ــان داده ک ــه نش ــت. تجرب ــی اس ــا کاف ــاال و ی ب
ــراد،  ــه اف ــد. این گون ــچ نمی دانن ــع هی ــا در واق ــد؛ ام ــی می دانن ــد خیل می کنن

ــن هســتند: ــن یمی ــروِف اب ــت اول شــعر مع ــارز بی مصــداق ب
آن کس که نداند و نداند که نداند- در جهل مرکب ابدالدهر بماند

پــس متوجــه شــدیم کــه بیشــتر افــراد تصــور می کننــد کــه همــه چیــز را در 
مــورد موضــوع ســخنرانی شــما می داننــد؛ امــا در واقــع ایــن چنیــن نیســت. 
ــزی  ــه شــما چی ــد ک ــا بگویی ــه آن ه ــا درســت اســت ب ــرد؟ آی ــد ک چــه بای

ــر. ــلمًا نخی ــد؟ مس نمی دانی
امــا اگــر قــرار اســت در خصــوص موضــوع دیگــری ســخنرانی کنیــد، بهتــر 
ــش را  ــم دان ــه، توه ــی خالقان ــام تکنیک های ــا انج ــدا ب ــان ابت ــت در هم اس
ــه  ــانی ک ــید و از کس ــن بپرس ــواالتی از حاضری ــد س ــد. می توانی ــن ببری از بی
دســت بلنــد می کننــد بخواهیــد کــه بایســتند و پاســِخ خــود را بیــان کننــد. 
اگــر شــناخت خوبــی از مخاطبان تــان داشــته باشــید؛ بــدون شــک محتوایــی 
کــه آمــاده کرده ایــد مناســب و بیشــتر از دانــش آن هــا خواهــد بــود. بنابرایــن 
ــب  ــی از شــماها مطال ــم خیل ــه می دان ــا این ک ــد: »ب ــا بگویی ــه آن ه ــروا ب بی پ
خوبــی در این بــاره می دانیــد؛ امــا در40 دقیقــۀ آینــده دربــارۀ اصولــی 
صحبــت خواهیــم کــرد کــه کمتــر جایــی شــنیده اید و تمــام آینــدۀ شــما را 
در زمینــۀ ... )موضــوع مــورد نظــر( متحــول خواهــد کــرد. بــا ایــن کار دلیلــی 
ــد  ــد بدانی ــد. بای ــای شــما توجــه کنن ــه صحبت ه ــه ب ــد ک ــا می دهی ــه آن ه ب
تــا زمانــی کــه حــِس نیــاز را در آن هــا به وجــود نیاوریــد، حاضــر بــه توجــه 
ــرای  ــی ب ــخنرانی، برنامه ی ــر س ــس در ه ــد. پ ــد ش ــما نخواهن ــه ش ــردن ب ک

رفــع توهــم دانــش و ایجــاد حــس نیــاز داشــته باشــید.
3. ســخنرانان قبلــی چــه مطالبــی را بــه آن هــا گفته انــد؟ اگــر قــرار اســت 
در همایــش و کنفرانســی کــه چنــد ســخنران در آن ســخنرانی می کننــد، شــما 
هــم ســخنرانی کنیــد، بایــد بدانیــد کــه ســخنراناِن قبلــی بــه مخاطبــان چــه 
گفته انــد. در بیــن ســخنان آن هــا چــه مطالبــی وجــود داشــته کــه می توانیــد 
ــخنرانی های  ــی را در س ــکات جالب ــد؟ ن ــد دهی ــان پیون ــب خودت ــه مطال ب
ــه  ــد. ب ــان اســتفاده کنی ــا در ســخنرانی خودت ــد و از آن ه ــی انتخــاب کنی قبل
ــی از  ــیار مهم ــۀ بس ــه آی ــن ب ــای امی ــد: آق ــد بگویی ــال می توانی ــوان مث عن
قــرآن اشــاره کردنــد: »مــا سرنوشــت هیــچ قومــی را تغییــر نمی دهیــم، مگــر 
آن کــه خودشــان تغییــر دهنــد.« بنابرایــن اگــر می خواهیــد شــرایط را تغییــر 
ــن الزم  ــد. همچنی ــروع کنی ــان ش ــید، خودت ــی باش ــر کس ــد منتظ ــد نبای دهی
اســت بدانیــد حّضــار، بعــد از ســخنرانی های قبلــی، اکنــون در چــه حــال و 
هوایــی هســتند. آیــا خســته و کســل هســتند و یا شــاد و ســرحال؟ سرشــار از 
احساســات هســتند و یــا بی تفــاوت؟ اگــر ســخنران قبلــی انــرژی مثبتــی را در 
جمعیــت به وجــود آورده، پــس شــما هــم از آن انــرژی اســتفاده کنیــد. اگــر 
آن هــا بــه انــدازۀ کافــی شــاد و ســرزنده هســتند، پــس بالفاصلــه ســراغ اصــل 
ــد؛  ــتفاده کنی ــدی اس ــای بع ــان را در فرصت ه ــد و طنزهای ت ــب بروی مطل
ــا وجــود دارد،  ــل خســته گی و کســلی در آن ه ــی مث ــر احســاس منف ــا اگ ام
ــا  ــد. این ه ــروع کنی ــرکات کششــی ش ــی ح ــا کم ــز و ی ــا طن ــر اســت ب بهت
ــا جایــی کــه می توانیــد در  ــه مثــال هســتند و شــما بایــد ت فقــط چنــد نمون
ــخنرانی  ــد س ــد بدانی ــا بای ــد. حت ــدا کنی ــناخت پی ــاِن خــود ش ــورد مخاطب م
ــا  ــد و ی ــل کرده ان ــود را می ــذای خ ــازه غ ــار ت ــه حّض ــت ک ــما زمانی س ش

انتظــار غــذا را می کشــند. 

رسول خان امین /بخش پنجاهـم 

پرســش نهایــی کــه در این جــا صرفــاً بــه 
صــورت اشــاره یی کوتــاه بــه آن پاســخ 
ــه  ــه آن را ب ــل ب ــخ مفص ــم و پاس می دهی
فرصتــی دیگــر وامی گذاریــم آن اســت 
چندســویه گی های  شــرایط  در  آیــا  کــه 
ــمار  ــای بی ش ــی از فراینده ــدۀ ناش پیچی
جریــان یافتــه در رونــد جهانــی شــدن، 
کنترل هــا  از  شــکلی  چنیــن  اصــوالً 
ــخ  ــرای پاس ــه. ب ــا ن ــت ی ــر اس امکان پذی
ــدرت را  ــق ق ــد منط ــوال بای ــن س ــه ای ب
درک کــرد کــه یکــی از ابعــاد آن تفاوتــی 
اساســی اســت کــه ایــن منطــق بــا مفهــوم 
ــا زمــان  زمــان دارد. رابطــۀ ایــن منطــق ب
رابطه یــی  تاریــخ،  عام تــر  مفهــوم  بــا  و 
عمدتــا اســطوره یی اســت و نــه رابطه یــی 
واقعــی و کالبــدی )ولــو در ترکیبــی از 
ــا  ــه م ــی ک ــه گونه ی ــت( ب ــت و ذهنی مادی
ــم.  ــه می بینی ــی در جامع ــراد حقیق در اف
ــیفته گی« دارد  ــت »خودش ــدرت خاصی ق
از  اســتفاده  بــا  می توانــد  بنابرایــن  و 
ابزارهایــی کــه پایــه و اســاس آن هــا 
اســت،  فیزیکــی«  »زور  یــک  صرفــاً 
  )construction(برســاخت هایی بــه 
دســت بیابــد کــه در رونــد اســطوره یی 
ــی  ــش را )یعن ــای خوی ــود، منش ــدن خ ش
زور را( حــذف کــرده و در یــک رابطــۀ 
زبــان آفرینشــی)glottogensis(  قــرار 
می گیرنــد، بــه گونه یــی کــه بــه واژگان 
همــان قدرتــی را می دهنــد کــه بایــد 
در پدیده هــای فیزیکــی وجــود داشــته 
قدرتــی  ذاتــاً  قــدرت  ایــن  و  باشــد 
ــی  ــر اصل ــه تأثی ــون کننده« دارد ک »افس
درازمــدت  کــه  تأثیــری  مثابــۀ  بــه  آن 

می شــود فــرض 
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ــنده  ــا نویس ــرد ب ــک نب ــد در ی ــه بدان ــده بی آنک »خوانن
ــن  ــرگ، ص ۲08(. م ــات و م ــت« )ادبی ــاده اس ــر افت گی
ــه  ــرف ب ــن ح ــی از ای ــنا اندک ــاب یس ــورد کت ــا در م ام
ــا  ــده ب ــم خوانن ــم و می گوی ــتفاده می کن ــود اس ــع خ نف
خوانــدن ایــن کتــاب در یــک نبــرد آگاهانــه بــا نویســنده 
ــق  ــدا خل ــان ابت ــری از هم ــن درگی ــود. ای ــر می ش درگی
ــۀ اوج  ــه نقط ــتان ب ــای داس ــه در انته ــا این ک ــود ت می ش
خــود می رســد: آیــا غالم حســین خودکشــی می کنــد 
ــه  ــد و ب ــتش می ده ــی دس ــم بهانه ی ــی بازه ــا زنده گ ی
ــنده  ــد نویس ــر می رس ــه نظ ــد؟ ب ــه می ده ــی ادام زنده گ
قهرمــاِن خــود را داخــل دریــا می انــدازد - ایــن را 
ــا  ــرد - ام ــم ک ــاب فه ــام کت ــه ن ــه ب ــا توج ــود ب می ش
ــاور مــن ایــن اســت غالم حســین خودکشــی نمی کنــد،  ب
چــون در آخریــن لحظــه کــه تصمیــم می گیــرد خــودش 
ــه و  ــلیک گلول ــدای ش ــد، ص ــاب کن ــا پرت ــل دری را داخ
کســانی کــه پــدرش را کشــته اســت - ممکــن اســت ایــن 
صــدای شــلیک گلولــه بــه خــودش باشــد – در گوشــش 
»بهانه «یــی  را  ایــن صــدا  طنین انــداز می شــود. مــن 
ــی  ــه زنده گ ــد ب ــم بای ــه بازه ــن ک ــر ای ــم دال ب می یاب
ادامــه بدهــد، حداقــل بــه ایــن دلیــل کــه هنــوز نتوانســته  
اســت بــا ایدیولــوژِی کســانی کــه پــدرش را کشــته اســت 
تصفیه حســاب کنــد. یعنــی او هنــوز بــرای پــدرش هیــچ 

ــت. ــته اس ــام داده نتوانس  کاری انج
اتوبیوگرافــی  می توانــد  مــرگ«،  بــه  برگشــت  »در 
ــته  ــدا نوش ــان ابت ــود. از هم ــداد ش ــنا قلم ــوب یس یعق
ــا  ــد ت ــن ش ــه ای ــت... بهان ــه اس ــی بهان ــت: »زنده گ اس
ــرگ،  ــه م ــت ب ــم« )در برگش ــت کن ــی ام را روای زنده گ
ــه شــخصیت  ــد ک ــی  می گوی ــن حــرف را زمان ص ۲(. ای
اصلــی داســتان )غالم حســین( می خواهــد خــودش را 
داخــل دریــا پرتــاب کنــد؛ زنده گــی اش بــه پایــان برســد 
ــه  ــن ک ــا همی ــورد. ام ــا بخ ــای دری ــش را ماهی ه و بدن
می بینــد هنــوز بهانه یــی بــرای زنده گــی کــردن دارد، 
از ایــن کار خــود منصــرف می شــود و در گفت وگــو 
بــا یــک شــخص دوم زنده گــی خــودش را روایــت 
ــتش  ــک دوس ــرای ی ــود را ب ــی خ ــد. راوی زنده گ می کن
ــه  ــت ک ــنا نیس ــت یس ــن دوس ــا ای ــد، ام ــف می کن تعری
دارد قصــۀ زنده گــی اش را می شــنود بلکــه تمــام جامعــه 
اســت کــه مخاطــب او می باشــد. تلنگرهــای گاه و بــی گاه 
ــۀ  ــه جامع ــی ک ــت از واکنش های ــارت اس ــتش عب دوس
ــود  ــد از خ ــن گرانه می توان ــد روش ــر عقای ــنتی در براب س

ــد. نشــان بده

»زنده گــی بــا بهانــه ادامــه می یابــد«. سلســلۀ ایــن 
زنده گــی اش  روایــت  یســنا،  پایان  ناپذیرنــد.  بهانه هــا 
را از بــاالی یــک تخته ســنگ شــروع می کنــد و بــه 
ــز، در  ــدت تأمل برانگی ــا به ش ــم، ام ــاکان مبه ــی کم گونه ی
ــان می رســاند. او مســیر زنده گــی خــود  ــه پای همان جــا ب
را دایــره وار ترســیم نمــوده اســت؛ بعــد از یــک چرخــش 
ــاز  ــش را آغ ــه حرکت ــی می رســد ک ــه همان جای ــاره ب دوب

ــود. کــرده ب
مــن خوانــش خــود را، بــا توجــه بــه این کــه دارم دربــارۀ 
زنده گــی یســنا حــرف می زنــم، طــی چنــد گزینــه 

این گونــه ارایــه می دهــم:

لذت گرایی: 
اپیکورگرایــی  داســتان  باورهــای مســلط در  از  یــک 
ــده  ــرده نش ــور ب ــب اپیک ــی از مکت ــد نام ــت. گرچن اس
ــنده  ــت. نویس ــوری اس ــب اپیک ــا اغل ــی فض ــت ول اس
ــش  ــی برای ــه از زنده گ ــی ک ــم و درک ــه فه ــه ب ــا توج ب
حاصــل شــده اســت، مــدام بــه دنبــال یــک نــوع پناهــگاه 
ــش  ــذت، آرام ــه ل ــی ب ــد لحظه ی ــه او را بتوان ــردد ک می گ
و فارغ البالــی برســاند، گرچنــد لذت هــای زودگــذر. 
مهم تریــن پناهگاه هــا عبــارت انــد از تفنــگ، کتــاب، 
ــه  یی  ــز وسوس ــار چی ــن چه ــدن ای ــراب و زن: »از دی ش
ــم  ــال می کن ــم دســت می دهــد. خی ــا هــراس برای ــوأم ب ت
ــی و  ــاز خراب ــا آغ ــه تنه ــز ن ــار چی ــن چه ــا ای ــنایی ب آش
ــه پناهــگاه برایــم  ــاز ب ــی ام بلکــه آغــازِ احســاس نی ویران
بودنــد. همــۀ این هــا اعتیــادآور بودنــد. نخســتین ویرانــی 
زنده گــی ام بــا شــلیک آغــاز شــد، امــا پــس از آن شــلیک، 
ــی ام آشــنایی  تفنــگ پناهگاهــم شــد. دومیــن آغــاز ویران
ــتم  ــت می پنداش ــه حقیق ــه را ک ــود. آن چ ــا ب ــا کتاب  ه ب
ــرای  ــدند؛ ب ــران ش ــه اش وی ــا هم ــدن کتاب ه ــا خوان ب
یافتــن و رســیدن بــه حقیقــت چاره یــی جــز پنــاه 
ــومین  ــتم. س ــاب نداش ــه آن کت ــاب ب ــن کت ــردن از ای ب
ــئه گی  ــد. نش ــاز ش ــراب آغ ــیدن ش ــا نوش ــی ام ب ویران
مــرا لحظه یــی بی خیــال از واقعیت هــای دســت وپاگیر 
ــدان  ــج دوچن ــار رن ــئه گی دچ ــس از نش ــا پ ــرد ام می ک
ــرار  ــرای ف ــه ب ــر از این ک ــتم غی ــی نداش ــدم؛ چاره ی می ش
از ایــن رنــج بــه شــراب پنــاه ببــرم. چهارمیــن ویرانــی ام از 
آشــنایی بــا زنــان آغــاز شــد. پیــش از آشــنایی بــا زنــان، 
ــنایی  ــد از آش ــردم. بع ــاس می ک ــتقل احس ــود را مس خ
ــردم و  ــه خــود را مســتقل احســاس ک ــان دیگــر ن ــا زن ب
ــتم.  ــاس توانس ــان احس ــی زن ــتی را ب ــادی و مس ــه ش ن

ــه زن دیگــر، کشــف  خیــال می کــردم گــذر از یــک زن ب
ــر و  ــی بهت ــرای پناه گاه ــازه ب ــای ت ــا امکان ه ــی ب جهان
شــادی آورتر اســت« )ص 10(. از ایــن پــاره می شــود 
ــود،  ــاد نم ــز ی ــاب نی ــن بخــش کت ــوان کلیدی تری ــه عن ب
ــد  ــورد می توان ــن م ــق در همی ــکافی و تعم ــون موش چ
ــی  ــنده را بازگوی ــی نویس ــام زنده گ ــا تم ــک معن ــه ی ب
ــنده  ــر نویس ــر دیگ ــم اث ــان می کن ــن گم ــه م ــد. البت کن
تاریــخ«(  ماقبــل   و  معشــوق  و  »مــن  )مجموعه شــعر 
ــا  ــا ب ــد ت ــده کمــک می کن ــه خوانن ــورد ب ــن م ــز در ای نی
ــان  ــود. راوی خواه ــنا ش ــنده آش ــری نویس ــی فک زنده گ
زمینــی کــردِن چیزهــا اســت و از تفســیرهای ماورایــی و 
ــه نظــر می رســد، و ایــن امــر بازهــم  ــزار ب متافیزیکــی بی
برمی گــردد بــه این کــه لذت گرایــی قلــب داســتان را 
ــد تعاریــف ســقراط،  شــکل می دهــد. آن جــا کــه می گوی
افالطــون و ارســطو از عشــق همــه »توصیف هــای اســت 
ــان و  ــه زن ــت ک ــی اس ــق لحظه های ــی« و »عش متافیزیک
مــردان، مســت در آغــوِش هــم اســتند« هــم چیــزی جــز 
ــا  ــد. حت ــا نمی باش ــردن چیزه ــال ک ــازی و ماتری عینی س
می شــود گفــت نوعــی گرایــش پوزیتویســتی فکــر راوی 
را تســخیر کــرده اســت کــه می خواهــد از هــر چیــز یــک 

ــد. ــته باش ــرون داش ــر در بی تصوی

نسبی گرایی:
ــا  ــدم، ام ــدم، مارکسیســت ش ــن ش ــتم، بی دی ــن داش  »دی
ــد  ــش می آم ــاید پی ــدم. ش ــه بری ــه؟ از هم ــرانجام چ س
ــب و  ــروز طال ــتم، ام ــم آدم می کش ــرای مارکسیس ــن ب م
داعــش بــرای عقیــدۀ خــود آدم می کشــند. مــن و داعــش 
از هــم چــه فــرق داریــم، هیــچ. پشــیمانم. مــن از بحــث 
ــده  ــدارد« )ص 71(.    دو ای ــی[ خســته ام... نتیجــه ن ]دین
در ایــن قطعــه مطــرح شــده اســت: نســبی باوری و 
جــدل اســتعالیی. نســبی باوری می گویــد این کــه مــا 
ــان  ــه هم ــم ب ــگاه کنی ــان ن ــه جه ــم انداز ب ــر چش از ه
ــری« از  ــه »دیگ ــت ک ــت اس ــه حقیق ــک ب ــدازه نزدی ان
نــگاه می کنــد.  بــه جهــان  یــک چشــم انداز دیگــر 
ــرای  ــان ب ــه جه ــود ب ــگاه خ ــرز ن ــا از ط ــه م ــی ک معنای
ــی  ــا معنای ــود ب ــاد خ ــم، در بنی ــت وپا می کنی ــود دس خ
کــه یــک فــرد دیگــر از اثــر دیــد خــود بــه جهــان بــرای 
ــدارد. مشــخصًا  خــودش فراهــم می کنــد هیــچ تفاوتــی ن
در این جــا منظــور ایــن اســت کــه تفکــر دینــی و 
ــرار  ــان ق ــه جه ــی ب ــطح از معناده ــک س ــی در ی غیردین
ــت  ــه هس ــر چ ــت، ه ــی نیس ــچ حقیقت ــون »هی دارد؛ چ

ــم  ــا نمی توانی ــت« )ص 110(. م ــانی اس ــای انس قرارداده
موجــه بــودن بــاور خــود نســبت بــه بــاور کــِس دیگــر را 
بــه اثبــات برســانیم. از ایــن لحــاظ گمــان می کنــم یســنا 
ــت  ــه می گف ــوراس ک ــن ســخن پروتاگ ــه ای ــی ب نیم نگاه
ــز داشــته اســت و  ــز اســت« نی ــار همــه چی »انســان، معی
ــه -  ــا آگاهان ــه و ن ــه آگاهان ــبی باوری او - چ ــن نس ای
ــۀ  ــای قطع ــا انته ــی دارد. ام ــرد هم خوان ــان رویک ــا هم ب
فوق الذکــر مــا را بــه کانــت نزدیــک می کنــد، بــه 
مبحــث جــدل اســتعالیی. نویســندۀ کتــاب »در برگشــت 
بــه مــرگ« گفتــه اســت بحــث دینــی نتیجــه نــدارد، یعنــی 
بحــث کــردن در مــورد صــدق و کــذب باورهــای دینــی 
ــک  ــورد را در ی ــن م ــاند. ای ــی نمی رس ــه جای ــا را ب م
ــت،  ــح داد. کان ــر توضی ــود بهت ــی می ش ــوب کانت چارچ
در »نقــد عقــل محــض« از ســه ایــده بــه عنــوان مباحــث 
ــاد می کنــد کــه صحبــت کــردن در  متافیزیکــی محــض ی
ــاند  ــان می کش ــای بی پای ــه جدل ه ــا را ب ــا م ــورد آن ه م
ــن  ــت. ای ــدنی نیس ــل ش ــی از آن حاص ــچ نتیجه ی و هی
ــت  ــان. کان ــس، جه ــدا، نف ــد از خ ــارت ان ــده عب ــه ای س
می خواهــد ایــن را بگویــد کــه بحــث کــردن در ایــن ســه 
زمینــه از توانایــی عقــل انســان خــارج اســت. گفت وگــو 
ــه  ــل را ب ــس عق ــای نف ــدم بق ــا و ع ــارۀ بق ــر درب و تفک
و  داشــتن  آغــاز  دربــارۀ  تفکــر  مغالطــه می کشــاند، 
ــاند و در  ــارض می رس ــه تع ــل را ب ــان عق ــتن جه نداش
ــارۀ وجــود و عــدم وجــود خــدا  نهایــت هــم تفکــر درب
ــون  ــی رهنم ــوع ایده آل گرای ــک ن ــمت ی ــه س ــل را ب عق
ــده  ــن ای ــا ای ــه مــرگ« ب ــا در »در برگشــت ب می شــود. ام
در ســاحت دینــی مواجــه هســتیم کــه از جهتــی همــۀ آن 
ســه مــوردی را در بــر می گیــرد کــه کانــت از آن هــا یــاد 
نمــوده اســت. یعنــی اســاس مباحــث دینــی را نیــز اثبــات 
ــه  ــان ب ــت جه ــای نفــس و خلق ــات بق وجــود خــدا، اثب
ــارۀ  واســطۀ خــدا شــکل می دهــد. امــا بحــث کــردن درب
ایــن موضوعــات خــارج از توانایــی عقــل می باشــد. 
چــون بــه همــان انــدازه کــه بــرای اثبــات ادعــای خــود 
در ایــن زمینــه می توانیــم دلیــل بیاوریــم، بــه همــان 
انــدازه یــک فــرد می توانــد بــرای رد آن هــا دلیــل بیــاورد. 
ــت و  ــودِن آن اس ــه ب ــم بی نتیج ــا ه ــن بحث ه ــۀ ای نتیج
بهتــر قبــل از آن کــه درگیــر ایــن موضوعــات شــویم، بــه 
ضعــِف خــود و بیهــوده بــودن ایــن جــدال اشــتراک نظــر 
ــه  ــنا ب ــه یس ــت ک ــان چیزی س ــن هم ــیم. ای ــته باش داش
زبــان خــودش گفتــه اســت »نتیجــه نــدارد«؛ نتیجــه نــدارد 

چــون بــه جدل هــای بی پایــان منجــر می شــود. 

زنـده گـی و دایـرۀ معنـا
  خوانشـی از رمـان »در بـرگشت به مـرگ«

 در »در برگشت به مرگ« با این ایده در
 ساحت دینی مواجه هستیم که از جهتی

 همۀ آن سه موردی را در بر می گیرد
 که کانت از آن ها یاد نموده است. یعنی
 اساس مباحث دینی را نیز اثبات وجود
 خدا، اثبات بقای نفس و خلقت جهان

 به واسطۀ خدا شکل می دهد. اما بحث
 کردن دربارۀ این موضوعات خارج از
 توانایی عقل می باشد. چون به همان
 اندازه که برای اثبات ادعای خود در

 این زمینه می توانیم دلیل بیاوریم، به
 همان اندازه یک فرد می تواند برای رد
 آن ها دلیل بیاورد. نتیجۀ این بحث ها

 هم بی نتیجه بودِن آن است و بهتر قبل
 از آن که درگیر این موضوعات شویم،

 به ضعِف خود و بیهوده بودن این جدال
 اشتراک نظر داشته باشیم. این همان

 چیزی ست که یسنا به زبان خودش گفته
 است »نتیجه ندارد«؛ نتیجه ندارد چون

به جدل های بی پایان منجر می شود
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باشــنده گان کابــل بــا نگرانــی از افزایــش معتــادان، 
ــای  ــر در جا ه ــن قش ــع ای ــه تجم ــد ک می گوین
ــبب  ــا س ــا و جاده ه ــی، پارک ه ــه و  تفریح عام

ــان شــده اســت.  ــرای آن ــره ب بی نظمــی و دله
مانــدگار  روزنامــۀ  بــا  گفت وگــو  در  آنــان 
از  یکــی  کــه  شــهرنو  پــارک  می گوینــد، 
ــت  ــل زیس ــه مح ــت، ب ــی اس ــای تفریح پارک ه

معتــادان تبدیــل شــده اســت. 
بــه گفتــۀ آنــان، تجمــع معتــادان در مراکــز 
تفریحــی و کنــار جاده هــای عمومــی، ســبب 
ــردم  ــا »م ــت حت ــده اس ــهروندان ش ــی ش نگران
ــن  ــی در ای ــه راحت ــد ب ــادی در روز نمی توانن ع
ــی گشــت  ــه راحت ــه ب ــا و مکان هــای عام پارک ه

ــد«. ــذار کنن و گ
ــل  احســان اهلل احمــدزی یکــی از باشــنده گان کاب
ــت در  ــد: حکوم ــدگار می گوی ــۀ مان ــه روزنام ب
مبــارزه بــا تولیــد کننــده گان و باند هــای مافیایــی 
کــه تجــارت مــواد مخــدر را دارنــد، نــاکام بــوده 
اســت و کمک هــا و فرصت هــای پیــش آمــده را 

ــه هــدر داده اســت. ب
کشــور های  کــه  می گویــد  احمــدزی  آقــای 
منطقــۀ و جامعــه جهانــی نیــز در برنامه هــای 
ــی  ــور بی توجه ــدر در کش ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب

کرده انــد. 
بــه بــاور ایــن باشــندۀ کابــل: »قاچــاق مــواد مخدر 
ــد مافیایــی  توســط دولــت مــردان، گروه هــا و بان
ــبب  ــوع  س ــن موض ــت و ای ــه اس ــش یافت افزای
ــده و  ــوان  ش ــر ج ــان قش ــاد در می ــش اعتی افزای
شــماری زیــاد را بــه کام مــرگ کشــانده اســت«.
او از حکومــت می خواهــد در امــر جلوگیــری 
ــای  ــا نهاد ه ــکاری ب ــوم در هم ــدۀ ش ــن پدی ای
ــرای کاهــش  ــدام جــدی کــرده و ب ــی اق بین الملل
ــی  ــۀ عمل ــه گون ــواد مخــدر ب ــد م کشــت و تولی

ــردارد. گام ب
ــل  ــری کاب ــندۀ دیگ ــر باش ــد عم ــان، محم همچن
از  تأســف باری  و  تلــخ  داســتان های  کــه 
ــوخته  ــل س ــد: پ ــادان دارد، می گوی ــی معت زنده گ
و چندیــن محــل دیگــر بــه مرکــز تجمــع معتــادان 
ــر  ــان در زی ــت و آن ــده اس ــل ش ــل تبدی در کاب
پل هــا و خرابه هــا زنده گــی می کننــد و پــول 
مــواد مخــدر را از طریــق دزدی و ســرقت امــوال 

ــد. ــت می آورن ــه دس ــردم ب م
ایــن باشــندۀ کابــل گفــت: »معتــادان در پیاده روهــا 
ــار  ــد و در انظ ــواری می خوابن ــت ناگ ــا وضعی ب
ــان ســبب  ــد و افزایــش آن عمومــی جــان می دهن
شــده اســت تــا گــراف جرایــم و ســرقت افزایــش 

یابــد«. 
ــود را  ــزل خ ــم درب من ــد: »نمی توانی او می گوی
ــی  ــه در حویل ــادان هرچــه را ک ــم، معت ــاز بمانی ب
ــرای مــردم  ــد و همیشــه ب ــا خــود می برن باشــد ب

ــد«. ــق می کنن ــکل خل مش
ــران  ــر عاب ــن ب ــادان در روز روش ــت: معت او گف
ــد و  ــه می کنن ــران حمل ــان و دخت به خصــوص زن
تلفــون و ســایر اشــیای قیمتــی آنــان را بــا خــود 

می برنــد.
در همیــن حــال، امــا معتــادان فقــر و تنگ دســتی 
را عامــل اصلــی گرفتــاری بــه ایــن پدیــده 

ننــد.  می دا

ــاد  ــم و معت ــظ قرآن کری ــه حاف ــن ک ــید حس س
ــال  ــد: از ۲۲ س ــت می گوی ــدر اس ــواد مخ ــه م ب
ــد،  ــتفاده می کن ــواد مخــدر اس ــرف از م ــن ط بدی
او کــه در جریــان جنگ هــای داخلــی بــه کشــور 
ایــران مهاجــرت کــرده اســت، دلیــل روی آوردن 
بــه مــواد مخــدر را فقــر، تنــگ دســتی و وجــود 

بی ثباتــی در زنده گــی خــود می دانــد. 
ســید حســن از حکومــت می خواهــد بــرای 
ــادان توجــه جــدی  ــت صحــی معت ــود وضعی بهب
زمینۀ هــای  آنــان،  تــداوی  از  پــس  و  کنــد 
اشــتغال زایی را فراهــم ســازد تــا بــار دیگــر 
فشــارهای روزگار و فقــر باعــث نشــود بــه ایــن 

ــد. ــواد روی آورن م
ایــن  در  نمی خواهــد  کــه  دیگــری  جوانــی 
ــه  ــد ک ــود، می گوی ــرده ش ــام ب ــزارش از  او ن گ
مــدت ده ســال در صفــوف نیروهــای امنیتــی در 
قــول  اردوی ۲01 ســیالب و ۲07 ظفــر بــه عنــوان 
ــل و  ــار، زاب ــات قنده ــوک« در والی ــده بل »فرمان
هلمنــد ماموریــت انجــام داده اســت و دلیــل روی 
آوردن بــه مــواد مخــدر را بی توجهــی دولــت در 
ــواد مخــدر دانســته  ــری از قاچــاق م ــر جلوگی ام
ــای  ــوف نیروه ــالم در صف ــت س ــود مدیری و نب

ــد. ــل آن می دان ــی از دالی ــی را یک امنیت
شاســی  موترهــای  بــا  افــراد  می گویــد:  او 
بلنــد برای شــان مــواد مخــدر می آورنــد کــه 
ــات و  ــد.  دخانی ــوار ان ــروزر س ــان  لندک بیشتر ش
مــواد نشــئه آور را بــه گونــۀ علنــی در بــدل پــول 

بــه آنــان تقســیم می کننــد.
حکمــت  اهلل باشــندۀ شــهر نــو کابــل کــه در اتــاق 
پــارک  می گویــد:  می کنــد  زنده گــی  کرایــی 
شــهرنو کــه یکــی از پارک هــای بــزرگ تفریحــی 
ــل شــده  ــادان تبدی ــه محــل زیســت معت اســت ب
حتــا مــردم عــادی در روز نمی تواننــد بــه راحتــی 

در ایــن پــارک گشــت و گــذار کننــد.
 او گفــت: »عابــران  و حتــا راننــده گان نیــز 
ــع  ــالت تجم ــره از مح ــرس و دله ــا ت ــب ها ب ش
مــورد حملــه  گاهــی  و  می گذرنــد  معتــادان 
ــان  ــد و آن ــرار می گیرن ــادان ق ــته جمعی معت دس
ــه دزدی و  ــت ب ــهر دس ــی ش ــای اصل در جاده ه

می زننــد«.  راه گیــری 
نهادهــای  آمــار  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
بین المللــی در امــر مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
ــن  ــون ت ــه میلی ــتر از س ــه بیش ــد ک ــان می ده نش
ــتان را  ــت افغانس ــد جمعی ــه در ُکل 1۲ در ص ک
تشــکیل می دهنــد، معتــاد هســتند. همچنــان 
وزارت صحــت عامــه نیــز می گویــد کــه از 
ســه میلیــون معتــاد1.4 میلیــون آنــان بــه اســتفاده 
ــان را  ــون آن ــدر و 1.۶میلی ــواد مخ ــده گان م کنن
کشــاورزان و یــا باشــنده گان تشــکیل میدهــد کــه 
در محل شــان مــواد  مخــدر کشــت و قاچــاق 

می شــود.
ایــن وزارت همچنــان اعــالم کــرده اســت کــه در 
سراســر  کشــور بیــش از ۲۵ هــزار تخــت بســتر، 
بــرای تــداوی معتــادان وجــود دارد کــه ایــن رقــم 
بســنده نبــوده و همزمــان  نمی تواننــد بــه تمامــی 

ــود. ــان ریســده گی ش آن

ملــی  وحــدت  حکومــت  ریاســت  دوم  معــاون 
ــرای  ــد ب ــی باش ــد بهانه ی ــح نبای ــه صل ــد ک می گوی
ــی ســاختن دســتاوردهای هجــده ســال گذشــته  قربان
و به ویــژه آزادی بیــان و فعالیــت رســانه های آزاد. 
محمــد ســرور دانــش می گویــد در نبــود آزادی بیــان 
اســتبداد حاکــم خواهــد شــد کــه صلــح را نیــز قربانــی 

می ســازد.
ــم  ــروز در مراس ــت دی ــس از چاش ــش، پ ــای دان آق
معرفــی »پــالن اطــالع رســانی حکومــت« گفــت کــه 
ــر  ــانه در سراس ــدود 1879 رس ــر ح ــال حاض در ح
ــون،  ــامل تلویزی ــه ش ــد ک ــت دارن ــتان فعالی افغانس
رادیــو و رســانه های چاپــی و آنالیــن می باشــند.

ــانی  ــالن اطالع رس ــد، پ ــتان می گوی ــت افغانس حکوم
ــاخته  ــتان س ــتین بار در افغانس ــرای نخس ــت ب حکوم
جهــت  حکومــت  ســال  یــک  بــرای  و  شــده 
ــانه ها از آن  ــا رس ــی ب ــر و هماهنگ ــانی بهت اطالع رس

ــرد. ــد ک ــتفاده خواه اس
آقــای دانــش در ایــن مراســم ضمــن تاکیــد بــر 
اهمیــت کار رســانه ای و اطالع رســانی گفــت کــه 
ــان خــط ســرخ حکومــت افغانســتان اســت  آزادی بی
ــه  ــود. ب ــه نمی ش ــه گرفت ــه معامل ــه ب ــچ وج ــه هی و ب
ــه نتیجــه  گفتــۀ او: »امیــدوارم گفت وگوهــای صلــح ب
ــی  ــرای قربان ــی ب ــد بهانه ی ــح نبای ــا صل ــد، ام برس
شــدن دســتاوردهای 18 ســال گذشــته شــود. فقــدان 
ــح  ــتبداد می شــود و صل ــان خــود ســبب اس آزادی بی

را قربانــی خواهــد کــرد و سلســله نارضایتی هــا 
ــان  ــر آزادی بی ــود. اگ ــه می ش ــر گرفت ــاره از س دوب

ــت«. ــم نیس ــح ه ــد، صل نباش
ــه  ــن ک ــرای ای ــه ب ــت ک ــان گف ــش همچن ــای دان آق
آزادی بیــان و کار رســانه یی در گفت وگوهــای صلــح 
نادیــده گرفتــه نشــود، بایــد نمایندهــگان رســانه ها در 
ــح  ــه جرگــۀ مشــورتی صل مذاکــرات صلــح و در لوی

نقــش داشــته باشــند.
ــرای  ــت ب ــه حکوم ــت ک ــش گف ــرور دان ــد س هرچن
دسترســی خبرنــگاران بــه اطالعــات و تامیــن امنیــت 
کارمنــدان رســانه یی اقدامــات الزم را روی دســت 
ــی  ــچ قضیه ی ــز هی ــون نی ــن اکن ــت و همی ــه اس گرفت
در نهادهــای کشــفی، عدلــی و قضایــی و وزارت 
داخلــه بــدون بررســی باقــی نمانــده، امــا افــزود: »بــا 
توجــه بــه وضعیــت امنیتــی افغانســتان، تهدیــدات در 
ــت  ــاک اس ــاال و خطرن ــدی ب ــی به ح ــطح عموم س
کــه پیش گیــری رویدادهــای خشــونت در برابــر 

ــت«. ــن اس ــًا ناممک ــگاران تقریب خبرن
ایــن درحالــی اســت کــه ســال ۲018 میــالدی خونیــن 
ــت  ــده اس ــالم ش ــگاران اع ــرای خبرن ــال ب ــن س تری
ــگار  ــال ۲0 خبرن ــن س ــا در ای ــاد گزار ش ه ــر بنی و ب
در رویدادهــای مختلــف کشــته و ۲0 تــن دیگــر نیــز 

زخمــی شــده انــد.
آقــای دانــش در بخشــی دیگــر از صحبت هــای 
خــود از کارهــای حکومــت بــرای بهتــر شــدن رونــد 

اطالع رســانی نیــز حــرف زد و گفــت کــه رونــد 
تکاملــی قانون گــذاری در حمایــت از آزادی بیــان، 
رســانه ها،  و  حکومــت  مشــترک  کمیتــۀ  ایجــاد 
کمیســیون دسترســی بــه اطالعــات و ایجــاد صنــدوق 
ــه  ــوده ک ــواردی ب ــن م ــگاران از عمده تری ــی خبرن مل
حکومــت بــرای بهتــر شــدن وضعیــت رســانه ها 

ــت. ــام داده اس انج
از ســویی  هــم هــارون چخانســوری، ســخنگوی 
ــم  ــن مراس ــی در ای ــدت مل ــت وح ــت حکوم ریاس
گفــت کــه دســتگاه های اطالع رســانی حکومــت 
اطالع رســانی  عرصــه  در  گذشــته  ســال های  در 
ــای  ــۀ آق ــه گفت ــت. ب ــته اس ــادی داش ــکالت زی مش
دســتگاه های  در  ظرفیــت  »کمبــود  چخانســوری: 
ــدم  ــی، ع ــا و ادارات دولت ــانی وزارت خانه ه اطالع رس
ــران،  ــت بح ــانی در حال ــت اطالع رس ــی مدیری توانای
عــدم هماهنگــی بیــن دســتگاه های حکومتــی در 
ــر از  ــانی موث ــدم اطالع رس ــانی، ع ــۀ اطالع رس عرص

کارکردهــای مثبــت حکومــت، فقــدان رابطــه موثــر بــا 
ــت  ــخنگویان حکوم ــی س ــدم دسترس ــانه ها و ع رس
ــکالت در  ــن مش ــات مهمتری ــق اطالع ــع دقی ــه مناب ب

ــت«. ــوده اس ــت ب ــانی حکوم ــتگاه  اطالع رس دس
آقــای چخانســوری ایجــاد پــالن اطــالع رســانی 
حکومــت را یــک گام مهــم دانســت و گفــت کــه ایــن 
پــالن فعالیت هــای مهــم حکومــت را در طــول یــک 
ــر  ــانی را بهت ــد اطالع رس ــد و رون ــان می کن ــال بی س
می ســازد و بــه رســانه ها فرصــت می دهــد کــه 

ــازد. ــخ گو بس ــتر پاس ــت را بیش حکوم
ــت وحــدت  ــه حکوم ــی اســت ک ــه در حال ــن هم ای
ــت از  ــان و حمای ــت آزادی بی ــر تقوی ــا ب ــی باره مل
خبرنــگاران تأکیــد کــرده انــد، امــا در عمــل تــا هنــوز 
پــس از طالبــان بیشــترین خشــونت بــا خبرنــگاران از 
ــان  ــه و همچن ــورت گرفت ــت ص ــود حکوم آدرس خ
بــه پرونده هــای خبرنــگاران نیــز رســیدهگی درســت 

صــورت نگرفتــه اســت.
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دسـامبر 1987 میخائیـل گورباچـف بـه رونالـد ریگان اعـالم می کند که شـوروی 
بـدون قید و شـرطی قـوای خود را از افغانسـتان بیرون خواهد بـرد. تمامی نیروها 
دسـت بـه کار می شـوند تـا حکومتـی انتقالـی را بـر رأس کار قـرار دهنـد که پس 
از خـروج روس هـا، حکومـت کابـل را بـه دسـت بگیـرد. امـا یک نظرسـنجی در 
خـارج از مرزهـای افغانسـتان می توانـد امـور را به دسـت بگیرد و افـکار عمومی 
را بـه خـود جلـب کنـد. نزدیـک بـه 70 درصـد مهاجریـن در ایـن نظرسـنجی به 
یـک نـام رأی می دهند: »ظاهرشـاه«، پادشـاه افغانسـتان که در مقایسـه بـا نیروهای 
جهـادی توانسـته بـود در ایـن نظرسـنجِی دور از انتظار بیشـترین آرا را به دسـت 
بیـاورد. چنیـن نتیجه یـی زمانـی بـرای رهبـران جهـادی و طرفدارانش تلخ تر شـد 
کـه متوجـه شـدند نظرسـنجی ها از سـوی خالـق کتـاب مذمـوم اژدهـای خـودی 
ترتیـب داده شـده اسـت. کتابـی در چهـار مجلـد کـه »بهاءالدیـن مجـروح« آن را 
از زبـان یـک »رهگـذرِ نیمه شـب« در فضایـی آخرالزمانـی روایـت می کنـد. در 
زمینی که تیره اسـت و سـوخته اسـت و افغانسـتان نام دارد. »ترانه هـای آواره گی« 
جلـد چهـارم اژدهـای خـودی اسـت که عـالوه بـر پیش بینـی مصایب افغانسـتاِن 

پیـش رو، دوراندیشـی مهمـی در دل خـود دارد: آواره گی شـهروندان افغانسـتان.

اختراع مهاجرت
انسـان راسـت قامت عـالوه بـر پخت نان و سـاخت تبر ابـداع دیگری نیز داشـت: 
مهاجرت. نخسـتین فسـیل های آنان در سـال 1891 در جاوه کشـف شـد. هشـت 
هـزار کیلومتـر دورتـر از محـل تولـدش. چنیـن مسـافت بعیـدی از آنـان اولیـن 
مهاجـران را سـاخت. گویـی از امر مهیبـی می گریزند. دیرینه شناسـان، عامل چنین 
حرکت هایـی را تهیـۀ خـوراک، در امـان مانـدن از حیوانـات درنـده و حـوادث 
طبیعـی دانسـته اند. امـا چیـزی که آدمـی را از بدو شـناخت خـود وادار به تحرک 
دایـم از مکانـی بـه مـکان دیگـر می کـرد اژدهـا بـود. تاریـخ بشـر نشـان می دهد 
کـه انسـان ها همیشـه از اژدهـا گریخته انـد. دهشـتی کـه در دورۀ یک جانشـینی 
نیـز نتوانسـت آدمـی را از تفکـر کـوچ بـاز دارد. در تمامـی ایـن جنب وجوش هـا 
اژدهایـی هسـت کـه مانـِع تمرکـز دایـم می شـود و آدمـی را بـه چنـان حرکتـی 
وامـی دارد کـه مرزهـا را یکی بعد از دیگـری درمی نوردد، خطـرات ورود به خاک 
ممنـوع را بـه جـان می خـرد تـا از مهلکه جاِن سـالم بـه در ببـرد. همزاد باسـتانی 
انسـان، در عصـر جدیـد نیـز عنصـر مهمـی در زندگـی اجتماعـی مـا محسـوب 
می شـود. دنیـا اکنـون بـا ۲۵8 میلیـون انسـاِن گریـزان روبه روسـت کـه هـر کدام 
اژدهایـی را پشـت سـر گذاشـته اند. در ایـن میـان هم وطنـان خالق کتـاب اژدهای 
خـودی در ردۀ دوم مـردم مهاجـر دنیا هسـتند. در طول قریب به پنـج دهه ناآرامی 
حـدود 30 درصـد از جمعیـت افغانسـتان خـاک خود را تـرک کرده اند. ]1[شـش 
میلیـون مهاجـر شـهروند افغانسـتان طـی درگیری های قومـی و بـروز انقالب های 
متعـدد و ناامنـی و بیـکاری و نبـود فردایـی پیش بینی پذیـر یکـی از بزرگ تریـن 
مهاجرت هـا در طـول سـال های پـس از جنـگ جهانی دوم را سـبب شـده اند.]۲[ 
اکثـر آن هـا بـرای گریـز از اژدها و رسـیدن به »سـرزمین امن« مسـیر بعیِد هشـت 
هـزار کیلومتـری بـه اروپـای غربـی را در پیـش می گیرنـد. راهـی کـه از کـوه و 
صحـرا آغـاز می شـود و بـه دریـا و جنـگل ختم می شـود. برای رسـیدن بـه چنین 
چشـم انداز امنـی آنهـا بایـد ابتـدا از ایـران بگذرنـد. راه دیگـری وجـود نـدارد. 
دو هـزار کیلومتـر عـرض خاکـی کـه می بایسـت تمامـًا در اسـلوب غیرقانونـی و 
در حداقـل زمـان ممکـن طـی شـود. بـرای چنیـن عبـوری یا بایـد بال داشـت و 
پریـد یـا نامرئـی شـد. راه سـوم امـا سـوار شـدن بـر »افغان ُکش« اسـت. ماشـینی 
کـه هـم می پـرد و هـم نامرئـی می کنـد. مهاجـران امـا هیـچ به تضـاد نام ماشـین 
نجات بخـش فکـر نمی کننـد کـه هـم نجـات می دهد هـم آنـان را می کشـد. آن ها 

از اژدهـا می گریزنـد.
 

مرزهای باز و دشمنانش
گـذار  داسـتان  می شـود  آغـاز  شـاه زمان  بـا  یکشـب  و  هـزار  کـه  همان طـور 
شـهروندان افغانسـتان بـه ایـران نیـز بـا شـاه زمان آغـاز می شـود. مقـارن جلـوس 
فتحعلی شـاه و تسـلط تدریجـی انگلسـتان بـه هندوسـتان و رقابـت روس هـا بـا 
آن هـا و آغـاز »بازی بزرگ« اسـت که شـاهزاده زمان کـه از اعقاب تیمورشـاه بود 
علیـه ولیعهـدی همایـون بـرادرش شـورش کـرد و سـلطنت را تصاحـب نمود و 

سال l10 شمارۀ مسلسل l2447 دوشنبه13 حوت/ اسفند l1397 26 جمادی الثانی l1440 4 مارچ 2019
www.mandegardaily.com

هادی کی کاووسی

بخش نخست

باعـث شـد تـا اولیـن کاروان پناهجویـان سـال 117۶ شمسـی با خدم و حشـم 
شـاهی بـه دربـار فتحعلی شـاه پنـاه آورند. »قیصـر میرزا« پسـر شـاه زمان دومین 
پناهنـده بـه خاک ایران اسـت. در سـمنان بـا اهدای یـک زنجیر فیـل و هدایای 
دیگـر مـورد تفقـد شـاهانه قرار می گیـرد و چندی در تهـران به عـزت و احترام 
پذیرایـی می شـود و حسـب االمر بـه فرمانفرمای خراسـان حکمی داده می شـود 
کـه از شـاهزاده حمایـت و معاونـت کننـد. امیـر »ایوب خان« پادشـاه افغانسـتان 
سـومین افغـان اسـت کـه در سـال 1۲۵3 شمسـی به ایـران پناه مـی آورد و طبق 
گفتـۀ »اعتماد السـلطنه« بـا چهـار صد سـوار بـه طهران آمـد و ماهـی هزارتومان 
از دولـت ایـران مقـرری بـرای او تعییـن و از طرف »ناصرالدین شـاه« سـرداری 
گالبتـون دوز بـه او مرحمت شـد.]3[ دو قرن پـس از از اولین گـذار افغان ها به 
ایـران، گـذر از ایـن خـاک از خلعت گالبتـون دوز و بنده نـوازی شـاهانه میزبان 
بـه گـذاری همـراه با تـرس و تحقیـر بدل شـد. مواجهۀ دولـت و جامعـۀ ایران 
بـا پناهجویان همسـایه فراز و نشـیب های بسـیار بـه خود دیده اسـت. موج اول 
مهاجریـن پـس از حملۀ شـوروی به افغانسـتان در سـال 1978 و موج دوم پس 
از درگیـری و جنـگ داخلی میـان گروه های متخالف مجاهدیـن )199۵-1989( 
و سـومی بـا ظهـور طالبـان )199۵- ۲001( بـه ایـران آمـد ]4[ و هـر کـدام بـا 
برخـوردی متفـاوت از سـوی میزبـان روبـه رو شـدند. کشـوری کـه در ابتـدا به 
عنـوان ملـِت دوسـت و بـرادر، شـهروندان افغانسـتان را می پذیرفـت و درها را 
بـه روی آنـان گشـوده بود بـا پایان جنـِگ ایران و عـراق سیاسـت ایدئولوژیِک 
»درهـای بـاز« را بـه روشـی کامـاًل مغایـر، موسـوم بـه »درهـای بسـته«، تغییـر 
داد و بـه تدریـج بـا فاصلـه گرفتـن از دوران آرمان گرایـی اسـالمی، مهاجریـن 
افغانسـتانی بـدل بـه »اتبـاع بیگانه« شـدند. رونـد ایـن بیگانگـی کار را به جایی 
رسـاند کـه افغانسـتانی ها بـرای گذر از خـاک ممنوع ایـران تن بـه قاچاق چیانی 

دادنـد کـه جـان آنها همسـو بـا سیاسـت های رایـج؛ ارزش چندانی نداشـت.
 

ترانه های آوارهگی
»ای هموطنـان آخـر بگوییـد آوارهگـی چیسـت؟ زنـان جـوان سـاکت ماندنـد 
و پاسـخی ندادنـد و امـا زن پخته سـالی بـا لحـن مادرانـه گفـت: ای دیوانـه 
پرسـش های بیهـوده را بـه یک سـو گـذار نـگاه کـن...آن جـا...دور. آن  طـرف 
قبرسـتان کوچکـی بـود کـه بـه سـرعت گسـترش می یافت. مـا سـالخوردهگان 
خـود را و نیـز بسـا از کـودکان خـود را در آنجـا بـه خـاک سـپرده ایم و در آن 
خـاک بیگانـه به امانت گذاشـته ایم. بگـو آن امانت ها را کی برخواهیم داشـت و 
مـا کی جسـدهای خود را تا قبرسـتان کهـن دهکده ی خویش خواهیم رسـانید.« 
ایـن بخشـی از مجلـد چهـارم کتـاب اژدهای خودی اسـت. پیش بینـی وضعیتی 
آخرالزمانـی از مهاجرانـی کـه در خاکی غریب اسـیر شـده اند. پاسـخ دهندهگاِن 
خامـوش در منظـر راوی کتـاب را می تـوان اتبـاع افغانسـتان دانسـت کـه برای 
رسـیدن بـه سـرزمین موعـود تـن بـه مخاطـراِت راه می دهنـد. ماشـین هایی که 
در همـان ابتـدا در مرزهـای شـرقی بـرای رسـاندن آنـان بـه نقطـۀ صفـر مرزی 
ایران-ترکیـه در انتظـار باشـندهگان خاموش هسـتند. آن ها می داننـد که در گذر 
از عـرض دو هـزار کیلومتـری هیـچ جایـگاه حقوقی  وجـود نـدارد. تجربۀ مدام 
تحـرک بـه آنـان نشـان داده که می بایسـت خاموش باشـند تـا به مقصد برسـند.
احمـد از جملـه مسـافرانی اسـت که تجربـۀ سـه گانۀ دوزخ، برزخ و بهشـت را 
تجربـه کـرده. یـک بار در ایران دسـتگیر شـده بـار دوم در جاده تصـادف کرده 
و بـار سـوم بـه مقصـد امن خـود رسـیده اسـت. او حـاال در یکی از شـهرهای 
شـمالی ایتالیـا زندهگـی می کنـد و علی رغم داشـتن شـناس نامۀ ایرانی در سـال 
138۶ بـه همـراه خانـواده باالجبـار ایـران را تـرک و به افغانسـتان رد مرز شـده 
اسـت. بعـد از دو سـال زندهگـی در افغانسـتان تصمیـم می گیـرد کـه بـه اروپا 
بـرود. تـالش اول او منجـر بـه دسـتگیری در »بادرود« می شـود. جایـی نزدیک 
کاشـان. در یـک قدمـی تهـران. بـه اردوگاه »سـفید سـنگ« فرسـتاده می شـود. 
می گویـد: »همـه فکـر می کننـد بدتریـن چیـز بـرای یـک مهاجـر نشسـتن بـر 
قایق هـای بـادی در دریاسـت، اما گذر از ایران از تمام دریاها سـخت تر اسـت.« 

بـار دوم بـه پاکسـتان مـی رود و آدمبـران از سـراوان تا بـم او را در صندوق عقب 
یـک ماشـین پـژو می گذارنـد. »پنج نفـر بودیـم. یکی از ما نفسـش گرفتـه بود و 
بـاال مـی آورد و هـر چـه فریـاد می زدیم که راننـده بایسـتد صدامان نمی رسـید یا 
کـه می شـنید و نمی ایسـتاد.« او مـرگ را بـه چشـم خـود دیده اسـت. ماشـین در 
نزدیکـی بـم چـپ می کند و اگـر رانندهـگان عبـوری به دادشـان نرسـیده بودند 
همگـی در آتـش سـوخته بودنـد. پیـاده خـود را بـه بـم می رسـاند و از آنجـا به 
کرمـان مـی رود و بعـد بـا یک کامیـون راهی تهـران می شـود. »در تهران دوسـتی 
مـرا بـه دسـت رانندۀ اتوبوسـی داد کـه تا ارومیـه می رفت. مـرا در موتور نشـاند 
و گفـت صدایـت درنیایـد. وقتی به ارومیه رسـیدم هیچ چیز نمی شـنیدم. گوشـم 
پـر از صـدای موتـور اتوبـوس بود.« او دو شـب بعد موفق می شـود از مرز خارج 
شـود. امـا همه به خوش شانسـی احمد نیسـتند. اکثـر مهاجران هرگز بـه مرزهای 
غربـی ایـران نمی رسـند. یا بازداشـت می شـوند یـا در تصـادف جـان می بازند و 

می شـوند. مفقوداالثر 
 

پاسخدهندهگان خاموش
روزنامـۀ گاردیـن در مـاه جـوزای امسـال فهرسـتی از پناهجویانـی منتشـر کـرد 
کـه در راه اروپـا جـان خـود را از دسـت داده انـد. طبـق لیسـت مـرگ، در طـی 
بیست وسـه سـال 34 هـزار و 3۶1 انسـان در مسـیر رسـیدن بـه فـردای بهتـر 
جـان باخته انـد. در جدول بنـدی ملیـِت افـراد جان باختـه نـام کشـوری عجیـب 
بـه تنـاوب تکـرار می شـود: Unknown. پناهجویانـی کـه در مسـیر رسـیدن به 
سـرزمین امـن، ناشـناس مرده انـد. هیـچ مدرکـی در جیـب ندارنـد و کسـی بدن 
فاقـد هویـت را معتبـر نمی دانـد. خانـوادۀ بـدِن ناشـناس تا سـال ها چشـم انتظار 
خبـری یـا کاغـذی از او می شـوند. در حالـی کـه او در گـوری در خاکـی غریب 
دفـن شـده و بـا عنوانـی ناشـناس؛ او را متصـور می شـوند کـه در میـان طبیعـت 
کارتپسـتالِی اروپـا بـه کار و معـاش مشـغول اسـت. ناشـناس مـردن شـهروندان 
افغانسـتان در ایـران اغلـب در حوادثـی رخ می دهـد کـه ایران در صـدر اخبارش 
اسـت. آخریـن آمـار تصادفـات جاده یـی نشـان می دهـد که ایـران در میـان 190 
کشـور جهـان، رتبـۀ 189 را داراسـت. چنیـن وضعیتـی باعـث شـده تـا بانـک 
ایـران را  بررسـی و مطالعـات خـود، وضعیـت حـوادث جاده یـی  جهانـی در 
بحرانـی اعـالم کنـد. در بحرانی تریـن جاده هـای دنیـا مهاجـران بـا ماشـین های 
برنـده و پرنـده از راه می رسـند و نتیجـه از پیـش مشـخص اسـت. چهـار والیت 
سیستان وبلوچسـتان، فـارس، هرمـزگان، کرمـان و اصفهـان در صـدر مرگ ومیـر 
ناشـی از ماشـین هایی اسـت کـه در ایـن چنـد سـاله بـه »افغان کـش« معـروف 
شـده اند. موتر هـای پژویـی کـه صاحبانـش با برداشـتن صندلـی می تواننـد امکان 
چیدمـان بدن هـای ترس خـورده را در کنـار یکدیگـر فراهـم بیاورنـد. آنهـا در 
ظلمـات فضـای محبـوس آهنـی، تنهـا صدای غـرش موتـور را می شـنوند و ناله 
و ذکـری کـه از بدن هـای آجرچیـن شـده بلنـد می شـود. صداهایی که هنـوز نام 
و نسـبی دارنـد و بـا کوچک ترین خطای راننده در سـرعت باالی 180، ناشـناس 
می شـوند و ناشـناس در اولیـن گورسـتان سـر راهی دفن می شـوند. آن هـا اگر از 
تصـادف جـان بـه در ببرنـد هم ناشـناس می ماننـد. برای رفتـن بـه اردوگاه نباید 

داشـت. نامی 
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»الچپتنگــر«، شــهری اســت در قلــب دهلــی کشــور 
هندوســتان کــه بیشــترین مهاجــران افغانســتانی را در خــود 
جــا داده اســت. در ایــن شــهر، شــهروندان افغانســتان مقیــم 
فروشــگاه های  صاحبــان  این کــه  کنــار  در  هندوســتان 
ــا  ــا و صرافی ه ــد و در داروخانه ه ــل دارن ــد، ُهت ــزرگ ان ب
کار  افغانســتان،  مشــتریان  کننــدۀ  جــذب  عنــوان  بــه 

. می کننــد
امــا مــوردی کــه توجــه مــرا در ســفر بــه هندوســتان بهویژه 
در شــهر »الچپتنگــر« جلــب کــرد، حضــور گســتردۀ زنــان 
روســپی افغانســتانی در ایــن شــهِر کوچــک بــود. مــوردی 
کــه در ســال های پیــش کمتــر و بــه نــدرت دیــده می شــد. 
قیمــت زنــان روســپی افغانســتانی در ایــن شــهرک از ۵00 
کلــدار هنــدی شــروع می شــود و بــه ۲000 کلــدار و باالتــر 

می رســد.
بــه گفتــه مــردم ایــن شــهِر کوچــک، یــک بانــوی 
ــو  ــن بان ــام ای ــر ن ــزارش از ذک ــن گ ــتانی -در ای افغانس
ــران روســپی را در  ــتۀ دخت ــک دس ــری می شــود- ی جلوگی
ــم  ــتانی های مقی ــر افغانس ــد. اکث ــهر در اداره می کن ــن ش ای
ــنا  ــو آش ــن بان ــره و آدرس ای ــام، چه ــا ن ــهر ب ــن ش در ای
ــتند،  ــامل هس ــتۀ او ش ــه در دس ــی ک ــا بانوان ــتند و حت هس
ــهر  ــن ش ــنده گان ای ــرای باش ــده ب ــناخته ش ــای ش چهر ه ه

ــت. اس
بــه گفتــۀ برخــی از افغانســتانی های مقیــم ایــن شــهر، ایــن 
ــر خــودش کار روســپی گری  ــا شــش دخت ــو در آغــاز ب بان
را آغــاز کــرد و اکنــون بیــش از ۵0 بانــو در گــروه او شــامل 
انــد و مصــروف روســپی گری در ایــن شــهر کوچــک انــد.

افغانســتانی های ســاکن در الچپتنگــر بــه ایــن بــاور هســتند 
کــه حلقــه ایــن گــروه هــر روز بزرگتــر می شــود و توانســته 
ــاکنان  ــد. س ــع کن ــه جم ــن حلق ــن را در ای ــا ت ــت ده ه اس
گروه هایــی  می گوینــد،  الچپتنگــر  مقیــم  افغانســتانی 
زیــادی در ایــن شــهر فعالیــت دارنــد و دختــران زیــادی را 
ــد  ــه دهلــی می آورن ــۀ کســب و کار از افغانســتان ب ــه بهان ب

ــازند. ــپی گری می س ــۀ روس ــداً وارد حلق و بع
ــراِن  ــوان قاچاق ب ــه عن ــوان را ب ــران ج ــا دخت ــن گروه ه ای
طــال و مــواد مخــدر نیــز اســتفاده می کننــد. دختــران جــوان 
بــا بــردن طــال و ســیگار کــه در هندوســتان قیمــت باالیــی 
ــد. ــران می ریزن ــب قاچاق ب ــی در جی ــودهای کالن دارد، س

ــر  ــود را در الچپتنگ ــترین س ــدر، بیش ــواد مخ ــروش م ف
ــرس،  ــت. چ ــرده اس ــدر ک ــواد مخ ــران م ــب قاچاق ب نصی
ــۀ  ــه گفت ــه ب ــد ک ــدری ان ــواد مخ ــه م ــاک و... از جمل تری
در  الچپتنگــر،  مقیــم  افغانســتان  شــهروندان  برخــی 
افغانســتانی های  و  می شــود  پیــدا  کمتــر  هندوســتان 

ــه  ــگام ســفر ب ــد و در هن ــوارد دارن ــن م ــه ای ــاد ب ــه اعتی ک
هندوســتان از آن اســتفاده می کننــد. قاچاق بــران مــواد 
مخــدر هــم بــا فــروش ایــن مــواد، ســود سرشــاری نصیــب 

ــد. ــده ان ش
ــدر، دزدی و  ــواد مخ ــروش م ــپی گری و ف ــار روس در کن
درگیــری میــان افغانســتانی ها، ســوژۀ بحــث دیگــر در 
ــتان  ــه از افغانس ــافرانی ک ــت. مس ــتانی ها اس ــان هندوس می
ــدی  ــورت ج ــه ص ــد ب ــد بای ــفر می کنن ــهر س ــن ش ــه ای ب
ــن  ــرا ممک ــند؛ زی ــود باش ــتکول خ ــک و دس ــه بی متوج
اســت هــر لحظــه یــک موتــر سایکل ســوار از راه برســد و 

ــد. ــتکول او را بقاپ دس
از معمول تریــن  افغانســتانی ها  میــان  دزدی و درگیــری  
جرایمــی اســت کــه بــه گفتــۀ شــهروندان افغانســتان  مقیــم 
ــب  ــورد جال ــا م ــاد. ام ــاق می افت ــر روز اتف ــهر، ه ــن ش ای
دیگــر کــه در ایــن ســفر توجــه ام را جلــب کــرد، »ماســاژ«  
ــای  ــتان »چاپی خانه« ه ــج در افغانس ــالح رای ــه اصط ــا ب و ی

ــود. الچپتنگــر ب
درســت یــادم اســت، دوســال پیــش زمانــی کــه بــه 
هندوســتان رفتــه بــودم، کلپ هــای رقــِص شــبانه در 
ــن  ــا ای ــود، ام ــتان ب ــتریانی از افغانس ــرای مش ــی، پذی دهل
ــدم،  ــه دی ــی ک ــا جای ــود؛ ت ــری ب ــوری دیگ ــه ط ــار قضی ب

افغانســتانی ها دیگــر میلــی بــه رفتــن بــه میخانه هــای 
دهلــی ندارنــد و فقــط یــک جملــه در زبــان شــان جــاری 

»چاپی خانه)ماســاژ(«. اســت: 
ــدار  ــر از ۲000 کل ــاژ در الچپتنگ ــه ماس ــن ب ــت رفت قیم
ــه  ــات ب ــۀ خدم ــه ارای ــر ب ــود و نظ ــروع می ش ــدی ش هن
ــی رود. برخــی از شــهروندان  ــر م ــا باالت مشــتریان، قیمت ه
ــران بســیار  ــکان، دخت ــن م ــه در ای ــد ک ــر می گوین الچپتنگ
جــوان از کشــورهای مختلــف بــه مشــتریان شــان در کنــار 
ماســاژ دادن، خدمــات جنســی نیــز ارایــه می کننــد و یکــی 
ــکان،  ــن م ــه ای ــد شــدن افغانســتانی ها ب ــل عالقه من از دالی

همیــن مــورد اســت.
بــا وجــود تمــام ایــن مــوارد، ایــن شــهرک بــه طــور قطــع 
یکــی از شــهرهای  پُــر درآمــد دهلــی محســوب می شــود. 
صرافــی،  بــزرگ،  فروشــگاه ها  رســتورانت ها،  بــازار، 
ایــن شــهرک  بیمارســتان های کوچــک  و  داروخانه هــا 
معمــول از مســافران و گردشــگران افغانســتان انــد کــه بــه 
نیــت ســیاحت و یــا هــم مــداوا آمده انــد و بــه طــور قطــع، 
»بــازار ســنتر مارکیــت« کــه در دل ایــن شــهرک واقــع شــده 
اســت تــا ناوقت هــای شــب پذیرایــی مســافران افغانســتان 
ــای  ــد مغازه ه ــترین درآم ــه بیش ــت ک ــوان گف ــت. می ت اس

ــود. ــل می ش ــتان حاص ــتریان افغانس ــازار از مش ــن ب ای

د افغانســتان د چاپېریــال ســاتنې مــي اداره وایــي، پــه هېــواد کــې 

یــو شــمېر وحــي ژوي د لــه منځــه تللــو لــه ګــواښ رسه مــخ دي.

پــه افغانســتان کــې د وحــي ژویــو نړیوالــه ورځ پــه داســې حــال 

کــې ملانځــل کېــږي چــې د افغانســتان د چاپېــرال ســاتنې د 

ــو  ــتانه بهرنی ــه افغانس ــال ل ــا، دا مه ــه وین ــو پ ــي ادارې د چارواک م

ــاق روان دی. ــو قاچ ــي ژوی ــه د وح ــو ت هېوادون

د دغــې ادارې مســلکي معیــن عــزت اللــه صدیقــي د یکشــنبې پــه 

ورځ پــه دې اړه جــوړې شــوې غونــډې تــه وویــل چــې لــه وحــي 

ژویــو پــه بېالبېلــو برخــو کــې نــاوړه ګټــه اخیســتل کېــږي.

نومــوړي وویــل، نــا امنــي، د وحــي ژویــو د نســل د خوندیتــوب 

لپــاره د مناســب چاپېریــال نشــتوالی او د دوی غیــر قانــوين ښــکار 

او قاچــاق هغــه څــه دي چــې د افغانســتان د وحــي ژویــو ژونــد 

یــې لــه ګــواښ رسه مــخ کــړی دی.

ــا  ــا قاچــاق کــوي، ی ده زیاتــه کــړه: »ډېــری کســان وحــي ژوي ی

هــم پــه نــورو الرو کــې تــرې ګټــه اخــي، ښــکار یــوه بلــه ســتونزه 

ده چــې دا مهــال مونــږ وررسه مــخ یــوو، د عامــه پوهــاوي نشــتون، 

د قانــون نــه پــي کېــدل او د اقلیــم بدلــون هــم پــه دې برخــه کــې 

لــه مهمــو ســتونزو دي.«

ــره  ــې رسه براب ــې ورځ ــه نړیوال ــد ل ــي ژون ــه د وح ــارچ درېیم د م

ــو  ــې د هغ ــږي چ ــل کې ــاره ملانځ ــه ورځ د دې لپ ــرکال دغ ده او ه

ــخ دي،  ــر رسه م ــه خط ــې ل ــه اړه چ ــو پ ــو او او بوټ ــي ژوی وح

ــړاو د  ــه ت ــش پ ــات وح ــم د حی ــات يش او ه ــه زی ــو پوه د خلک

ــارزې الرې چــارې ولټــول  ــه وړانــدې د مب ــو پ ــو او جنایتون جرمون

يش.

پخــوا تــر دې د افغانســتان د ځینــو لوېدیځــو والیتونــو اوســېدونکو 

ــو  ــورو والیتون ــو ن ــراه او ځین ــار، ف ــې د کنده ــړي چ ــکایتونه ک ش

ــي  ــره، ځین ــو ښــکاریانو رسبې ــر کورنی ــو دښــتو کــې پ ــرو پرت ــه لې پ

بهــرين ښــکاریان هــم لیــدل شــوي چــې د افغانســتان ځینــي نــادر 

وحــي ژوي یــې پــه غیــر قانــوين توګــه ښــکار کــړي دي.

پــه ورتــه وخــت کــې یوشــمېر عــام وګــړي هــم د وحــي ژویــو پــه 

ــګار کوي. ــوب ټين خوندیت

یــو شــمېر کابــل ښــاریانو پــه دې اړه وویــل: »حاثنــات حســیني یم، 

د وحــي ژویــو پــه اړه بایــد ووایــو چــې هېــڅ ډول پاملرنــه ورتــه 

نــه کېــږي او حتــی یــو شــمېر هېوادونــه راځــي او نــادر حیوانــات 

قاچــاق کــوي او افغــان دولــت هېــڅ ډول پاملرنــه نــه کــوي.«

ــو  ــه مهم ــوه ل ــه ی ــه پاملرن ــو ت ــي ژوی ــم، وح ــی ی ــم صاف »فهی

ــو  ــا امنی ــه ده، د ن ــوه پانګ ــواد ی ــږي او دا د هې ــمېرل کې ــایلو ش مس

او جګــړو لــه املــه الهــم پــه دې برخــه کــې پــام نــه دی شــوی.«

ــادرو  ــتان اوس د ن ــې افغانس ــل چ ــس ووی ــڼ رئی ــل ژوب ــو د کاب خ

وحــي ژویــو د موجودیــت لــه پلــوه، یــو بــډای هېــواد ګڼــل کېــږي 

او د حکومــت اړونــدو ارګانونــو، کورنیــو او بهرنیــو مؤسســو، 

ــتان  ــې د افغانس ــه کار ده چ ــه پ ــوداګرو ت ــکاریانو او س ــو، ښ خلک

ــه  ــوب ت ــو او خونديت ــو د نســل پراخول ــادرو وحــي ژوی د دغــو ن

ــام وکــړي. جــدي پ

ــه  ــې څنګ ــوو چ ــر ک ــه دې فک ــږ پ ــل: »مون ــب ووي ــز ګل ثاق عزی

وکولــی شــو چــې پــه کار کــې بدلــون راولــو او له ســیمه ییــزو ادارو 

ــون  ــوړه او قان ــه ل ــاوي کچ ــه پوه ــې د عام ــو چ ــې ونیس رسه اړېک

پلــی کــړو.«

د چــارو پوهــان وايــي، د ناامنیــو تــر څنــګ، د وحــي ژویــو غیــر 

ــل  ــو نس ــي ژوی ــې د وح ــه ســتونزه ده چ ــه لوی ــکار بل ــوين ښ قان

 یــې کــم کــړی دی.

ــو  ــدي ازادي راډی ــول صم ــالم رس ــې غ ــه ډل ــو ل ــو کارپوهان د دغ

ــړی او د  ــر ک ــي تاثی ــر دوی منف ــو پ ــړو او وچکالی ــل، جګ ــه ووی ت

ــې دي. ــت ک ــه حال ــږوايل پ ــراض او ل انق

د افغانســتان د چاپېریــال ســاتنې اداره وايــي، اوس  مهــال بنــد امیــر، 

ــه  ــکان هغ ــول اب چ ــې ق ــل ک ــه کاب ــوالدي او پ ــاه ف ــان، ش واخ

ــبې دي،  ــاره مناس ــېدو لپ ــو د اوس ــي ژوی ــې د وح ــیمې دي چ س

خــو د چــارو پــوه غــالم رســول صمــدي دا کايف نــه  ګڼــي او ټينــګار 

ــوب او د  ــو د خوندیت ــي ژوی ــو وح ــت د دغ ــه دول ــې ک ــوي چ ک

دوی د نســل د پراختیــا لپــاره طبیعــي ســیمې نــه  يش ســاتلی، بایــد 

مصنوعــي ســیمې ورتــه جــوړې کــړي.

ــې  ــه ک ــه دې برخ ــي، پ ــاتنې اداره واي ــال س ــتان د چاپېری د افغانس

یــې د شــته ســتونزو د کمولــو لپــاره   پالنونــه ترتیــب کــړي چــې پــه 

ځینــو ځایونــو کــې د پــي کېــدو پــه حــال کــې دي.

در »الچپتنگر« چـه مـی گـذرد؟

د چاپېریال ساتنې اداره:

 د هېواد ځيني وحيش ژوي د له منځه تللو له ګواښ رسه مخ دي

ناجیه نوری  
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