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عــنوانهای مـهم

تعامل با پاکستان؛
قدم اول و آخر صلح در افغانستان است؟

رهربان حکومت بارها گفتهاند که کلید صلح افغانستان در راولپندی و
اسالمآباد است .گرچند جنگ و خشونت در کشور ما تکبعدی نیست
و تحلیلهای تکبعدی نوعی تقلیلگرایی مسأله است ،اما به جرأت
میتوان ادعا کرد که نقش پاکستان ،پررنگترین و مهمترین نقش ...
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اسرتس در محصالن را بشناسیم

محصلان بـه شـیوههای مختلفـی بـه عوامـل استرسزا پاسـخ میدهنـد و
همـه آنهـا رشایـط یکسـانی را استرسآور منیداننـد .بـا ایـن حـال ،بعضـی
موقعیتهـا تقریبـا همیشـه استرسزا هسـتند .عوامـل استرسزا بـرای
محصلیـن اینهـا هسـتند .برخـی از محصلان هنـگام تحصیـل در دانشـگاه
کار میکننـد تـا فیـس بـاال و هزینههـای سـکونت خـود را تامیـن کننـد...
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طالبان گمان میکنند از هماکنون برندهاند؛
با یا بدون مذاکرات صلح
ایـن گـروه پنهـان نمیکنـد کـه افتخـار دارد ایـاالت متحـده ،مخالـف اصلی آنهـا به مدت بیسـت سـال ،را مجبـور به مذاكـره با طالبـان کرده
و نیـز در سـال گذشـته باعـث امضـای توافقنامـه خـروج كامـل نیروهـای امریكایـی از افغانسـتان تـا اول ماه می 2021شـده اسـت .در عوض،
طالبـان توافـق کردنـد کـه حملـه بـه نیروهای خارجـی را متوقـف و روابط خـود را با گروههـای تروریسـتی بینالمللی ماننـد القاعده قطـع کنند.
دولـت بایـدن هنـوز بـه طـور قطعـی اعلام نکـرده آیا ایـن مهلـت را که فقـط چند هفتـه دیگـر از آن باقی مانـده ،رعایـت میکند یـا خیر.
سـراجالدین حقانـی ،معـاون گـروه طالبـان ،در سـخنرانی اخیـر خـود گفـت« :هیـچ مجاهـدی چنیـن فکـر نمیکـرد که بـا چنین حالـت خوب
روبـهرو میشـویم ،تمـام غـرور امپراتـوری سـرکش دنیـا را بـا خـاک یکسـان میسـازیم و آنهـا بـه مغلوبیـت و شکسـت خـود از دسـت ما
اعتـراف میکننـد.
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دیگـــر خـــوانـدنـــیهـا در این شـــامره

انرژي :د برش د برالسۍ اصيل المل
لـه لرغونـو انسـانانو رانیولې چـې د اور لګولو لپـاره یې لرګي
رسه مښـل ،تـر فسـیيل سـونتوکو پورې چـې صنعتـي انقالب
یـې رامنـځ تـه کـړ ،انـرژي د یـوه ژونـدي موجـوت پـه توګـه
زمـوږ وده کـې مرکـزي رول لوبولـی دی .خـو زمـوږ ټولنـو تـه
د ځواکمنتیـا د وربښـلو څرنګـوايل برشیـت لـه یـوې سترې
ننګونـې رسه هـم مخامـخ کـړی .دا هغـه ننګونـه ده چـې ...

د شاهرخ خان نوی فلم 'پټان' او له ژور
خفګان رسه د عامر خان د لور مبارزه
8

هزاره انرتنشنل:
سخنان محقق از هیچ بخش هزارهها
منایندگیمنیکند
2

تظاهرات مجدد هواداران
حزب اسالمی حکمتیار
2

مجازات 140کارمند خدمات عامه
4
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روزنامهنگاری؛ شریف اما دشوار
3

حقوق پناهندگان در نظام بیناملللی حقوق برش
بند سوم؛ پناهندگی در عرص رنسانس( :از
قرن 16میالدی الی تشکیل جامعه ملل) در
آغاز عرص رنسانس که به قرن شانزدهم
میالدی برم یگردد ،با به وجود آمدن
انقالبهای فکری ،پای ههای حاکمیت مطلق
ادیان به لرزه در آمد و کلیساها و اربابان دین
نقش اصلی خود را از دست دادند.
در نتیجـه دولـت مفهـوم تازهتـر پیـدا منـود.
در ایـن عصر دیگـر اماکـن مقـدس بـه عنـوان
پناهـگاه پاسـخدهنده موجـی از مهاجرتهـا
نبـود و چنـدان مـورد توجـه نیـز قـرار نداشـت.
در ایـن جـا دول تهـا بودنـد کـه در زمینـه
پناهندگـی و پنـاه دادن بـه گروههـا و افـرادی
کـه مورد تهدیـد بودنـد تصمیـم م یگرفتند...
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امریکا :نشست استانبول
تکمیلکنندۀ مذاکرات دوحه
خواهد بود

راه مدنیت :ند پرایس ،سخنگوی وزارت
خارجۀ امریکا میگوید که نشست استانبول
مکمل گفتگوهای جاری صلح در دوحه خواهد
بود .آقای پرایس در یک نشست خربی گفت
که بهدنبال تالشهای جامعه جهانی برای
صلح افغانستان ،نشست صلح استانبول
هیاتهای مذاکرهکنندۀ دولت را کمک خواهد
کرد تا در این گفتگو پیرشفت کنند.
وی میافزاید« :برای تقویت گردهامییهای
بیناملللی اخیر در حامیت از روند
صلح ،نشست استانبول بهمعنی همیاری
مذاکرهکنندههای افغان است که در
گفتگوهایشان به پیشرفت دست یابند و
تکمیل کنندۀ مذاکرات روان صلح در دوحه
خواهد بود».
همچنین وزارت دولت در امور صلح اعالم کرد
که هیات مذاکرهکنندۀ صلح افغانستان با با
منایندگان سازمانملل ،ترکیه و قطر دیدار
کردهاند.
این وزارت به نقل از نقل از منایندگان سازمان
ملل ،ترکیه و قطر گفته که نشست ترکیه به
هدف تقویت و ترسیع روند مذاکرات جاری
صلح برگزار میشود و انتظار میرود که
جنگ و خشونتها در افغانستان هرچه زودتر
پایان یابد .تالشها برای ترسیع روند صلح
کشور کشور جریان دارد ،اما هنوز هم سطح
خشونتها کاهش نیافته.
از سویی هم ،محمد نعیم ،سخنگوی دفرت
سیاسی گروه طالبان در قطر افزود که نشست
ترکیه تحت بررسیشان قرار دارد و در آینده
موضعشان را در پیوند بهآن اعالم خواهد کرد.
قرار است در ماه جاری میالدی ،ترکیه
میزبان یک نشست بیناملللی در مورد صلح
افغانستان باشد ،اما توافق نظر در مورد زمان
برگزاری آن وجود ندارد.
با این حال ،درک کولت ،مشاور وزیر امور
خارجۀ امریکا نشست قلب آسیا-روند استانبول
گفته بود که واشنگنت انتظار دارد پیرشفت
رسیعتر توافق سیاسی را شاهد باشد ،دولت
افغانستان و گروۀ طالبان باید آمادۀ تعامل
جدی باشند.

منیرهیوسفزادهازسمتشکناررفت
راه مدنیت :منیره یوسفزاده ،معاون وزارت
دفاع ملی در امور آموزش و پرسونل از سمتش
استفعا کرده است.
خانم یوسفزاده روز جمعه (13حمل) در
فیسبوکش نوشته« :از آنجا که روایت آمدن
و رفنت ،روایت مکرر زندگی همهیمان است،
میخواهم بهوسیله این منت ،ختم مأموریتم
را بهعنوان معاون وزیر دفاع در امور پرسونل
و تعلیامت اعالم کنم ».همچنین او عالوه کرد
که علت استفعایش «کامال موضوع شخصی»
است .وی در ادامه تاکید کرد که امیدوار است
حضور زنان در سطح رهربی وزارت دفاع ملی
متوقف نشود ،بل بعد از این شاهد حضور
بیشرت زنان ،در سطح رهربی ملکی و نظامی
وزارت دفاع ملی باشد .در عین حال ،فواد
امان ،معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی با
تایید این خرب به روزنامه راه مدنیت گفت که
منیره یوسفزاده از سمتش استعفا داده است.
منیره یوسفزاده دو سال پیش کارش را
بهعنوان معاون وزارت دفاع ملی در امور آموزش
و پرسونل آغاز کرده بود.

موافقتنامۀ اپتا تمدید شد
راه مدنیت :فواد احمدی ،سخنگوی وزارت
صنعت و تجارت کشور میگوید که قرارداد
سهماهۀ موافقتنامۀ ترانزیت و تجارت
افغانستان-پاکستان (اپتا) بین نثاراحمد
غوریانی ،وزیر صنعت و تجارت و رزاق داوود،
مشاور ارشد اقتصادی و رسمایهگذاری نخست
وزیر پاکستان امضا شد.
آقای احمدی عالوه کرد که متدید این
موافقتنامه برای سه ماه (11ماه فربوری الی
11می 2021میالدی) جهت جلوگیری از
خالی حقوقی و چالش ترانزیتی-تجارتی میان
دو کشور بهامضا رسیده است.
نثاراحمد غوریانی در برنامۀ مجازی متدید این
توافقنامه گفت که کار روی تعدیل موافقتنامۀ
اپتا براساس اصول و معیارهای سازمان تجارت
جهانی میان دو کشور جریان دارد و در ا ٓیندۀ
نزدیک مردم افغانستان-پاکستان شاهد
نویدهای در اتصال منطقهیی ،رشد تجارت و
ترانزیت ،توسعۀ اقتصادی دوجانبه و منطقهیی
خواهند بود .همچنین رزاق داوود از متدید
قرارداد سه ماۀ موافقتنامۀ اپتا استقبال کرده
و عالوه کرد که مقامهای بلندپایۀ کشورش
خواهان گسرتش روابط اقتصادی و ترانزیتی-
تجارتی میان دوکشور میباشند .افغانستان
و پاکستان به راههای ترانزیتی همدیگر نیاز
دارند و پاکستان اموالش را از راه افغانستان
به آسیای مرکزی صادر میکند .همچنان
افغانستان کاالهای صادراتی خود را از راه
پاکستان و هند به دیگر کشورها میفرستد.

رویدادها
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مجازات 140کارمند خدمات عامه

راه مدنیـت :خالد موحد ،سـخنگوی مرکز عدلی
و قضایـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر و مسـکرات
میگویـد کـه در سال۱۳۹۹خورشـیدی
یکهـزار و 632تـن بهشـمول ۱۴۰کارمنـد
خدمـات عامـه در پیونـد بـه ۹۹۸قضیـه از
یکسـال و یکمـاه الی ۳۰سـال حبس محکوم
بـه مجـازات شـدهاند.
آقـای موحـد در صحبـت بـا روزنامـه راه مدنیـت
گفت که همچنان در جریان یکسـال گذشـته،
محکمـه اسـتیناف مبـارزه علیـه مسـکرات ومواد
مخـدر یکهـزار و 111تـن بهشـمول ۱۰۵تـن
ک خارجی
کارمنـد خدمـات عامـه۱۷ ،خانم و یـ 

را در پیونـد بـه ۸۰۹قضیـه
بهحبسهـای تنفیـذی مختلف
محکـوم کـرده اسـت.
او علاوه کـرد کـه ایـن افـراد
در ردههـای مختلـف ادارات
دولتـی کار میکردنـد.
بـه گفتـۀ وی ،در جریـان سـال
1399خورشـیدی بـه صـورت
مجموعـی یکهـزار و 179تـن
بهشـمول 35خانـم و دو نفـر
خارجـی در 931قضیه به اتهام
قاچـاق مـواد مخـدر از رسارس
کشـور توسـط پولیس ایـن داره
بازداشـت و دوسیههایشـان
جهـت تعقیـب عدلیوقضایـی
به مرکـز عدلی وقضایـی مبارزه
علیـه مسـکرات و مـواد مخـدر سـپرده شـدهاند.
آقـای موحـد بیـان کـرد کـه طـی سـال گذشـتۀ
خورشـیدی محاکـم ابتداییـه واسـتیناف مرکـز
عدلـی وقضایـی مبـارزه علیـه مـواد مخـدر بنـا
بـر نبـود دالیـل کافـی بـرای ۱۳۲نفر به شـمول
۳۳تـن از کارمنـدان خدمـات عامـه را برائـت
دادهانـد.
سـخنگوی مرکـز عدلـی و قضایـی مبـارزۀ بـا
مـواد مخـدر و مسـکرات ترصیـح کـرد از جملـۀ
بازداشتشـدگان۹۹ ،تـن بهشـمول ۱۵خانـم
میباشـند کـه میخواسـتند مـواد مخـدر از

نـوع تریـاک ،چـرس و هروییـن را بـا اسـتفاده
از شـیوههای جاسـازی در بکسهـای سـفری،
تیـوپ ولچـر ،میـوه خشـک ،سـگرت و بطـن از
میـدان هوایـی بیناملللی حامد کـرزی به هند
و دوبـی انتقـال دهنـد.
همچنیـن او علاوه کـرد که بر اسـاس پیشـنهاد
ریاسـت سـارنوالی اختصاصـی و حکـم محکمـه
ابتداییـه بـه تعـداد ۲۸۱عـراده واسـطه نقلیـه،
۲۴عـراده موترسـایکل ،سـه عـراده بایسـکل،
یکهـزار و 659سـیت موبایـل و۹۹میل اسـلحه
مختلفالنـوع را کـه از نـزد قاچاقبـران بهدسـت
آمـده بـود ،مصـادره منـوده اسـت.
براسـاس معلومـات مرکـز عدلـی و قضایـی
مبـارزۀ بـا مـواد مخـدر و مسـکرات طـی سـال
۱۳۹۹خورشـیدی والیـت کابـل و ننگرهـار بـا
داشتن  ۲۴۹و 195قضیـه جرمـی مسـکرات
و مـواد مخـدر در صـدر فهرسـت والیـات دارای
قضایـای جرمـی مسـکرات و مـواد مخـدر قـرار
گرفتهانـد.
گفتنـی اسـت کـه در جریـان سـال
۱۳۹۸خورشـیدی ،در مجمـوع دوسـیه یکهزار
و 523تـن بهشـمول 30خانـم و سـه خارجـی،
29محصـل و دانشآموز و 102تـن از کارمندان
خدمـات عامـه در بهپیونـد یکهـزار و 48قضیـه
در پیونـد بـه جرایـم مسـکرات و مـواد مخـدر از
رسارس کشـور بـه مدیریـت عمومـی تدقیـق،
بررسـی و البراتـوار ایـن مرکـز سـپرده شـده بود.

تظاهرات مجدد هواداران حزب اسالمی حکمتیار
راه مدنیت :شامری از هواداران حزب اسالمی
به رهربی گلبالدین حکمتیار امروز جمعه
(13حمل) در شهر کابل تظاهرات کردهاند .آنان
مدعیاند که حکومت توافقنامۀ صلح با حزب
اسالمی را عملی نکرده و زندانیان این حزب نیز از
زندانهای دولت رها نشدهاند.
گلبالدین حکمتیار ،رهرب حزب اسالمی روز
گذشته در یک نشست خربی گفته بود که به
خواستهایشان توجه نشده و روز جمعه هواداران
این حزب در کابل تظاهرات خواهند کرد.
همچنین او در این نشست خربی تاکید کرده بود که
در تظاهرات امروز سالح نیز حمل خواهند کرد ،اما
او گفت که حمل سالح به معنای قدرتمنایی نیست
 .هواداران حزب اسالمی در تاریخ (15حوت) سال
گذشته نیز تظاهرات کرده بودند .مظاهرهکنندگان
گفته بودند :تا زمانی که بهخواستهایشان مبنی

بر عملیشدن توافقنامۀ صلح حزب اسالمی و
رهایی زندانیان این حزب پاسخ داده نشود ،به
تظاهراتشان ادامه خواهند داد.
همچنین آقای حکمتیار در آن زمان بهحکومت
برای قبول کردن خواستهایش رضباالجل
ده روزه تعیین کرده بود.
حزب اسالمی مدعی است که بیش از
۳۰هزار زندانی این حزب ،در زندانهای
کشور بهرس میبرند و ۱۰۰نفر دیگر نیز پس
از امضای توافقنامه میان حزب اسالمی و
حکومت بازداشت شدهاند .توافقنامۀ صلح
میان دولت و حزب اسالمی در ماه میزان سال
۱۳۹۵خورشیدی به امضا رسید .در این توافقنامه
آمده بود که دولت متامی زندانیان عضو این حزب
را به استثنای افرادی که مرتکبجرایمجنایی شده
و ادعاهای فردی علیه آنها وجود داشته باشد ،از

زندان رها خواهد کرد .همچنین کمیسیون مشرتک
اجرایی این موافقتنامه گزارش داده که بر اساس
فهرست یکهزار و 200نفری که از سوی حزب
اسالمی در اختیار این کمیسیون قرار گرفته ،تا
کنون یکهزار و 164تن از زندانهای مختلف
کشور رها شدهاند.

دیدبان حقوق برش:
طالبان خربنگاران را عمدا هدف قرار میدهند
راه مدنیـت :پاتریشـیا گاسـمن ،مسـوول
بخـش آسـیای دیدبان حقوق بشر اعالم کرد
کـه گـروۀ طالبـان خربنـگاران و کارمنـدان
رسـانهها از جملـه زنـان را عمـدا هـدف قـرار
میدهد.
دیدبـان حقـوق بشر بـا نشر گزارشـی گفتـه
که حمله بر خربنگاران در رسارس افغانسـتان
بعـد از آغـاز گفتگوهـای «بیناالفغانی» صلح
در دوحـه افزایـش یافتـه و باعـث نگرانـی
حفـظ آزادی بیـان و آزادی رسـانهها در رونـد
تامیـن صلح شـده اسـت.
قبـل از ایـن نهادهـای حامـی رسـانهها
در کشـور گفتـه بـود کـه طـی یـک سـال
گذشـته ۱۱خربنـگار در افغانسـتان کشـته و
۵۰خربنـگار دیگـر نیـز مجبور به ترک کشـور
شـدهاند .طالبـان بارهـا دستداشتن در
قتـل خربنـگاران را رد کردهانـد.
همچنیـن مسـوول بخـش آسـیای دیدبـان
حقـوق بشر مدعـی شـده کـه یافتههـای
ایـن نهـاد نشـان میدهـد کـه فرماندهـان و
جنگجویـان طالبـان انـواع تهدیـد ،ارعـاب
و خشـونت را در مناطـق تحـت نفـوذ خـود و
همچنـان در کابـل علیـه جامعۀ رسـانهیی به
کار بردهانـد.
ایـن نهـاد تاکیـد کـرد کـه اشـخاصیکه ایـن
تهدیدهـا را انجام میدهنـد ،اطالعات دقیق
از محـل کار ،خانـواده و رفـت و آمدهـای
خربنـگاران دارنـد.
دیدبـان حقـوق بشر در ادامـه بیـان کـرد

کـه بـا اسـتفاده از ایـن اطالعات خربنـگاران
را مجبـور بـه خودسانسـوری ،تـرک کار و در
مـواردی عواقـب خشـونتباری برای آنـان در
پیداشـته اسـت.
براسـاس معلومـات پاتریشـیا گاسـمن ،مـوج
تهدیدهـا و کشـتارها پیـام ناخوشـایندی بـه
رسـانههای افغانسـتان ،در ایـن لحظهیـی
حسـاس ارسـال کـرده اسـت ،در حالیکـه
همـه طرفهـا بـرای حامیـت از آزادی بیـان
مذاکـره میکننـد.
طبـق گفتههـای او ،گـروه طالبـان امیدوارند
کـه بـا خامـوش کـردن منتقـدان از طریـق
تهدیـد و خشـونت ،حامیـت از جامعـه مدنی

را در افغانسـتان تضعیـف کننـد.
همچنیـن دیدبـان حقـوق میگویـد کـه ایـن
اطالعـات براسـاس مصاحبـه بـا ۴۶کارمنـد
رسـانهیی ،در فاصلـه مـاه نوامبر سـال
۲۰۲۰الـی مـارچ  ۲۰۲۱بـه دسـت آمـده
اسـت.
بـه گفتـه دیدبـان حقـوق بشر از میـان ۴۶
نفـر ۴۲نفـر از خربنـگاران مصاحبـه شـده
از والیـت بادغیـس ،غزنـی ،غـور ،هلمنـد،
کابـل ،قندهار ،خوسـت ،وردک و زابل بوده و
چهـار نفـر آنـان به دلیـل تهدیدهـای امنیتی
افغانسـتان را تـرک کردهانـد.

هزاره انرتنشنل:

سخنان محقق از هیچ بخش هزارهها
نمایندگینمیکند
هــزاره انرتنشــنل یــک نهــاد
بیناملللــی متعلــق بــه هزارههــا در
واکنــش بــه ســخنان محمــد محقــق،
مشــاور ارشــد رییسجمهــوری در امــور
سیاســی و امنیتــی مبنــی بــر اینکــه
نظــام فدرالــی مناســب افغانســتان
نیســت ،گفتــه :ســخنان محقــق از
هیــچ بخــش مــردم هــزاره منایندگــی
منیکند.
محمــد محقــق ،رهــری حــزب
وحــدت اســامی مــردم افغانســتان
روز پنجشــنبه (12حمــل) در مراســم
گرامیداشــت از بیســت و ششــمین
ســالیاد عبدالعلــی مــزاری در هــرات
گفتــه بــود کــه نظــام فدرالــی بــرای
افغانســتان مناســب نیســت و طــرح
ایــن نــوع دیدگاههــا و اجــرای آن
بهبرخــی شــهروندان کشــور کــه در
والیــات مرکــزی زندگــی میکننــد،
آســیب اقتصــادی میرســاند.
هــزاره انرتنشــنل بــا نــر اعالمیهیــی
تاکیــد کــرد کــه اجرایــی شــدن
نظــام فــدرال در افغانســتان یکــی
از خواســتها و طرحهــای شــهید
عبدالعلــی مــزاری ،رهــر پیشــین حــزب
وحــدت اســامی افغانســتان بــرای
رســیدن بهعدالــت اجتامعــی بــود و بــا
توجــه بــه واقعیــت اجتامعــی کشــور،
نظــام فــدرال تنهــا گزینهیــی «درســت
و عاقالنــه» اســت.
در اعالمیــه آمــده کــه آقــای محقــق
«کارمنــد حکومــت و ارگ» اســت و او
بنابــر «بایدهــا و نبایدهــای شــخصی»،
در برابــر آرمــان مــزاری ایســتاده اســت.
طبــق اعالمیــه هــزاره انرتنشــنل،
ســخنان محمــد محقــق از هیچبخــش
جامعــه هــزاره منایندگــی منیکنــد،
بــل مــردم از طــرح ایــن ســخنان
متاســف اســت.
در ادامــه تاکیــد شــده کــه موضــع
مــردم هــزاره بنــا بــه آرمــان و هــدف
شــهید مــزاری حامیــت از نظــام
فــدرال اســت .مــردم هــزاره بهشــکل
یکپارچــه و متحــد بــر آرمانهــای
رهــر شــهید مــزاری بــا عــزم راســخ و
ثابــت متعهدنــد و در کنــار ســایر اقــوام
و مــردم کشــور بهطــور پیگیــر از نظــام
فــدرال بهعنــوان نظــام سیاســی بــرای
آینــدۀ کشــور حامیــت میکننــد.
همچنیــن هــزاره انرتنشــنل بیــان کــرد
کــه شــهید مــزاری بــرای فدرالــی شــدن
کشــور و اجــرای عدالــت اجتامعــی
طــرح مــدون و آمادهیــی داشــت .پــس
از شــهید مــزاری ،امــا بــا آنکــه تبعیــض
سیســتامتیک در کشــور ادامــه یافــت،
ایــن داعیــۀ مثــل دیگــر آرمانهــای
او توســط کســانیکه ادعــای رهــری
مــردم هــزاره و جانشــینی مــزاری را
داشــتند نــه تنهــا مــد نظــر گرفتــه
نشــد ،بــل همــواره تــاش گردیــد تــا
آرمانهــای مــزاری از ذهنیتهــا
پــاک شــود .ســخنان محمــد محقــق
واکنشهــای گســرده را در پــی
داشــته اســت .برخــی از آن اســتقبال و
شــار زیــادی از آن انتقــاد کردهانــد.
بــا ارایــه طــرح حکومــت انتقالــی صلــح،
برخــی از سیاســیون و چهرههــای
سیاســی آن را فرصتــی بــرای تغییــر و
غیرمتمرکزســازی نظــام میخواننــد.
قــرار اســت کــه دربــاره ایــن طــرح در
نشســت اســتانبول بحــث شــود.
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ترجمه

طالبان گامن میکنند از هماکنون برندهاند؛
با یا بدون مذاکرات صلح
جامعه بینالمللی در تالش است تا صلح در افغانستان را تامین کند ،اما طالبان معتقدند که آنها دست باالتر دارند و
همین را میگویند« :ما دشمن را شکست دادهایم»
نیویارک تایمز /آدام نوسیتر
ترجمه :زهرا بهرهمندی
ادبیـات متکبرانـه طالبـان غیرقابل کتمان اسـت:
از سـخنرانی جنگسـتیزانه معـاون رهبـر آنهـا ،الف
زدن در مـورد «فتوحـات» بـه دسـت آمده تا اشـارات
خارجی» دولـت «غیرقانونی»
سـخرهآمیز به «اربابـان
ِ
کابـل ،تـا شـمارش وب سـایتهای خـود طالبـان از
«سـگهای مردارشـده» (اشـاره بـه سـربازان افغـان)
همگـی ترویـج یـک پیـام جسـورانه اسـت :مـا همین
لحظه هم پیروز جنگ هستیم.
و ایـن بـاور کـه ریشـه در واقعیـت نظامـی و سیاسـی
اکنـون بیثبـات افغانسـتان را شـکل
کشـور دارد،
ِ
میدهـد .در آسـتانه مذاکـرات آینده در ترکیـه درباره
آینـده این کشـور ،این چالش بسـیار کالن امـا نادیده
گرفتهشـده (فیـل در اتـاق) اسـت :واقعیـت نیمـه
تصدیـق شـده که طالبان دسـت بـاال دارنـد و بنابراین
آشـکارا عالقـه کمـی به سـازش نشـان میدهنـد یا با
ایـده رایـج امریکایـی یعنـی تقسـیم قـدرت همراهی
میکننـد.
بـا وجـود اینکـه لفاظیهـای فعلـی طالبـان نیـز
تبلیغاتـی اسـت ،امـا احسـاس واهمهانگیـز تفـوق
طالبان ،دولت مسـتاصل افغانسـتان را ملزم به پاسـخ
میکنـد و بـر مذاکرهکننـدگان مضطـرب خارجـی
تاثیـر میگـذارد .یـک دیپلمات ارشـد غربـی در کابل
گفـت کـه ایـن امـر بـه واگـذاری دههـا چکپاینت و
تضعیـف روحیه در میـان نیروهای امنیتی افغانسـتان
کمـک میکنـد کـه پیشـتر بـا نـرخ تلفـات غیرقابـل
تحمـل و بیثبـات شـاید  3000نفـر در مـاه آسـیب
دیـده بود.
ایـن گـروه پنهـان نمیکنـد کـه افتخـار دارد ایـاالت
متحـده ،مخالـف اصلـی آنهـا بـه مدت بیسـت سـال،
را مجبـور بـه مذاكـره بـا طالبـان کـرده و نیـز در
سـال گذشـته باعـث امضـای توافقنامه خـروج كامل
نیروهای امریكایی از افغانسـتان تـا اول ماه می2021
شـده اسـت .در عـوض ،طالبـان توافـق کردنـد کـه
حملـه بـه نیروهـای خارجـی را متوقـف و روابط خود
را بـا گروههـای تروریسـتی بینالمللـی ماننـد القاعده
قطـع کنند.
دولـت بایـدن هنـوز بـه طـور قطعی اعلام نکـرده آیا
ایـن مهلـت را کـه فقـط چند هفتـه دیگـر از آن باقی
مانـده ،رعایـت میکنـد یـا خیر.
سـراجالدین حقانـی ،معـاون گـروه طالبـان ،در
سـخنرانی اخیـر خـود گفت« :هیـچ مجاهـدی چنین
فکـر نمیکـرد کـه بـا چنیـن حالـت خـوب روبـهرو
میشـویم ،تمـام غـرور امپراتـوری سـرکش دنیـا را
بـا خـاک یکسـان میسـازیم و آنهـا بـه مغلوبیـت
و شکسـت خـود از دسـت مـا اعتـراف میکننـد.
خوشـبختانه ،ایـن حالـت خـوب امـروزی مـا و شـما،
نتیجـه قربانیهـای شماسـت .ایـن را کسـی بـرای ما
بـه ارمغـان نـداده اسـت».
تقریبـا هـر روز ،وبسـایت طالبـان گزارشهایـی
را مبنـی بـر پیوسـتن افـراد بـه جبهـه خـود ارایـه
میدهـد ،اگرچـه احتمـاال در جزییـات اغـراق شـده
اسـت ،همـان گونـه کـه طالبـان و دولـت افغانسـتان
هـم در آمـار تلفـات یکدیگـر اغـراق میکننـد .در
یکـی از عناویـن خبـری اخیـر آمده اسـت 59« :تن از
نیروهـای دشـمن به جبهه امارت اسلامی پیوسـت».
بـا پشـت سـر گذاشـتن امریکاییهـای مقتـدر ،باقـی
بـازی اطفال اسـت .از نظـر طالبان ،این بـازی در اصل
تمام شـده اسـت.
جاویـد کوهسـتانی ،آگاه امـور سیاسـی و مقام اسـبق
امنیتـی در کابـل ،گفـت« :آنهـا فکـر میکننـد کـه
امریکاییهـا را شکسـت دادهانـد ،بنابرایـن میتواننـد
دیگـر نیروهـای افغـان را نیز شکسـت دهند و کشـور
را تحـت کنتـرول خـود درآورنـد».
آقـای کوهسـتانی گفـت« :طالبـان که از سـال 1996
تـا  2001بیشـتر کشـور را اداره میکردنـد ،عالقهیـی
بـه تقسـیم واقعـی قـدرت ندارنـد ».وی افـزود« :آنهـا
در حـال برنامهریـزی بـرای بازگردانـدن امـارت
اسلامی خود هسـتند و همه کسـانی را که در فسـاد
و زمینخـواری دسـت داشـتهاند مجـازات خواهنـد
کرد».
آنتونیـو جیوسـتوزی ،کارشـناس برجسـته طالبـان،
بـا ایـن عقیـده کـه طالبـان لزومـا تمایـل بـه تحمیل
مجـدد یـک رژیـم اسلامی تنـدرو را دارنـد ،مخالفت
کـرد .وی گفـت« :تـا زمانی که آنهـا بتواننـد از طریق

یـک توافـق سیاسـی به قدرت برسـند ،بین گزینه تاسـیس
امـارت اسلامی و یا دموکراسـی انتخاب وجـود دارد .هدف
ایـن خواهـد بود که بـه یک قدرت مسـلط تبدیل شـویم».
بـه گفتـه تحلیلگـران ،طالبـان میداننـد کـه افغانسـتان،
کشـوری وابسـته بـه کمکها کـه 80درصـد هزینههای آن
از طریـق دونرهـای بینالمللـی تأمیـن میشـود ،توانایـی
تحمـل انـزوای آن دوران را نـدارد.
همـان گونـه کـه طالبـان در اسـتفاده از رسـانههای
اجتماعـی ،تبلیغـات آنالیـن و یـک وبسـایت سـتیزهجو
بـه زبـان انگلیسـی آشـکارا متبحـر شـدهاند  -اگرچـه آنها
هنـوز هـم اغلـب تلیفونهـای هوشـمند را در مناطقـی که
تحـت کنتـرول دارنـد ،ممنـوع میدانند  -زبان آنهـا نیز در
بازتـاب حـال حاضـر پیشـرفت داشـته اسـت.
تحلیلگـران میگوینـد بـا تغییـر قاطـع در اقبـال نظامـی،
سـخنان آنهـا قاطعانـه و پیروزمندانه شـده اسـت ،وضعیتی
کـه همیـن سـه سـال پیـش غیرممکن بـه نظر میرسـید.
نتیجـه چنیـن وضعیتـی ،پافشـاری دولـت افغانسـتان بـر
انتظـار کشـیدن یـک پایان مرگبار برای شورشـیان اسـت.
مقامـات دولتـی بهنـدرت ادعـا میکننـد کـه آنهـا برنـده

در زمـان غنـی بدتـر شـده اسـت ،رونـد بـه نفـع طالبـان
است».
برخـی از تحلیلگـران هشـدار میدهند که اگرچـه طالبان
فکـر میکننـد پیروز شـدهاند ،امـا بازیگران مسـلح دیگری
در معادلـه افغانسـتان ایـن پیـروزی اجبـاری را دشـوار
خواهنـد کـرد .ایـن تجربه از 25سـال پیش بـود ،زمانی که
طالبـان مجبور شـدند در جنگ روبـروی فرماندهان نظامی
در شـمال و شـرق قرار بگیرنـد و نتوانسـتند کنترول کامل
بـر تمـام کشـور را بهدسـت آورند.
یـک گـروه شـبه نظامـی در مرکـز افغانسـتان بـه رهبـری
علیپـور ،یـک جنگجـوی محلـی ،در ماههـای اخیـر آتـش
خصومـت بـا دولـت را شـعلهور کـرده اسـت .سیاسـیون
قدیمی قدرت در غرب و شـمال کشـور جنگجویان را برای
دفـاع در برابـر طالبـان در صـورت لـزوم بسـیج کردهانـد.
در همیـن حـال ،طالبـان بـرای خامـوش نگهداشـتن افراد
ملکـی در روسـتاها ،بـه ترس متوسـل میشـوند .یـک ابزار
موثـر شورشـیان اسـتفاده از شـبکه پنهـان زندانهـای
مخفـی موقتـی اسـت که در آن کسـانی که مظنـون به کار
در دولـت یـا همکاری بـا آنها هسـتند ،شـکنجه و مجازات

هسـتند ،زیـرا نمیتواننـد .شـواهد تفـوق طالبـان در حمله
مـداوم شورشـیان به قریههـا ،تجـاوز سیسـتماتیک آنها به
شـهرها و هجـوم بیش از پیـش آنها به پوسـتههای نظامی،
بسـیار شـایع است.
مذاکرهکننـدگان امریکایـی ایـده سـازش و تقسـیم قـدرت
را پیـش میکشـند ،امـا مقامـات دولتـی تـا حد زیـادی در
برابـر آنهـا مقاومـت میکنند؛ بیشـتر بـه این دلیـل که هر
دولـت موقـت به احتمال زیـاد رییس جمهوری افغانسـتان،
اشـرف غنـی را بـه کنارهگیـری واخواهد داشـت .او قاطعانه
حتـی از سـنجیدن آن خودداری کرده اسـت.
درعـوض ،دولـت زبان اسـتیصال و درماندگی بـه کار گرفته
اسـت کـه نشـان میدهـد مبـارزه خونیـن شـدت خواهـد
گرفـت .در اوایـل ایـن مـاه ،یک مقام ارشـد بـه خبرنگاران
در داخـل مجموعـه ارگ ریاسـت جمهـوری کـه به شـدت
از آن محافظـت میشـود ،گفـت کـه توافـق بـر سـر دولت
ایتالفـی  -کـه اخیـرا توسـط زلمـی خلیـلزاد ،فرسـتاده
ویـژه امریـکا بـه هـر دو طرف پیشـنهاد شـده بود -توسـط
طالبـان بـه عنـوان «اسـب تـروا» بـرای بـه دسـت گرفتن
قـدرت مـورد اسـتفاده قـرار میگیرد.
ایـن مقـام گفـت «بـا توجـه بـه شـناخت روانشناسـانه از
آنهـا ،تصـور ایـن که شورشـیان بـا آن موافقت کننـد کامال
غیـر واقعبینانـه بـود .من قـول نمیدهم وضعیـت در آینده
بهتـر شـود ،امـا ما بـه جنگ ادامـه خواهیـم داد».
آقـای غنـی در سـخنان خـود در انسـتیتوی آسـپن در
جنـوری یـک یادداشـت بسـیار بدبیـن بـه نظر میرسـید.
وی در مـورد طالبـان گفـت« :در ادبیـات آنهـا ،افغانسـتان
مکانـی اسـت کـه نبـرد نهایـی در آن رخ میدهـد».
وی گفـت« :مـا به بهترینهـا امیدواریـم ،اما بـرای بدترین
شـرایط آماده میشـویم».
چشـمانداز تلـخ دولـت غنـی همچنیـن منعکسکننـده
دسـتاوردهای ارضـی گـروه شورشـی اسـت .بـه گفتـه
دیدبـان دولـت امریـکا در امور افغانسـتان ،در ماه دسـمبر،
نزدیـک بـه  200چکپاینـت در قندهـار ،سـنگر تاریخـی
طالبـان ،توسـط نیروهای امنیتی افغانسـتان تسـلیم شـده
ا ست .
آقـای جیوسـتوزی ،دربـاره ادعاهـای پیـروزی ایـن گـروه
شورشـی گفـت« :مـن فکـر میکنـم آنهـا 90درصـد حـق
دارنـد .واضـح اسـت کـه جنگ از دسـت رفته ،واضح اسـت
کـه همـه چیز در مسـیر اشـتباه پیـش رفته اسـت ،اوضاع

میشـوند.
امـا برخـی نیـز طالبـان را از مقامـات افغانسـتان کمتـر
فاسـد میداننـد .مبنـای قضـات این افـراد شـاید کارآمدتر
بـودن طالبـان در حـل اختالفـات مدنی و ملکی نسـبت به
نهادهـای متزلـزل دولتی اسـت.
تومـاس راتیـگ ،مدیـر شـبکه تحلیلگـران افغانسـتان ،در
مقالـه اخیـر خـود بـه این نکته اشـاره کـرده کـه در برخی
از مناطـق تحـت کنتـرول طالبـان ،آنها به مکاتـب دختران
اجـازه دادهانـد تـا بـه فعالیت خـود ادامه دهنـد؛ هرچند او
خاطرنشـان میکنـد کـه این ممکن اسـت بیشـتر به دلیل
ضرورت سیاسـی باشـد نه تغییـر در ایدیالـوژی آنها.
از سـویی دیگـر ،پیامهـای بیـش از پیـش مطمیـن طالبان
عمیقـا در میـان اعضـای پاییندسـت آنهـا نفـوذ کـرده،
بخـش عمدهیـی از ایـن اتفـاق بـه دلیـل حـوادث اخیـر
ا ست .
مسـلم محبـت ،جنگجـوی اسـبق طالبـان از واتاپـور در
والیـت کنـر ،گفـت« :مـردم گفتنـد که امـکان شـلیک به
نیروهـای امریکایـی وجـود ندارد .آنهـا میگفتند اگر شـما
بـه سـمت آنها شـلیک کنید سـر سلاح خـم میشـود ،اما
مـا بـه آنها حملـه کردیـم و هیـچ اتفاقـی نیفتاد».
آقـای محبـت ،کـه در برخـی از سـهمگینترین نبردهـای
مبـارزه علیـه ایـاالت متحده شـرکت کـرده ،گفـت« :ما به
آنهـا حملـه میکردیـم و آنهـا را مجبـور بـه تـرک منطقـه
میکردیـم».
از نظـر شورشـیان ،پیشـرفتهای آنهـا بـه طـور حتمـی
منجـر بـه پایـان دولـت کابـل خواهـد شـد.
اشـلی جکسـن ،کارشـناس طالبان در انسـتیتوی انکشـاف
فرامـرزی میگویـد« :در میـدان نبرد این حـس وجود دارد
کـه مـا از هر زمـان دیگری قویتر هسـتیم .تقسـیم قدرت
و دموکراسـی در فرهنگ سیاسـی آنها منفور اسـت».
ب :سایتهای خبر و تحلیلی:
ترمـپ دربـاره اسـتراتژی جدیـد امریـکا در افغانسـتان چه
گفـت؟ بیبیسـی 22 ،اگسـت 2017
:English resources
https://www.thoughtco.com/soft-power-in3310359-u-s-foreign-policy
https://www.huffpost.com/entry/we-need379669_more-details-abou_b
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روزنامهنگاری؛
رشیف اما دشوار
محمدرضا نعیمی

اگـر نقطـه آغـاز «عصر آزادی بیـان» را پـس از
سـال 2001در نظـر بگیریـم ،از زمان یکـه روزنام هنـگاران
ایـن رسزمیـن زمینـۀ تنفـس آزادتـری بـه دسـت آوردنـد،
دس تکم نزدیک به دو دهه م یگذرد.
در ایـن دو دهـه ،نسـل نـوی رسبرافراشـتند و توانسـتند
بـا احسـاس آزادی بیشتری دسـت بـه قلـم بـرده و از آن
بـه مثابـۀ یـک ابـزار مقـدس بـرای ابـراز دیـدگاه و گـذران
زندگـی اسـتفاده کننـد.
هرکـدام از ایـن مدافعـان آزادی بیـان در طـول زندگـی
کاریشـان ،تجرب ههـای متفـاوت و رسگذشـت تلـخ و
شـیرینی را سـپری کردهاند و خود نیز شـاهد بخشـی از
ایـن تجرب ههـا بـودهام.
همـه بـه خوبـی م یدانیـم کـه بخشـی از ایـن روزهـا بـا
خاطـرات تلـخ تهدیـد ،تحقیـر ،توهیـن و تـرس همـراه
بودهانـد که چه بسـا باعث شـده تا تصمیـم خداحافظی
بـا قلـم و نوشتن را در پـی داشـته باشـد و یـا هـم بـه
قیمـت جـان روزنام هنـگار متـام شـده باشـد.
ایـن واقعیـت نشـان م یدهـد کـه روزنام هنـگاری در
رسزمینـی چـون افغانسـتان گویـا مصـداق همان بیـت
«زبـان رسخ رس سـبز م یدهـد بربـاد» اسـت؛ زیـرا بـا
نوشتن هـر کلمـه ،بایـد هـزار و دو نـوع مالحظـه را مـد
نظـر بگیـری و بـا «خودسانسـوری جانسـوزی» دسـت بـه
قلـم بـرده و متنی را بنویسـی یا سـخنی را بـر زبان آوری.
چـه بسـا اتفـاق افتاده اسـت ،چیزی را کـه من یخواهی،
بگویـی و بنویسـی و چـه بسـا هـم ،چیـزی را کـه بایـد
بگویـی ،گفتـه نتوانـی و ایـن امـر ،بزرگتریـن درد اسـت
بـرای آزادی بیـان و مدافعـان ایـن ارزش انسـانی.
روزنام هنـگاران و رسـان هگران ایـن رسزمیـن گاهـی
مجبورنـد در رسـان هیی کـه مالـک آن رهبر و رهبرزاده یا
صاحبان زر و زور هسـتند کار کنند که «خودسانسـوری»
و تحریف مفهوم آزادی بیان ،بخشـی از کارشـان هسـت.
چـه بسـا نویسـنده یـا گویندهیـی بارها وادار شـده باشـد
کـه برخالف میـل درونی خویش قلم زده و سـخن بگوید
تـا منافـع مالـک رسـانه بـرآورده شـده و دل آقازادههـای
صاحـب رسـانه ،خرسـند گـردد .از سـویی هـم او ناگزیـر
اسـت بـه چنیـن روزمرگـی و روزمرهگـی تـن در دهـد تـا
لقمـه نانـی بـه دسـت آورده و چـرخ روزگار خویـش را
بچرخانـد.
بـه همیـن دلیـل ،کـم نیسـتند رسـان هگرانی کـه تـا
دیـروز نبـض قل مشـان بـا انتقاد تُنـد از کارنامـۀ حکومت
م یتپیـد و امـروز ثناگـوی کسـانی شـدهاند کـه چندیـن
اثـر ،علیـه او نوشـته و گفت هانـد؛ چـون او نـه دیـروز در
اختیـار خویـش بـود و نـه هـم امـروز در کنترول خـودش
هسـت.
روزنام هنـگار و رسـان هگران در ایـن رسزمیـن در بسـیاری
از مـوارد مأمـور بودهانـد و معـذور .بـه همیـن دلیـل،
ناگزیـر تسـلیم ایـن حـرف شـدهاند کـه «هـرآن کـس
نـان دهـد ،فرمـان دهـد ».چـون او نیـز انسـان اسـت و بـا
محدودی تهـای فراوانـی مختـص همیـن اقلیـم زندگـی
م یکنـد .او ناچـار اسـت امرار معیشـت کنـد و ابزاری جز
قلـم در اختیـار خویشتن نـدارد؛ قلم یکه بـه هرطریقی
بچرخانـد بـار مالمتـی را از یـک جانـب بـردوش خواهـد
کشـید؛ زیـرا در محیطـی کـه هیـچ میکانیزمـی بـرای
تأمیـن و تضمیـن حقـوق خربنـگاران وجـود نـدارد و
مصونیـت شـغلی او قابـل تحقـق نیسـت ،محافظ هکاری
و خودسانسـوری یگانـه راه برای حفـظ وضعیت موجود و
تأمیـن معـاش از رهگـذر روزنام هنـگاری اسـت.
در چنیـن فضـا و اوضاعـی ،رسـانۀ آزاد یا شـکل نگرفته و
یـا هـم اسـتمرار و ثبـات آن قابـل تضمین نیسـت .چون
رسـانۀ آزاد نیازمنـد متوی لکننـدگان ب یطـرف اسـت و
چنیـن منبعـی ،کیمیـای نایافتنـی در ایـن رسزمیـن.
بلای ایـن وضعیـت را امـا روزنام هنـگار ،نویسـنده،
گزارشـگر و عوامـل رسـان هیی تحمـل م یکننـد.
بـا ایـن وصـف ،م یتـوان گفـت کـه روزنام هنـگاری در این
رسزمیـن ،یـک شـغل رشیـف اسـت ،ولـی روزنام هنـگاران،
روزگار دشـواری را سـپری م یکننـد؛ روزگاری کـه هـر
لحظـه از آن بـا احسـاس مـرگ یـا روزمرهگـی سـپری
م یشـود .آنهـا ب یپناهتریـن قرشیانـد کـه نـه مصونیـت
جانـی دارنـد و نـه هـم مصونیـت شـغلی و حقوقـی.
 عبـادی ،شـیرین ( )1373حقـوق پناهنـدگان ،نشرگنـج دانـش ،چـاپ اول ،تهـران ،ص7 .
 رحیمـی ،محمدرضـا ( )1393حقـوق بیگانـگان ،نشردادگستر ،چـاپ اول ،تهـران ،ص147 .
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انرژي :د برش د برالسۍ اصيل المل
لـه لرغونـو انسـانانو رانیولـې چـې د اور لګولـو لپـاره
یـې لرګـي رسه مښـل ،تـر فسـیيل سـونتوکو پـورې چـې
صنعتـي انقلاب یـې رامنـځ تـه کـړ ،انـرژي د یـوه ژوندي
موجـوت پـه توګـه زموږ وده کـې مرکـزي رول لوبولی دی.
خـو زمـوږ ټولنـو تـه د ځواکمنتیـا د وربښـلو څرنګـوايل
برشیـت لـه یـوې سترې ننګونـې رسه هـم مخامـخ کړی.
دا هغـه ننګونـه ده چـې حـل یـې زموږ ټـول نبوغ تـه اړتیا
لري.
انـرژي د برشیـت د نړیوالـې واکمنـۍ او برالسـۍ کونجي
یا کیلي ده.
خـو دا انـرژي یـوازې د جـټ الوتکـو تیـل نـه دي ،چې په
څـو سـاعتونو کـې مـو پـه ټولـو لویـو وچـو وګرځـوي او نـه
هـم د هغـو مبونو چې بشـپړ ښـارونه پرې الوځـول کېدی
يش ،بلکـې تـر هغـو ال پراخـه انـدازه انرژي چـې موږ ټول
ورتـه پـه خپـل ورځنـي ژوند کـې اړتیـا لـرو او کاروو یې.
پـه دې هـم فکـر وکـړئ :یـو عـادي انسـان د استراحت
پـر مهـال د میتابولیـزم یـا د بـدن د فعالیتونـو لپـاره د
یـوه پخـواين ګـروپ پـه انـدازه انـرژۍ تـه اړتیـا لـري چې
شـاوخوا  ۹۰واټـه کېـږي.
خـو که د تګ راتګ ،کـور جوړولو او ګرمولو ،د خوراکتوکو
د ودې او نـورو شـیانو لپـاره کارېدونکـې انـرژي پـرې ور
اضافـه کـړئ ،نو د یـوه پرمختليل هېـواد د منځنۍ کچې
یـو وګړی تر دې شـاوخوا سـل برابـره ډېره انـرژي کاروي.
هـر امریکايـی پـه منځنـۍ کچـه  ۱۰زره واټـه انـرژي
مرصفـوي.
دا توپیـر زمـوږ پـه اړه ډېـر شـیان روښـانوي  -زمـوږ د
بیالـوژۍ ،زمـوږ د مدنیـت او د نـورو ژویـو پرتلـه زمـوږ د
ژونـد تېرولـو نـه باورېدونکـی هوسـا څرنګوالـی.
ځکـه مـوږ انسـانان تقریبـآ د ځمکـې پـر مـخ تـر بـل هـر
ژوي د خپـل میتابولیـزم یـا بـدين فعالیتونو لـه اړتیا زیاته
انـرژي کاروو.
زموږ ژوند له اور رسه تړلی دی.
انـرژۍ رسه د برشیـت ځانګـړې اړیکـه سـلګونه زره کالـه
وړانـدې هغـه مهـال پیـل شـوه چـې مـوږ اور وموند.
اور مـوږ تـه پـر ګرمېـدو رسبیـره ډېـر نـور څـه هـم راکړل،
له ښـکاریانو یې وسـاتلو او د ښـکار لپاره یې نوي وسـایل
راکړل.
یـو شـمیر انرتوپولوجیسـتان (انسـانپوهان) پـه دې بـاور
دي چـې اور زمـوږ بیالـوژۍ تـه نـوې بڼـه ورکـړه.
د ماساچوسـېتس کامبرج کـې د هـاروارډ پوهنتـون
اسـتاده رچېـل کارمـودي وايـي« :هـر هغـه څـه چـې یـوه
اورګانیـزم تـه د ډېرې انرژۍ د اخیسـتلو اجـازه ورکوي ،د
هغـه اورګانیـزم په تکاميل سـیر کې به ستر اغېـز ولري».
د هغـې پـه بـاور تـر ټولـو رغنـده پرمختـګ پخلـی و.
نومـوړې وايـي پخلي پـه خوراکتوکو کې پرته انـرژي بدله
کړه.
کاربوهایدریټونـه ،پروټینونـه او لیپېډونـه چـې زموږ وجود
تـه غـذا برابـروي ،کـه تودوخـې تـه کېښـودل يش منحل
او رابرسـېرېږي.
دا زمـوږ د هاضمـي سیسـتم انزایمونو ته دا اسـانوي چې
خپـل کار پـه ګټـوره توګـه تـررسه کـړي او د اومـو خـوړو
پرتلـه کـم وخـت کـې ډېـره کالـوري واخلو.
پوهانـده کارمـودي او همـکاران یـې په دې بـاور دي چې
دغـې اضـايف انـرژۍ مـوږ تـه دا اجـازه او امـکان راکړی،
چـې کوچنـۍ کوملـې او د انـرژۍ وږي ستر مغزونـه مـو
تکامـل وکـړي او مـوږ انسـانان د خپلـو نـږدې همنوعـو
پرتلـه متامیز واوسـو.
څرنګـه چـې زمـوږ مغز وده پیل کـړې ،د مثبت غربګون او
اغېـز کړۍ هم وررسه پیل شـوې ده.
د ټېنسي ایالـت د نشـویل ښـار پـه وانډربېلـټ پوهنتـون
کـې د عصبـي علومـو پوهه سـوزانا هرکوالنو هـوزل وايي:
«څنګـه چـې د يت لرونکـو ژویـو مغـز تـه عصبي سـلولونه
اضافـه کېـږي ،هـوښ او ځېرکتیـا یـې وررسه الپسـې
ډېرېـږي».
لـه ځېرکـو مغـزو رسه مـو د ښـکار او خوراکتوکو لټون ښـه
شـو او لـه ډبـرو رسه د هغـو د ټکولـو ،مسـالو کـې د اخته
کولو ،ان وروسـتېدو ته د پرېښـودلو او دا راز په اور د رسه
کولـو لـه الرې مـو لـه هغو د ال ډېـرې کالورۍ د ترالسـولو
الرې چـارې وموندلې.
په دغه کار رسه مو وجود ته د انرژۍ ورکړه ډېره کړه.
دې انسـانانو تـه اجـازه ورکـړه چـې ځیـرک ذهنونـه یـې
ال پسـې وده وکـړي او پایلـه کـې تـر ټولـو لـوړې کچې ته
ورسـېږي.
د سـلګونو کلونـو لـړ کـې اقلیم پـه پرله پسـې ډول بدلون
وکـړ او د کنـګل سترې ټوټـې پـه شمايل نیمـه کـره کې
لومـړی مختـه او بیا بېرته شـا تـه والړې.
د کنـګل وروسـتی عصر شـاوخوا  ۱۲زره کالـه وړانـدې
پـای تـه ورسـېد .د نـړۍ تودوخـه پـه چټکـۍ رسه لـوړه
شـوه او بیـا ثبات ته ورسـېده او برشیـت د خپلې انرژۍ د
تحـول بـل پـړاو پیـل کړ.
دا داسـې انقلاب و چـې نـړۍ یـې د ټکنالوجیـک بدلون
بې سـاري کچـې ته ورسـوله.
د کلیفورینـا لـه ډېویـس پوهنتـون ډاکتر رابـرټ پټینګـر
وايـي« :د  ۲زره کلونـو پـه لـړ کـې د نړۍ لروبـر -په چین،
نـږدې ختیـځ ،سـویيل امریـکا او مرکـزي امریـکا کـې
خلـک اړ شـول چـې کرنیـز محصـوالت کـورين یـا اهلي
کـړي ».د نومـوړي پـه بـاور د کنـګل د عصر پـر مهـال د

محصوالتـو کـرل تر ډېـره ناممکـن وو .خو نوی تـود اقلیم
د کاربـن ډی اکسـایډ لـه لـوړې کچـې رسه د بوټـو ودې
تـه خـورا مسـاعد و.
پـه دې توګـه پخليـکار انسـان پـه کروندګـر انسـان بـدل
شـو .دغـه سـتوغ او سـتومانوونکي کار د انسـاين انـرژۍ
سترې پانګونـې تـه اړتیـا درلـوده .خـو بدل کې یـې زموږ
اجـدادو د خوراکتوکـو پراخـې او بـاور وړ رسچینـې الس
تـه راوړې.
یـو شـیبه پـه دې اړه فکر وکـړئ چـې د محصوالتو د ودې
او پالنـې لپـاره څه څـه کارونه کـول غواړي.
کرونـدې د ملریـزې بریښـنا د تختـو پـه څېـر چـاره تررسه
کـوي ،خـو د بریښـنا د تولیـد پـر ځـای د ملـر وړانګـې د
هضـم وړ کیمیـاوي انـرژۍ پـه ټولګـو بدلوي.
تـر ټولـو پورتـه د غلـو دانو محصـوالت موجـود و  -د غنمو،
جـوارو او وریجـو پـه څېـر کورنـۍ غلـې چـې د زیرمولو وړ
انـرژۍ په توګـه یې عمـل کاوه.
کولـی شـئ هغـه زېرمـه او د ژمـي پـه سـړو میاشـتو کـې
وکاروئ .لـه نـورو توکـو رسه د بدلولو لپاره یـې بازار ته هم
وړانـدې کولـی شـئ .دا راز د راتلونکـي فصل د کـر لپاره
هـم تـرې ګټـه اخیسـتی شـئ .د څارویـو د څربولـو لپاره
هـم کارېـدای يش ،چې انرژي په غوښـه ،لبنیاتـو او وچو
پـوډرو بدلولی يش.
لرغونپوهـه ملینـډا زېدېـر چـې پـه سمېتسـونیان
انسـټیټیوټ کـې د څارویـو د پالنـې د ودې برخـه کـې
څېړنـې کـوي وايـي« :د پېړیـو پـه تېریـدو رسه د نـړۍ
مختلفـو سـیمو کـې اهيل شـوي څـاروي او بوټـي په ګډه
د کرنـې لپاره پـه کارېدونکـې ټولګه واوښـتل .محصوالت
څارویـو تـه خـواړه برابـروي .څـاروي پـه کرونـدو کـې کار
کـوي .رسه یـې محصـوالت تغذیـه کـوي».
ډاکتره زېدېـر زیاتـوي دې د یـوې ټولګـې پـه توګـه پـه
ګـډه د غذايـي رسچینـو پراخـې او بـاور وړ رسچینـې
برابـرې کـړې.
ډېـر خوراکتوکـي معنا ډېر انسـانان  -چـې دوی بیا کولی
شـول نـورو سـیمو تـه وغځېـږي ،نـوې ټکنالوجـۍ رامنـځ
تـه او پـه دې توګـه ال ډېـر خوراکتوکـي تولیـد کړي.
دا د فضیلـت او لوړتابـه یـوه بلـه کـړۍ وه ،خـو دا ځـل د
کرنـې لـه الرې د ملریزې انرژۍ په وسـیله پیاوړې شـوې
وه.
پـه دې توګـه رامنځتـه شـوې اضـايف انـرژي پـه دې معنا
وه چـې مـوږ ګـڼ شـمیر وګړي سـاتلی او مړولی شـو او پر
دې رسبېـره هـر څـوک دې تـه هـم اړ نه دي چـې خامخا
دې کرونـده کـې کار وکړي.
خلکـو د وسـایلو او کورونـو پـه جوړولو او دا راز د اوسـپنې
ویلي کولـو کـې تخصـص ترالسـه کـړ .د خلکـو ترمنـځ
اړیکـو کـې د اسـايس بدلونونـو لـه الرې مدنیـت د ودې
پـه حـال کـې و.
ښـکاري ټولنـو کـې د رسچینـو د برابـر او عادالنـه ویـش
لیوالتیـا لیـدل کیـږي .خو پـه کروندګره ټولنه کـې بیا له
دې رسه پـه توپیـر د نابرابـرۍ نښـې ښـکاري.
چـا چـې پـه کرونده کې ډېـر وخـت کار کاوه طبعآ دې ته
لیـوال و چـې خپلـې غلې دانـې احتکار کـړي او ترڅنګ
یې داسـې کسـان هم ول چې د خپلو فلزي وسـلو په زور
یـې لـه دغـو زېرمو د مالیې پـه ډول خپله برخه اخیسـته.
پـه حقیقـت کـې د اکرثیـت خلکـو د ژونـد معیـار د پراخو
کرنیـزو محصوالتـو لـه نعمت رسه رسه سـلګونه کاله د پام
وړ وده ونـه کړه.
د هامپشـېر د لرغونپوهنـې پـه بټسر کـې لرغونپوهـه
کالېـر والټـن وايـي« :د ښـکاریانو ټولنـې لومړنـۍ مرفـه
ټولنـې وې .دوی اوونـۍ کـې نـږدې  ۲۰سـاعته پـر هغـه
څـه چـې تاسـې یـې مناسـب کار بللـی شـئ ،تېـرول».
خـو د هغـې پـه بـاور لـه دی رسه پـه توپیـر بیـا د ډبرپېـر
 د ډبـرو عصر -د اوسـپنې د پېـر ،رومـي او ساکسـونکروندګـرو د دې دوه برابـره زحمـت ګالـه.
یـوازې پاچاهانـو او ارشافـو داسـې ارام او هوسـا ژوند دود
درلـوده چـې زموږ اکرثیـت خلک تـرې اوس خوند اخيل.
دې ژونـد تـه د رسـېدو لپـاره انـرژۍ کـې یوه ستر بدلون
تـه اړتیـا وه او فسـیيل سـونتوکو تـه الرسيس دغـه بدلـون
راوست.
 ۸۱مـه پېـړۍ کـې زمـوږ ډېـرې ګـڼ میشـتې ټولنـې لـه
ملـر وړانګـو د برابریدونکـې انرژۍ له محدودیـت راووتې.

مالتـويس محاسـبه رابرسـیره شـوه .د دغـو ټولـو ګېـډو
د مړولـو لپـاره څرنګـه پـه چټکـۍ کايف انـدازه خـواړه
برابرولـی شـو؟
یـا څنګـه د کورونـو او بېړیـو د جوړولـو لپـاره لرګـي او د
خپلـو اوسـپنیزو توکـو ویلي کولـو لپـاره سـکاره چمتـو
کولـی شـو؟
پـه دې توګـه مـو تـورو ډبـرو تـه مخه کـړه چې لـه ځمکې
مـو راکېندلـی او پـه هره اندازه سـوځولی شـوې.
د ډبـرو سـکاره ملـري انرژي لري چـې د میلیونونـو کلونو
پـه اوږدو کـې یـې د فسـیيل ځنګلونـو پـه وسـیله ټولـه
کـړې ده.
شـلمه پېـړۍ کـې پـه دغـو تـورو ډبـرو پسـې د ال بډایـه
فوټوسـنټېټک انـرژۍ ،یعنـې د تیلـو او طبعـي ګازو
ځمکنـۍ زېرمـې ومونـدل شـوې او دې نوې انـرژۍ د هر
ډول نويـو فعالیتونـو زمینـه برابـره کـړه.
فسـیيل سـونتوکي نـه یـوازې پـراخ وو ،بلکـې انسـان تـه
یـې د ځـواک نوې رسچینې ور وبښـلې او مـوږ یې څارویو
پـورې له اتـکا خپلـواک کړو.
لومـړی بخـاري ماشـینونه جـوړ شـول چـې د ډبرو سـکرو
تودوخـه یـې پـه حرکـت بدلوله .ورپسـې له داخيل سـون
پـه حرکـت راتلونکـي ماشـینونه او بیـا د جیـټ انجنونه.
پـه کمبرج پوهنتـون کـې چاپیریـايل تاریخپـوه پـاول
وارډ وايـي« :یـو اس تاسـې تـه یـوازې یـو اس پـاور ځواک
درکولـی يش .اوس مـوږ داسـې صنعتـي ماشـینونه لـرو،
چـې کولـی يش لسـګونه زره اس پاوره ځـواک درکړي .او
یـو سـاتورن وي توغنـدی په خپله محـدوده کې د ځمکې
لـه سـطحې ستاسـې د لېږدولـو لپـاره  ۱۶۰میلیـون اس
پاوره».
فسـیيل سـونتوکي زمـوږ ستاسـې د موټـرو لـه ګرځولـو
ورهاخـوا ډېـر نـور کارونـه هـم کـوي.
د مثـال پـه ډول د نړۍ د طبیعي ګازو  ۵سـلنه د امونیمو
رسې د جوړولـو لپـاره کارول کېـږي ،چـې لـه هغـې پرتـه
بـه د نـړۍ نیـم وګړي لـه ولـوږې رسه مخامخ يش.
د نـړۍ  ۱۳سـلنه د ډبـرو سـکرو تولیـدات پـر پـوالدو د
اوسـپنې پـه اړولـو لګـول کېـږي.
اټـکل دا دی چـې د نـړۍ  ۸سـلنه کاربـن ډای اکسـایډ
لـه کانکریټو خپرېږي .د فسـیيل سـونتوکو سـوځولو زموږ
د ژوندانـه پـر معیـار نـه باورېدونکـی اغیز شـندلی دی.
لـه صنعتـي انقلاب راهیسـې مـو د ونـې او روغتیـا لـه
اړخـه وده کـړې ده .د ژونـد اوسـط مو د پـام وړ اوږد او په
اوسـنۍ پرمختللـې نـړۍ کـې چـې اوس اوسـو لـه  ۳۰تر
 ۴۰برابـره ښـه شـوی دی.
د کانـاډا لـه مانیتوبـا پوهنتـون زمـوږ پـر ټولنـو د نـرژۍ د
اغېـز نومیالـی متخصـص واکالو سـمیل وايـي دا ټـول د
فسـیيل سـونتوکو پایلـه کـې د انـرژۍ برخه کـې د رامنځ
ته شـوي انقلاب برکـت دی.
هغـه زیاتـوي« :لـه فسـیيل سـونتوکو پرته ،چټـک جمعي
ترانسـپورت ،الوتنـې ،د خوراکتوکـو اضـايف تولیـد ،پـه
چیـن کـې د تلیفونونـو جوړېـدل او پـه یـوه ستره بېـړۍ
کـې چـې شـل زره کانتیرنونه وړي -سـاوتهامټن ته د هغو
رالېـږدول ،دا یـو هـم ممکـن نـه وو».
د سـمیل پـه باور موږ د فسـیيل سـونتوکو ټولنـه کې ژوند
کوو.
کـه دغـو سـونتوکو لـه یـوې خـوا لـه مـوږ ډېـر لـه کرنیزې
سـتومانۍ را ایسـتيل ،د ژونـد معیـار یـې را لـوړ کـړی او
نړیـوال اقتصـاد یـې غوړولـی دی ،خـو د هغـو لـه کارېدو
د نـړۍ اقلیـم تـه اوښـتو ویجاړونکـو زیانونـو اوس زمـوږ د
ټولنـې د ملنځـه تللـو ګـواښ رامنـځ تـه کـړی دی.
پـه هامغـه ډول چـې مـوږ دوه پېـړۍ وړانـدې د کرنـې
وروسـتیو پولـو ته رسـېديل وو ،اوس د نـړۍ تودوخې راته
د ډبـرو سـکرو ،تیلـو او ګازو د کارېـدو لپـاره پولـې ټاکلې
دي .دې کار بشري ټولنـه تـر دې دمـه لـه ټولـو سترې
ننګونـې رسه مخامـخ کړې ده او هغه د اتـه میلیارده وګړو
د اړتیـا وړ انـرژۍ د موندلـو او برابرولـو لپـاره پـه ورځنـۍ
ملري انـرژۍ اتـکا ده.
زه ډاډمـن یـم چـې دا کار شـونی دی .خـو کـه غـواړئ
پـوه شـئ څنګـه ،نـو پـه راډیـو زمـا د نـوې خپرونـې لـړۍ
تعقیـب کـړئ.
جسټن راولېټ او لورنس نایټ /يبيبيس
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کتابنامه

معرفی کتاب «روزگار سخت»
اثر ماریو بارگاس یوسا

ماریــو بــارگاس یوســا ،آخریــن بازمانــده از نویســندگان مشــهور بــه
«جریــان شــکوفایی» ،بــه اعتقــاد برخــی منتقــدان ،از ســال ۲۰۰۲بــه ایــن
ســو یعنــی پــس از انتشــار رمــان «ســور بــز» در رساشــیب عمــر نویســندگی
قــرار گرفتــه بــود ،امــا بــا رمــان «روزگار ســخت» بــار دیگــر بــه دوران اوج
بازگشــته اســت ،چنــان قدرمتنــد کــه یــادآور ایــن مثــل اســت کــه دود هنــوز
هــم از کنــده بلنــد میشــود« .روزگار ســخت» آخریــن رمــان ماریــو بــارگاس
یوســا ،نویســندۀ شــهیر پرویــی ،اســت کــه در اکتوبــر  ۲۰۱۹بــه زبــان
اســپانیایی منتــر شــده اســت و تــا زمــان ترجمــۀ ایــن اثــر بــه زبــان فارســی
هنــوز حتــی بــه انگلیســی برگردانــده نشــده و ترجمــۀ مــن کتــاب بــه زبــان
فارســی از روی مــن اســپانیایی انجــام شــده اســت .داســتان بــه مداخلــۀ
ایــاالت متحــدۀ امریــکا در گوامتــاال و مشــکالت رس را دولــت مردمــی خاکوبــو
آربنز در سالهای نیمهی قرن بیستم میپردازد.
یوســا اعتقــاد دارد امریــکای التیــن در یــک لحظــه خــودش را بــه «بــه بــاد فنــا»
داده اســت .او میگویــد ســالهای ســال بــه دنبــال آن لحظــه میگشــته و
آن را در ماجــرای کودتــای گوامتــاال پیــدا کــرده اســت .وقتــی خاکــو آربنــز
کــه محبوبیــت زیــادی دارد بــا مداخلــۀ ســی.آی.ای و البتــه کمپنــی یونایتــد
فرویــت بــه زانــو درمیآیــد ،یوســا اعتقــاد دارد اگــر دولــت آربنــز ادامــه پیــدا
میکــرد ،کاســرو و کوبــا بــه ســمت رادیکالیــزم منیرفــت و ونزویــا ،چیلــی،
کلمبیــا و بقیــه کشــورهای امریــکای التیــن رسنوشــت بســیار بهــری پیــدا
میکردنــد ،امــا مــدل روایــت یوســا بــه ایــن ســادگیها نیســت .چندیــن
و چنــد بــار قبــل از کودتــا و بعــد از آن را مــرور میکنــد ،پــرده از روابــط
خصوصــی آدمهــا برم ـیدارد ،مینویســد ،پــاک میکنــد ،احتــال میدهــد،
تخیــل میکنــد و در آخــر روایتهایــی از آدمهــای تأثیرگــذار جریانــات کودتــا
بــه دســت میدهــد کــه حیرتانگیزنــد.
ایــن رمــان نیــز ماننــد ســایر آثــار «بــارگاس یوســا» ،روایتــی جــذاب و
خوشســاخت دارد ،امــا پیچیدگــیِ ســاختاری کــه در رمانهایــی همچــون
«خانــۀ ســبز» و یــا «گفتگــو در کاتــدرال» بــه کار گرفتــه شــده ،در آن بــه چشــم
منیخــورد .رمــان «روزگار ســخت» ،روایتــی کامــا خطــی دارد و فصلهــای
مختلــف آن ،خــط داســتانیِ اصلــی را بــدون انحــراف و پیچیدگــی روایــی پــی
میگیــرد .از ایــن منظــر ،ایــن اثــر را میتــوان کتابــی ســاده و رسراســت از
نظــر زبانشــناختی و همینطــور ســبک نــگارش در نظــر گرفــت.
کتــاب «روزگار ســخت» تــاش میکنــد تــا نشــان دهــد دولتهــای «خــوان
خــوزه آرِوالــو» و «خاکوبــو آربِنــز» پــس از او ،در واقــع نــه کمونیســت ،بــل
کامــا دموکراتیــک بودنــد :آنهــا تــاش کردنــد تــا گوامتــاال را مدرنیــزه کننــد
و نهادهــای دموکراتیــک قدرمتنــد را ،ماننــد آنچــه در ایــاالت متحــده وجــود
دارد ،در کشورشــان بــه وجــود آورنــد و بــه تبــع آن ،ســطح رفــاه زندگــی مــردم
بومــی گوامتــاال را کــه نــه صاحــب زمینــی بودنــد و نــه بــه تحصیــل و خدمــات
درمانــی دسرتســی داشــتند ،باالتــر بربنــد.
«بــارگاس یوســا» از طریــق داســتان خــود نشــان میدهــد ایــاالت متحــده
چگونــه مرتکــب اشــتباهی بــزرگ شــد و از منافــع «کمپنــی یونایتــد فــروت» و
تعــداد اندکــی از زمیـنداران ،در مقابــل منافــع جمعیتــی عظیم از شــهروندان
کشــور گوامتــاال حامیــت کــرد.
دولــت امریــکا و برخــی از تاریخنــگاران همچنــان تــاش میکننــد تــا
کودتــای ســال ۱۹۵۴در گوامتــاال را یــک نــرد دیگــر در چارچــوب «جنــگ
رسد» بــه تصویــر بکشــند؛ نــردی کــه بــرای جلوگیــری از قــدرت گرفــن
اتحــاد جامهیــر شــوروی در قــارۀ امریــکا برپــا شــد .البتــه «ماریــو بــارگاس
یوســا» بــه خاطــر نگرشهــای محافظهکارانــه و همچنیــن ضدیــت
خــود بــا «سوســیالیزم» و کمونیــزمِ بیناملللــی شــناخته میشــود و در
مصاحبههایــش از دولتهــای کوبــا ،ونزویــا ،نیکاراگــوا ،بولیــا و مکســیکو
انتقــاد کــرده اســت .او ،امــا در ایــن اثــر بیــان میکنــد کــه دولــت ایــاالت
متحــده بــا کمــک بــه برکنــاری دولــت «خاکوبــو آربنــز» ،بــه اصــول دموکراتیک
و ماهیــت ســاختار حکومتــیِ خــودش خیانــت کــرده اســت .از منظــری
دیگــر ،میتــوان گفــت رمــان «روزگار ســخت» بــه مفهــوم سوءاســتفادۀ مــردان
از زنــان میپــردازد .شــخصیتهای مــرد در ایــن کتــاب ،اغلــب افــرادی
ســالخورده و قدرمتنــد هســتند کــه ابتــدا از دخــری کــم ســن و ســال ،ســپس
از دخــری نوجــوان کــه در رشایطــی پرخطــر قــرار گرفتــه ،و در نهایــت از زنــی
کــه مجبــور اســت بــه مــردی قدرمتنــد اعتــاد داشــته باشــد ،سوءاســتفاده
میکننــد .در حقیقــت میتــوان گفــت «ماریــو بــارگاس یوســا» در ایــن
کتــاب ،بیــن دو موضــوع بــه ظاهــر ناهمگــون در گــذار اســت :ماهیــت هجــومِ
پشــتیبانی شــده توســط دولــت ایــاالت متحــده و ســازمان  CIAبــه گوامتــاال،
و مفهــوم خشــونت علیــه زنــان .عــاوه بــر ایــن ،او بــه واســطۀ خلــق تصویــری
از واقعیتهــای گوامتــاال در اواســط قــرن بیســتم ،بــه شــکل حاشــیهیی
بــه رشایــط جمهــوری دومینیکــن و دیکتاتــور آن یعنــی «رافایــل لیونیــداس
تروخیلــو» نیــز میپــردازد؛ رشایطــی کــه «بــارگاس یوســا» بــه خوبــی بــا آن
آشناســت و قبــل از ایــن ،آن را بــه شــکلی هرنمندانــه در کتــاب «ســور بــز»
(انتشــار یافتــه در ســال  )۲۰۰۰بــه تصویــر کشــیده بــود.
میتــوان گفــت مــردان قدرمتنــد ،روانشناســی قــدرت و شــخصیت
دیکتاتورهایــی ماننــد «رافایــل لیونیــداس تروخیلــو» و «کارلــوس کاســتیا
آرمــاس» ،از دیگــر مضامیــن کتــاب «روزگار ســخت» بــه حســاب میآیــد.
«بــارگاس یوســا» بــه کاوش در ویژگیهــای شــخصیتیِ ایــن گونــه از افــراد
و چگونگــی رابطــۀ زیردســتان آنهــا میپــردازد .در همیــن حیــن ،بــا
شــخصیتی ماننــد «آبِــس گارســیا» رو بــه رو میشــویم :مــردی کــه از یــک
گزارشــگر ســاده و خــرده پــا ،بــه اسرتاتژیســت اصلــیِ «رافایــل لیونیــداس
تروخیلــو» در مــورد موضوعــات مربــوط بــه امنیــت ملــی تبدیــل میشــود و بــه
واســطۀ ایجــاد سیســتمی از تــرس و شــکنجه ،ایــن امــکان را بــرای «تروخیلــو»
فراهــم میکنــد کــه بــر متــام جنبههــای سیاســی در جمهــوری دومینیکــن
کنــرل کامــل داشــته باشــد.
بخشهایی از کتاب
«یکبــار مجبــور شــدم مــردی را بــا شــکنجه بــه گــپ بیــاورم .وســط شــکنجه،
دفعتــا هــوس کــردم بزنــم زیــر آواز و شــعرهای آمــادو نــراو را کــه مــادرم
خیلــی دوســت داشــت فریــاد زدم .بــه ایــن کارهــا عــادت نــدارم ،منظــورم
آوازخوانــی و شــعرخوانی اســت .هرگــز برایــم پیــش منیآیــد جــز مواقعــی
کــه مجبــور میشــوم کســی را شــکنجه کنــم تــا رس گــپ بیایــد .منیدانــم
از کــی شــیفتۀ ایــن کتــاب شــکنجههای چینــی شــدم .بارهــا و بارهــا
خواندمــش ،خوابــش را دیــدم ،تــا جایــی کــه تصاویــرش را بــه وضــوح بــه یــاد
دارم .میتوانســتم تکرارشــان کنــم .بــرای همیــن ،مطمینــم اگــر نســخهیی از
کتــاب شــکنجههای چینــی را داشــتی ،هیــچ کــدام از آن قهرمانهــا گنــگ
منیماندنــد »....
«رییــس جمهــوری کــه بــاور داشــت بــا ترویــج دموکراســی و رسمایــهداری
امریکایــی در کشــورش میتوانــد گوامتــاال را بــه مدلــی بــرای پیرشفــت دیگــر
کشــورهای امریــکای التیــن تبدیــل کنــد ،امــا مســیر تحقــق رؤیــای او بــه
شــکلی دیگــر پیــش رفــت و ایــاالت متحــده نقشــۀ دیگــری چیــد»....
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اسداهلل پژمان؛ کارشناس حقوق بشر

از هـر دلربایـی و پیـچ و خـم اندامـش بیچارگی
میریـزد و ناگزیـری او را بـه سـوی مـردان درنـد ٔه
میکشـاند کـه هـر کـدام آنهـا بـا نگاههـای
حریصانهیشان ،ذره ذره وجودش را میبلعند.
سـاره (نـام مسـتعار) بـا موهـای افشـان و چهـره
جـذاب کـه ۲۵سـال دارد ،در بیشترین محافـل
شبنشـینی و عیاشـی مـردان ،بـا لباسـی نیمـه
برهنـه و ا ٓرایـش غلیـظ بـا رشنـگ رشنـگ زنگهـا
در پاهایـش در ریتـم سـازهای قطغـن چنـان بـا
حـرکات مـوزون میچرخـد ومیرقصد که بیشترین

کـرد .مـن کـه راه برگشـتی بـرای خـود منیدیـدم،
مدتـی را در خیابانهـا سـپری کـردم ،تـا بالخـره بـا
معرفـی شـدن مـردی در مـزار ،بـه این گروه پیوسـتم
و بـه مـرور زمـان بـه رقاصـه ماهـری مبـدل شـدم».
سـاره دربـاره اینکـه پولهایـش را چگونـه بـه مرصف
میرسـاند میگویـد:
«از اینکـه در هر محفل چقدر پول بهدسـت میا ٓورم،
اصلا برایـم مهم نیسـت ،همین که برایـم مرصوفیت
و رسپناهی پیدا شـده و رس رسک مناندهام ،غنیمت
اسـت ،مـن دیگـر نـه پـروای ا ٓینـدهام را دارم و نـه

قـول خـودش چندیـن بـار در ایـن محافـل اشتراک
داشـته ،میگویـد« :محافـل رقصانـدن دختران و یا
پسران زنانهپـوش ،بیشتر در والیـت شمال (مـزار
رشیـف ،جوزجـان ،کنـدز و تخـار) رواج دارد؛ امـا در
ایـن اواخـر در بعضـی نقـاط کابـل هـم پنهانـی ایـن
محافـل برگـزار شـده و حتا افرسان پولیـس هم برای
وقتگذرانیشـان ،بـا داشتن اسـلحه و لبـاس غیـر
نظامـی اشتراک کـرده بـه گونـه آنهـا را حامیـت
میکننـد».
فـواد فیـاض یکـی از افسران نظامـی ،راجـع بـه

متاشـاچیان ،محـو و مبهوتـش میماننـد.
او در میـان گروهـی از دختران کـه میرقصنـد،
متاشـاچی بیشتر داشـته و اجوره بیشتری دریافت
میکنـد.
سـاره میگویـد« :مـردان کـه در برگـزاری چنیـن
محافـل عـادت دارنـد ،مـرا میشناسـند و اکرثیـت
آنهـا ا ٓرزو دارنـد کـه بـه نحـوی در محفلشـان
حضـور داشـته باشـم».
او کـه بیشترین پـول را از «مـردان کاکـه» دریافـت
میکنـد ،دربـار ٔه مخفیگاههـای ایـن چنین محافل
میگوید« :ما در محافل رسـمی منیرقصیم ،بیشتر
در محافلـی اشتراک میکنیـم کـه در تهکویهـا یـا
مهامنخانههـای دور از شـهر ،مخفیانـه برگزار شـده
و امنیـت جانـی مـا توسـط تفنـگداران ایـن چنیـن
محافـل تضمین میشـود».

ی مـن و دخرتان شـبیه
پـروای زندگـی را؛ زیـرا زندگـ 
من ،چنان در بدبختی عمیقی سـوق داده شـده که
هیـچ راه خوشـبختی بـرای مـا باقی منانده اسـت».
سـاره میگویـد :در بیـن گـروه مـا دخرتانـی هـم
هسـتند کـه فقـر و تنگدسـتی آنهـا را مجبـور بـه
ایـن کار کـرده و آنهـا فقـط بـرای بهدسـت ا ٓوردن

ایـن موضـوع ایـن گونـه نظـر دارد« :عمـل رقصاندن
دختران و یـا پسران زنانهپـوش کـه از نظـر قانونـی
جرمـی سـنگینی پنداشـته میشـود ،در ایـن اواخـر
بـا پیگیـری تیمهـای تحقیقاتی ،چندین گـروه این
جنایـتکاران دسـتگیر شـده و همیشـه پیگیری در
ایـن ارتبـاط جریـان دارد».
او دربـار ٔه اینکـه افسران پولیـس در چنیـن محافـل
اشتراک میکننـد یـا نـه ،نظـر نداشـته؛ امـا ایـن
چنیـن محافـل را از نظـر فرهنـگ افغانـی یـک عمل
ناپسـند دانسـته میافزایـد« :اگـر یک افسر پولیس
افغـان و مسـلامن باشـد ،برعلاوه اینکـه در چنیـن
محافـل اشتراک منیکنـد ،بـل بـرای جلوگیـری
ایـن چنیـن اعاملـی کـه مسـوولیت آنهاسـت،
اقـدام جـدی کـرده ،ایـن افـراد را بـه پنجـه قانـون
میسـپارد».
داوود دربـاره اینکـه چـرا در ایـن محافـل اشتراک
کـرده اسـت ،میگویـد:
«شـاید دلیـل اشتراکم در ایـن محافـل ،جوانـی و
نادانـی بـوده؛ امـا در حقیقـت این محافل به شـدت
اذیتکنند هانـد».
بـه گفتـه داوود ،مردانـی کـه بـرای ارضـاء شـهوت و
رسگـرم شدنشـان بـا کشـیدن چـرس و نوشـیدن
مشروب ،دختران را در پیـش خـود میرقصاننـد،
ایـن عمـل زشتشـان یـک سوءاسـتفاده عاطفـی
بـوده کـه بعـدا آنهـا بـه عـذاب وجـدان سـنگینی
مبتلا میشـوند».
مولـوی غلام رسور شـفایی یکـی از ملا امامـان
مسـاجد کابـل در ارتبـاط بـه ایـن محافـل میگوید:
«رقصانـدن دختران و نیـز پسران زنانهپـوش در
محافـل شبنشـینی و عیاشـی ،از نـگاه اسلام
و فرهنـگ افغـاين مـا یـک عمـل مبتـذل بـوده
و دولـت مکلـف اسـت کـه جلـو چنیـن اعمال
سوءاسـتفادهگرانه را بگیـرد ،وگرنـه چنیـن اعاملـی
از یـک طـرف باعـث انحـراف جامعـه و بیراهـی
جوانـان شـده و از طـرف دیگـر پهنـه بدبختـی زنـان
را گسترده میسـازد.
***

سـاره در بـدل رقصیدنـش در یـک شـب ،بـر علاوه
اینکـه از صاحـب محفـل ده الی پانزده هـزار افغانی
دریافـت میکنـد ،از متاشـاچیانی کـه بـر رس و
گردنـش پـول میریزنـد ،پـول گزافتـری بهدسـت
مـیا ٓورد.
او دربـاره اینکـه چـرا و چگونه به این عمـل رو ا ٓورده،
میگویـد« :تـا یـک دختر بـه مشـکل بزرگـی دچـار
نباشـد ،ایـن کار را انجـام منیدهـد ،دخرتانـی کـه
بـه ایـن کار روا ٓوردهانـد ،بـه نحـوی مجبـور بـه ایـن
کار شـده ،اکرثیـت یـا معتادهسـتند و یـا هـم بـا
مشـکالت خانوادگـی و اقتصـادی دسـت و پنجه نرم
میکننـد».
او در ادامـه ایـن سـخنان ،از مشـکالت خـودش
میگویـد« :بـا وسوسـه پسری کـه دعـوای دوسـت
داشـتنم را داشـت بـا ربـودن پـول پـدرم از خانـه،
پـا بـه فـرار گذاشـته ،بـا او بـه مزاررشیـف رفتـم .تـا
وقتـی پـول متـام نشـده بـود ،بـه نحـوی در کنارهـم
زندگـی کردیـم؛ امـا بـه محـض متـام شـدن پـول،
پسر کـه در نبود من بـه قول خـودش ا ٓب از گلویش
پاییـن منیرفـت ،مرا بـا توهین و تحقیـر در نیمه راه
بدبختـی رهـا کـرده ،بـا مشـت و لگد از خـودش دور
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او که بیشترین پول را از
«مردان کاکه» دریافت میکند،
درباره مخفیگاههای این چنین
محافل میگوید« :ما در محافل
رسمی نمیرقصیم ،بیشتر در
محافلی اشتراک میکنیم که در
تهکویها یا مهمانخانههای دور از
شهر ،مخفیانه برگزار شده و امنیت
جانی ما توسط تفنگداران این
چنین محافل تضمین میشود».
پـول میرقصنـد و فیصـدی کارشـان را دریافـت
میکننـد».
متاشـاچیان ایـن گونـه محافـل را کـه بیشتر مردان
متاهـل تشـکیل میدهـد ،گاهـی اوقـات بـا ا ٓنکـه
امنیـت آنهـا بـه واسـطه تفنـگداران تامیـن شـده
اسـت ،ایـن دختران در هنـگام رقصیدن ،مـورد ا ٓزار
و اذیـت قـرار گرفتـه و مـردان هـوسران بـه بهانـه
انداختن پـول ،قسـمتهایی از بدنشـان را ملـس
میکننـد.
سـاره میگویـد :حتـی در پایـان ایـن چنیـن محافل
کـه نیمهجـان در یـک گوشـه افتـاده و توانـی بـرای
مـا باقـی منیمانـد ،بـا پیشـنهاد دادن پـول زیـاد،
توسـط زورمنـدان ،مجبـور به رابطه جنسـی بـا آنها
نیـز میشـویم».
داوود ۳۵سـاله ،یکـی از باشـندگان کابـل کـه بـه

قسمت نهم
بنـد سـوم؛ پناهندگـی در عصر رنسـانس( :از قـرن 16میلادی
الـی تشـکیل جامعـه ملـل) در آغـاز عصر رنسـانس کـه بـه قـرن
شـانزدهم میلادی برم یگـردد ،بـا بـه وجـود آمـدن انقالبهـای
فکـری ،پای ههـای حاکمیـت مطلـق ادیـان بـه لـرزه در آمـد و
کلیسـاها و اربابـان دیـن نقـش اصلـی خـود را از دسـت دادنـد.
در نتیجـه دولـت مفهـوم تازهتـر پیـدا منـود .در ایـن عصر دیگـر
اماکـن مقـدس بـه عنـوان پناهـگاه پاسـخدهنده موجـی از
مهاجرتهـا نبـود و چنـدان مـورد توجـه نیـز قـرار نداشـت .در
ایـن جـا دول تهـا بودند کـه در زمینـه پناهندگی و پنـاه دادن به
گروههـا و افـرادی کـه مـورد تهدیـد بودنـد تصمیـم م یگرفتنـد.
از آنجاکـه در قرنهـای هفدهـم و هجدهـم ،بشر قادر بـه اخرتاع
اسـلح ههای جنگـی مـدرن گردیدنـد کـه قـدرت تخری بکننـده
قویتـر داشـت ،در قـرن نوزدهـم تکنی کهـای جنـگ کاملا
تغییـر منـود و به جای اسـب و نیزه ،از اسـلح ههای گرم اسـتفاده
م یگردیـد .در نتیجـه ،باعـث آوارگی و مهاجرت ب یشمار جوامع
گردید.
جن گهـای گسترده قومـی ،مذهبـی و سیاسـی ،بحـث
پناهجویـی و پناهندگـی را جدیتـر منـود .در قـرن هفدهـم
بیـش از دوصدهـزار پیـرو مذهـب پروتسـتان از فرانسـه بـه سـایر
کشـورهای اروپایـی و امریکایـی آواره شـدند.
انقلاب کبیـر فرانسـه و مهاجرشـدن هزاران انسـان بـرای گریز از
خطـر بحـث پناهندگـی را بیشتر وسـعت بخشـید .جن گهـای
متعـدد دیگـری کـه در قرنهـای هفدهـم و هجـدم میـان جامعه
بشری شـکل گرفـت مهاجـرت و آوارگـی فـراوان درپی داشـت.
بـا این حال هر کشـور سیاسـتهای خـود را در قبـال پناهندگی
اعمال م یمنـود کـه از رویه واحد پیـروی من یکردند ،امـا آواراگان
از جنـگ بـرای پنـاه جستن شـامل قلمـرو کشـورهای دیگـر
م یشـدند کـه مـورد توجـه بودند.
بنـد چهـارم؛ پناهندگـی در دوره جامعـه ملـل :جامعـه ملـل در
سـال  1920میالدی تشـکیل شـد .هدف از تشـکیل جامعهملل
تلاش بـرای صلـح و هامهنگـی میـان دول تهـا بـود .در آن زمان
برخـی اسـناد و قوانیـن بی ناملللـی شـکل گرفـت.
تأسـیس جامعـه ملـل ،مبانـی واگـذاری مسـوولیت پناهجویـان و
آوارگان بـه جامعـه بی ناملللـی را بیـش از پیـش مطـرح سـاخت.
تأمیـن امنیـت اولیـه پناهجویـان و سـپس یافتن راهحلـی بـرای
مشـکل پناهندگـی از همیـن دوران آغـاز م یشـود.
«فریتیـوف نانسـن؛ دیپلمات نـاروژی در سـال ۱۹۲۱نخسـتین
کمیسر امـور آوارگان و پناهجویـان در جامعـ ه ملـل شـد .وی
مبانـی برنام هیی مشـخص بـرای حفاظت از پناهجویـان را تدوین
کـرد کـه بـرای نخسـتین بـار رسـیدگی بـه وضعیـت پناهندگـی
و پناهجویـان ،دسـتیازی بـه هامهنگ یهـای بی ناملللـی را
رضوری م یسـاخت».
پـس از تأسـیس جامعـه ملل در پایان جنگ جهانـی اول و توافق
دول تهـای حاکـم در اعطـای وظیفـه نظـارت بر نهـاد پناهندگی
بـه یـک مرجـع بی ناملللـی ،دول تهـا فرصـت یافتند تـا در قالب
انعقـاد معاهداتـی کـه بـا نظـارت جامعه ملـل منعقـد م یگردید
بـه تعریـف پناهنـدگان بپـردازد .ترتیبـات  12مـی  1926اولیـن
منونـه این اسـناد اسـت .از این دوران موضـوع پناهندگی از حوزه
رصف تصمی مگیـری کشـورهای جداگانـه خارج شـد.
بنـد پنجـم؛ پناهندگـی پـس از تشـکیل سـازمان ملـل متحـد:
بـا شـک لگیری حقـوق بی نامللـل معـارص ،موضـوع پناهندگـی،
مفهـوم تـازه پیـدا منـود و شـاخص ههای بـرای آن تعریـف گردیـد
کـه در گذشـته نبـود .پـس از تشـکیل سـازمان ملـل متحـد در
سـال ،1945حقـوق بی نامللـل معـارص شـکل گرفـت و اسـناد
مشـخص و اساسـی در حوزههـای مختلـف حقـوق ایجـاد شـد.
در ایـن میـان ،بحـث پناهندگـی از مسـایل مهـم و قابـل توجـه
برای سـازمان ملل متحد بوده اسـت .در سـال 1951کنوانسـیون
هم هجانبـه بـرای حامیـت از پناهنـدگان از سـوی سـازمان ملـل
متحـد تصویب شـد.
گفتار دوم؛ میکانیزم درخواست پناهندگی
هـدف از میکانیـزم درخواسـت پناهندگـی مجموعـه روشهـا و
فراینـدی اسـت کـه یـک پناهجـو بـر اسـاس کنوانسـیون حقـوق
پناهنـدگان و یـا عـرف بی ناملللـی بـرای تقاضـای پناهندگـی
اقـدام م یمنایـد .مطابـق کنوانسـیون حقـوق پناهنـدگان یـک
پناهجـو بایـد بـه دلیـل تـرس موجه از آزار ،کشـور متبـوع خویش
را تـرک منـوده باشـد.
ایـن پرسـش مطـرح م یشـود کـه آیـا در حاالتـی کـه پناهجـو
فرصـت تـرک کشـور متبـوع خویـش را نداشـته باشـد چـه
راهکارهایـی وجـود دارد؟ در هـر صـورت بـا تقسـی مبندی کـه
از پناهندگـی صـورت گرفتـه آن را بـه سیاسـی و غیـر سیاسـی
تفکیـک منـوده کـه در پناهندگـی سیاسـی تقاضـا از داخـل
کشـور شـامل محدودیـت و اسـتثناآت م یباشـد ،امـا امکانپذیر
اسـت .در ایـن مبحـث بـه روشهـای عملـی و نظـری درخواسـت
پناهندگـی پرداختـه خواهـد شـد.
منابع:
 وبسـایت حقوقـی پژوهشـگاه ،مفهـوم پناهندگـی در گـذرتاریـخ ،تاریـخ نشر ،1394 :برگرفتـه شـده .1397 :آدرس:
3320/www.legal.org
 -کیهانلو ،هامن ،ص2 .

خواندنیها

چگونهازخودمراقبتکنیم
و احساس گناه نکنیم
ایـن گفتههـای قدیمـی را به خاطر داریـد؟ «اول از خود مراقبت کن وگرنه
دیگـر چیـزی برای بخشـیدن بـه دیگـران نخواهی داشـت ».یا «مـا منیتوانیم
آنچـه را کـه نداریم ،به دیگـران بدهیم ».مراقبت از خود چیسـت؟ چرا این کار
بسیار دشوار است و چرا ما از انجام آن احساس گناه میکنیم؟
ایـن خانـه و رسای خـاص بـه همـه ما اعطا شـده تـا در میـان آن زندگی کنیم:
بـدن ،ذهـن و روح مـا .وظیفـه ماسـت کـه بـه خوبـی از آن مراقبت و بـا احرتام
زیـاد بـا آن رفتـار کنیـم .بـدن مـا حامـل اسـتعدادها و تواناییهـای خـاص
ماسـت کـه هر شـخص را منحصر بهفرد میسـازد .خودمراقبتی عبارت اسـت
از جسـتجو و پـرورش ارزشهـای داخلـی؛ یافتن کـودک درون و بخشـیدن
آرامـش ،اطمینـان خاطـر و افـکار و آرزوهـای محبتآمیـز و دوستداشـتنی به
او .ایـن مسـاله مربوط به مراقبـت از وجهه عاطفی درونی وجـود ما و یادگیری
خودشـفقتی است.
بـه کودکانـی کـه والدیـن خودشـیفته دارنـد و مطمینـا بـه بسـیاری دیگـر نیز
اغلـب گفتـه میشـود کـه در دوران کودکـی خودخـواه بودهانـد .ابـراز امیـال
و آرزوهـا بـرای کـودکان امـری طبیعـی اسـت و ایـن امـر والدیـن آنهـا را گاهی
مانـده میسـازد؛ بـا بـروز احسـاس گنـاه یـا مشـکل ،ناخواسـته این برچسـب
را بـه کـودک زده میشـود .ایـن حرکـت بـرای کـودک مخـرب اسـت؛ زیـرا مـا
خواسـتار ایـن هسـتیم کـه کـودکان را تشـویق کنیـم جـرات داشـته باشـند و
احساسـات خـود را بیـان کننـد .ایـن گونـه اسـت کـه آنها آگاهـی از «خـود» را
پـرورش میدهنـد.
بیـن خودپرسـتی ،خودشـیفتگی و خودمراقبتـی درونـی تفـاوت وجـود دارد.
خودمراقبتـی عبـارت اسـت از مراقبـت خـوب از احساسـات خـود بـه گونهیـی
که احساسـاتمان را به دیگران وابسـته نسـازیم ،بدرفتاری نکنیم یا در روابط
مشـکل ایجـاد نکنیـم .آگاهـی از احساسـات خـود و پذیرفتن آنهـا بهرتیـن و
صحیتریـن کاری اسـت کـه میتوانیـم انجـام دهیـم.
تـا کنـون چنـد بـار تعبیـر نادرسـتی دربـاره مراقبـت از خـود شـنیدهاید؟ ایـن
جملات را در نظـر بگیریـد« :مـن از خودم مراقبت میکنـم؛ من همین لحظه
یـک جـوره بـوت عالـی برای خـودم خریـدم؛ من به یک مسـافرت عالـی رفتم؛
مـن تـازه اولیـن موتـر سـایکلم را خریـداری کـردهام ».هیـچ یـک از ایـن کارها
اشـتباه نیسـت و بخشـی دیگر از مراقبت از خود اسـت .به عبارتی دیگر ،این
کارهـا نشـاندهنده در آغـوش گرفنت کودک درون شما و مراقبـت از آن طفل
کوچک اسـت .شما تنها کسـی هسـتید که میتوانید این کار را انجام دهید!
اگر در محیطی بزرگ شـدهاید که نیازهای عاطفی شما برآورده نشـده اسـت،
یـا عمدتـا شما از والدیـن خـود مراقبـت میکردیـد و نه آنهـا از شما ،احتامال
یـاد گرفتهایـد کـه هموابسـته( )codependenceباشـید و از دیگـران بـه بهای
کنـار گذاشتن نیازهـای خود مراقبت کنید .جای تعجب اسـت کـه چه تعداد
افـردی کـه والدیـن خودشـیفته داشـتهاند ،اکنـون در زمینههـای مراقبـت از
دیگـران و نرسـنگ فعالیـت میکننـد .خـدا را شـکر ،مـا بـه این کار شما نیاز
داریـم ،امـا یادگیـری مراقبـت از خـود ممکـن اسـت برای شما چیـزی جدید
باشـد و ایـن یـک فرآیند تربیت مجـدد خودتان اسـت.
مـن بـرای یادگیری مراقبت از خود ،از گودیگک اسـتفاده میکنم .نگهداری
از یـک گودی یا خرسـک ،پرسـیدن از او کـه چه چیزی نیـاز دارد ،گوش دادن
بـه افـکار و احساسـات درونـی او ،و در آخـر پیشـنهاد مراقبـت بسـیار مهـم
اسـت .وقتـی بـرای اولیـن بـار ایـن کار را یـاد گرفتـم ،روی یک چوکـی راحتی
مینشسـتم و احسـاس میکـردم که خود جوانترم در آغوشـم میپـرد و با من
صحبـت میکنـد .وقتـی او را بـرای اولین بار تصور کـردم ،عصبانی بـود .او به
وضـوح بـه من گفت که نیاز به عشـق و توجه بیشتری از سـوی مـن دارد .پرس
درون یـا دختر درون شما چـه چیـزی برای گفتن دارد؟ از کـودک درون خود
بپرسـید کـه بـه چـه چیـزی نیـاز دارد .هر روز بـه او گـوش دهید .به راسـتی او
بصیـرت شامسـت که با شما صحبت میکند .اجـازه دهید احساسـات مجاز
باشـند .وقتی اشـتباه میکنید ،با کودک درون خود صحبت و او را آرام کنید،
در حالـی کـه بـه او اطمینـان هـم میدهیـد .بـه کـودک درون خـود بگوییـد
مشـکلی نیسـت و بـه بهتر شـدن او کمـک خواهیـد کـرد .وقتـی او بـه شما
میگویـد گرسـنه ،مانـده ،آسـیبدیده ،غمگین ،یا تنهاسـت ...گـوش دهید،
مراقبـت کنیـد و کاری برای کمک به طفـل درون خود انجام دهید .هیچکس
منیتوانـد ایـن کار را بـرای شما انجـام دهـد .هامنطـور کـه خودمراقبتـی را
بهتر یـاد میگیریم ،بـه طور کلی افراد بهرتی میشـویم .وقتی با احساسـات
خودمـان در ارتبـاط هسـتیم ،میتوانیـم بـه طـور موثرتـری بـا دیگـران ارتباط
برقـرار کنیـم و بـه آنها نیز عشـق و همدلی نشـان دهیـم .اگر مخـازن عاطفی
خـود را بـا احترام به خود و مراقبتهای عاشـقانه پر کنیم ،چیزهای بیشتری
بـرای خانـواده ،دوسـتان و به طـور کلی جهـان داریم.
دوبـاره در مـورد تصمیمات و برنامههـای سـال جدیـد خـود فکـر کنیـد ...آیـا
در میـان آنهـا خودمراقبتـی جایـی دارد؟ اگر نیسـت ،هم اکنـون اضافه کنید.
بـه خـود یـک تحفـه عاشـقانه بدهیـد .کملطفی اسـت اگـر بگوییم ایـن روزها
مـا در یـک فرهنـگ استرسزا زندگـی میکنیـم .مشـکالت جـاری کـه همـه
جـا میبینیـم و احسـاس میکنیـم ،بینهایـت هسـتند .امـا آنچـه میتوانیـم
كنترول كنیـم در درون ماسـت :احساسـی كـه نسـبت بـه خـود داریـم و یـن
واقعیـت کـه چگونـه بـا خود رفتـار میكنیم .مـن به حامیـت از اطفـال اعتقاد
دارم و ایـن امـر بـا طفلـی کـه در درون خـودم اسـت ،رشوع میشـود.
اجـازه دادن بـه دیگـران بـرای واضـح سـاخنت حد و حدود شما یا جسـتجوی
اعتبـار بیرونـی کارایـی نـدارد .ایـن یـک چسـبزخم موقتـی اسـت کـه
منیچسـبد .ای.ای .کامینگـز گفتـه اسـت« :بـزرگ شـدن و تبدیـل شـدن
بـه آنچـه شما واقعـا هسـتید ،شـهامت میخواهـد ».پـرورش خـود بـه هـر راه
ممکن به شـکوفایی و رشـد شما کمک میکند تا مبدل به کسـی بشـوید که
میخواهیـد .همـه مـا اهداف خـود را دنبال کرده و مسـیرهای خاصـی را باید
طی کنیم .اسـتفاده از خودمراقبتی سـامل برای حفظ آرامش درونی تحفهیی
اسـت کـه ارزش دارد همیـن لحظـه آن را بـه خود اهدا کنید .به خودت عشـق
اهـدا کن.
پینوشت
*کارل مکبرایـد ،داکتر مشـاور در زمینـه ازدواج و مسـایل فامیلی ،نویسـنده
کتابهـای «آیـا مـن همیشـه بـه انـدازه کافـی خـوب خواهم بـود؟» و«تـداوی
دختران مادران خودشـیفته» اسـت.
نویسنده :پرفیسور *کارل مکبراید
منبع :سایکالوجی تودی /ترجمه :زهرا بهرهمندی
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اسرتس در محصالن را بشناسیم
ترجمه :زهرا بهرهمندی
منبع :بست کالجز /بخش دوم

علل اسرتس در دانشگاه
محصلان بـه شـیوههای مختلفـی بـه عوامـل
استرسزا پاسـخ میدهنـد و همـه آنهـا رشایـط
یکسـانی را استرسآور منیداننـد .بـا ایـن حـال،
بعضـی موقعیتهـا تقریبـا همیشـه استرسزا
هسـتند .عوامـل استرسزا بـرای محصلیـن اینهـا
هسـتند :
امور مالی
برخـی از محصلان هنـگام تحصیل در دانشـگاه کار
میکننـد تـا فیـس بـاال و هزینههـای سـکونت خـود
را تامیـن کننـد .بـا ایـن حـال ،بسـیاری از مشـاغل
نیمهوقـت فقـط معـاش اندکـی بـه نویادهـا پرداخت
میکننـد .اگـر از نظـر اقتصـادی مشـکل داریـد ،بـا
امـور مالـی محصلان صحبـت کنیـد تـا ببینیـد آیـا
رشایـط دریافـت کمک هزینـه و وام را داریـد یا خیر.
سطوح جدید استقالل فردی
علاوه بـر صنـوف ،امتحانـات و مالقـات بـا افـراد
جدیـد ،محصلان همچنیـن بایـد بـا بـزرگ شـدن
کنـار بیاینـد .محصلان خارج از کشـور ممکن اسـت
بـرای اولیـن بـار در زندگـی خـود دور از خانـه خـود
زندگـی کننـد که بـه راحتـی میتواند منبع استرس
مـداوم شـود.
زندگی در میان افراد بیگانه
محصالنـی کـه تـازه وارد دانشـگاه میشـوند اغلـب
احسـاس انـزوا میکننـد ،خصوصـا اگر در یک شـهر
یـا والیـت ناآشـنا بایـد تحصیـل کنند.
بعضـی از محصلان بـه طـور طبیعـی رشمگیـن
هسـتند و در یافتن دوسـتان جدیـد مشـکل دارنـد.
زندگی با هماتاقیها
ممکـن اسـت بسـیاری از محصلان عـادت بـه
تقسـیم اتـاق بـا شـخص دیگـری نداشـته باشـند،
خصوصـا اگـر هماتاقـی آنهـا فـردی باشـد کـه هیـچ
او را منیشناسـند .ایـن وضعیـت میتوانـد استرس
طبیعـی زندگـی در دانشـگاه را تشـدید کنـد.
کارهای خانگی و امتحانات
محصلان غالبـا تحـت تاثیـر افزایـش وظایـف مرتبط
بـا دروس دانشـگاهی قـرار میگیرنـد .ایـن مسـاله
میتوانـد محصلان را گیـج بسـازد و استرس و
اضطـراب تحصیلـی زیـادی ایجـاد کند .در بسـیاری
از دورههـای دانشـگاهی ،امتحانـات درصـد زیـادی
از منـره محصـل را تشـکیل میدهـد کـه میتوانـد
هفتههـای پایانـی سمستر را حتـی بیشتر از حـد
طبیعـی استرسزا کنـد.
آشـفتگی فامیلـی یـا از دسـت دادن یکـی از
اعضـای فامیـل
یـک مطالعـه رادیـوی ملـی امریـکا نشـان داده کـه
مـرگ یکـی از عزیـزان دومین علت استرس در میان
بزرگسـاالن ایـاالت متحـده اسـت .مـرگ یکـی از
اعضـای فامیـل میتوانـد بـرای محصلان بسـیار
آسـیبزا باشـد ،خصوصا اگر آنهـا دور از خانه زندگی
میکننـد و توانایـی رخصتـی گرفتن از صنفهـای
خـود را ندارنـد.
برنامهریزی بهخاطر وظیفه
بررسـی انجامشـده توسـط مجلـه  Citibankو
 Seventeenنشـان داد کـه از هـر پنـج محصل چهار
نفـر هنـگام تحصیـل در دانشـگاه کار میکننـد و بـه
طـور متوسـط محصالن هـر هفته نوزده سـاعت را در
محـل کار خـود میگذراننـد .بسـیاری از محصلان
سـعی میکننـد وظیفهیـی پیـدا کننـد کـه بـا
تحصیلات دانشـگاهی متاموقـت آنها سـازگار باشـد
و نگـران برنامهریـزی بـرای وقـت خـود نباشـند.
تعهدات اجتامعی
علاوه بـر تلاش بـرای دانشـجوی خـوب بـودن،
محصلان همچنیـن فشـار زیـادی را بـرای یافتن
دوسـتان جدیـد ،جسـتجوی تجربیات نـو و تفریحات
جدیـد تحمـل میکننـد .تلاش بـرای همسـان
بـودن بـا دیگـر همصنفیهـا و انتظـارات اجتامعـی
میتوانـد بـرای محصلان جدیـد استرسزا باشـد.
روابط عاشقانه
روابـط عاشـقانه زمـان و انـرژی زیـادی نیـاز
دارد .وقتـی شما و فـرد موردعالقـه شما ،هـردو

استرسهای زندگـی در دانشـگاه را تجربـه کنیـد،
ایـن فشـار میتوانـد حتـی بیشتر شـود.

غـذای سـبک ،گذرانـدن وقـت بـا دوسـتان و عزیزان
و ماسـاژ اسـت.

مدیریت اسرتس
تشـخیص اینکـه کـدام یـک از ایـن عوامـل بـرای
شما استرسزا هسـتند فقـط نیمـی از راه اسـت.
خوشـبختانه روشهـای مختلفـی وجـود دارد کـه بـا
کمـک آنهـا میتوانیـد از استرس جلوگیـری کنیـد،
میـزان اسرتسـی را کـه از موقعیتهـای خـاص
احسـاس میکنیـد کاهـش دهیـد و توانایـی کنـار
آمـدن و از بیـن بـردن استرس را بـه طـور عمـوم
افزایـش دهیـد.

کمک گرفنت برای رفع اسرتس
استرس میتوانـد بـه سـطوح خطرناکـی برسـد و
صحـت جسـمی ،عاطفـی و روانـی شما را تهدیـد
کنـد .الزم نیسـت بهتنهایـی با استرس روبرو شـوید.
در اینجا برخی از عالیم اضطراری آورده شـده اسـت
کـه باید مراقـب آنها باشـید .اینها همه نشـاندهنده
سـطح شـدید استرس اسـت که نیاز به نوعی تداوی
دارد.

به اندازه کافی بخوابید
خـواب کافـی و باکیفیـت میتوانـد فوایـد مختلفـی
برای صحت داشـته باشـد ،از جمله کاهش استرس
و بهبـود روحیه.
محصالنـی کـه خـوب میخوابنـد کمتر بیمار
میشـوند ،حافظـه بهتری دارنـد و از ذهـن
شـفا فتریبرخو رد ا رند .
خوراک خوب داشته باشید
سـعی کنیـد وعدههـای غذایـی مقـوی بخوریـد و
از عجلـه در نـان خـوردن خـودداری کنیـد تـا از
سـوءهاضمه جلوگیـری شـود .همچنیـن میتوانیـد
غذاهایـی مصرف کنیـد کـه بـا استرس مقابلـه
میکننـد .
ورزش کنید
ورزش منظـم نـه تنهـا صحت شما را حفـظ میکند،
بـل فعالیـت ورزشـی باعـث آزاد شـدن اندورفینهـا
و بهبـود توانایـی کلـی ذهنـی شما میشـود .ورزش
همچنیـن میتوانـد بـه خـواب رفتن شما کمـک
کنـد ،کـه خـود میتوانـد بـه کاهـش استرس کمک
کند .
به مواد محرک وابسته نباشید
نوشـیدن قهوه و نوشـیدنیهای انـرژیزا برای تامین
انـرژی مطالعـه در آخـر شـب ،بعـدا منجـر بـه ضعـف
میشـود .ایـن محرکهـا باعـث افزایـش سـطح
کورتیـزول در بـدن میشـوند و اثـرات استرس بـر
بـدن را افزایـش میدهنـد.
انتظارات واقعبینانه از خود داشته باشید
یـک برنامـه پرتنـش استرسزا میتواند عوامـل دیگر
را سـبب شـود .توقـع بیش از حد میتوانـد به راحتی
منجـر بـه استرس زیـادی شـود .سـعی کنیـد حجـم
کاری خـود را کنترول منـوده و انتظـارات واقعبینانه
بـرای خـود تنظیـم کـرده تـا از پـرکاری یا توقـع بیش
از حـد از خـود جلوگیـری کنید.
اهاملکاری نکنید
بسـیاری از محصلان دانشـگاه انـگار کـه قسـم
خوردهانـد تـا در آخریـن لحظـات بـرای نوشتن
مونوگـراف یـا مطالعـه بـرای امتحـان اقـدام کننـد!
ایـن کار اغلـب منجـر بـه استرس میشـود.
پرهیـز از اهمالکاری و مدیریـت عاقالنـه زمـان
میتوانـد بـه شما کمـک کنـد کـه دیگـر مجبـور
نباشـید متـام شـب بیـدار مبانیـد.
یک راه برای کاهش اسرتس پیدا کنید
بـه راسـتی ،منیتـوان بـه طـور کامـل از استرس
جلوگیـری کـرد .بـا ایـن حـال ،یافتن راهـی بـرای
کاهـش استرس میتوانـد تـا حـد زیـادی فشـار را از
رس شما کـم کنـد.
راههـای معمـول کاهـش استرس شـامل ورزش،

عالیم اضطراری
اگـر بـه شـکل منظـم ایـن عالیـم را تجربـه میکنید،
بایـد بـه دنبال تـداوی و کمـک گرفنت باشـید:
• افکار خودکشی
• سوءمرصف مواد مخدر یا الکول
• کنارهگیری و انزوای اجتامعی غیرعادی
• بروز حاالت خشونتآمیز جسمی
• گریه یا حاالت احساسی غیرقابل کنرتل
• وحشتزدگی
• درد در قفسه سینه
کمـک گرفتن از مسـووالن دانشـگاه بـرای مدیریـت
اسرتس
اگـر استرس طوالنیمـدت مربـوط بـه کارهـای
خانگـی یـا مسـایل شـخصی را تجربـه میکنیـد،
مسـووالن دانشـگاه میتواننـد به شما کمـک کنند.
دانشـگاه شما بـه احتمال زیـاد دارای یـک مرکـز
مشـاوره اسـت کـه مسـایل صحـت روان را برسـی
میکنـد و بـه محصلان کمـک میکنـد.
مشـورت گرفتن از ایـن مراکـز میتوانـد بـه شما
کمـک کنـد تـا وضعیـت صحـت روان خـود را بهتر
درک کنیـد.
اگـر بـه کمـک فـوری نیـاز داریـد ،بـا بخـش امـور
محصلان متـاس بگیریـد .آنهـا میتواننـد شما را
بـه مسـوول مربوطـه هدایـت کننـد ،که ممکن اسـت
شـامل کلینیکهـای صحـت روان ،مشـاوره آنالیـن و
یـا مشـاوره فـردی باشـد.
اسـتفاده از ایـن خدمـات میتوانـد وضعیـت روحـی
شما را بهبـود بخشـد و بـه شما امـکان پیرشفـت
تحصیلـی و اجتامعـی را بدهـد .بـا ایـن حـال ،اگـر
ایـن مراکـز منیتواننـد نیازهـای شما را بـرآورده
کننـد ،بایـد بـه دنبـال مراکـزی خـارج از دانشـگاه
باشـید.
مراکز خارج از دانشگاه برای مدیریت اسرتس
هنگامـی که یـک دانشـگاه منیتواند منابع مناسـب
مدیریـت استرس را فراهـم کنـد ،محصلان را بـه
مراکـز دیگـری هدایـت میدهـد.
بـه عنـوان مثـال ،مراکـز صحـت روانـی کـه در آن
متخصصـان آموزشدیـده بـا افـرادی کـه استرس
شـدید ،افرسدگـی یا افـکار خودکشـی دارند صحبت
میکننـد.
آنهـا میتواننـد بـه افـراد در رشایـط بحرانـی کمـک
کننـد .هنگامـی کـه متخصصـان منبـع اصلـی
استرس را شناسـایی کننـد ،میتواننـد افـراد را از
طریـق یـک راهحـل طوالنیمـدت ماننـد مشـاوره
بـا داکتر صحـت روان یـا گروههـای پیشگیـری از
سـومرصف مـواد تـداوی کننـد.
بـا اسـتفاده از هـر دو منابـع دانشـگاه و خـارج
از دانشـگاه ،محصلان میتواننـد مکانیزمهـای
مقابلهیـی را بـرای مدیریـت و کاهـش استرس یـاد
بگیرنـد و موفقیتهـای تحصیلـی و اجتامعی بهرتی
بـه دسـت آورنـد.
***

جــهـان

سال دهم شـنبه  14حمل 1400

m a d a n y a t d a i l y. c o m

پمپئو :چین بزرگترین خطر جهانی علیه دموکراسی است
مایک پمپئو ،وزیر پیشین امور خارجه امریکا و
رییس سابق سازمان استخباراتی این کشور( سیا)
که ظاهرا خود را برای انتخابات ریاست جمهوری
سال ٢٠٢٤آماده میکند در گفتگویی طوالنی با
جراید اسرتالیا ،دولت چین را بزرگرتین خطر
جهانی علیه دموکراسی خواند و نسبت به
همکاریهای جدید بجینگ و تهران هشدار داد.
به گزارش رادیو بیناملللی فرانسه ،پمپئو گفته که
هدف اصلی دولت چین در عرصۀ بیناملللی نابود
کردن دموکراسی در جوامعی است که از این شیوۀ
حکومتی بهرهمند هستند و تنبیه کردن کشورها و
دولتهایی است که نقض حقوق برش را در چین
هدف انتقاد قرار میدهند.
پمپئو افزوده که بهرتین وسیله برای پیشگیری
از درگیری با چین و صیانت از دموکراسی این
است که ایاالت متحد امریکا و متحدان آن رصیحا
به بجینگ بگویند که بیاعتنایی آن به تعهدات
بیناملللی ،رسکوب مردم هانگکانگ ،تهدید
تایوان ،محبوس کردن یک میلیون مسلامن در
اردوگاههای اجباری بدون هزینه نخواهند بود و
منیتوان این اعامل را تحت عنوان امور داخلی
چین توجیه کرد و پذیرفت.

پمپئو در جای دیگری از سخنانش
گفته ه به گامن او ویروس
«کووید »١٩در یکی از آزمایشگاههای
چین ساخته شده و آزمایشهای
منظم این کشور در زمینۀ سالحهای
میکروبی جهان را از این پس با
دورمنای جهانگسرتی ویروسهایی
خطرناکرت از «کووید »١٩روبرو
ساخته است.
پمپئو در جای دیگری از سخنانش
ابراز امیدواری کرده که دو حزب
دموکرات و جمهوریخواه امریکا
در خصوص تهدید چین با یکدیگر
اتفاق نظر داشته باشند ،هرچند او
سیاست گشایش دولت بایدن را در قبال جمهوری
اسالمی ایران مورد رسزنش قرار داده و توافق
اخیرا امضاشده میان دو دولت بجینگ و تهران
را بسیار خطرناک خوانده است .پمپئو گفته که
«چین به نفت ایران نیازمند است و ایران محتاج
پول و سالحهای چینی است ».او گفته که دولت
قبلی امریکا از فروش گسرتده نفت ایران به چین
جلوگیری کرد ،اما اکنون حکومت اسالمی ایران

با هیچ مانعی برای خرید و فروش اسلحه روبهرو
نیست .پمپئو پیشبینی کرده که تجارت اسلحه
میان چین و ایران وسیعا گسرتش یابد .وی سپس
افزوده :اگرچه رژیم ایران قادر است برخی سالحها
را تولید کند ،اما اکنون تکنالوژیهای چینی در
عرصههای مختلف از جمله در زمینههای سایربی و
موشکی به سوی رژیم اسالمی رسازیر خواهند شد
و حکومت مذهبی ایران از آنها برای بیثبات کردن
خاورمیانه استفاده خواهد کرد.

مدیر اجرایی کانال سوئز در مرص میگوید
بابت مسدود شدن این کانال توسط ابرکشتی «اِور
گیون» یک میلیارد دالر خسارت بر اقتصاد مرص
وارد شده و این کشور میخواهد به همین میزان
غرامت دریافت کند.
به گزارش رادیو فردا ،آقای اسامه رابعی در ادامه
گفته که پرونده انسداد کانال به دادگاه ارجاع
میشود و تا زمان اعالم حکم ،کشتی یاد شده و

دالر ارزش کاالهای در حال انتقال بین آسیا و اروپا
شده است.
کشتی باربری غولپیکر جاپانی «اِوِر گیوِن» که با
پرچم پاناما حرکت میکرد ،از مسیر خود منحرف
شده و در قسمت ورودی کانال سوئز از سمت
دریای رسخ ،به گل نشست.
این کشتی به صورت عرضی در کانال سوئز
بیحرکت ماند و راه کانال را بست .دلیل انحراف
کشتی در ابتدا وزش شدید باد عنوان شد.

هشدار روسیه به کییف و غرب نسبت
به افزایش تنش و درگیری در اوکراین

کاخ کرملین ،همزمان با باال گرفنت تنشهای
لفظی میان مسکو ،کییف ،ناتو و واشنگنت بر رس
اجتامع نیروهای نظامی روسیه در مرزهای رشقی
اوکراین ،به دولت ولودیمیر زلنسکی و حامیان
غربی کییف نسبت به مداخله نظامی در اوکراین
هشدار داد.
به گزارش یورو نیوز ،ایاالت متحده و اوکراین در
روزهای گذشته از تحرک و جمع شدن نیروهای
نظامی ارتش روسیه در مرزهای رشقی اوکراین،
ابراز نگرانی کرده بودند .بسیاری از مناطق عمدتا
روسزبان رشق اوکراین از سال  ۲۰۱۴عمال در
کنرتول جداییطلبان تحت حامیت مسکو است.
دیمیرتی پسکوف ،سخنگوی ریاست جمهوری
روسیه روز جمعه با هشدار به اوکراین و حامیان

کییف
غربی
گفت« :روسیه در
هرگونه
صورت
نظامی
مداخله
غرب در اوکراین،
متام موازین الزم
را در پیش خواهد
آقای
گرفت».
پسکوف مانند روز
قبل اطمینان داد
که مسکو «کسی
را تهدید نکرده و
منیکند».
پنجشنبه،
روز
رسگئی الوروف،
وزیر امور خارجه
روسیه هم نسبت
به بروز تنش نظامی
در اوکراین هشدار داده و گفته بود[« :طبیعتا]
اکرث نظامیان میفهمند که هر اقدامی با هدف
کشیدن ضامن جنگ ،ویرانگر خواهد بود ».آقای
الوروف ابراز امیدواری کرد که طرف حساب روسیه
«افراد بالغی باشند که خطر افزایش تنش در این
ماجرا را درک میکنند».
پرت دیکینسون ،رسدبیر نرشیه اوکراینالرت به
یورونیوز میگوید یورش روسیه به اوکران به هیچ
وجه بعید نیست .عضو اتاق فکر شورای آتالنتیک
با یادآوری تجزیه اوکراین ،تنها چند ماه پس از
پیروزی «انقالب میدان» گفت« :در سال ۲۰۱۴
هیچ کس فکرش را هم منیکرد که رشق اوکراین
تجزیه شود ،ولی این اتفاق افتاد .هیچ احتاملی را

ترکیه فروش «تورهای واکسین» به روسیه را آغاز کرده است .این تورها شامل
گشت و گذار و واکسیناسیون با «اسپوتنیک وی» است.
به گزارش اسپوتنیک ،در ترکیه ،برخی اژانسها رشوع به فروش «تور واکسین»
به روسیه کردند .این تور شامل پرواز ،اقامت دو روزه در هوتل چهار ستاره،
واکسیناسیون با اسپوتنیک وی و گشت و گذار است.
هزینه کلی کوپن  1099یورو است .قول داده شده است که واکسیناسیون علیه
کووید 19در یکی از کلینیکهای مسکو انجام شود .به گفته روزنامه حریت ،این
کلینیک حق فروش واکسین را ندارد ،اما با این وجود خدمات خارجی میتوان
این کار را انجام داد.
«اگر تور خریداری میکنید ،ما برای شام دو تکت هواپیام تهیه میکنیم ،برای
مثال  ،اگر اولین پرواز شام در تاریخ  15اپریل باشد ،تکت سفر دوم در تاریخ 6
می صادر می شود که دوز دوم واکسین را نیز بتوانید بزنید».
در حال حارض ،فقط چهار نفر از ترکیه از این پیشنهاد ویژه استفاده كردهاند و
همچنین یكی از شهروندان ایتالیا و یك نفر از اردن با سفر به روسیه واکسین
زدهاند .بعد از تزریق ،آنها گواهی واکسیناسیون دریافت کردند .در عین حال به
آنها پاسپورت واکسیناسیون داده نشد.
مدیر آژانس مسافرتی در ترکیه گفت« :تقاضا رشوع به رشد کرده است .رشکتهایی
که مایل به واکسیناسیون پرسونل مدیریت ارشد خود هستند به ما مراجعه می
کنند .آنها میخواهند از این روش برای کسانی استفاده کنند که هنوز به نوبت
واکسیناسیوننرسیدهاند».
در ماه مارچ« ،تورهای واکسین» در مولداوی ظاهر شد .این تور همچنین شامل
سفر به روسیه  -به مسکو یا سن پرتزبورگ و همچنین واکسیناسیون با «اسپوتنیک
وی» هستند .بسته خدمات کامل با قیمت  1190یورو به فروش میرسد».
***

مرص یک میلیارد دالر غرامت میخواهد
خدمه آن حق خروج از آبهای مرص را ندارند .وی
گفت حق مرص است که خواهان غرامت باشد.
در حال حارض کشتی اِور گیون به همراه خدمه آن
در یکی از ایستگاههای کانال سوئر لنگر انداخته
است .اسوشیتدپرس گزارش داده که این کشتی
محموله  ۳.۵میلیارد دالری حمل میکند و
صاحبان آن در حال مذاکره با دولت مرص هستند.
قبال بیمه لویدز برآورد کرده بود که مسدود شدن
این کانال باعث معطل شدن روزانه  ۹.۶میلیارد

آغاز فروش «تورهای واکسین»
به روسیه در ترکیه

منیتوان منتفی دانست ».پس از پیروزی انقالب
در فربوری  ،۲۰۱۴ملیگرایان کییف طرح حذف
زبان روسی ،بهعنوان زبان رسمی این کشور را
تصویب کردند .این امر موجب نارضایتی شدید
در مناطق روس زبان رشق شد و بهانه الزم را در
اختیار استقاللطلبان برای جدایی از حاکمیت
نوپای طرفدار غرب قرار داد.
آقای دیکینسون نسبت به پایان اختالف میان دو
طرف بدبین است و میگوید« :وقتی ولودیمیر
زلنسکی در سال  ۲۰۱۹به قدرت رسید ،امید به
انعطاف بیشرت از سوی اوکراین در مسکو قوت
گرفت ،اما موضع کییف در قبال ماجرا [مرزهای
رشقی و شبهجزیره کریمه] تغییر نکرده است».
روسیه شبه جزیره کریمه را در مارچ سال ۲۰۱۴
میالدی و پس از برپایی همهپرسی به خاک خود
ملحق کرد ،عملی که هرگز از سوی جامعه جهانی
به رسمیت شناخته نشده است.
پرت دیکینسون با اشاره به موقعیت اسرتاتژیک
کریمه میگوید« :اگر روسیه به اوکراین حمله کند،
منطقیترین گزینه برای ورود ،جنوب اوکراین
خواهد بود.
جایی که رسزمین پل خوانده میشوند :رسزمینی
که میان مناطق تحت کنرتول جداییطلبان و
شبهجزیره کریمه قرار دارد .پیوند این دو منطقه
به هم ،رسزمینهای تحت کنرتول روسیه را توسعه
خواهد داد».
اگرچه روسیه همواره هرگونه مداخله نظامی
در اوکراین را رد میکند ،اما حامیت نظامی و
مستشاری مسکو از جداییطلبان رشق شواهد
پرشامری دارد.

نخستوزیر عراق در عربستان:
راهی تنگ میان تهران و ریاض

مصطفی کاظمی ،نخستوزیر عراق ،طی سفر به عربستان ،چندین
تفاهمنامۀ همکاری را امضا کرد .قرار است که عربستان یک صندوق سه میلیارد
دالری را برای کمک به اقتصاد عراق بگشاید .دولت عراق که شدیدا ً نیازمند
کمکهای سعودی است در عین حال به ایران نیز وابستگی جدی دارد.
به گزارش رادیو بیناملللی فرانسه ،مصطفی کاظمی که روز چهارشنبه  ۳۱مارچ
با محمد بن سلامن ،ولیعهد سعودی مالقات کرد ،اطمینان داد که هیچگاه
حملهیی علیه عربستان از خاک عراق صورت نگرفته و نخواهد گرفت .او گفت که
البته تالشهایی در جهت اخالل در روابط دو کشور انجام گرفته ،اما توضیحی
در این باره نداد.
به دنبال مذاکرات بین محمد بن سلامن و نخستوزیر عراق ،بیانیۀ مشرتکی
منترش شد که بر گسرتش همکاریهای دو کشور تأکید دارد .این بیانیه تعداد
زیادی تفاهمنامه را بر میشامرد که در زمینههای مختلف اقتصادی و امنیتی
و فرهنگی امضا شده است .بر این اساس ،پروژۀ ارتباط شبکۀ برق دو کشور نیز
عملی خواهد شد .این در حالی است که عراق نزدیک به یکسوم از نیازهای
برق و گاز خود را از طریق ایران تأمین میکند.
در بیانیۀ اخیر همچنین آمده« :دو طرف توافق کردند که یک صندوق مشرتک
سعودی و عراقی با رسمایه سه میلیارد دالر به عنوان کمک سعودی در ارتقای
رسمایهگذاری در عراق ،با مشارکت بخش خصوصی ایجاد شود».
روابط عربستان و عراق در زمان صدارت نوری مالکی بسیار رسد بود و حتی گاه
به تشنج کشیده شد ،اما با قدرت گرفنت محمدبن سلامن در عربستان و سپس

نخستوزیری مصطفی کاظمی ،روابط به رسعت ترمیم شد .گفته میشود که
کاظمی و محمد بن سلامن بسیار به یکدیگر نزدیکاند .حدود چهار ماه قبل،
مرز زمینی عراق و عربستان بعد از حدود سی سال ،دوباره باز شد .مصطفی
کاظمی بعد از رسیدن به نخستوزیری قصد داشت به عنوان نخستین سفر
خارجی به عربستان برود ،اما بیامری پادشاه سعودی وی را از این سفر منرصف
کرد و باالخره وی در اولین سفر رسمی خود به ایران رفت .نخستوزیر عراق باید
طوری رفتار کند که نه تهران و نه ریاض را نرنجاند .عراق به هر دو کشور شدیدا
نیازمند است و در عین حال میداند که دو طرف توان ایذایی زیادی دارند .به
نوشتۀ سایت العربیه ،مصطفی کاظمی «از ابتکار پادشاهی عربی سعودی برای
پایان دادن به بحران در یمن» نیز حامیت کرده است.

صاحبامتیاز و مدیرمسوول :سید اصغر ارشاق eshraqsayed@gmail.com / 0794115544
رسدبیر :فرشـته حسـینی  /تحلیلگر ارشد :مجیبالرحمن اتل  /مرتجم :زهرا بهرهمندی

ویراستار :معصومه امیری و سامعه درویش  /نویسندگان :بکتاش روش ،فرزاد عنایت ،الهه موسوی و زهرا یزدانشناس
گزارشگران :سید مهدی حسینی ،مرتضی پژواک ،شمیم فروتن و نجمه رسا  /صفحه آرایی :گروه طراحان
مسوول بازاریابی :ضمیرخان وفا  / 0793845555 -هامهنگی خرب و گزارش0790295529 :

 /چاپ :مطبعه امام  /توزیع :کانون فرهنگی زنگ صبح  / 0767152062توزیع در والیات :میدان وردک ،بامیان ،غزنی ،پروان ،غور و دایکندی
دفرت :کارته سه  /بهغیر از رسمقاله ،مطالب دیگر بیانگر دیدگاه نویسندگان است.

020 25 12 810

fb.com/madanyatdaily

w w w.madanyatdaily.com

7

office@madanyatdaily.com - news@madanyatdaily.com

فهرست درخواستهای مسی برای ماندن در بارسلونا

کپتان بارسلونا فهرست درخواستهایش برای ماندن در این باشگاه را به خوان الپورتا فرستاده و در صورت برآورده شدن آنها قراردادش را
متدید خواهد کرد.
لیونل مسی تابستان گذشته در خواست جدایی از بارسلونا داد ،اما رییس آن زمان باشگاه در خواست او را رد کرد و اجازه نداد تا این بازیکن از
ی که از سال 2004در آن حضور دارد ،جدا شود.
تیم 
براساس گزارش اسپورت ،لئو خواهان جذب یک مهاجم گُلزن است و میخواهد باشگاه یکی هامنند سوارز را به خدمت بگیرد تا موقعیتهایی که
او ایجاد میکند را به گل تبدیل کند.
خواسته دیگر مسی تقویت تیم و رقابتی ساخنت آن است تا در رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا نیز حرفی برای گفنت داشته باشد

تحلیل ویژه

R A H - E - M A DA N YAT DA I LY
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تعامل با پاکستان؛
قدم اول و آخر صلح در افغانستان است؟
محمدهادی ابراهیمی
روزنامهنگار

رهربان حکومت بارها گفتهاند که کلید صلح
افغانستان در راولپندی و اسالمآباد است .گرچند
جنگ و خشونت در کشور ما تکبعدی نیست و
تحلیلهای تکبعدی نوعی تقلیلگرایی مسأله است،
اما به جرأت میتوان ادعا کرد که نقش پاکستان،
پررنگترین و مهمترین نقش در جنگ و صلح
افغانستان است.
چرا پاکستان مهم است؟
پاکستان از چهل سال بدینسو بر افغانستان نفوذ
داشته است و این کشور را به خوبی میشناسد.
پاکستان در زمان حکومت داوود خان همواره از
مخالفان حکومت حامیت میکرد .داوود خان از آن
جهت که سیاست پشتونستانخواهی داشت ،دشمن
پاکستان شناخته میشد .به همین جهت بود که
پاکستان میزبان مخالفان داوود خان شد .پس از حملۀ
اتحاد جامهیر شوروی ،ایاالت متحدۀ امریکا اقدام به
حامیت تسلیحاتی ،مالی و آموزشی از مجاهدین کرد.
پاکستان به عنوان کانال ارتباطی امریکا و مجاهدین
انتخاب شد .این فرصت استثنایی باعث شد تا هم
قدرت پاکستان افزایش یابد و هم نفوذ آن در افغانستان
گسرتش پیدا کند.
بعد از سالهای جهاد ،پاکستان همچنان نقشی فعال
در جنگهای داخلی داشت و با حامیت از گلبدین
حکمتیار ،تالش میکرد تا دولتی اسالمگرا و پشتون
در افغانستان روی کار بیاید .گرچند حکمتیار نتوانست
پاکستان را به آرزویش برساند ،اما با ظهور طالبان در
قندهار ،به نظر میرسید که این گروه میتواند آلرتناتیو
خوبی برای حکمتیار و نزدیک کردن پاکستان به
هدفش باشد .پاکستان در زمان سلطۀ طالبان نفوذ
کاملی بر افغانستان و سیاست کشور ما داشت.
در طول سالهای حاکمیت طالبان ،پاکستان
به حامیت متامعیار از این گروه پرداخت .در بعد
اقتصادی همواره کمکهای خود را به جیب طالبان
رسازیر میکرد ،در بعد سیاسی هم اولین کشوری بود
که طالبان را به رسمیت شناخت و تالش میکرد تا
دیگر کشورها هم طالبان را به رسمیت بشناسند .در
بعد تسلیحاتی و نظامی هم همواره پاکستان از طالبان
حامیت میکرد .چهبسا که افرسان پاکستانی در
میدانهای جنگ و مشورت به طالبان حضور داشتند
و یا برای ترمیم سالحهای ثقیله به طالبان کمک
میکردند.
پنجسال حامیت پاکستان از طالبان و ارتباط مداوم
میان پاکستان و این گروه ،به نفوذ فوقالعادۀ این
کشور افزود .به سادگی میتوان ادعا کرد که پاکستان
با زیر و بم سیاست ،رهربان و جغرافیای افغانستان
آشناست.
به همین جهت است که پاکستان مهمترین طرف در
روند صلح افغانستان است .پاکستان نقشی محوری در
صلح و جنگ افغانستان دارد .تا زمانی که پاکستان به
صلح در افغانستان متامیل نشود و از حامیت شورشیان
دست نکشد ،در افغانستان صلحی نخواهد آمد .تاریخ
گواه این مدعاست .هامنطور که در سال ۲۰۰۱و با
حمالت امریکا و ایتالف جهانی ،چنین به نظر میرسید
که طالبان به زبالهدان تاریخ انداخته شدهاند ،اما
حامیت پاکستان از شورشیان طالب باعث شد که
این گروه دوباره اقدام به شورشگری کند و حاال بعد
از ۲۰سال ،بخش عمدهیی از جغرافیای افغانستان را
تحت سلطۀ خود در آورد.
اگر پاکستان از حامیت طالبان دست بردارد ،مطمینا
که این گروه در مقام ضعف قرار خواهد گرفت و خود
بهتنهایی قدرت الزم برای مقابله با ارتش را نخواهد
داشت .گرچند گروه طالبان منابع عایداتی زیادی
همچون قاچاق ،پولشویی ،جمعآوری عرش و  ...از
درون افغانستان دارند ،اما مهمترین پشتوانۀ مالی
آنها بیرون از افغانستان است .همینطور حامیت
لوژستیکی و آموزشی پاکستان از طالبان نیز به قدرت
آنان افزوده است .اگر حامیت این کشور قطع شود،
طالبان به شدت رضبه خواهند دید .هامنطور که
گذشت ،بعد از حمالت یازدهم سپتامرب ،پاکستان برای
مدت کوتاهی از حامیت طالبان دست کشید ،با آنکه
در آن زمان طالبان قدرت را در کابل به دست داشتند،
باز هم به دلیل از دست دادن حامیت پاکستان رضبۀ
زیادی خوردند و نتوانستند در مقابل ایتالف شامل که

اینک از سوی امریکا حامیت میشدند ،مقاومت کنند.
پاکستان به دنبال چیست؟
دو فاکتور در سیاست خارجی پاکستان نسبت به
افغانستان نقش زیادی دارند .یکی مسالۀ مرزی
دیورند و دیگری تقابل پاکستان با هند .خط دیورند
مرزی است که در سال  ۱۸۹۳به عنوان خط مرزی
میان افغانستان و هند بریتانوی تعیین شد .این مرز
پس از استقالل پاکستان به جغرافیای این کشور تعلق
گرفت .رهربان افغانستان همواره گفتهاند که این خط
را به عنوان مرز رسمی قبول ندارند .اینکه چه عواملی
باعث این موقف رهربان افغانستان میشود و اهمیت
دیورند چیست ،مسالۀ جدایی است ،اما این کشمکش
مرزی ،باعث واکنش پاکستان شده و میشود.
به همین جهت پاکستان در طول تاریخ با دولتهای
ملیگرا در افغانستان رس ستیز داشته است ،که منونۀ
واضح آن تقابل پاکستان با داوودخان است.
فاکتور دوم هم هند است .پاکستان هند را دشمن
خود میانگارد .در سیاست خارجی پاکستان ،دشمنی
با هند در محوریت قرار دارد .هویت پاکستان در تقابل
با هند تعریف میشود .پاکستان منیخواهد که دولت
افغانستان نزدیک به هند شود ،بل میخواهد دولت
افغانستان یک متحد اسالمیستی و جهادی برای
پاکستان باشد .پاکستان همواره خواسته و میخواهد
که افغانستان عمق اسرتاتژیک برای تقابل با هند
باشد .این دو فاکتور ،سیاست خارجی پاکستان در
قبال افغانستان را شکل میدهد.
چه باید کرد؟
اما سوال اصلی این است که چگونه میتوان پاکستان
را به صلح در افغانستان متامیل ساخت؟ چگونه
میتوان پاکستان را قانع/مجبور ساخت که دست
از حامیت شورشیان بردارد؟ یافنت راه حل برای این
معضل ،میتواند به میزان قابل توجهی مشکل جنگ
در افغانستان را حل کند .چند گزینه به عنوان راه حل
مطرح میشود که البته استفاده همزمان از همهی آنها
بهرتین راه حل است.
دیپلوماسی دوجانبه
سادهترین راه حل ،دیپلوماسی دوجانبه و تعامل با
پاکستان است .رهربان افغانستان و دستگاه سیاست
خارجی برای دو دهۀ گذشته از همین روش کار
گرفتهاند .سفرهای حامد کرزی و ارشف غنی به
پاکستان و همینطور سفر اخیر عبدالله عبدالله در
همین راستا بود .اما این روش تاکنون نتیجهبخش
نبوده است .در تعامل دوجانبه افغانستان ابزارهای الزم
برای وارد کردن فشار بر پاکستان را ندارد .افغانستان
ی دارد و نه هم اقتصادی قوی دارد،
نه نیروی نظامی قو 
تا با این دو گزینه پاکستان را تحت فشار قرار بدهد.
به همین جهت میتوان گفت این راه حل به تنهایی تا
کنون نتیجه بخش نبوده و نخواهد بود.
دیپلوماسی چندجانبه
راه حل دیگر استفاده از دیپلوماسی چندجانبه است.
اینکه افغانستان با امریکا وارد تعامل شود و تالش کند
تا امریکا ،پاکستان را تحت فشار قرار بدهد .امریکا
متحد پاکستان است و در طول سالیان جنگ رسد،
پاکستان در جبهۀ امریکا قرار داشت .امریکا میتواند
پاکستان را مجبور بسازد که از حامیت شورشیان دست
بردارد .هامنطور که در مقطعی کوتاه و پس از حمالت
یازدهم سپتامرب چنین کرد.
افغانستان باید تالش کند تا امریکا وارد بازی شود.
البته این تالشها هم در سالهای پس از  ۲۰۰۵از

سوی حامد کرزی و همینطور ارشف غنی صورت
گرفته است.
داکرت رنگین دادفر اسپنتا در کتاب «سیاست
افغانستان ،روایتی از درون» به موارد زیادی اشاره
میکند که رهربان وقت افغانستان به امریکا فهامندهاند
که حامی شورشیان پاکستان است .اما امریکا به
جهت نقشی که برای پاکستان قایل است ،درخواست
افغانستان را بر پاکستان ترجیح نداده است.
هامنگونه که جو بایدن ،در زمان اوباما معاون نخست
رییسجمهور بود ،خطاب به حامد کرزی گفته بود که
پاکستان پنجاه برابر افغانستان برای امریکا مهم است.
لذا دیپلوماسی چندجانبه هم به تنهایی تا کنون موفق
نبوده است .اگر قرار باشد امریکا میان پاکستان و
افغانستان یک گزینه را انتخاب کند ،بدون شک که آن
گزینه پاکستان خواهد بود .همینطور اگر قرار باشد
امریکا جنگ افغانستان را رها کند ،بهرتین گزینه برای
این کشور ،سپردن افغانستان به پاکستان است ،هامن
قسم که در سالهای تجاوز شوروی چنین کرده بود.
نزدیکی با پاکستان
تنها راه حل ،نزدیکی با پاکستان است .مراد از نزدیکی
به این معنی نیست که افغانستان استقالل خود را
فدای پاکستان کند ،و همین طور مراد این نیست
که افغانستان به یک کشور اسالمیستی و جهادیستی
که طبع میل آی.اس.آی پاکستان است تبدیل شود؛
بل مراد این است که افغانستان ،در دو فاکتوری که
پیشتر آمد و برای پاکستان اهمیت دارد ،به سوی
پاکستان نزدیک شود.
اولین مساله هامن خط دیورند است .این خط توسط
رهرب وقت افغانستان ،عبدالرحمن خان امضا شده
است .در زمان حامد کرزی و غنی هم به عنوان مرز
پاکستان با آن رفتار شده و پاکستان در طول دو دهۀ
گذشته ،پاسپورت ورود به آن سوی مرز را ویزا کرده
است.
پس بهرت است که رهربان افغانستان از ادعایی که بر
اساس قواعد بیناملللی باطل است ،دست بردارند و
این مرز را بهعنوان مرز رسمی قبول کنند.
همینطور در مورد نزدیکی با هند هم افغانستان باید
منافع خودش را بسنجد .درست است که هند برای
ساخت زیربناهای افغانستان میلیاردها دالر کمک
کرده ،اما هر قدم نزدیکی به هند ،نتیجهاش تحریک
بیشرت پاکستان برای حامیت از شورشیان و رضبه زدن
به امنیت افغانستان است.
پاکستان از هرنوع رفتاری که نزدیکی به هند انگاشته
شود ،ناراضی است و در مقابل آن اقدام به حامیت از
شورشیان میکند .پرویز مرشف در مصاحبهیی که در
سال ۲۰۱۵با بیبیسی داشت ،نزدیکی افغانستان به
هند را مهمترین دلیل حامیت پاکستان از شورشیان
دانست .آقای مرشف همین که افرسان اطالعاتی
افغانستان برای تعلیامت مسلکی به هند فرستاده
میشدند را ناراحتکننده میدانست و تحریککننده.
به همین جهت مرشف در آن مصاحبه ادعا میکرد که
پاکستان به جهت نزدیکی افغانستان با هند و هراس
از امنیت ملی خود به حامیت شورشیان اقدام کرده
است.
افغانستان چارهیی جز تعامل با پاکستان ندارد .ابزار
دیپلوماسی دوجانبه و چندجانبه تا کنون نتیجهبخش
نبوده است .تنها راه حل برای کشوری چون افغانستان،
این است که با همسایۀ جنوبی خود وارد تعامل و
سازش بشود.
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ګلبدین حکمتیار:
هیله لرو د ترکیې غونډه کې موږ
او طالبان یو دریځ ولرو
د افغانســتان اســامي حــزب مــر ګلبدیــن حکمتیــار وايــي ،د مســکو د
ناســتې مهــم الســته راوړنــه دا وه چــې د حــزب او طالبانــو پــه لــوړه کچــه
خــرې وشــوې .ښــاغيل حکمتیــار دا خــره د جمعــې پــه ورځ پالزمېنــه
کابــل کــې د خپلــو پلویانــو مظاهــره کــې وکــړه.
نومــوړي مســکو کــې د تېــر مــارچ پــر  ۱۸د افغــان ســولې بهیــر ناســتې پــه
تــرڅ کــې د طالبانــو لــه مرســتیال مــر رسه لیدنــه خــورا لــوړه وبللــه« :زه لــه
دې ناســتې رايض یــم او لــه خپــل انتظــار مــې هــم اوچتــه موندلــې».
ګلبدیــن حکمتیــار روانــه میاشــت ترکیــه کــې جوړېدونکــي غونــډې تــه پــه
اشــاره هیلــه وښــوده چــې دې ناســته کــې دواړه ډلــې (حــزب او طالبــان)
واحــد دریــځ ولــري« :بلکــې نــور هــم وهڅــوو چــې د افغــان کشــالې پــه
هکلــه خپــل اختالفــات ختــم او ګــډ دریــځ غــوره کــړي».
نومــوړي نننیــو خــرو کــې هیله وښــوده چــې بهــرين ځواکونه له افغانســتان
وتــي وي ،ســوله ټینګــه شــوې وي« :او دا حکومــت پــه داســې حکومــت
بــدل شــوی وي چــې ټــول ملــت تــه د منلــو وړ وي».
طالبــان هــم د دوحــې تــړون لــه مخــې د بهرنیــو ځواکونــو وتــل او د دوی
پــه خــره ،داســې اســامي حکومــت غــواړي چــې امریــکا ور رسه پــه تــړون
کــې منلــی دی.
ګلبدیــن حکمتیــار د پنجشــنبې پــه ورځ هــم یــوه غونــډه کــې وویــل ،د
ترکیــې ناســته کــې لنډمهالــی حکومــت غــواړي او کلــه چــې وپوښــتل
شــو ،افغــان حکومــت د امریــکا د دې طرحــې مخالــف دی ،نــو ویــې ویــل:
«امریــکا دا حکومــت جــوړ کــړی او خپلــه طرحــه بــه پــرې ومنــي».
حکمتیــار پــرون دا هــم وویــل ،چــې هــرات او ننګرهــا رکــې هــم ورتــه
الریونونــه پیلــول غــواړي او داســې ســیمو کــې بــه یــې وســلوال غونــډې
کــوي چــې د حکومــت ولکــه پکــې نشــته.
حکمتیــار پــر  ۲۰۱۷کال د تــړون لــه مخــې لــه افغــان حکومــت رسه د
ســولې تــړون وکــړ چــې پــه بــدل کــې د دې ډلــې بندیانــو خــويش کېــدل
مهــم ټکــی و .خــو حکمتیــار وايــي حکومــت لــه دوی رسه پــر کړیو ژمنــو والړ
نــه دی ،نــه یــې وســلوال حکومتــي ځواکونــو کــې ګــډ کــړل شــول او هــم
یــې ځینــې بندیــان ال هــم بندونــو کــې دي او نــورې ژمنــې هــم ور رسه پــوره
شــوې نــه دي.

د شاهرخ خان نوی فلم 'پټان' او له ژور خفګان
رسه د عامر خان د لور مبارزه
د بالیــووډ مشــهور فلمــي ســتوری شــاهرخ خــان د 'پټــان ' پــه نامه خپل
نــوی فلــم ثبتــوي او ویــل کېــږي ،د فلــم ثبــت بهیــر کــې نومــوړي لــه
خپلــو مینــه والــو رسه د خوالــه رســنۍ ټویټــر لــه الرې خوالــه هــم روان
ساتلی.
د همــدې خوالــه لــړ کــې د نومــوړي یــوه مینــه وال تــرې وپوښــتل چــې
د 'جــب هــاري میــټ ســجل' فلــم دویمــه برخــه بــه کلــه چمتــو کــوي؟
شــاهرخ د طنــز پــه ژبــه ځــواب ورکــړی ،چــې «خدایــزده ولــې خلــک د
نــاکام فلمونــو بلــې برخــې پــه هکلــه پوښــتنې کــوي».
یــوه بــل مینــه وال لــه شــاهرخ خــان وپوښــتل چــې «خلــک وايــي،
کربجــن یــې ،دا رښــتیا ده؟»
ښــاهرخ پــه ځــواب کــې ورتــه لیــکيل« :نــه یــره! زه ډېــر ســر یــم ،غــرور
نــه لــرم».
لــه 'زیــره' فلــم وروســته د شــاهرخ خــان د فلمونــو لــړۍ نــژدې پــه ټپــه
والړه وه او دوه کالــه وروســته پــه پټــان نومــي فلــم کــې متثیــل کــوي.
پــه دې فلــم کــې لــه نومــوړي رسه دیپیــکا پاډوکــون او جــان ابراهــام هم
متثیــل کــوي او متــه کېــږي چــې د  ۲۰۲۲کال تــر لومړیــو پــورې بــه
ننــدارې تــه وړانــدې يش.
بــل لــور تــه د هنــد فلمــي نــړۍ یــوه بــل مشــهور ســتوري عامــر خــان
لــور ارا خــان وايــي ،پــه ژور خفــګان اختــه ده او لــه دې ناروغــۍ رسه
مبــارزه کــوي .ارا خــان د خوالــه رســنۍ انســټاګرام پــه یــوه پیغــام کــې
وايــي« :ژور خفــګان بېــا بېلــې بڼــې غــوره کــوي او کلــه چــې مــې ذهن
کــې ډېــر څــه یــو ځــای يش ،ماتــوي مــې او هــوډ بایلــم».
د یادونــې ده چــې ډاکرتانــو څلــور کالــه مخکــې د ارا خــان ژور خفــګان
تشــخیص کــړی دی.
نومــوړي پــه ویډیويــي کلیپونــو کــې د ژور خفــګان پــه هکلــه نــه یــوازې
غږیــږي ،بلکــې د دې ناروغــۍ رسه د مقابلــې پــه هکلــه خپلــې تجربــې
هــم لــه نــورو رسه رشیکــوي.
ارا خــان پــه دې ویډیويــي کلیپونــو کــې د خپــل ژونــد انــډول ســاتلو پــه
هکلــه خــرې کــوي .نومــوړې وايــي ،لــه ډېــر کوښــښ وروســته یــې د
ذهــن یــوه برخــه نــه منــي ،چــې ګواکــې هــر څــه عــادي دي.
ارا خــان وايــي ،نشــه نــه کــوي ،نــه ځــان تــه زیــان رســوي ،بلکــې د
خفــګان پــر مهــال لــه نــورو رسه خــرې نــه کــوي ،د زړه خــرې پــه زړه
کــې ســايت او لــه کبلــه یــې پــر ذهــن فشــار ډېرېــږي ،چــې بیــا یــې
پــه سمبالښــت کــې پاتــې راځــي .د دې نارو غــۍ پــه هکلــه د دیپیــکا
پاډوکــون پــه ګــډون یــو شــمېر مشــهورو کســانو خپلــې تجریــې لــه نــورو
رسه رشیکــې کــړې دي .ژور خفــګان داســې ناروغــي بلــل کېــږي ،چــې
معمــوال یــې خلــک جــدي نــه بــويل ،خــو ماهریــن وايــي پــه هکلــه یــې
عامــه پوهــاوی خــورا مهــم دی ،ځکــه ژور خفــګان یــوازې اندېښــنه
نــه ده ،بلکــې واقعیــت دی او کېــدای يش خطرناکــې پایلــې ولــري.
بیبیســی.

