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وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، می گوید که شامری 

از مقام های این وزارت، به اتهام جعل و تزویر در یک پروژه ی 

انرتنتی به دادستانی کل معرفی شده  اند.

شیرشاه نوابی، سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه )1میزان(، 

در یک نشست خربی گفت که شامری از مقام ها به اتهام جعل 

و تزویر در یک پروژه ی انرتنتی به ارزش 15 میلیون افغانی، به 

دادستانی کل معرفی شده  اند. 

او افزود: »شامری از افراد به اتهام جعل و تزویر در پروژه ی 

نکسا ۲ به ارزش حدود 15میلیون افغانی، به دادستانی معرفی 

سایر  حضورداشت  بدون  رشکت  یک  پروژه  این  در  شده  اند. 

رشکت ها برنده اعالم شد و اوراق هم دست کاری شد.«

که  اما گفت  نربد؛  افراد  این  از  نام مشخصی  نوابی،  آقای 

و در  این موضوع دست داشته  اند  افرادی در سطح روسا در 

حال حارض، پرونده ی آن ها به دادستانی کل محول شده است. 

او همچنان گفت که از ورود حدود ۲0 هزار سیم کارت سالم 

به گونه ی غیرقانونی در بازار جلوگیری شده و شامری از افرادی 

نیز به دادستانی معرفی  این موضوع دست داشته  اند  که در 

شده اند. او عالوه کرد که سیم کارت های ضبط شده به رشکت 

مخابراتی سالم تحویل داده شده است.

سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، همچنان 

گفت که در حال حارض، روی چندین پرونده ی دیگر نیز کار 

به  فساد  به  متهم  افراد  شناسایی،  صورت  در  و  دارد  جریان 

شد. خواهند  معرفی  کل  دادستانی 

این درحالی است که هنوز افغانستان جزو 10 کشور فاسد 

به  ادارات این کشور،  در جهان قرار دارد و به دلیل فساد در 

تازگی امریکا حدود 100 میلیون دالر کمک خود را در بخش 

پروژه های زیر بنایی و 60 میلیون دیگر را که قرار بود برای انجام 

چندین پروژه به مرصف برسد، بازگردانده است.

دوشــنبه  روز  جنایــت«،  »هــزاران  کتــاب 

رومنایــی  کابــل  در  مراســمی  طــی  )1میــزان( 

امنیــت  شــورای  ســخنگوی  حقمــل،  کبیــر  شــد. 

ــورد از  ــزاران م ــه ه ــت ک ــم گف ــن مراس ــی، در ای مل

جنایت هــای بی شــامر گــروه طالبــان بــه شــمول 

اســت. شــده  مستندســازی  تــرور،  و  قتــل 
صلحپایدارازمسیرانتخاباتمیگذرد
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وزارت دفاع:نازایی؛ گلنار را به مرز دیوانگی کشانده است
 ادعای تلفات غیرنظامیان در والیت 

هلمند بررسی می شود

مستندسازیجنایتهایهفدهسالهی
طالبانازسویشورایامنیتملی

وزارت زراعت: از لغو ممنوعیت واردات
برخورد سلیقه ای و چشم پوشی بر افتخارات گوشت مرغ سوء استفاده نشود

جنبشروشنایی
»نه«دربرابر»تحقیر«!

باتعارفیکدودهیرویین
گرفتارشدم

ادعای  که  است  کرده  اعالم  دفاع  وزارت 

عملیات  نتیجه ی  در  غیرنظامیان  تلفات 

هلمند،  والیت  در  امنیتی  نیروهای  شبانه ی 

گرفت. خواهد  قرار  بررسی  مورد 

آن  از  حاکی  هلمند،  والیت  از  گزارش ها 

است که در نتیجه ی عملیات شبانه ی نیروهای 

 14 موسا قلعه،  ولسوالی  مربوطات  در  امنیتی 

که  می شود  گفته  اند.  باخته   جان  غیرنظامی 

سنبله(،   31( شب  یک شنبه  عملیات،  این 

 3 آن،  جریان  در  و  بود  شده  راه اندازی 

شده  اند. زخمی  نیز  دیگر  غیرنظامی 

هلمند  والیت  در  محلی  مقام های  هرچند 

انفجار ذخیره گاه سالح  به دنبال  گفته  اند که 

وارد  غیرنظامیان  به  تلفاتی  طالبان  مهامت  و 

شده؛ اما گروه طالبان این موضوع را رد کرده 

است.

در همین حال، وزارت دفاع، گفته است که 

غیرنظامیان  به  رسیدن  آسیب  باره ی  در  ادعا 

مورد  هلمند،  والیت  موساقلعه ی  ولسوالی  در 

بعدا همگانی  آن  نتایج  و  قرار می گیرد  بررسی 

شد. خواهد 

این در حالی است که پیش از این نیز، در 

جریان عملیات نیروهای امنیتی به غیرنظامیان 

امنیتی  نهادهای  اما  است؛  شده  وارد  تلفاتی 

همواره تأکید کرده  اند که مقرص اصلی تلفات 

بوده  اند. غیرنظامیان، طالبان 

طالبان  که  می گویند  امنیتی  نهادهای 

سپر  عنوان  به  غیرنظامیان  از  نربد،  هنگام 

انسانی و از خانه های مسکونی به عنوان سنگر 

جنگی استفاده می کنند و به همین دلیل، در 

مواردی به غیرنظامیان نیز تلفات وارد می شود.

ــه آرامــی می فشــارد؛ امــا ضمختی هــای دســت  دســتانم را ب

ــن  ــای ممک ــاق ترین کاره ــام دادن ش ــانه ای از انج ــن زن نش ای

ــت.  ــوده اس ــار رب ــتان گلن ــی را از دس ــت زنانگ ــه لطاف ــت ک اس

گلنــار از آن زیبایــی زنانــه اش هــم چیــزی برایــش باقــی منانــده 

اســت و در گوشــه ی شــفاخانه ی صحــت روانــی در پــی آن اســت 

ــم از  ــت، ه ــده اس ــی مان ــش باق ــه برای ــمی را ک ــام و جس ــه ن ک

ــد متــام مــردم پنهــان کنــد؛ چــون ایــن زن دیگــر از تعــادل  دی

ــه چشــم یــک  روحــی مناســبی برخــوردار نیســت و همــه  او را ب

تخت خــواب  ایــن  گلنــار  بــرای  پــس  می بیننــد.  دیوانــه  زن 

گوشــه ی اتــاق شــامره 4 شــفاخانه ی صحــت روانــی، امن تریــن 

ــه او را  ــی ک ــم آنان ــود را از چش ــد خ ــه می توان ــت ک ــی اس جای

ــه دارد.  ــان نگ ــد، پنه ــدا می زنن ــه ص دیوان

حوالی ساعت 4 عرص روز دوشنبه، 13 ثور 1395، 

به مسجد باقرالعلوم رفتم. دو سه نفر دیگر از همکارانم 

در لیسه ی عالی معرفت نیز با من همراه بودند. دقیقا 

جلسه  این  برای  را  باقرالعلوم  مسجد  چرا  منی دانستم 

جای  موقعیت  لحاظ  از  اقل  حد  بودند.  کرده  انتخاب 

مناسبی نبود و در گوشه ای دوردست از مرکز ...

که  می شد  روزی  چند  و  نبود  خوب  حامل  زیاد 

رسگیجه ی خفیفی را در رسم احساس می کردم و آن 

تاب و توان چند روز پیش را برای نشسنت چند ساعت 

پیهم برای فروش پوری های مواد مخدر در جای مان 

با غالمرضا، آن یکی شاگرد مان هم میلی  نداشتم و 

بودم.  زبان بسته  و  نداشتم  به حرف زدن 

)زندگی به رنگ زن( اشکی بر گونه ی سخن )4(

)قصه ی آدم های زیر پل سوخته(

برخی از مقام های وزارت مخابرات به اتهام جعل و تزویر 
به دادستانی معرفی شدند
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 ،1395 ثور   13 دوشنبه،  روز  عرص   4 ساعت  حوالی 

همکارانم  از  دیگر  نفر  سه  دو  رفتم.  باقرالعلوم  مسجد  به 

دقیقا  بودند.  همراه  من  با  نیز  معرفت  عالی  لیسه ی  در 

منی دانستم چرا مسجد باقرالعلوم را برای این جلسه انتخاب 

کرده بودند. حد اقل از لحاظ موقعیت جای مناسبی نبود و 

از مرکز تجمعات مردمی قرار داشت  در گوشه ای دوردست 

نقلیه ی  وسیله ی  که  افرادی  اکرثیت  برای  آن  در  و رسیدن 

شاید  می گفتند  برخی  بود.  دشوار  نداشتند،  شخصی 

فاصله ی  در  مسجد  این  که  این  دلیل  به  پارملان  وکالی 

کمی از ساختامن شورای ملی قرار داشت، زودتر و ساده تر 

من  بگذریم،  که  توجیه  این  از  برسند.  آن  به  می توانستند 

منی دیدم. گزینش  این  در  اعتنایی  مورد  و  خاص  دلیل 

مسجد باقرالعلوم، بعد از اولین جلسه ای که در آن برگزار 

منزل  و  مردمی  تجمعات  مرکز  به  مصال  که  زمانی  تا  شد، 

احمد بهزاد، و گاهی هم مسجد رسول اکرم در جوار مصال 

به محل برگزاری جلسات شورای عالی مردمی تبدیل نشده 

متثیل  را  روشنایی  جنبش  رهربان  میعادگاه  حیثیت  بود، 

مرحوم  مؤثر  و  ارزنده  نقش  مسجد،  این  من  برای  می کرد. 

قربان علی عرفانی، یکی از رهربان و مؤسسان اولیه ی حزب 

جنگ های  ورطه ی  از  جامعه  کشیدن  بیرون  در  وحدت، 

داخلی را نیز یادآوری می کرد. تا زمانی که عرفانی در قید 

حیات بود، دو بار او را در همین مسجد مالقات کردم و در 

از امور مشوره ها و رایزنی هایی داشتیم. اکنون  مورد برخی 

او در میان ما نبود. مسجدی که او بنیان گذارش بود، اولین 

زیر  را  جامعه  در  دیگر  وحدت آفرین  حرکت  یک  هسته ی 

می کرد. استقبال  خود  سقف 

شاید  ایستادم،  پودیم  پشت  سخنانم  گفنت  برای  وقتی 

به  هم  و  عرفانی  قربان علی  خاطرات  تداعی  دلیل  به  هم 

دلیل تنوع چهره هایی که در چهار گوشه ی مسجد و در برابر 

بار  وحدت  حزب  تجربه ی  کردم  حس  می دیدم،  نگاه هایم 

می شود. تکرار  جامعه  در  دیگر 

شد.  تشکیل  بامیان  در   1368 سال  وحدت،  حزب 

تقریبا هشت سال  برای  آغاز جهاد،  از  بعد  جامعه ی هزاره، 

مختلف  گروه های  بین  داخلی  جنگ های  تلخ  طعم  متام، 

اجزایی  در  جامعه  بود.  چشیده  خود  کام  در  را  شیعی 

حکومت  تشکیل  بود.  شده  شقه  شقه  متشتت  و  مختلف 

نادیده گرفنت حضور و نقش گروه های  و  عبوری مجاهدین 

شیعی تکانه ای بود که قوماندان ها و رهربان هزاره را به فکر 

انداخت که »موجودیت شان در خطر است«. حزب وحدت 

نشانه ی یک عقالنیت و سنجش سیاسی بود که قوماندان ها 

و رهربان سیاسی هزاره در تصمیم و عمل وحدت طلبانه ی 

کردند. آشکار  خود 

 1395 ثور  سیزدهم  دوشنبه  روز  گردهامیی  من  برای 

جامعه ی  سیاسی  تجربه ی  تداعی گر  باقرالعلوم،  مسجد  در 

هزاره از رشایط و واقعیت های قبل از تشکیل حزب وحدت 

و هنگامه های برگزاری اولین کنگره ی مؤسس آن در بامیان 

دیگر  بار  گذشته،  سال  پانزده  در  می کردم  حس  بود. 

بودیم که جامعه  را شاهد  افرتاق  و  از یک تشتت  تجربه ای 

را در قالب گروه ها، احزاب، نهادها و شقه های مختلف، حتا 

افراد، تجزیه کرده بود. درست است که  و  در حد اشخاص 

جبهه ی نظامی نداشتیم و علیه همدیگر صف آرایی خونین 

برپا منی کردیم؛ اما عمال با هم در یک مسیر و برای تحقق 

یک هدف اتحاد نداشتیم و نیروهای جامعه را در جهت های 

داخلی  جنگ  نوعی  می دادیم.  هدر  ناهمگون  و  مختلف 

داشت.  جریان  همه  میان  رسد  یا  آرام  صورت  به  که  بود 

افراد  بود.  برده  یاد  از  را  خود  مشرتک  رسنوشت  جامعه 

که  بودند  و دسته ها  گروه ها  و  افراد  از  تکه پاره هایی  جامعه 

کار  بتوانند  که  این  بدون  می لولیدند؛  سمتی  به  کدام  هر 

و اثر همدیگر را در یک بسرت جمعی مدیریت کنند. گویی 

و  خفقان  و  استبداد  سال  صد  زندان  جهاد  که  هامن گونه 

بعد  حوادث  بود،  شکسته  را  هزاره ستیزانه  سیاست های 

کشور،  سیاسی  جدید  تاریخ  در  ورود  و  سپتامرب  یازدهم  از 

فصل تازه ای از رهایی نه در مقیاس کشور، بلکه در گسرته ی 

و  تبارز  برای  و هر کسی مجالی  بود  را میرس کرده  جهانی 

می کرد. جست وجو  خود  مستقل  زندگی 

 فیصله ی کابینه ی حکومت وحدت ملی در یازدهم ثور، 

تکانه ای بود که بار دیگر درک ما از اثرات و پیامدهای این 

دقیقا  نیز  تکانه  این  آزمون می گرفت.  به  را  افرتاق  و  تجزیه 

مانند تکانه ای بود که از تشکیل حکومت عبوری مجاهدین 

حکومت  آن  تشکیل  آوان  در  بودیم.  گرفته  راولپندی  در 

گفتند که »حرف هزاره ها و شیعه ها را بعدا می زنیم«. مزاری 

این حرف ما تکان  با شنیدن  بعدها در سخنانش گفت که 

است  در خطر  ما  »موجودیت  که  افتادیم  فکر  به  و  خوردیم 

یازدهم  فیصله ی  با  کنیم.«  دفاع  خود  موجودیت  از  باید  و 

ثور، به نظر می رسید بار دیگر این تکانه، از نوِع دیگر و در 

»خطر  نه  بار  این  بود.  آورده  به شور  را  جامعه  دیگر،  سطِح 

بلکه »تلخی تحقیر« بود که جان و روان هزاره  موجودیت«، 

می کرد. اذیت  را 

»نجات از تحقیر« رویای بلندی بود که سقف بلندی را بر 

رس هزاره با متام اقشار و نیروهای آن گسرتده بود. سخن با 

»برق« کلید خورد؛ اما به زودی »فرق« برجسته تر و کلیدی تر 

از آن برق زد. جنبش روشنایی به جنبشی ضد تحقیر، ضد 

تبعیض و ضد »فرق« تبدیل شد.

اگر حزب وحدت حاصل تکانه ای بود که هزاره را به »دفاع 

از موجودیت« آن بسیج کرد؛ جنبش روشنایی تکانه ای بود 

که »معنای بودن« را مطرح می کرد. »بودن« یک اصل است. 

تقال برای دفاع از بودن، تقالیی برای »بقا« است و این هامن 

متام  در  غریزی  و  طبیعی  صورت  به  که  است  آغازین  گام 

موجودات زنده می توان رساغ کرد. حزب وحدت، گامی بود 

از این که هزاره بر اصل اول »وجود« خود، یعنی بر »تضمین 

بقا« و »تنازع بقا« ناخن بگذارد؛ اما جنبش روشنایی، اصل 

سطح  از  فراتر  انسان،  یک  عنوان  به  را  هزاره  »وجود«  دوم 

زندگی و بودِن طبیعی و غریزی آن، به میدان آورد: »معنای 

بودن« یا هامن اصل »کرامت«. فیصله ی یازدهم ثور، اصل 

گردهامیی  و  بود  برده  زیر سوال  را  هزاره  انسانی  »کرامت« 

برای  هزاره  انسان  صدای  از  نطفه  اولین  باقرالعلوم  مسجد 

دفاع و حراست از »کرامت« او بود. غرور شورانگیزی که در 

عقب حرکت جنبش روشنایی موج می زد، دقیقا غرور ناشی 

از لبخند به اصل کرامت و ایستادگی در برابر ذلت و تحقیر 

بود. این جنبش »نه« پرشکوه هزاره در برابر »تحقیر« بود.

***

بیرون  باقرالعلوم  مسجد  از  که  روزی  هامن  شام گاه 

اشرتاک کنندگان  گردهامیی  نتیجه ی  از  فیصله ای  شدیم، 

را  حرکت  این  روح  که  شد  نرش  بهزاد  احمد  صفحه ی  در 

متثیل می کرد. بهزاد عنوان زیبا و معناداری را برای پست 

خود انتخاب کرده بود: »در برابر بی عدالتی و ستم ایستاده 

نوشت: ادامه  در  و  ایم« 

بزرگ،  اعرتاض  تدارک  مقدماتی  نشست  اولین  »در 

گرفتند: تصمیم  اتفاق  به  اشرتاک کنندگان 

1- مسیر بامیان برای خط انتقال برق »توتاپ« موضوعی 

غیر قابل معامله است و هیچ کسی در هیچ موقفی حق ندارد 

عدالت خواهانه  مطالبه ی  این  خالف  بر  ما  مردم  آدرس  از 

سازش و معامله کند.

هفته ی  پنجشنبه ی  روز  تا  افغانستان  حکومت  برای   -۲

جاری وقت می دهیم تا به طور شفاف و رصیح اعالم کند که 

به این مطالبه ی مردمی پاسخ مثبت می دهد و »توتاپ« از 

مسیر بامیان امتداد خواهد یافت.

3-  در صورت دوام سیاست تبعیض آمیز حکومت و ارصار 

منافع  نادیده گرفنت  و  حق کشی  بر  حکومت  این  رهربان 

اعرتاض  برنامه های  پنجشنبه  روز  افغانستان،  عمومی مردم 

اعالم  کشور  از  خارج  و  والیات  پایتخت،  در  را  خود  مدنی 

کرد. خواهیم 

رهربان  داخل،  در  ما  گسرتده ی  اعرتاض  مخاطب   -4

افغانستان و در سطح جهان کشورهای  حکومت بی کفایت 

کمک دهنده به افغانستان خواهند بود؛ تا به مردم ما برای 

پایان دادن به این ستم، تبعیض و بی عدالتی کمک کنند.

به  ستم گران  وادارکردن  تا  مردمی  بزرگ  اعرتاض  این 

یافت. خواهد  دوام  شهروندی  برابر  حقوق  برابر  در  تعظیم 

فیصله شد تا موارد فوق، صبح فردا توسط تیم تخنیکی، 

طی یک نشست مطبوعاتی در کابل به اطالع عموم رسانده 

شود.

شدن  شکسته  امروز،  مقدماتی  نشست  پیامد  اولین 

بود  افغانستان  حکومت  ارشد  مقامات  از  شامری  سکوت 

کردند.  دفاع  مردم  حق طلبانه ی  مواضع  از  رصاحت  با  که 

و  برابر ستم  در  نکردن  تعظیم  و  مردم  بر رس حق  ایستادن 

تبعیض، دیگران را نیز وادار به تعظیم در برابر حقوق برابر 

ساخت. خواهد  شهروندی 

در پایان جلسه ی امروز اخبار غیر رسمی به گوش رسید 

که آقای غنی در روزهای آینده از وکالی جامعه ی هزاره در 

برگزاری  از  پیش  کرد.  خواهد  گفت وگو  به  دعوت  مجلس 

هیچ  که  است  رضوری  نکته  این  اعالم  نشستی  چنین 

برق  انتقال  امتداد خط  به  نتیجه ای جز تن دادن حکومت 

و  قابل قبول نیست  ما  برای مردم  بامیان  از مسیر  »توتاپ« 

هر نوع کوتاهی و نرمش در این رابطه خیانتی نابخشودنی 

اند.« گرفته  خیلی ها  را  پیام  این  بود.  خواهد 

***

من این پست احمد بهزاد را با تکه ای در صفحه ام بازنرش 

اولین  از  متأثر  و  لحظه  هامن  در  نگاهم  بازتاب  که  کردم 

بود: روشنایی  جنبش  آغاز  برای  گردهامیی  تجربه ی 

»گام های تاریخ ساز، در مقاطع خاصی برداشته می شوند. 

به نظر می رسد »حکومت وحدت ملی« راه دشواری ندارد تا 

آشکار  طور  به  که  کاری  از  و  بگوید  آری  عدالت  و  خرد  به 

خالف منافع مسلم دولت و ملت است، اجتناب کند.

به عنوان  آن  از  راهی است که  و عدالت هامن  راه خرد 

به  یاد می کنند.  و مطالبات مرشوع مردم  به خواست  اعتنا 

افتیده  نقطه ای  به  ملی«  وحدت  »حکومت  منی رسد  نظر 

باشد که در آن تعصب، کینه و نفرت کوچک ترین بارقه های 

نکند. اعتنا  نیز  را  و عدالت  خرد و سنجش 

و  شعور  بر  مختلف  گونه های  به  ملی  وحدت  حکومت 

حیثیت سیاسی و مدنی ملت اهانت و دهن کجی می کند. 

بیشرت  را  فاجعه  تنها شدت  دیده درایی  و  وقاحت  همه  این 

نشان می دهد. شکیبایی و تحمل ملت را هر چه بیشرت به 

آزمون بگیریم، وزن پاسخ گویی به آن سنگین تر می شود. این 

شکیبایی حد اقل یک بار دیگر در بیستم عقرب سال 1394 

بر ُمخ حکومت وحدت ملی راه رفت. آزمون دوباره ی آن باید 

برای زمامداران حکومت وحدت ملی بیم بیشرتی خلق کند.

ارشف غنی و عبدالله در این پیام کمرت از دانش و محقق 

شورای  وکالی  از  کمرت  کابینه  وزرای  نیستند.  مخاطب 

مردم  عامه ی  از  مدنی کمرت  فعاالن  نیستند.  مخاطب  ملی 

مخاطب نیستند. در تاریخ کشور، شکاف های بنیان برانداز 

نظام  آدرس  به  و  نشده  انبار  هم  روی  برهنه  اندازه  این  تا 

سیاسی راجع نشده بود. ارشف غنی و عبدالله به یاد داشته 

خیلی  بحران  وضعیت  مدیریت  برای  شان  توان  که  باشند 

به  را  جامعه  که  انفجارهایی  است.  عادی  وضعیت  از  کمرت 

و  اختیار  به  ناشده می کشانند،  پیش بینی  گردنه های عمل 

انتخاب بازی گران ناشی و فاقد سنجش های سیاسی صورت 

گرفنت  آزمون  به  بی خردی  نشانه ی  آشکارترین  منی گیرند. 

که  است  جوامعی  در  ناشده  پیش بینی  حرکت های  قدرت 

فشار  هم  بر  مختلف  الیه های  در  آن  اجتامعی  شکاف های 

می آرند.

سیاست مداران  عربت اندوزی  برای  اخیر  دهه ی  چهار 

و  ارشف غنی  است.  آموزنده  کافی  اندازه ی  به  افغانستان 

نام  به  را  اریکه نشینی  سکه ی  که  آنانی  همه ی  و  عبدالله 

کنند.  توجه  را  این عربت ها  تا  اند  اند، سزاوارتر  یافته  خود 

سیاست های پرهزینه را بر گزینه های معقول ترجیح دادن، 

ندارد. خود  در  عقالنیت  و  خرد  از  نشانی  هیچ 

فردا برای بیان اولین حرف گرد هم می آییم تا این صدا را 

رساتر و دقیق تر بلند کنیم.«

 )Mostafa Hasanzada( کسی به نام مصطفا حسن زاده

در یک کمنت نوشت:

خط  این  از  عبور  است.  ملت  خونین  خط  توتاپ  »بله 

خونین برای دولت نیمه جان خیلی سنگین وخطرناک متام 

ایم.  خواهد شد. ما همیشه تبعیض را رسوا و مغلوب کرده  

تحمل  این  از  بیشرت  را  تاریکی  می خواهیم.  را  خود  حق 

صورتی  در  تنها  مرکزی  مناطق  تاریکی  کرد.  نخواهیم 

گردانیم.  تاریک  را  دولت  خود  روزگار  که  است  امکان پذیر 

خشم  این  کند.  وارد  خود  بر  را  تاریخی  خشم  نباید  دولت 

را خواهد گرفت. دو  نیمه جان دولت  در رشایط فعلی جان 

 میلیون نفر جان برکف اطراف ارگ و سپیدار را خواهد گرفت 

و عواقب آن هم به دوش مراجع تصمیم گیرنده خواهد بود. 

اگر دولت بی درنگ خواست ملت را نپذیرد، خط رسخ تبدیل 

شد.« خواهد  خونین  خط  به 

... و این آغاز یک حرکت بود که بعدها آوازه ی آن به نام 

»جنبش روشنایی« در متام جهان پیچید.

4(سرمقاله2 اشــکی بر گونه ی سخن )

جنبش روشنایی؛ »نه« در برابر »تحقیر«!
ــت مداران  ــداری سیاس ــرع و همذات پن ــت ت سیاس

بیشــرت  نیم جــان  کــه  را  آنــان  طالبــان،  بــا  پیشــین 

ــدل  ــارت ب ــه ام ــک ب ــک کوچ ــک تحری ــتند، از ی نداش

بــه  بــا ســفر  آن هــا  امــروز  کــه  انــدازه ای  بــه  کــرد. 

کشــورهای گوناگــون بــه دنبــال مرشوعیــت بین املللــی 

بــرادری  احســاس  بــه  معطــوف  کــه  کاری   انــد؛ 

مــا در گذشــته و حاصــل مامشــات  سیاســت مداران 

دامئــی و همیشــگی آن هــا در ســایه ی عــدم تعریــف 

واضــح از دوســت و دشــمن بــود.

امریــکا  بیــن  صلــح  گفت وگوهــای  حالی کــه  در 

عــدم  البتــه  و  زیاده خواهــی  دلیــل  بــه  طالبــان  و 

ــط  ــان، توس ــوی طالب ــره از س ــگ مذاک ــر فرهن ــلط ب تس

رییس جمهــور امریــکا لغــو شــد، در روزهایــی کــه چنــد 

قــدم تــا انتخابــات باقــی منانــده اســت، عــده ای تــالش 

ــات  ــح، انتخاب ــزاری از صل ــتفاده ی اب ــا اس ــا ب ــد ت دارن

هجــده  دســت آوردهای  و  ارزش هــا  و متــام  مســخ  را 

ــته و  ــخصی گذاش ــال ش ــق امی ــته را در طَبَ ــال گذش س

دودســتی تقدیــم کســانی کننــد کــه ســودای امــارت در 

رس دارنــد. مــردم از جنــگ و کشــتار خســته شــده و همه 

در آرزوی صلــح و ثبــات  انــد؛ امــا ســوال ایــن اســت کــه 

ــن همــه ســال  کــه پول هــای هنگفــت  چــرا در طــول ای

ــوص  ــه خص ــد، ب ــه ش ــح هزین ــی صل ــورای عال ــرای ش ب

زمانــی کــه صلح طلبــان امــروز، خــود در قــدرت بودنــد، 

انجــام  صلــح  بــرای  راه گشــا  و  جــدی  تــالش  هیــچ 

ــد؟  ندادن

کــه  می گویــد  رسزمیــن  ایــن  تاریخــی  تجربــه ی 

بــرای سیاســت مداران مــا بــه خصــوص کســانی  کــه 

ــان  ــادی ش ــی و اقتص ــای نظام ــدرت و کارتل ه ــام ق مت

از درون جنــگ و تفنــگ بیــرون آمــده اســت، نــه صلــح 

و ثبــات مهــم اســت و نــه انتخابــات و رسنوشــت مــردم؛ 

بــل، متــام تشــویش و تــالش آن هــا تثبیــت منافــع 

ــت.   ــان اس ــمتی  ش ــی و س ــی، گروه خانوادگ

ترکیــب  بررســی  بــا  فقــط  و  بــه ســادگی  ایــن  را 

دریافــت؛  می تــوان  امــروز  صلح خواهــان  نامتجانــس 

ــروز  ــا دی ــردم ت ــش م ــات و آرام ــح، ثب ــه صل ــانی  ک کس

بــرای شــان محلــی از اعــراب نداشــت، حــاال بــرای 

ــر دوش  ــح ب ــم صل ــد، َعلَ ــده  ان آن کــه از قــدرت دور مان

گرفتــه و دســت بــه هــر کاری می زننــد تــا در آشــفته بازار 

ــی  ــچ کس ــند. هی ــی برس ــه نوای ــه ب ــل همیش ــروز، مث ام

در افغانســتان خواهــان جنــگ  و خون ریــزی نیســت. 

همــه دوســت دارنــد کــه فــردای فرزنــدان ایــن رسزمیــن 

خــوب باشــد؛ امــا مــردم می داننــد کــه جریان هایــی 

در داخــل دوســت دارنــد، انتخابــات شکســت بخــورد یــا 

ــا  ــت آن ه ــا محوری ــت ب ــد و اداره ی موق ــق بیفت ــه تعوی ب

ــد. ــه وجــود آی ب

ــزاری  ــربی برگ ــت و ره ــه مالکی ــی  ک ــد، وقت می گوین

انتخابــات در دســت مــردم افغانســتان نبــوده و رشایــط 

انتخابــات  یــک  برگــزاری  بــرای  سیاســی  و  امنیتــی 

ــم  ــمول فراه ــه و افغانستان ش ــی، عادالن ــفاف، عموم ش

نیســت، نبایــد پــای صندوق هــای رأی رفــت و ایــن  کــه 

رشایــط حــارض، موجــب کشــاندن کشــور بــه بحران هــای 

عمیق تــر و وســیع تر سیاســی و اجتامعــی می شــود.

ســوال ایــن اســت کــه چــرا ایــن جریان هــا تــا دیــروز 

تــا دیــروز »مــوی« در درز  چنیــن منی گفتنــد؟ چــرا 

اشــکالی  هیــچ  و  منی رفــت  گذشــته  انتخابات هــای 

در دســت  انتخابــات  حــاال رسنوشــت  امــا  نداشــت؛ 

نیســت! افغان هــا 

انسان کشــی  ختــم  و  ثبــات  اســت،  خــوب  صلــح 

نیــز خــوب اســت؛ بــه رشطــی کــه دســت مایه ی منافــع 

شــخصی و مــورد اســتفاده ی نادرســت و ابــزاری نباشــد. 

تعویــق  ارزش هــا،  مســخ کردن  ابــزار  نبایــد  را  صلــح 

ــه رأس  ــت ب ــت و بازگش ــاد اداره ی موق ــات، ایج انتخاب

ــرار داد. ــدرت ق ق

آبــادی  بــرای  طالیــی  فرصت هــای  کســانی  کــه 

ــل  ــه دلی ــات را ب ــح و ثب ــه صل ــیدن ب ــا رس ــن و حت وط

ــاهرگ های  ــر ش ــی ب ــیطره ی خانوادگ ــرای س ــف و ب ضع

شــعار  امــروز  دادنــد،  دســت  از  کشــور  اقتصــادی 

آن  بــه  منــوط  را  چیــز  همــه  و  داده  رس  صلح طلبــی 

می کننــد کــه اگــر انتخابــات برگــزار شــود، درز و نفــاق 

از  فرصت هــا  و  می شــود  بیشــرت  افغان هــا  بیــن  در 

دســت خواهــد رفــت.

ــاد رسارسی  ــی و اتح ــامع مل ــی از اج ــا در حال آن ه

ســخن  دامئــی  صلــح  و  ثبــات  بــه  رســیدن  بــرای 

ــه  ــیدن ب ــرای رس ــدم ب ــک ق ــا ی ــود حت ــه خ ــد ک می زنن

ایــن شــعارها بــر نداشــته و در گذشــته همــه چیــز را از 

دریچــه ی ســود شــخصی دیــده انــد. فروکاســت منافــع 

ــه  ــال شــخصی و خانوادگــی و جــزء را ب ــه امی ــی ب جمع

عاشــق  سیاســت مداران  از  تنهــا  دادن،  تعمیــم  کل 

قــدرت و دورمانــده از آن در افغانســتان ســاخته انــد کــه 

حــارض انــد هرچیــزی را از رس راه بردارنــد تــا بــه رس 

ــند. ــود برس ــزل مقص من

از  عــده ای  ســوی  از  دیــروز  کــه  اعالمیــه ا ی 

ــر لغــو  ــت کــرزی مبنــی ب ــا محوری ــدگان قــدرت ب بازمان

انتخابــات نــرش شــد، بیان گــر ایــن اســت کــه ایــن افــراد 

ــات، در  ــم انتخاب ــا دســت مایه قــراردادن صلــح و تحری ب

پــی ایــن اســتند کــه اذهــان عمومــی را نســبت بــه ایــن 

پروســه ی ملــی )انتخابــات( مغشــوش کننــد و بــرای 

رســیدن بــه قــدرت بــه دســت آوردهای دو دهــه ی اخیــر 

ــه دســت آمــده اســت، پشــت  ــی ب ــا هــزاران قربان کــه ب

ــد. ــا بزنن پ

مسخکردنارزشها
واستفادهیابزاریازصلح

عزیز رویش

بلندی  رویای  تحقیر«  از  »نجات 

رس  بر  را  بلندی  سقف  که  بود 

نیروهای  و  اقشار  متام  با  هزاره 

»برق«  با  سخن  بود.  گسرتده  آن 

»فرق«  زودی  به  اما  خورد؛  کلید 

برق  آن  از  کلیدی تر  و  برجسته تر 

جنبشی  به  روشنایی  جنبش  زد. 

ضد  و  تبعیض  ضد  تحقیر،  ضد 

شد. تبدیل  »فرق« 

)روایت عزیز رویش از جنبش روشنایی(
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و آن چه  صحبت هایی که می کنند، آن چه می اندیشند 

است.  شهروندان  سیاست زدگی  از  نشان  می کنند؛  رفتار 

تعبیر افالطونی آن که  به  افغانستانی  سیاست در جامعه ی 

بر  کشور  این  در  و  جا  این   نشسته،  علوم  بام  بر  می گفت، 

بام متامی رفتارهای اجتامعی نشسته است. هر رفتاری هر 

کنش و واکنشی یا سیاسی است و یا هم برداشت سیاسی 

آن می شود.  از 

در این کشور، بهرت است بگوییم در این جامعه، اول باید 

سیاسی شد و بعد وارد جامعه شد. سیاست تنها راه رسیدن 

به همه چیز است. قدرت، ثروت، جا و مکان و مکنت، همه 

معطوف به سیاسی شدن است. نیم رخ سیاسی شهروندان 

نژادی  و  سمتی  و  قومی  نگاه های  به  آلوده  ما،  جامعه ی 

است. خوِب قوم  شان خوب و بِد قوم  شان نیز خوب است؛ 

زیرا از خود شان است؛ حتا در این آشفته بازار انتخابات نیز 

برای  فن  صاحب  فرد  عنوان  به  شخصی  به  نیستند  حارض 

درون گروهی  و  قومی  همه  نگاه ها،  و  بنگرند  کشور  اداره ی 

واژه ی  باید  ما  مردمان  برای  که  است  جایی  جا  این  است. 

که  جایی   برد؛  کار  به  دموکراسی  جای  به  را  افغان کراسی 

رای، نظر و انتخاب هم به عنوان حق یک نفر به پای قوم و 

قبیله ریخته می شود و حق انتخاب و آزادی انتخاب یعنی در 

قرار گرفنت. خدمت قوم 

 از سوی دیگر، این نیم رخ سیاسی شهروندان جامعه ی 

ما آلوده به هر گونه پیش داوری و تفکر قالبی است. تفکری 

شخص  هامن  آیینه ی  در  را  همه  شخص  یک  دیدن  با  که 

باز  اشخاص  دیگر  وجود  اظهار  برای  را  راهی  و  بینند  می 

منی گذارند. پیش داوری شدیدی که بین افراد جامعه رواج 

دارد، فرصت را از دیگر افراد گرفته است تا ابراز وجود کنند. 

همه ی رفتارها پیش از پیش غلط و نادرست پنداشته شده 

و چه بسا فرصتی برای عملی شدن منی یابند. تفکر قالبی 

همیشه مشت را منونه ی خروار دانسته و به هامن دید اندک 

و تسامح در  این زمان می میرد  بسنده می کند. تساهل در 

پیش پای این نوع تفکر رسبریده می شود. 

که  توصیف هایی  بر  عالوه  ما  شهروندان  سیاسی  نیم رخ 

گذشت، دچار آفت دیگری نیز است؛ آفتی که گریبان همه 

کسانی که  بیشرت  است.  آن  از  صحبت  جا  همه  و  گرفته  را 

قلمی در سیاست زده  اند و کتابی را در این زمینه خوانده 

 اند، کمرت از کسانی  اند که نه رشته ی تحصیلی  شان مربوط 

رشته  این  به  ربطی  آنان  آموزه های  نه  و  است  سیاست  به 

سیاسیون  مرگ بار  سکوت  می نویسند.  و  می گویند  دارد، 

هم  یا  و  نخواسنت  دلیل  به  یا  دلیلی،  هر  به  تحصیل کرده، 

به دلیل شنیده نشدن، عرصه را جوالنگاه کسانی قرار داده 

سیاست  علم  و  سیاست ورزی  سیاست،  از  بویی  که  است 

ندارند. 

هرن  گاهی  و  علم  گاهی  سیاست،  که  است  درست 

تصمیم گیری هایی  نتیجه ی  علم،  بدون  سیاست  اما  است؛ 

استیم.  آن  شاهد  افغانستانی  جامعه ی  در  فعال  که  است 

سکوت نخبگان سیاسی، سیاست دانان آکادمیک و آگاهی 

اساس  بر  هرکس  تا  شده  باعث  سیاسی،  امور  در  ندادن 

برداشت سطحی و ابتدایی خود، اقدام به تفسیر رفتارهای 

تصمیم های  تا  شده  باعث  امر  این  و  کند  سیاسی  معنادار 

بگذارد.  اثر  جمعی  زندگی  بر  و  شود  گرفته  نادرست 

واژه ها  از  بی خرب  کارگر  دو  صحبت  رسچوک،  تحلیل های 

دانشجوی  دو  جدل  و  نانوا  دو  بحث  سیاسی،  رفتارهای  و 

کامپیوترساینس بر رس مسائل سیاسی و پیچیده، منی تواند 

باشد. راه گشا  سیاسی  درست  تصمیم گیری  برای 

 باید کار را به اهلش سپرد و اجازه داد که تصمیم گیری 

که  شود  انجام  کسانی  آدرس  و  مجرا  از  سیاسی  بعد  در 

اند. دانش سیاسی  را درک کرده  امور سیاسی  و  می دانند 

به دور از سیاست می تواند در روند آموزش دهی جامعه مفید 

واقع شود. باید با مسائل و مشکالت علمی برخورد کرد؛ نه 

گزینشی. و  سلیقه ای 

نرش  به  اجتامعی  در شبکه های  گذشته سندی  روزهای 

در  پالسا«  گنگ  »ولف  نام  به  خارجی  مشاور  یک  که  رسید 

سال 1396 به حکم رییس جمهور با معاش 41هزار دالری 

به عنوان مشاور تعیین شده است. این شخص به طلوع نیوز 

در  رییس جمهور  با  و  است  افغانستانی  او  خانم  که  گفته 

مورد کارش در افغانستان، صحبت کرده بود که به موافقه ی 

مشاور  به  عنوان  صنایع  و  تجارت  وزارت  در  او  ارشف غنی 

بود. شده  استخدام 

ریاست جمهوری،  فرهنگی  مشاور  مرتضوی،  شاه حسین 

با  این مشاور خارجی  آفتابی شدن استخدام  به  در واکنش 

معاش ده ها هزار دالری، در یک پست فیس بوکی پاسخ داده 

وضعیت  کرزی  حامد  حکومت  دوره ی  در  که  است  گفته  و 

آقای  حکومت  در  است.  بوده  ارشف غنی  حکومت  از  بدتر 

دولتی  ارشد  مسؤوالن  معاش  که  گرفته  صورت  تالش  غنی 

شود.  متعادل 

مقام های  و  مشاوران  بلند  معاش  از  مواردی  مرتضوی، 

دولتی را در دوره ی حکومت حامد کرزی  نرش کرده که یک 

مشاور خارجی وزارت معادن و صنایع،  بیش از صد هزار دالر 

در ماه معاش در یافت می کرده است. 

در  خارجی  مشاور  صدها  سال ها  این  در  که  آن  با 

افغانستان آمده اند و معاش های ده ها هزار دالری دریافت 

به  این مشاوران و کسانی که  و نقش  اما کارکرد  اند؛  کرده 

امتیازهای  و  بلند  عنوان اهل تخصص و شایستگی، معاش 

دیگر  و  مدیریتی  بخش های  در  اند؛  کرده  یافت  در  دیگر 

نیست. روشن  بخش ها 

پرسش این است که چرا مشاوران خارجی این قدر معاش 

تخصص  و  دانش  خارجی ها  شود،  گفته  شاید  می گیرند؟ 

مستحق  دارند،  که  کارکردی  دلیل  به  و  است  بیشرت  شان 

می شوند؟  امتیازاتی  چنین 

این واقعیت قابل چشم پوشی نیست که جنگ چهل ساله   

جامعه،  این  و  برده  عقب ماندگی  قعر  در  را  افغانستان 

بخش های  در  و  ندارد  کافی  تخصصی  و  فنی  کادرهای 

واقعی  دلیل  اما  است؛  خارجی  کادرهای  به  نیاز  مختلف 

تنها  آن ها  به  بلند  معاش های  دادن  و  مشاروان  استخدام 

نیست.  داخلی  کارشناسان،  و  متخصص  کمبود 

واقعیت این است؛ پول هایی که به نام کمک به بازسازی 

نظام  که  است  از کشورهایی  می گیرد  افغانستان صورت  به 

رسمایه داری در آن کشورها حاکم است. در نظام رسمایه داری 

افغانستان  دولت  منی گیرد.  صورت  مفت  امکانات  توزیع 

دولت های  حامیت  و  بُن«  »توافق نامه ی  نتیجه ای  در  که 

نیست.  خود  به  متکی  است،  آمده  به  وجود  رسمایه داری 

فرستاده می شود،  افغانستان  به  نام کمک  به  که  پول هایی 

خارجی ها زمینه ی کار و بهره برداری از آن را برای نیروهای 

کاری و فنی خود شان نیز فراهم کرده اند و منی خواهند این 

پول ها را متاما به دولت افغانستان ببخشند. سازو کاری را 

در توزیع و مرصف آن نیز در نظر گرفته اند که با آن بیشرتین 

با عنوان های مختلف  را  افغانستان  به  پول های کمک شده 

دوباره از آن خود کنند. 

در  افغانستان  به  شده  کمک  دالری  میلیارد  ده ها  از 

و  افراد  یکی  اند؛  کرده  استفاده  گروه  سه  گذشته،  دوهه ی 

قدرت های  به  وابسته  مهره های  دوم؛  خارجی،  نهادهای 

مدیریت  بخش  در  تکنوکرات   عنوان  به  که  رسمایه داری 

جنگ ساالران  سوم؛  و  اند  داشته  نقش  دولت  رهربی  و 

جهادی که پیش از تشکیل سقوط طالبان بازی گران قدرت 

افغانستان بودند و در دولت جدید قدرت آن ها  و سیاست 

شد. حفظ 

با حامیت  بُن«  توافق نامه ی   « نتیجه ی  در  دولت جدید   

نظام  برنامه ریزان  آمد.  وجود  به  رسمایه داری  کشورهای 

جدید، رهربان جهادی و قومی را نتوانستند از قدرت منزوی 

کنند و به آن ها جایگاه و موقف سیاسی، دوباره داد. رهربان 

داخلی  رسمایه داران  و  قدرت مند  گروه  بزرگرتین  جهادی 

بودند/ هستند که به دلیل قدرتی که داشتند/ دارند به آن ها 

امتیاز داده شد و می شود. آن ها بیشرتین استفاده را از پول 

اند. کرده  افغانستان،  به  کمک شده ی جامعه ی جهانی 

پاسخ این که چرا معاش و امتیازات در دولت افغانستان 

و  سیاسی  نظام  ماهیت  آن  واقعی  دلیلی  نیست،  متعادل 

است. رسمایه داری  که  است  افغانستان  اقتصادی 

و  سیاسی  قدرت  گذشته  در  که  کسانی  دولت،  این  در 

ُمهره های  که  کسانی  یا  دارند  جایگاه  داشتند،  اقتصادی 

دولت های رسمایه داری اند. این دو گروه، نقش تعیین کننده 

را در سیاست افغانستان دارند و بودجه ی ملی و کمک های 

پرسش  این  می شود.  و  شده  تاراج  آن ها  توسط  خارجی 

نام معاش  به  ملی  منابع  و غنی  که چرا در حکومت کرزی 

زورمندان  و  قدرت  در  رشیک  افراد  به  دیگر  امتیازهای  و 

به  عامه  خدمات  برای  ملی  بودجه ی  از  و  می رسد  بیشرت 

به  مقایسه  در  عادی  کارمندان  معاش  و  منی رسد  مرصف 

اصلی  دلیل  است؛  بیشرت  قدرت،  رهربی  به  وابسته  افراد 

از  که  است  افغانستان  سیاسی  نظام  ساختار  و  ماهیت  آن 

طبقه ی رسمایه دار منایندگی می کند. عنارص این طبقه در 

که  طوری  هر  دارند؛  تام  و  عام  اختیار  و  اند  رشیک  قدرت 

کنند. تعیین  امتیاز  شان  برای  می توانند  بخواهند 

منابع  تاراج  جلو  ملی  وحدت  حکومت  در  که  ادعا  این 

توزیع  و  تاراج  شکل  تنها  ندارد.  واقعیت  شده،  گرفته  ملی 

است.  کرده  تغییر  دالری  هزار  ده ها  گزاف  معاش های 

در  رییس جمهور  مطلق  اختیارات  واقعیت  این  مصداق 

و  ارشد  مسؤوالن  گزاف  معاش های  ملی،  بودجه ی  مرصف 

است.   اجرائیه  ریاست  و  ریاست جمهوری  فراوان  مشاوران 

3 چرا مشاوران خارجی و عناصر قدرت معاش فرمایشی دارند؟

نیم رخ سیاسی شهروندان

زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

که  می شد  روزی  چند  و  نبود  خوب  حامل  زیاد 

رسگیجه ی خفیفی را در رسم احساس می کردم و آن 

تاب و توان چند روز پیش را برای نشسنت چند ساعت 

پیهم برای فروش پوری های مواد مخدر در جای مان 

نداشتم و با غالمرضا، آن یکی شاگرد مان هم میلی 

به حرف زدن نداشتم و زبان بسته بودم. 

را  پایپ  و  منی رفت  شیشه  کشیدن  به  هم  دمل 

روی زمین گذاشته بودم و خوش نداشتم که چشمم 

پایپ واقعا در  از شکل و قواره ی  به آن بخورد؛ چون 

آن لحظه نفرت داشتم و باخود مدام سبک و سنگین 

می کردم که پایپ را بگیرم و با آن که کمی مواد مخدر 

تا  بکوبم  دیوار پشت رسم  به  بود،  مانده  داخلش  در 

خرد و خاکشیر شود و ازش چیزی باقی مناند. 

منی دانم چه مرگم شده بود و به گونه ی عجیبی 

بودم. دیگر هیچ چیزی  و کم طاقت شده  بهانه طلب 

و  روز  آن  در  حداقل  کند؛  آرام  را  من  منی توانست 

ُمسکن  یک  دنبال  می بردم.  آن ساعت چنین گامن 

و  حس  این  می دانستم  و  بودم  خودم  برای  قوی 

هامن  از  قبل  تا  چون  نبود؛  شیشه  خامری  از  حامل 

داشت  دیگر  که  بودم  کشیده  اندازه  آن  به  لحظه، 

شیشه.  نشئگی  می کرد  رَس  دماغم  سوراخ های   از 

را  باشد. Mp3 جیبی غالم رضا  پس چه می توانست 

گرفتم و هندزفری را به گوشم زدم. صدای دمبوره تا 

دورترین سلول خاکسرتی مغزم راه پیدا کرد و در رَسم 

جا خوش کرد. هامن جا روی بوجی هایی که از خاک 

پر شده بود و روی هم قرار گرفته بود که به نوعی مرز 

به  نیز قلمداد می شد، زانو  بین ما و همسایه ی مان 

بغل گرفته و رسم را در بین دو دستم گرفته و دستانم 

فرو  تا کمی بیشرت در خود  پیچاندم  زانوهایم  را دور 

بروم. آرام گرفته بودم تا  رسو صدایی که در زیر پل 

نشنوم.  را  بود  آزاردهنده تر  از هر چیز دیگر  سوخته 

درست یادم نیست، چه مدت زمانی گذشته بود؛ 

اما غالم رضا شانه ام را تکان می داد و صدایم می کرد. 

رسم را بلند کردم و هندزفری را از گوشم برداشتم. 

من  برویم.  باید  دنبامل  بیا  »پاشو  گفت:  غالم رضا 

جنس هایم را متام کردم و چیزی برای فروش منانده، 

برویم آن پشت و چند دود با خیال راحت بزنیم تا این 

نشئه ی المصب به جان مان بشیند.«

بلند شدیم و دو نفری راه افتادیم به قسمت پشتی 

پشت  آن  و  داشتیم  فروش  برای  که  مکانی  هامن 

رفتیم فقط به خاطر این که بتوانیم از چشم کارمندان 

مواد  تقاضای  ما  دیدن  با  که  معتادانی  یا  و  جنایی 

باشیم.  آسوده تر  کمی  و  مبانیم  دور  می کردند، 

غالم رضا هم هامن لحظه درک کرده بود که حال من 

برایم  رفت  خاطر  همین  به  و  نیست  مساعد  چندان 

پایپ تازه گرفت و کمی شیشه در آن ریخت و برایم 

آماده کرد و پیش آورد تا بزنم؛ اما گفتم که نه غالم رضا 

حال من با این چیز خوب منی شود و اگر بیشرت بزنم 

را بدتر می کند.  مطمئنم که حال من 

غالم رضا بنده ی خدا یک طور با انکار من از زدن 

شیشه، حالش گرفته شد و رشوع کرد به آماده کردن 

ریخت  آن  روی  پوری هیرویین  و یک  زرورق خودش 

ساخت  نزدیک  را  لولش  و  گرفت  زیرش  در  الیرت  و 

بازدمش  و  اولین دود هیرویین  با زدن  بزند.  تا دمی 

به صورتم، حامل طور دیگر شد؛ درست مثل این که 

باشد.  به صورتم خورده  بهاری  نسیم  خنکای 

»شیشه کشیدن به تنهایی و آن هم یک طرفه آدم 

پشت  هی  همین طور.  هم  را  تو  و  می کند  داغون  را 

بیا  کشانده،  وضعیتت  این  به  رسهم شیشه کشیدن 

هر  جان  اما  برایت؛  می دهم  پیشنهاد  یک  حسن 

دومان فقط همین یک بار که باز نشود از دمش ایال 

نکنی خوده و پشتش را بگیری و یک روز خرب شوم که 

روزگارت روزگار سگ شده و مثل من بو کشیده بری 

پودر سودا می شود.« که کجا 

بود  نرسیده  حرف هایش  پایان  به  هنوز  غالم رضا 

که من منظورش را فهمیدم و همین طور خود را به 

و  بگیرم  را  لولش  بتوانم  تا  کردم  نزدیکرت  غالمرضا 

از هیرویین  را  هامن یک دودی که وعده داده بودم 

جا  آن  و  بود  رفته  طرفش  ناخواسته  دمل  بگیرم.  کام 

بود که هامن یک دود از هیرویین تعارفی غالم رضا و 

کشیدنش برایم صفحه ی دیگر از زندگی را ورق زد و 

تجربه ای که نباید تجربه می کردم را از رس گذراندم.

باتعارفیکدودهیرویین
گرفتارشدم

من یک معتادم

حسن ابراهیمی

بشیر یاوری

سید محمدتقی حسینی

با آن که در این سال ها صدها 
افغانستان  در  خارجی  مشاور 
ده ها  معاش های  و  اند  آمده 
کرده  دریافت  دالری  هزار 
این  نقش  و  کارکرد  اما  اند؛ 
مشاوران و کسانی که به عنوان 
شایستگی،  و  تخصص  اهل 
امتیازهای دیگر  و  بلند  معاش 
در یافت کرده اند؛ اما نتیجه ی 
در  هنگفت  مصارف  چنین 
دیگر  و  مدیریتی  بخش های 

نیست. روشن  بخش ها 

 از سوی دیگر، این نیم رخ سیاسی شهروندان جامعه ی ما آلوده به هر گونه پیش داوری و تفکر قالبی است. 
تفکری که با دیدن یک شخص همه را در آیینه ی هامن شخص می بینند و راهی را برای اظهار وجود دیگر 
اشخاص باز منی گذارند. پیش داوری شدیدی که بین افراد جامعه رواج دارد، فرصت را از دیگر افراد گرفته 
است تا ابراز وجود کنند. همه ی رفتارها پیش از پیش غلط و نادرست پنداشته شده و چه بسا فرصتی برای 

عملی شدن منی یابند. 
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 اتحادیــه ی ملــی مــرغ داران افغانســتان می گویــد کــه 

بــرای رســیدن بــه خودکفایــی و ایجــاد اشــتغال، حکومــت 

ــذاری  ــتغال زا رسمایه گ ــکتور های اش ــرت روی س ــد بیش بای

کنــد. بــه گفتــه ی ایــن اتحادیــه، مــرغ داری از ســکتورهای 

مهــم بــرای رســیدن بــه خودکفایــی و ایجــاد اشــتغال 

اســت. ایــن گفته هــا در حالــی ابــراز می شــود کــه بــه 

مــرغ  واردات گوشــت  منــع  مســؤوالن دســتور  تازگــی 

از کشــورهای همســایه را لغــو کــرد. لغــو منــع واردات 

ــه ی  ــش اتحادی ــبب واکن ــتان س ــه افغانس ــرغ ب ــت م گوش

از  اتحادیــه  ایــن  شــد.  افغانســتان  مــرغ داران  ملــی 

حکومــت خواســتار توقــف مجــدد واردات فراورده هــای 

ــت. ــده اس ــایه ش ــورهای همس ــرغ از کش ــت م گوش

ــی  ــه ی مل ــه اتحادی ــت ب ــؤوالن در وزارت زراع ــا مس ام

نیازمنــدی  بــر  بنــا  کــه  دادنــد  اطمینــان  مــرغ داری 

داخلــی، واردات گوشــت مــرغ از کشــورهای همســایه 

بــا رشایــط خــاص از رسگرفتــه شــده اســت کــه بــا عملــی 

شــدن آن، بــه ســکتور مــرغ داران آســیب نخواهــد رســید، 

بــل بــه نفــع مــردم تــا زمــان رســیدن بــه خودکفایی اســت.

اشتغال زایی

در حــال حــارض، بیــش از ده  هــزار فــارم بــزرگ و 

ــان  ــن می ــا از ای متوســط مــرغ در کشــور فعــال اســت؛ ام

7 هــزار فــارم مــرغ داری تولیــد دارد. ایــن فارم هــا هشــتاد 

ــه  گوشــت و تخم مــرغ را  ــی ب ــاز بازارهــای داخل درصــد نی

فراهــم می ســازند. 

توریالــی هاشــمی، یکــی از فــارم داران مــرغ در کابــل 

ــد  ــو، رون ــه این س ــال ب ــه از یک س ــد ک ــت. او، می گوی اس

توســعه ی فارم هــای مــرغ و تخــم مــرغ در کشــور ســیر 

صعــودی داشــته اســت.

هاشــمی می افزایــد کــه توجــه حکومــت بــه مــرغ داری 

ــا در  ــعه ی رسمایه گذاری ه ــبب توس ــع واردات آن، س و من

ایــن بخــش شــده  اســت: »خواســتی کــه داریــم ایــن اســت 

ــرای مــا  ــا ب کــه از تولیــدات افغانســتان اســتفاده کننــد ت

ــم  ــامری فراه ــرای ش ــه ی کار ب ــدا و زمین ــی پی ــازار دامئ ب

شــود.«

ــد کــه  ــرغ داران می گوین ــی م ــه ی مل مســؤوالن اتحادی

در ســکتور مــرغ داری 1۲0هــزار نفــر بــه گونــه ی مســتقیم 

ــر مســتقیم مشــغول  ــه طــور غی ــن دیگــر ب و 150 هــزار ت

کار انــد. بــا ایــن حــال، وزارت زراعــت می گویــد کــه ایــن 

وزارت قصــد دارد تــا 70 فــارم مــرغ داری را امســال ایجــاد 

کنــد کــه بــا ایجــاد ایــن فارم هــا، نیازمندی هــای داخلــی 

تــا دو ســال دیگــر بــه گونــه ی کامــل تأمیــن شــده و 

زمینــه ی کار بــرای شــامر زیــادی در رسارس کشــور فراهــم 

ــس  ــویدا، ریی ــد س ــر احم ــرت بصی ــا داک ــد؛ ام ــد ش خواه

ــهیالت الزم  ــر تس ــه اگ ــد ک ــرغ داران می گوی ــه ی م اتحادی

فراهــم شــود، ســکتور مــرغ داری تــا دو مــاه دیگــر بــه 

گونــه ی کامــل بــه خودکفایــی می رســد و می توانــد متــام 

ــا  ــای م ــامری از فارم ه ــد. »ش ــوع کن ــا را مرف نیازمندی ه

بــه دلیــل نبــود امنیــت و امکانــات از فعالیــت بــاز مانــده 

 انــد؛ اگــر دولــت بتوانــد امکانــات الزم را فراهــم کنــد، 

ــود.« ــن می ش ــاه تأمی ــا دو م ــی ت ــای داخل ــام نیازه مت

 نیازها

روی  دالــر  میلیــارد  یــک  از  بیــش  افغانســتان 

امــا  اســت؛  کــرده  رسمایه گــذاری  مــرغ داری  ســکتور 

ایــن رسمایه گــذاری کافــی نبــوده و نتوانســته اســت، 

نیازمندیهــای داخلــی را بــرآورده کنــد. مســؤوالن در وزارت 

ــرغ  ــت م ــن گوش ــزار تُ ــه از ۲90ه ــد ک ــت، می گوین زراع

مــورد نیــاز در کشــور، در حــال حــارض در حــدود ۲19هزار 

تُــن آن از فارم هــای داخلــی بــه دســت می آیــد.

ایــن در حالــی اســت که داکــرت بصیــر احمــد ســویدا، 

رییــس اتحادیــه ی ملــی مــرغ داران می گویــد: »نیازمنــدی 

ســاالنه ی افغانســتان بــه گوشــت مــرغ  ۲95هــزار مرتیــک 

مــرغ داران  ملــی  اتحادیــه ی  کــه  شــده  تخمیــن  تُــن 

توانســته اســت در ســال گذشــته ۲19هــزار مرتیــک تُــن 

گوشــت مــرغ را تولیــد کنــد.« افــزون بــر ایــن، بــه گفتــه ی 

آقــای ســویدا، افغانســتان ســاالنه بــه یــک میلیــارد و 160 

میلیــون تخــم مــرغ نیازمنــد اســت و اتحادیــه ی ملــی 

مــرغ داران افغانســتان توانســته اســت 600 میلیــون تخــم 

تولیــد کنــد.

ــد  ــاره می گوین ــن ب ــز در ای ــت نی ــؤوالن وزارت زراع مس

کــه بــرای تأمیــن 7600 هــزار تــن گوشــت و 560 میلیــون 

تخــم مــرغ،  نیازمنــدی دیگــر بــه واردات مــرغ، گوشــت و 

تخــم مــرغ از کشــورهای همســایه اجــازه داده اســت.

ــای  ــع واردات مرغ ه ــوز من ــووالن، هن ــه ی مس ــه گفت ب

پیــر و مریــض پابرجــا اســت کــه در کنــار آن، گوشــت 

ایــن گونــه مرغ هــا نیــز اجــازه ی ورود نــدارد. تنهــا بــه 

واردات فراورده هایــی اجــازه داده خواهــد شــد کــه دارای 

تأییــد صحــی باشــد. حبیــب بهــزاد، مســؤول هامهنگــی 

و ارتباطــات وزرات زراعــت بــه روزنامــه ی صبــح کابــل 

ــن ها  ــن ستیش ــده در قرنطی ــای وارد ش ــد: »مرغ ه می گوی

داده  وارد  اجــازه ی  بعــد  می شــود  بررســی  و  چــک 

می شــود.«

چرا ممنوعیت برداشته شد؟

ســنبله ی   ۲5( گذشــته  هفتــه ی  دوشــنبه ی  روز 

ــه  ــران ب ــرغ از ای ــت م ــای گوش 1398( واردات فراورده ه

ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــالم ش ــتان، آزاد اع افغانس

ــار  ــرات چه ــه ه ــران ب ــرغ از ای ــم م ــت و تخ واردات گوش

ــی  ــزای مرغ ــروس آنفلون ــار وی ــس از انتش ــش و پ ــاه پی م

ــت  ــت زراع ــؤوالن در ریاس ــود. مس ــده ب ــالم ش ــوع اع ممن

والیــت هــرات می گوینــد کــه واردات گوشــت و تخــم 

مــرغ از ایــران بــه داخــل کشــور یــک بــار دیگــر از پــس از 

بررســی ها و حصــول اطمینــان از محــو ویــروس آنفلونــزای 

مرغــی در ایــران از ســوی وزارت زراعــت آزاد اعــالم شــده 

ــر اســاس  ــان کشــور دســتور داده شــد کــه ب ــه بازرگان و ب

قانــون، فراورده هــای مــرغ را از ایــران وارد کننــد.

ــه روزنامــه ی  ــی، رییــس زراعــت هــرات ب ــور رحامن صب

ــت واردات  ــو ممنوعی ــس از لغ ــد: »پ ــل می گوی ــح کاب صب

ــرغ و  ــر م ــط دو موت ــور متوس ــه ط ــه ب ــرغ، روزان ــت م گوش

محصــوالت آن وارد هــرات می شــود.«

در  هــرات  کــه  می کنــد  ترصیــح  رحامنــی  اقــای 

ــدارد و  ــا ن ــن فراورده ه ــه ای ــازی ب ــچ نی ــور، هی ــرب کش غ

ــه ســایر والیت هــا  ــت ب ــن والی ــی از ای فراورده هــای واردات

ــرات  ــه در ه ــت ک ــی اس ــن در حال ــود. ای ــتاده می ش فرس

بیــش از ســه هزار فــارم مــرغ داری ُخــرد و بــزرگ فعالیــت 

ــف  ــتار توق ــا خواس ــن فارم ه ــکان ای ــامری از مال دارد. ش

ایــن  بــه  ایــران  از  مــرغ  گوشــت  فراورده هــای  واردات 

والیــت  انــد و می گوینــد کــه واردات فراورده هــای مــرغ از 

کشــورهای همســایه بــه شــدت روی ســکتور مــرغ داری در 

کشــور تأثیــر منفــی دارد و ایــن ســکتور نوپــا را بــه ســوی 

رکــود می بــرد.

ــاق تجــارت و رسمایه گــذاری افغانســتان،  مســؤوالن ات

ــچ  ــع واردات هی ــق من ــتان ح ــه افغانس ــد ک ــا می گوین ام

مــوادی را مطابــق پیامن هــای تجارتــی کــه بــا ســایر 

ــدارد. ــرده، ن ــا ک ــورها امض کش

رسمایه گــذاری  و  تجــارت  اتــاق  از  نویــد  جان آقــا 

افغانســتان بــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد: »در 

قســمت رشــد ســکتورهای داخلــی در افغانســتان کار 

اساســی صــورت نگرفتــه اســت؛ یعنــی تــا هنــوز نــه تنهــا 

ــارم  ایجــاد  ــق نشــده کــه در کــدام جاهــا ف روی آن تحقی

شــود، بلکــه بــه  خاطــر نبــود تجهیــزات الزم بــرای فارم هــا، 

فــارم داران بــه دالیــل مختلــف، مثــل نبــود بــرق، متــرر 

پیامن هــای  اســاس  بــر  دیگــر  ســوی  از  و  می شــوند 

تجارتــی افغانســتان حــق منــع واردات را نــدارد.«

بــه گفتــه ی  آقــای نویــد، تنهــا امتیــاز تولیــدات داخلــی 

فــارم داران مــرغ ایــن اســت کــه مــرصف تولیــدات داخلــی 

مــرغ در قراردادهــای دولتــی ۲5 درصــد اولویــت دارد.

ایــن در حالــی اســت کــه مســؤوالن وزارت زراعــت 

ــث  ــرغ داری از حی ــکتور م ــه س ــی  ک ــا زمان ــد، ت می گوین

ــه  ــل ب ــور کام ــه ط ــور ب ــرغ در کش ــای م ــد فراورده ه تولی

از خــارج ممنــوع نخواهــد  خودکفایــی نرســد، واردات 

ــد. ش

ارتبــاط وزارت  حبیــب بهــزاد، رییــس هامهنگــی و 

زراعــت در صحبــت بــه روزنامــه ی صبــح کابــل تأکیــد 

ــام  ــد مت ــور بتوانن ــرغ داران کش ــه م ــی ک ــرد، در صورت ک

ــت  ــت گوش ــد و قیم ــن کنن ــازار را تأمی ــای ب نیازمندی ه

واردات  تعرفه هــای  زراعــت  وزارت  نربنــد،  بــاال  نیــز  را 

گوشــت مــرغ را بــاال بــرده و تــالش می کنــد، واردات مــرغ 

ــد. ــف کن ــل متوق ــورت کام ــه ص ــوالت آن  را ب و محص

افغانستان4 مهاجران  روایت 

هم
جد

 ه
ت

سم
ق

ــز  ــی و عزی ــا عل ــار عــرص اســت. ســه روز می شــود ب ســاعت چه

در خوابگاهــی در حومــه ی شــهر کرمــان انتظــار گــروه مســافرانی را 

ــم«  ــهر »ب ــی ش ــران، در نزدیک ــه ی قاچاق ب ــه گفت ــه ب ــیم ک می کش

ــده ای  ــای ع ــه روز از برخورده ــن س ــدت ای ــد. در م ــده ان ــر مان گی

داشــتند  رفت وآمــد  خوابــگاه  ایــن  در  کــه  ایرانــی  بچه هــای  از 

و خصوصــا بچــه ی صاحــب خوابــگاه، بــه ایــن دریافــت رســیدم 

کــه افغانــی در ایــران مــرتادف بــا انســان شــناخته منی شــود و 

بــه  افغانســتانی دارنــد؛  از شــهروندان  ایرانی هــا  شــناختی کــه 

شــدت سیاســت زده و رســانه زده اســت؛ تــا حــدی کــه بــرای شــان 

ســخت اســت قبــول کننــد افغانی هــا هــم می تواننــد ســواد داشــته 

باشــند و لباســی بپوشــند کــه شــبیه لبــاس ایرانی هــا باشــد. ایــن 

تصــور را بــا برخــورد بــا چنــد تــا پــرس جــوان ایرانــی طــی ایــن ســه 

روز دریافتــه ام؛ دریافتــی کــه هــر ثانیــه روی عصابــم پــا می گــذارد 

و تحقیــرم می کنــد.

ســاعت بیســت و چنــد دقیقــه ای از چهــار گذشــته اســت کــه بــه 

ــا لهجــه ی ایرانــی از آن طــرف خــط  تلفونــم زنــگ می آیــد و یکــی ب

می گویــد کــه آمــاده باشــیم تــا بــا رســیدن موترهــا بــا عجلــه ســوار 

شــویم و حرکــت کنیــم. چنــد دقیقــه ای نگذشــته اســت کــه دروازه ی 

ــه  ــل خان ــه داخ ــا را ب ــاره م ــا اش ــرد ب ــد و پیرم ــی می زن ــه را کس خان

ــودن  ــا فــرد ناشناســی باشــد و از ب ــادا پولیــس ی می فرســتد کــه مب

ــردد و  ــر می گ ــه زودی ب ــد. ب ــرب بده ــس خ ــه پولی ــا ب ــا در آن ج م

ــم. ــت کنی ــه حرک ــد ک می گوی

یــک موتــر نــوع پــژو پشــت دراوزه ی خانــه نشســته اســت و 

ــه  ــد ک ــاره می کن ــر اش ــب موت ــدوق عق ــردن صن ــاز ک ــا ب ــان ب موترب

ــا  ــم؛ ام ــده منی تانی ــوار ش ــا س ــن ج ــه ای ــم ک ــویم. می گوی ــوار ش س

ــده و  ــوی رانن ــی پهل ــر را در چوک ــر دیگ ــه ده نف ــن ک ــل ای ــه دلی ب

در  شــدن  ســوار  جــز  چــاره ای  اســت،  داده  جــا  آن  رس  پشــت 

صنــدوق عقــب موتــر منی بینیــم. ســه نفــر در صنــدوق عقــب موتــر 

می خوابیــم و موتــر حرکــت می کنــد. دیگــر منی فهمیــم کــه بــه 

کجــا می رویــم. فقــط صــدای ماشــین موتــر را می شــنویم و صــدای 

گــرد و خاکــی کــه بیــن دندان هــای مــان می آیــد.

ــر مــا توقــف کــرده  ــی موت ــار خیابان ــه شــب اســت. کن ســاعت ن

از  ایــم. جمعــی  پیــاده شــده  از صنــدوق عقــب موتــر  و  اســت 

ــی  ــد، در گودال ــده ان ــاده ش ــر پی ــر دیگ ــه موت ــه از س ــافرانی ک مس

ایســتاده انــد. یکــی از موتربان هــا می گویــد کــه یــک و نیــم ســاعت 

راه را بایــد از پیــاده طــی کنیــم تــا از پاســگاه شــیراز بگذریــم و بــه 

ــه  ــد از وســط آن رد شــویم. یکــی ب جنگلــی اشــاره می کنــد کــه بای

ــه  ــد ک ــافران می گوی ــه مس ــه هم ــود و ب ــو می ش ــام جل ــوان رهن عن

ــد. ــت دزدان بیفتن ــه دس ــادا ب ــا مب ــوند ت ــده ش ــم پراکن ــد از ه نبای

ــم.  ــازده شــب اســت. جنــگل را پشــت رس گذاشــته ای ســاعت ی

مســافران در قســمت پاییــن خیابــان اصلــی ایســتاده انــد و رهنــام 

می گویــد کــه بایــد نفــر پنج هــزار تومــان برایــش بدهیــم بــه خاطــر 

ایــن کــه مــا را از جنــگل عبــور داده اســت. ایــن پــول کــه بــه زعــم 

مســافران زیــادی از آنــان گرفتــه می شــود، همــه از دادن آن انــکار 

می کننــد و می گوینــد کــه پولــی در بســاط ندارنــد کــه برایــش 

ــی  ــچ کس ــام هی ــه ای رسانج ــد دقیق ــوی چن ــد از بگومگ ــد. بع بدهن

پولــی بــه راهنــام کــه بایــد حقــش را از قاچاق بــران بگیــرد نــه 

مســافران، منی دهــد.

ــت  ــر پش ــد نف ــصت و چن ــت. ش ــب اس ــم ش ــازده و نی ــاعت ی س

ــتان  ــامز در افغانس ــای ک ــه موتره ــبیه ب ــه ش ــرت ک ــی باخ ــر نوع موت

ــر  ــانزده نف ــگار ش ــه ان ــد ک ــپیده ان ــم چس ــار ه ــوری کن ــت، ط اس

باشــند. مــاه اول زمســتان اســت و هــوا آن قــدر رسد اســت کــه تــف 

ــام  ــه رهن ــه ب ــی ک ــر پول ــه خاط ــد. ب ــخ می کن ــوا ی ــدازی در ه بین

ــت  ــر پش ــه اگ ــن ک ــه ی ای ــه بهان ــدر ب ــده ی بی پ ــم؛ رانن ــداده بودی ن

موتــر را ترپــال کــش کنــد، پولیــس شــک خواهــد کــرد، هیــچ 

ــا رسعــت موتــر  ــادی کــه ب ــر نینداختــه اســت و ب چیــزی پشــت موت

ــیده  ــا کش ــتخوان م ــار از اس ــد، دم ــرت می پیچ ــر باخ ــادی موت در ب

اســت. صــدای زار زار گریســنت عــده ای از مســافران کــه رسمــا 

ــادی کــه از رسعــت  ــا زوزه ی ب ــاق کــرده اســت، ب طاقــت شــان را ت

موتــر می گــذرد، وســط شــب گــم می شــود. بــه نوبــت نفرهایــی کــه 

در اطــراف مــان قــرار دارنــد را تبدیــل می کنیــم و چنــد نفــر دیگــر 

ــا  ــز تنه ــی و عزی ــا عل ــم. ب ــا منیری ــدت رسم ــا از ش ــتیم ت را می فرس

یــک دســتامل گــردن داریــم و طــوری زیــر آن نشســته ایــم کــه انــگار 

یــک نفــر نشســته باشــد. زانوهایــم را روی ســینه ام چســپانده ام و 

ــیده ام. ــن کش ــم پایی ــا کفش های ــم را ت جاکت

ســاعت دوی شــب اســت. در حومــه ی شــهر شــیراز موتــر ایســتاد 

می شــود و می گویــد کــه مســافران بنــدر پیــاده شــوند. ســعی 

می کنــم از جایــم بلنــد شــوم؛ امــا احســاس می کنــم از رسمــا 

شــخ مانــده ام و پاهایــم راســت منی شــود. بــا علــی بــه کمــک 

هــم از جــای مــان بلنــد می شــویم؛ امــا عزیــز واقعــا پاهایــش 

روی ســینه هایش چســپیده اســت. بــه مشــکل عزیــز را از موتــر 

ــن  ــکل پایی ــه مش ــر ب ــم از موت ــر ه ــر دیگ ــه نف ــم. س ــاده می کنی پی

ــود  ــه ی خ ــه گفت ــم و ب ــم نداری ــناختی از ه ــچ ش ــه هی ــوند ک می ش

ــد. ــهر می رون ــدر بوش ــه بن ــه ب ــتند ک ــافرانی اس ــان مس ش

ســاعت دو نیــم شــب اســت. در کوچــه ی فرعــی ای وســط شــهر 

شــیراز موتــر ایســاده می شــود و دروازه ی دکانــی را بــاز می کنــد 

کــه خالــی اســت. اشــاره می کنــد کــه این جــا تــا روز روشــن شــدن 

منتظــر مبانیــم تــا موتــر دیگــری از راه برســد و مــا را از این جــا 

ــردارد. ب

سفرازکرمانتاشیرازورسماییکه
گریهیمسافرانرابلندکردهاست

بودا

فرزندان زمین

وزارت زراعت: از لغو ممنوعیت واردات گوشت مرغ 
سوء استفاده نشود

سکینه امیری
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پــس از آن کــه کتــاب کــودک )قصــه ی مشــاهیر وطــن( 

ــا اعرتاض هــای گســرتده ی نویســندگان، اهــل فرهنــگ و  ب

قلــم روبــه رو شــده و رونــد توزیــع آن متوقــف شــد؛ امیــدوارم 

کــه کتــاب فرهنــگ صنــف یازدهــم مکاتــب نیــز زیــر ذره بین 

اهالــی فرهنــگ و قلــم قــرار گیــرد. 

ــعه ی  ــی در توس ــش اساس ــی نق ــای درس ــون کتاب ه چ

کشــور دارد. در ابتــدا بایــد در ایــن زمینــه بدانیــم و بعــد از 

ــاب فرهنــگ خواهــم پرداخــت.  ــه ناهنجاری هــای کت آن، ب

درســی  »کتــاب  خانــده  ایــد،  را  عبارت هــا  ایــن  حتــام 

آینــده ی یــک ملــت« و »کتــاب درســی، رسنوشــت یــک 

ــت.« مل

ــام  ــت و در نظ ــز اس ــتان متمرک ــی افغانس ــام آموزش نظ

ــرای متــام دانش آمــوزان رسارس  ــاب ب متمرکــز کــه یــک کت

کشــور توزیــع و تدریــس می شــود، کتاب هــای درســی، 

می توانــد ســازنده ی بنیــان علمــی کشــور باشــد کــه اگــر بــا 

مبانــی درســت و بــا روش علمــی و آکادمیــک تألیــف نشــود، 

نــه تنهــا منی توانــد موجــب تغییــر و رشــد شــود کــه باعــث 

ــت  ــر نادرس ــت، روش و تفک ــکل گیری برداش ــی، ش گمراه

خواهــد شــد.

ــدیافته و  ــراد رش ــه اف ــد ک ــعه می گوی ــاخص های توس ش

تحصیل کــرده از عوامــل مهــم توســعه اســتند؛ بنــا بــر ایــن، 

ــوده و در واقــع  محتــوای کتاب هــای درســی بســیار مهــم ب

مثــل نقشــه ی راه اســت کــه کیفیــت، اهــداف و تنظیــم آن 

از نــگاه علمــی می توانــد موجــب رشــد و توســعه در کشــور 

شــود.

کتاب هــای درســی اهــداف تربیتــی دارنــد کــه بایــد 

ســازوکار  دارای  دانش آمــوزان،  نیازمنــدی  بــا  متناســب 

حساب شــده ی علمــی باشــد و کم توجهــی بــه ایــن مســائل 

می توانــد عمــر دانش آمــوزان را کــه رسمایــه ی انســانی یــک 

کشــور و ملــت انــد، هــدر دهــد و حتــا آن هــا را بــه بی راهــه 

بــربد. 

امــا کتــاب فرهنــگ صنــف یازدهــم مکاتــب کــه در 

»معینیــت انکشــاف نصــاب تعلیمــی، تربیــه ی معلــم و 

مرکــز ســاینس ریاســت عمومــی انکشــاف نصــاب تعلیمــی 

»عبدالحمیــد  آقایــان  توســط  درســی،  کتــب  تألیــف  و 

ــور  ــده و دوکت ــف ش ــی« تألی ــامن فقیه ــف و فضل الرح عاط

را  آن  حکیمــی«  عبدالــرؤوف  و  پامیــرزاد  »خوش نظــر 

ویرایــش علمــی کــرده  انــد. ایــن کتــاب، دارای اشــتباهات 

جــدی در زمینــه ی پرداخــت صحیــح بــه مباحــث تاریخــی و 

البتــه پوشــش اطالعاتــی قهرمانــان ورزش اســت.

تــالش می کنــم بــدون اضافه گویــی، شــامره وار، نواقــص 

جــدی کتــاب را بازگــو کنــم. 

ــا  ــاب حت ــن کت ــه ی 103 ای ــم و در صفح ــل هفت در فص

ــا  ــه ت ــکان گرفت ــم پت ــی، از چش ــای محل ــاره ی بازی ه در ب

یخاملک بــازی و غولــک زدن توضیــح ارائــه شــده اســت؛ امــا 

از افتخــارات تاریخــی ورزش کشــور در ورزش قهرمانــی، 

ــای  ــق روی بازی ه ــز و تحقی ــت. مترک ــده اس ــرده نش ــام ب ن

محلــی، گســرتش ورزش هــای بومــی و صــدور آنــان بــه 

کشــورهای دیگــر خــوب اســت و بــه رشــد فرهنــگ و آگاهــی 

دیگــران از چگونگــی زندگــی، بایدهــا و نبایدهــای مــا 

کمــک می کنــد؛ امــا ایــن نبایــد بــه معنــای دهن کجــی بــه 

افتخارهــای ورزش و نادیــده گرفــنت عمــدی دســت آوردهای 

ــد. ــور باش ــی کش ورزش قهرمان

ــای  ــوای کتاب ه ــم، محت ــاال گفت ــه در ب ــه ک ــامن گون ه

درســی آن هــم در نظــام آموزشــی متمرکزی مثل افغانســتان 

کــه یــک کتــاب بــرای همــه ی دانش آمــوزان چــاپ و تدریس 

ــوع  ــده و ن ــیر آین ــده ی مس ــد تعیین کنن ــود، می توان می ش

شــکل گیری و پــرورش ذهنــی و علمــی کــودکان مــا در 

ــای  ــف کتاب ه ــن و تألی ــن، تدوی ــرای همی ــود. ب ــده ش آین

درســی بایــد از نظــر علمــی، تخصصــی، پرداخــت به مســأله 

و نــگاه بــه موضــوع بســیار دقیــق و زیــر نظــر افــراد خــربه و 

باتجربــه باشــد.

و  محلــی  بازی هــای  انتخــاب  و  پوشــش  بخــش  در 

ــت الزم  ــز دق ــال نی ــر فع ــا غی ــال و ی ــده و فع ــته های زن رش

ــاب در  ــه اســت؛ مثــال در صفحــه ی 104 کت صــورت نگرفت

ــی بازی هــا صحبــت شــده و از  ــت نهای ــاره ی هــدف و غای ب

بــازی چــوگان نــام بــرده شــده اســت کــه هــم اکنــون هیــچ 

گونــه تیــم ورزشــی ایــن رشــته در کشــور فعــال نیســت؛ امــا 

ــی  ــاب آمــده اســت. در حال ــر و مشــخصات آن در کت تصوی

ــده و فعــال دیگــر فرامــوش شــده  کــه بســیار رشــته های زن

انــد.

ــاده  ــوزان کار س ــرای دانش آم ــی ب ــاب درس ــنت کت نوش

و آســان نیســت؛ بــل نیازمنــد تخصــص و احاطــه بــر متــام 

ــی،  ــی، جامعه شناس ــی، روان شناس ــی، تاریخ ــای علم زوای

انسان شناســی، اصــول یادگیــری، روش هــای آمــوزش و ... 

اســت کــه بایــد دقیــق و فنــی باشــد. در ایــن کتــاب چنیــن 

ــه ی  ــال در صفح ــت؛ مث ــده اس ــه نش ــدی گرفت ــواردی ج م

107 در بــاره ی شــنا معلومــات ارائــه شــده اســت کــه انــواع 

آب بــازی عبــارت انــد از »شــنای تختــه بــه پشــت، شــنا بــه 

ــره« کــه هــر کــدام این هــا  ــه ای و غی ــوالچ، بق ــا، ق هــر دو پ

نام هــای آکادمیــک و اصولــی دارنــد؛ امــا از آنــان نــام بــرده 

نشــده اســت. تــا رسرسی نوشــنت و جــدی نگرفــنت تخصص 

و معیارهــای اساســی در ایــن کتــاب تأییــد احســن شــود.

ــی  ــر تخصص ــتباه و غی ــا اش ــات عموم ــا و اصطالح  نام ه

اســت کــه عینــا هــامن لغــت زبــان بیگانــه در کتــاب آمــده 

ــام »واترپولــو« را واترپــول  اســت؛ مثــال در صفحــه ی 109 ن

و بــه جــای ریســامن نوشــته انــد، کیبــل. همچنیــن در 

صفحــه ی 111 کــه اختصــاص بــه کشــتی )پهلوانــی( دارد، 

اشــتباهات از ایــن هــم فراتــر رفتــه اســت؛ چــرا کــه کشــتی 

فرنگــی – گریکــو رومــن را )گیــرو گیرومنــد( نوشــته انــد کــه 

بســیار جالــب اســت.

در بــاره ی قوانیــن و مقــررات کُشــتی اشــتباهاتی در 

ــتان  ــکاران و ورزش دوس ــه ورزش ــود دارد ک ــاب وج ــن کت ای

از خوانــدن آن هــا شــاخ در می آورنــد. در کتــاب آمــده اســت 

ــه  ــاعت ها ادام ــتی س ــای کُش ــا رقابت ه ــی وقت ه ــه برخ ک

پیــدا می کنــد؛ ایــن نشــان می دهــد کــه نویســنده، از 

ــب  ــت و جال ــوده اس ــال آگاه نب ــتی اص ــد کُش ــن جدی قوانی

ــم  ــوان رحی ــر« را پهل ــق زرگ ــوان »صدی ــام پهل ــه ن ــت ک اس

زرگــر نوشــته و گفتــه شــده اســت کــه درگذشــته ها در 

ــای  ــه در رقابت ه ــد ک ــهوری بودن ــای مش ــل، پهلوان ه کاب

ــار  ــای افتخ ــرده و مدال ه ــت ک ــک رشک ــی املپی بین امللل

بــه خــود و کشــور کامیــی کــرده انــد: ماننــد پهلــوان نظــام، 

پهلــوان رحیــم رکاخانــه ]در کتــاب ریــکا خانــه آمده اســت[، 

ابراهیــم پهلــوان، احمــد جــان پهلــوان، شــجاع پهلــوان و...

حقیقــت آن اســت کــه هیــچ کــدام از ایــن کشــتی گیران 

ــد؛ ولــی  ــد از بازی هــای املپیــک مــدال بگیرن نتوانســته ان

مؤلفــان کتــاب فرهنــگ صنــف یازدهــم کــه از ورزش و 

نتایــج آن آگاهــی نداشــته  انــد، آنــان را مــدال آوران املپیــک 

ــد کــه ایــن، ضمــن تحریــف تاریــخ، ظلــم  معرفــی کــرده  ان

ــات  ــم و اطالع ــا توه ــه ب ــت ک ــز اس ــور نی ــودکان کش ــه ک ب

ــوند. ــزرگ می ش ــت، ب نادرس

اوج برخــورد ســلیقه ای و چشم پوشــی بــر افتخــارات 

ــاب  ــن کت ــه ی 111 ای ــه صفح ــوط ب ــتان مرب ورزش افغانس

می شــود کــه شــبیه کفــر مطلــق ورزش اســت. مؤلــف 

ــوال  ــر س ــده زی ــه در آین ــن  ک ــی و ای ــرای رد گم کن ــاب ب کت

ــتان )روح  ــک افغانس ــدال آور املپی ــه م ــر یگان ــرود، تصوی ن

تابســتانی  بازی هــای  دوره ی  دو  از  کــه  نیک پــا(  اللــه 

املپیــک، در ســال های ۲008 و ۲01۲ میــالدی از چیــن و 

انگلســتان بــرای نخســتین بــار افغانســتان را صاحــب مــدال 

کــرد، اســتفاده کــرده؛ ولــی در توضیــح عکــس از نــام ورزش 

دیگــر )جــودو( اســتفاده کــرده اســت ]تصویــر 156 کــه آن 

ــد[ کــه هــامن اشــتباه را  را هــم اشــتباه و جیــدو نوشــته  ان

هــم دوبــاره اشــتباه نوشــته انــد. اول، جــودو را جیدو نوشــته 

انــد، دوم، روح اللــه نیک پــا تکوانــدوکار اســت نــه جــودوکار.

صفحــه ی 114 کتــاب مملــو از اشــتباهات عجیــب و 

ــی  ــای اجتامع ــاره ی ورزش ه ــنده در ب ــت. نویس ــب اس غری

افغانســتان نوشــته و توضیــح داده اســت کــه هاکــی )روی 

چمــن، روی یــخ(، والیبــال بــا رس و والیبــال بــا دســت جــزو 

ورزش هــای اجتامعــی )گروهــی( اســت. اول آن  کــه هاکــی 

مــا بــه انــدازه ی کافــی فعــال نیســت. هاکــی روی یــخ کــه 

ــچ  ــا هی ــور م ــت، در کش ــنگین اس ــای س ــد هزینه ه نیازمن

ــده  ــا رس را هــم کســی ندی ــال ب ــوده اســت و والیب ــت نب وق

کــه در کــدام نقطــه ی دنیــا اخــرتاع شــده اســت. در ضمــن 

اشــتباه  را  انفــرادی  و  گروهــی  ورزش هــای  مشــخصات 

ــه، جــودو را  ــه را کرات ــد و کونگفــو را کانفــو، کارات نوشــته ان

ــد.  جیــدو و ووشــو را هوشــو نوشــته ان

آنــان حتــا منی دانســته انــد کــه رشــته های مثــل پرتــاب 

ــواده ی اتلتیــک اســت،  ــه، نیــزه و دیســک شــامل خان گلول

نــه جــدا از آن؛ خنــده دار تــر آن  کــه ســنوکر و بیلیــارد را هــم 

نتوانســته  انــد از یکدیگــر متیــز دهنــد.

ــه تنهــا  اوج بی خــردی گردآوردنــدگان ایــن کتــاب کــه ن

نشــان از بی ســوادی شــان اســت، حاکــی از تعصــب قومــی 

آنــان نیــز دارد، در صفحــه ی 117 و در درس بیســت و 

هشــتم بــه چشــم می خــورد کــه نوشــته انــد: آیــا می دانیــد 

ــال  ــر را در س ــدال برت ــدو م ــته ی تکوان ــا در رش ــان م جوان

ــا ســاختند؟  ۲008م نصیــب کشــور م

می شــود:  دیــده  مشــکل  چنــد  فــوق  جملــه ی  در 

ــتان را  ــار افغانس ــه دو ب ــا ک ــه نیکپ ــه از روح الل ــن  ک اول ای

در ســال های ۲008م و ۲01۲م صاحــب مــدال برونــز 

املپیــک در میــان بیــش از ۲00 کشــور رشکت کننــده 

کــرد، نــام بــرده نشــده اســت. )حتــی نامــی از نیکپــا در ایــن 

ــوق نوشــته  ــان در مــنت ف ــده منی شــود(، همچن ــاب دی کت

ــخ ورزش  ــه در تاری ــی  ک ــا( در صورت ــان م ــه )جوان ــده ک ش

تنهــا و تنهــا یــک نفــر از افغانســتان مــدال املپیــک دارد و 

ــا اســت. ــم نیکپ آنه

جالــب اســت کــه حــرف از مــدال املپیــک امــا تصویــر 

قهرمــان محبــوب  اســت]بهاوی  بهــاوی  احمــد  نثــار  از 

نیســت[. در بخــش  مــدال آور املپیــک  امــا  اســت  مــا 

ــد  دســت آوردهای ورزشــکاران افغانســتان از املپیــک، نبای

از ورزش هــای یــاد می شــد کــه شــامل خانــواده ی املپیــک 

نیســتند؛ امــا در ایــن بخــش از رشــته هایی مثــل کرکــت و 

ــه  ــت ک ــده اس ــرده ش ــام ب ــز ن ــیا نی ــاحلی آس ــای س بازی ه

ــتان در  ــی افغانس ــم هاک ــرتاک تی ــد از اش ــای آن بای ــه ج ب

ــم  ــام پنج ــب مق ــن، کس ــک 1936م برلی ــای املپی بازی ه

1964م  املپیــک  در  خــدری  ابراهیــم  محمــد  پهلــوان 

توکیــو، اشــرتاک اولیــن زنــان افغــان در بازی هــای املپیــک 

ــال های  ــی در س ــای املپیک ــب مدال ه ــن، کس ۲004م آت

ــام  ــب مق ــا، کس ــه نیکپ ــط روح الل ۲008م و ۲01۲م توس

پنجمــی املپیــک توســط نثــار احمــد بهــاوی و غیــره 

ــت  ــوزان را در وضعی ــه دانش آم ــه آن ک ــد؛ ن ــادآوری می ش ی

ــرار داد.  ــده ق ــم و پیچی مبه

کرکــت نیــز حقــش اســت کــه در ایــن کتــاب باشــد؛ امــا 

بهــرت بــود کــه  فصــل جداگانــه ا ی بــرای آن در نظــر گرفتــه 

ــی. ــای املپیک ــش بازی ه ــه در بخ ــد، ن می ش
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ذبیح الله شهزاد

با مردم چه کردند؟ طالبان 

که  خانه ای  می دانستند  محل  اهالی  »همه ی 

و  بوده  پدری ام  خانه ی  دارند  ادعا  آن  باالی  طالبان 

از زمان پدربزرگم در این خانه، ما زندگی می کردیم. 

همه ی کوچه ما را می شناختند؛ اما منی دانم چطور 

شده بود که آن روز کسی نخواست حرف  بزند و همه 

که  نداد  شهادت  کسی  هیچ  و  بودند  کرده  سکوت 

خانه به مالکیت من است و از پدرم مانده است و تنها 

چیزی بود که پدرم بعد از مرگش برایم باقی گذاشته 

بود و من باید آن خانه را می فروختم؛ چون به پیسه 

داشتم.« نیاز  اش 

کابل  قدیمی  شهروندان  از  مستعار(،  )نام  اجمل 

از  بُرِشی  است،  آمده  باال  در  که  گفته هایی  و  است 

و  ظلم  از  گوشه ای  است.  طالبان  زمان  از  او  روایت 

جفای طالبان که با آمدن  شان بر مردم کابل و دیگر 

این گروه،  افغانستان روا داشتند. هر چند  شهرهای 

داعیه دار قانون رشیعت بودند؛ اما به گفته ی اجمل، 

گناه کارترین و ظامل ترین مردم، خوِد این گروه بودند 

تصویر  به  طالبان  از  مردم  روایت های  که  آن گونه  و 

کشیده شده است، نشان دهنده ی این است که گروه 

طالبان حتا به قانونی که خود آنان مدعی اجرای آن 

نبودند. پای بند  بودند، 

اجمل می گوید: »من به خاطر دورماندن خانواده 

مدتی  که  شدم  این  به  مجبور  طالبان  دست  از   ام 

قریه ی مان  به  را  و خانواده  ام  از کابل دور مبانم  را 

و  مبب ها  خطرات  از  کمی  جا  آن   تا  بردم  لغامن  در 

هاوان هایی  که طالبان و جبهه ی مقابل  شان بر رس 

هم می انداختند و آن  هم بیشرت بر رس خانه های ما 

فرود می آمد، در امان باشیم؛ اما وقتی به قریه ی مان 

تصمیم  ام  خانواده   با  بودم  جا  آن  که  مدتی  و  رفتم 

باز گردم و خانه ی پدری  ام را به  گرفتم که به کابل 

را  پاکستان  به  بتوانم هزینه ی سفر  تا  برسانم  فروش 

آمدن  با  افغانستان  و  کابل  باشم؛ چون دیگر  داشته 

نبود.« کردن  زندگی  برای  جایی  طالبان 

اجمل بعد از دو هفته به خانه ای که پیش از این 

بود،  سکنه  از  خالی  مدت  این  در  و  بود  کرده  رها 

نگه بان  را  کسی  زمان  مدت  این  در  چون  بازگشت؛ 

رفت وآمدی  با  طالب  افراد  بود،  نکرده  مؤظف  خانه 

شده  این  متوجه  بودند،  کرده  آن ها  کوچه ی  به  که 

از  بودند که خانه ی اجمل بدون سکنه است. فردی 

مورد  خانه ی  که  می شود  این  مدعی  طالبان،  گروه 

متام  خود،  ادعای  از  قبل  البته  که  است  او  از  نظر 

هامهنگی ها را با رسگروه شان انجام داده و رسگروه 

به آن ساخته بود که در صورت موفق  را راضی  خود 

شان  رسگروه  برای  اجمل  خانه ی  مالکیت  در  شدن 

بگیرد.  نظر  در  خوب  تحفه ای 

مان  کوچه ی  به  زمانی  که  »من  می گوید:  اجمل 

با  که  دیدم  را  مان  همسایه های  از  شامری  رسیدم، 

چند فرد که لنگی سفید بر رس شان گذاشته بودند، 

پیش دروازه ی حویلی  ام ایستاده اند. به همین خاطر  

از دور متوجه شدم که طالب استند، حرف می زنند. 

به  تا  برداشتم  تند  تند  را  قدم هایم  و  شدم  نگران 

در  که  فهمیدم  آن ها  به  رسیدن  با  برسم.  ام  حویلی  

استند.« حویلی  ام  مالکیت  گرفنت  برای  بحث  حال 

آن حویلی،  ثابت کند که  نتوانست  روز اجمل  آن 

می شد  سال  سالیان    او  است.  پدری  اش  میراث 

با  که در این حویلی زندگی می کرد و آن فرد طالب 

مدعی شدن این  که تو اگر صاحب این حویلی استی 

واقع  در  و  را منی شناسد  تو  از همسایگان  یکی  چرا 

از  اجمل  همسایه های  روز،  آن  بود.  همین طور  هم 

از  پیش  آن ها  که  تهدیدی  خاطر  به  و  طالبان  ترس 

کدام  هیچ  بودند،  کرده  را  همسایگان  اجمل،  آمدن 

شان حرفی نزدند و همه سکوت کردند. انگار آن روز 

اجمل به یک کوچه ی ناآشنا، نزد مردمان ناآشنا آمده 

بود و خودش نیز از رفتار آن روز همسایه هایش گیج 

و مبهوت مانده بود. باالخره در پایان آن روز، اجمل با 

ترس و دستان خالی به پیش خانواده اش بر می گردد 

و خانه پدری اش را آن فرد طالب ترصف می کند.

ستون،  این  در  شده  درج  مطالب  پی نوشت: 

از  قسمتی  که  است  مردمی  قصه های  از  برگرفته 

افغانستان  در  طالبان  سلطه ی  تحت  را  خود  زندگی 

صبح  روزنامه ی  با  را  خاطرات  شان  و  گذرانده  اند 

طریق  از  را  تان  خاطرات   کرده  اند.  رشیک  کابل 

ایمیل و یا صفحه ی فیس بوک روزنامه ی صبح کابل 

و  به حفظ هویت شام  متعهد  ما  کنید.  ما رشیک  با 

استیم. خاطرات  تان  نرش 

خانهپدریامراطالبانبهزور
تصاحبکردند

محمد گوهری

و  ســلیقه ای  برخــورد  اوج 

افتخــارات  بــر  چشم پوشــی 

ورزش افغانســتان مربــوط بــه 

کتــاب  ایــن   111 صفحــه ی 

کفــر  شــبیه  کــه  می شــود 

مؤلــف  اســت.  ورزش  مطلــق 

و  گم کنــی  رد  بــرای  کتــاب 

ــوال  ــر س ــده زی ــه در آین ــن  ک ای

ــدال آور  ــه م ــر یگان ــرود، تصوی ن

املپیــک افغانســتان )روح اللــه 

دوره ی  دو  از  کــه  نیک پــا( 

املپیــک،  تابســتانی  بازی هــای 

 2012 و   2008 ســال های  در 

میــادی از چیــن و انگلســتان 

بــرای نخســتین بــار افغانســتان 

را صاحــب مــدال کــرد، اســتفاده 

کــرده؛ ولــی در توضیــح عکــس 

)جــودو(  دیگــر  نــام ورزش  از 

ــر  ــت ]تصوی ــرده اس ــتفاده ک اس

و  اشــتباه  هــم  را  آن  کــه   156

ــان  ــه ه ــد[ ک ــته  ان ــدو نوش جی

اشــتباه را هــم دوبــاره اشــتباه 

را  جــودو  اول،  انــد.  نوشــته 

جیــدو نوشــته انــد، دوم، روح 

ــت  ــدوکار اس ــا تکوان ــه نیک پ الل

نــه جــودوکار.
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خانواده6

ــد،  ــوان کســی کــه مســؤولیت داری ــه عن ــدان ب در تربیــت فرزن

بایــد نــوع رابطــه ی خــود تــان و کــودک را در نظــر داشــته باشــید. 

مطمئنــا اگــر شــام شــیوه ی مختــص خــود را در نظــر بگیریــد و بــر 

هــامن اصولــی کــه در ذهــن داریــد بتوانیــد کــودک تــان را تربیــت 

کنیــد، ایــن نــوع تربیــت بــرای کــودک نیــز تأثیرگــذار خواهــد بــود. 

همــه ی والدیــن بایــد بــا روش هــای تربیتــی کــودک آشــنا باشــند 

ــوند.  ــخصیت نش ــالل ش ــار اخت ــی دچ ــان در بزرگ ــدان ش ــا فرزن ت

در امــر پــرورش و تربیــت کــودکان، محققــان چهــار شــیوه را روش 

کلــی در نظــر گرفتــه انــد.

روش فرزندپروری

ــرای  ــه ب ــان ک ــود ت ــخصی خ ــول ش ــه اص ــروری ب روش فرزندپ

روش هــای  دارد.  توجــه  داریــد،  نظــر  در  تــان  فرزنــد  تربیــت 

چهارگانــه ی یــاد شــده هــر کــدام در چهــار زمینــه ی؛ نظــم، ارتباط، 

انتظــارات و بیــان احساســات و عواطــف بــا هــم متفــاوت خواهنــد 

ــود.  ب

انواع روش های فرزندپروری

پژوهش گــران چهــار نــوع روش فرزندپــروری را بــه صــورت زیــر 

ــد: نام گــذاری کــرده ان

• مستبدانه:  دارای کنرتل باال و محبت کم

• سهل گیرانه: دارای کنرتل کم و محبت زیاد

• طردکننده: دارای کنرتل کم و محبت کم

• مقتدرانه: دارای کنرتل زیاد و محبت زیاد

بــرای  اســتبدادی  روش  دارای  والدیــن  مســتبدانه:  روش 

ــخت گیرانه ای  ــن س ــد. قوانی ــادی قائلن ــی زی ــاط ارزش خیل انضب

ــودک  ــر ک ــی ب ــی باالی ــرتل خیل ــا کن ــد ت ــعی می کنن ــع و س وض

داشــته باشــند. در عــوض ایــن، والدیــن اهمیــت کمــرتی بــه 

ــی  ــت عاطف ــد و صمیمی ــودک می دهن ــات ک ــات و هیجان احساس

کمــرتی بــا کــودک ایجــاد می کننــد. والدیــن مســتبد بــاور دارنــد 

کــودکان بایــد از همــه ی قوانیــن، بــدون اســتثنا و بــی چون وچــرا 

اطاعــت کننــد. ایــن گــروه والدیــن، عمومــا خیلــی توضیــح منطقی 

ــتبد  ــن مس ــد. والدی ــودک منی دهن ــه ک ــود ب ــت خ ــورد تربی در م

معمــوال بــه کــودکان اجــازه منی دهنــد وارد بحث هــا و چالش هــای 

حــل مســأله شــوند؛ در عــوض بیشــرت قوانیــن را وضــع می کننــد و 

بــدون توجــه بــه نظــر کــودک پیامدهــای آن را بــرای کــودک اعــامل 

ــش  ــه و رسزن ــتبدانه از تنبی ــبک مس ــن دارای س ــد. والدی می کنن

ــل اشــتباهات کــودک بیشــرت اســتفاده می کننــد. کــردن در مقاب

والدین دارای روش مستبدانه ویژگی های زیر را دارند:

• شــیوه ی انضباطــی خشــک اغلــب بــدون توضیــح و صحبــت 

کــه بــا بــه کار بــردن تنبیــه شــایع اســت.

• ارتبــاط بیشــرت یک طرفــه اســت. از مــادر بــه کــودک. علــت 

ــح داده منی شــوند. ــا توضی ــن عموم قوانی

ــرتی  ــت کم ــت و حامی ــوال مراقب ــبک، معم ــن س ــن ای • والدی

ــد. دارن

• انتظارات باال و بدون انعطاف است.

ــن دارای ســبک ســهل گیرانه بیشــرت  روش ســهل گیرانه: والدی

ــد و  ــام ده ــت دارد انج ــر کاری دوس ــودک ه ــد ک ــازه می دهن اج

هدایــت و جهت دهــی کمــرتی نشــان می دهنــد. آن هــا بــا کــودک 

خــود بیشــرت شــبیه دوســت اســتند تــا پــدر و مــادر. ایــن والدیــن 

ــا مــدارا اســتند. آن هــا عمومــا دخالــت  ــم و ب ــی مالی معمــوال خیل

ــدی  ــکل ج ــه مش ــوند ک ــی وارد می ش ــا وقت ــد و تنه ــرتی دارن کم

پیــش آمــده اســت. ایــن والدیــن معمــوال خیلــی بخشــنده انــد و از 

ــد.  ــز زود می گذرن ــر چی ه

والدیــن ســهل گیر معمــوال بیشــرت نقــش دوســت را بــرای 

بــه حرف هــای کــودک در مــورد  کــودک خــود دارنــد. آن هــا 

منی کننــد،  تالشــی  امــا  می دهنــد؛  گــوش  مشــکالتش 

انتخاب هــای اشــتباه یــا رفتــار بــد کــودک را  اصــالح کننــد.

ــای  ــهل گیر دارای ویژگی ه ــی س ــبک تربیت ــی س ــور کل ــه ط ب

زیــر اســت:

• ســبک تربیتــی آن هــا بــر عکــس ســبک ســخت گیرانه اســت. 

آن هــا قوانیــن منی گذارنــد یــا قانون هــای خیلــی کمــرتی دارنــد.

• ارتبــاط عمومــا بــاز اســت؛ امــا ایــن والدیــن می گذارنــد 

کــودکان خــود شــان تصمیــم بگیرنــد، بــه جــای ایــن کــه آن هــا را 

ــد. ــت کنن هدای

• این والدین معموال گرم و مراقبت کننده  اند.

• انتظارات یا وجود ندارد یا حداقل است.

بــا  کمــی  درگیــری  والدیــن طردکننــده  روش طردکننــده: 

کــودک خــود دارنــد. بــه عبارتــی، خیلــی کاری بــه کار کــودک خود 

ندارنــد. آن هــا زمــان خیلــی کمــی را بــا کــودک خــود می گذراننــد. 

ــان  ــودک ش ــت ک ــه وضعی ــبت ب ــی نس ــالع کم ــن اط ــن والدی ای

دارنــد. آن هــا قوانیــن تربیتــی زیــادی منی گذارنــد. کــودکان آن هــا 

نــه تنهــا هدایــت زیــادی دریافــت منی کننــد، بلکــه رغبــت و توجــه 

ــار  ــده انتظ ــن طردکنن ــی والدی ــه عبارت ــد. ب ــم منی گیرن ــادی ه زی

ــرژی  ــت و ان ــا وق ــوند. آن ه ــزرگ ش ــان ب ــود ش ــودکان خ ــد ک دارن

زیــادی بــرای رســیدگی بــه نیازهــای کــودک منی گذارنــد. والدیــن 

طردکننــده ممکــن اســت در مــورد کــودک شــان غفلــت کننــد؛ امــا 

بیشــرت مواقــع ایــن موضــوع ناخواســته اســت. بــرای مثــال، مــادری 

کــه دچــار اختــالل روانــی، مثــل افرسدگــی اســت، یــا اعتیــاد بــه 

ــمی  ــا جس ــی ی ــای عاطف ــه نیازه ــد ب ــدر دارد، منی توان ــواد مخ م

کــودک بــه طــور پایــدار رســیدگی کنــد. 

ادامه دارد .....

امــا  می فشــارد؛  آرامــی  بــه  را  دســتانم 

از  نشــانه ای  زن  ایــن  دســت  ضمختی هــای 

ــت  ــن اس ــای ممک ــاق ترین کاره ــام دادن ش انج

ــوده  ــار رب ــتان گلن ــی را از دس ــت زنانگ ــه لطاف ک

اســت. گلنــار از آن زیبایــی زنانــه اش هــم چیــزی 

گوشــه ی  در  و  اســت  منانــده  باقــی  برایــش 

ــی در پــی آن اســت کــه  شــفاخانه ی صحــت روان

نــام و جســمی را کــه برایــش باقــی مانــده اســت، 

هــم از دیــد متــام مــردم پنهــان کنــد؛ چــون ایــن 

زن دیگــر از تعــادل روحــی مناســبی برخــوردار 

نیســت و همــه  او را بــه چشــم یــک زن دیوانــه 

ــواب  ــن تخت خ ــار ای ــرای گلن ــس ب ــد. پ می بینن

شــفاخانه ی صحــت   4 شــامره  اتــاق  گوشــه ی 

روانــی، امن تریــن جایــی اســت کــه می توانــد 

خــود را از چشــم آنانــی کــه او را دیوانــه صــدا 

دارد.  نگــه  پنهــان  می زننــد، 

تختــش می نشــینم  کنــار  گلنــار،  روبــه روی 

و هــر چنــد کــه قبــل از آمــدن بــه مالقاتــش، 

ــف،  ــرتان موظ ــده  ام، از داک ــده ی او را خوان پرون

امــا دمل  را می پرســم؛  وضعیــت صحــی گلنــار 

می خواهــد اندکــی در کنــار ایــن زن بنشــینم تــا 

بتوانــم درک بهــرتی از زندگــی زنــی کــه قربانــی 

ــی  ــر نازای ــه خاط ــط ب ــم فق ــده آن ه ــونت ش خش

کــه دلیلــش می توانــد او نباشــد و مشــکل در 

بــاردار نشــدن ایــن زن، ناتوانــی شــوهرش باشــد. 

آری شــوهر، هــامن مــردی کــه در زندگــی 

ــا او را خوشــبخت کنــد؛ امــا آن  ــا نهــاد ت ــار پ گلن

ــر  ــی ب ــگ خوش بخت ــت رن ــا نتوانس ــه تنه ــرد ن م

ــاخنت  ــم س ــا مته ــه ب ــد، بلک ــار بپاش ــی گلن زندگ

زن بــه نازایــی، بــر زندگــی گلنــار رنــگ درد، زجــر 

و فراموشــی پاشــید. شــوهر گلنــار اگــر بــرای یــک 

بــار، حــارض می شــد کــه از خــود آزمایــش بگیــرد، 

مشــخص می شــد کــه دلیــل بــاردار نشــدن گلنــار 

ناتوانــی وی اســت؛ آن وقــت مطمئنــا زندگــی 

ــا شــوهر  ــون اســت؛ ام ــه اکن ــود ک ــن نب ــار ای گلن

گلنــار بــا بی رحمــی متــام، متــام تقصیرهــای 

ــدازد. ــار می ان ــردن گلن ــه گ ــدن را ب ــه دار نش بچ

پنهــان  کــه  را  شــکالتی  جیبــش  از  گلنــار 

می گــذارد.  دســتم  در  پنهانــی  اســت،  کــرده 

بــرای دقیقــه ای بــا صــدای بلنــد می خنــدد و 

بعــد ناگهــان ســکوت می کنــد. بــا ســکوتش مــن 

را هــم بــه ســکوت وا مــی دارد. هیــچ تعادلــی 

در حرف هــا و رفتــارش نیســت. مــن را نگــران 

ــران  ــره ی نگ ــدن چه ــا دی ــار ب ــا گلن ــد؛ ام می کن

مــن می خنــدد و برایــم از روزهــای جوانــی در 

روســتای شــان قصــه می کنــد کــه گویــی مــن 

و او دوســتانی صمیمــی بودیــم و زیــر ســایه ی 

درخــت تــوت حویلــی شــان نشســته و بــرای هــم 

ــش  ــم. حرف های ــه می کردی ــان قص ــای م از رویاه

بزنــم  کــه متــام می شــود، می خواهــم حرفــی 

کــه خیاالتــش را برهــم نزنــد و بــرای دلخــوش 

شــدنش، رسی بــه تأییــد تــکان بدهــم کــه یکبــاره 

کــه  می خواهــد  مــن  از  و  می گیــرد  را  دســتم 

بــروم. انــگار از ماندنــم در کنــارش ناراحــت شــده 

ــن  ــم ای ــا می دان ــت؛ ام ــب اس ــم عجی ــت. برای اس

روحــی ای  بیــامری  خاطــر  بــه  عکس العملــش 

ــت. ــه آن اس ــال ب ــار مبت ــه گلن ــت ک اس

پیــش  ســال  هفــت  خانــواده اش  و  گلنــار 

زندگــی  بغــالن  ولســوالی های  از  یکــی  در 

کــه  بــود  هجده ســاله  دخــرتی  او  می کردنــد. 

ــه  ــا ب ــت، بن ــه داش ــتگارانی ک ــی از خواس ــا یک ب

خواســت خانوادهــاش و بــا رضایتــی کــه خــودش 

بخــت  خانــه ی  راهــی  و  می کنــد  ازدواج  دارد 

ــذرد  ــال می گ ــک س ــار ی ــود. از ازدواج گلن می ش

کــه متوجــه می شــود توانایــی بــاردار شــدن را 

نــدارد و همیــن موضــوع ســبب نگرانــی خــود 

کــه  زمانــی  می شــود.  شــوهرش  خانــواده ی  و 

ــدن  ــاردار نش ــوهرش از ب ــواده ی ش ــوهر و خان ش

و  شــده  خشــم گین  می شــوند،  باخــرب  گلنــار 

بــه ایــن خاطــر کــه عــروس  شــان منی توانــد 

بــرای آن هــا وارثــی بــه دنیــا بیــاورد، گلنــار را 

ــان و  ــم زب ــورد زخ ــل م ــرت از روز قب ــر روز بیش ه

می دهنــد.  قــرار  فیزیکــی  خشــونت های 

دنیــا  بــه  گلنــار  شــوهر  خانــواده ی  بــرای 

آوردن فرزنــد یــک امــر مهــم و حیاتــی اســت؛ 

شــوهر گلنــار بــه خاطــر ایــن کــه تک فرزنــد پــرس 

خانــواده اش اســت، داشــنت یــک نــوه ی پــرس 

از گلنــار کاری اســت کــه ناتــوان بــودن زن در 

انجــام آن مســاوی بــا مــرگ اســت. 

گلنــار بــه مــدت چهــار ســال بــه خاطــر بــاردار 

نشــدنش رنج هــا و دردهــای بســیاری را از ســوی 

شــوهر و خانــواده ی شــوهرش متحمــل می شــود؛ 

ــرای یــک  ــن مــدت ب ــن کــه در ای ــغ از ای امــا دری

بــار هــم شــوهر گلنــار بــه ایــن موضــوع فکــر 

بچــه دار  علــت  اســت،  ممکــن  کــه  منی کنــد 

ــد.  ــود او باش ــدنش خ نش

ــا  ــدت ب ــن م ــر و در ای ــن خاط ــه همی ــار ب گلن

تحمــل لت وکــوب و شــکنجه از ســوی شــوهر، 

ــن همــه  ــدل شــده اســت. ای ــزی ب ــه کنی دیگــر ب

ــه  ــود ک ــبب می ش ــا س ــا و بد خلقی ه بدرفتاری ه

گلنــار دچــار مشــکالت روانــی شــود. گلنــار دیگــر 

روحــش  کــه  آن  کنــار  در  و  تحمــل منی توانــد 

صدمــه دیــده، تــوان جســمی خــود را نیــز از 

ــد.  ــامری می افت ــرت بی ــه بس ــد و ب ــت می ده دس

بــا زمین گیــر شــدن گلنــار، شــوهرش او را طــالق 

می دهــد و بــه خانــه ی پــدرش بــر می گردانــد.

 گلنــار بــا روح زخمــی و جســم ناتــوان بــه 

ــر آن  ــا دیگ ــردد؛ ام ــر می گ ــدری اش ب ــه ی پ خان

دخــرت بــا طــراوات چنــد ســال پیــش نیســت کــه 

از خانــه ی پــدر بــه خانــه ی شــوهرش رفتــه بــود.

گلنــار دچــار اختــالالت روحــی و روانــی شــده 

ــای او  ــار و گفتاره ــی در رفت ــچ تعادل ــت و هی اس

دیــده منی شــود. خانــواده ی گلنــار بــا دیــدن 

ــی  ــد و در پ ــه خشــم می آین وضــع دخــرت شــان ب

ایــن  مســبب  کــه  را  کســی  تــا  می شــوند  آن 

ــه  ــانند؛ ب ــه بکش ــه محاکم ــده ب ــار ش ــت گلن حال

ــد و  ــی می رون ــای قضای ــه نهاده ــر ب ــن خاط همی

ــواده ی  ــد. خان ــکایت می کنن ــار ش ــوهر گلن از ش

گلنــار بــه متــام نهادهــای حقــوق زنــان و دســتگاه 

قضایــی والیــت شــان مراجعــه می کننــد؛ امــا 

چــون شــوهر گلنــار از نفــوذ خاصــی در بیــن 

مقامــات محلــی والیــت شــان برخــوردار بــوده 

توجــه  گلنــار  خانــواده ی  شــکایت  بــه  اســت، 

منی شــود.  چندانــی 

خانــواده ی گلنــار بــا کمــک یکــی از نهادهــای 

مدافــع حقــوق زنــان در والیــت شــان، موفــق 

می شــوند کــه دخــرت شــان را بــرای تــداوی بیشــرت 

ــال  ــل انتق ــی در کاب ــت روان ــفاخانه ی صح ــه ش ب

دهنــد. گلنــار وقتــی در ایــن شــفاخانه مــورد 

تــداوی قــرار می گیــرد، پرونــده ی پزشــکی اش 

ــکنجه و  ــر ش ــر اث ــن زن ب ــه ای ــد ک ــان می ده نش

خشــونت های بســیار بــا تحمــل فشــارهای روانــی 

ــا  ــام )mania( ی ــه ن ــی ب ــامری روان ــه بی ــال ب مبت

شــیدایی شــدید اســت. بیــامری ای کــه یکــی از 

عوامــل آن احســاس طردشــدن اســت؛ احساســی 

کــه در آن چهــار ســال زندگــی مشــرتکش همیشــه 

بــه خاطــر بــاردار نشــدنش بــه او از ســمت شــوهر 

ــی داد. ــت م ــوهرش دس ــواده ی ش و خان

آمــدم  شــفاخانه  بــه  کــه  دیگــر  بــار  بــرای 

تــا احــوال گلنــار را بگیــرم، او را در شــفاخانه 

ندیــدم و جــای او در تخت خــواب گوشــه ی اتــاق 

شــامره 4 خالــی بــود. داکــرتان برایــم گفتنــد کــه 

خانــواده ی گلنــار حــارض بــه مانــدن دخــرت شــان 

ــا خــود  ــداوی نشــدند و او را ب ــان دوره ی ت ــا پای ت

ــد.  ــان برگرداندن ــت ش ــه والی ب

ــا یکــی از دوســتانم در نهــاد مدافــع حقــوق  ب

ــرد در  ــی می ک ــار زندگ ــه گلن ــی ک ــان در والیت زن

متــاس شــدم تــا احــوال بیشــرتی از وضعیــت 

گلنــار بــه دســت بیــاورم. تنهــا اطالعاتــی کــه 

ــار  ــواده ی گلن ــود کــه خان ــن ب ــه دســت آوردم ای ب

بــا در دســت داشــنت اســناد بیــامری گلنــار، 

ــارض  ــا ح ــد و ب ــع کردن ــود را جم ــوم خ ــزرگان ق ب

ســاخنت شــوهر گلنــار او را مجبــور کردنــد کــه بــه 

ــه  ــی جریم ــزار افغان ــت ه ــک و بیس ــه ل ــغ س مبل

ــرای  ــه ب ــی ک ــد؛ مبلغ ــار بده ــواده ی گلن ــه خان ب

ــالمتی و  ــد س ــر چن ــود. ه ــز ب ــار ناچی ــوهر گلن ش

کرامــت انســانی یــک آدم را هیــچ بهایــی نیســت.

در افغانســتان بــه دلیل هایــی مثــل بی ســوادی، 

پاییــن بــودن ســطح آگاهــی عمومــی، و درک ناقص 

از ارزش هــای انســانی؛ بــا ایــن کــه بــه تشــکیل 

امــا  داده می شــود؛  بیشــرتی  اهمیــت  خانــواده 

راه هــای رســیدن بــه تشــکیل خانــواده بســته بــوده 

و یــا پیمــودن آن دشــوارتر از آنــی اســت کــه بــه 

راحتــی بتــوان خانــواده ی ســامل و موفقــی را شــکل 

داد.

خانواده هــای  در  مردســاالری  نظــام  وجــود 

افغانســتان و نــگاه ابــزاری بــه زن، باعــث شــده 

ازدواج  بــه  زمانــی  دخــرت  خانــواده ی  تــا  اســت 

دخــرتش بــا پــرسی راضــی شــود کــه از ســوی پــرس 

ــوان  ــه عن ــخصی را ب ــغ مش ــواده ی آن مبل ــا خان و ی

تویانــه دریافــت کنــد. ایــن عرف نادرســت در گوشــه 

گوشــه ی کشــور حاکــم اســت و حتــا میــان آن هایــی 

 کــه ســال ها در شــهرهای کشــور زندگــی می کننــد 

ــز پابرجــا اســت. نی

ــت؛  ــده اس ــث ش ــه زن باع ــزاری ب ــگاه اب ــن ن ای

ــه  ــازی ب ــه نی ــن ک ــدون ای ــا ب ــامری از خانواده ه ش

پــول تویانــه داشــته باشــند، آن را از خانــواده ی پــرس 

ــه بیــان  کننــد: »مــا  خواســته و دلیلــش را ایــن گون

ــاز مــردم میگــه دخــرتش ده  ــه نگیریــم؛ ب اگــه تویان

ــه  ــری ک ــه خاط ــه ب ــا دخرتش ــود و ی ــده ب ــه مان خان

بی شــوی منانــه؛ زود بــه شــوی دادن.« 

ــن ناهنجــاری فرهنگــی، باعــث  وجــود و دوام ای

شــده اســت کــه بــه میــزان مجرد هــا افــزوده شــود؛ 

چــون در شــامری از والیت هــای کشــور حتــا تــا 

یــک ملیــون افغانــی هــم پــول تویانــه از خانــواده ی 

ــود. ــه می ش ــرس گرفت پ

ــه  ــول تویان ــور، پ ــای کش ــامری از والیت ه در ش

ــور  ــزار و همین ط ــامری ۲00 ه ــزار و در ش 300 ه

نظــر بــه وضعیــت اقتصــادی و عرف هــای حاکــم در 

ــه هــر حــال ایــن  هــر منطقــه فــرق می کنــد. امــا ب

ــان دارد. رســم در رسارس  کشــور جری

ــامری  ــه ش ــده ک ــث ش ــه باع ــودن تویان ــاد ب زی

ــور  ــه کش ــزدی ب ــان نام ــتان در زم ــردان افغانس از م

همســایه ی مــا ایــران بــرای کار برونــد تــا پــول تویانه 

و پــول برگــزاری مراســم ازدواج شــان را تهیــه کننــد. 

ــل  ــه دلی ــرس ب ــواده ی پ ــوارد خان ــامری م  در ش

ــی  ــم عروس ــه و مراس ــول تویان ــادی پ ــکل اقتص مش

را از دوســتان و بســتگان شــان قــرض می گیرنــد 

و پــس از برگــزاری مراســم ازدواج، دامــاد همیــن 

ــرای  ــد؛ ب ــا عروســش می گذران  کــه چنــد وقتــی را ب

پرداخــت پولــی کــه قــرض گرفتــه اســت ناچار اســت 

ــد. ــه کشــورهای همســایه مهاجــرت  کن ب

ایــن مــرد دو یــا ســه ســال را در ایــران و یــا 

پاکســتان کارگــری می کنــد و خامنــش جــای او 

ــب کاران  ــه ی طل ــدوه و طعن ــت ان ــب و روز بالش ش

شــوهرش را بغــل می کنــد. ایــن عــرف نادرســت 

و  ناهنجاری هــا  از  بالقــوه ای  عامــل  کل،  در 

اســت. خانوادگــی  خشــونت های 

 گرفــنت تویانــه از ســوی خانــواده ی دخــرت باعــث 

می شــود، زمانــی  کــه دخــرت وارد خانــواده ی شــوهر 

ــده  ــه ش ــا مواج ــت آن ه ــورد نادرس ــا برخ ــود ب می ش

و ناچــار می شــود، هــر روز طعنه هــا و حرف هــای 

ــی  ــد و ب مادرشــوهر و خواهرشــوهرش را تحمــل کن

آن کــه حــق شــکایت داشــته باشــد، بایــد مثــل بــرده 

در خانــه ی شــوهرش کار کنــد. خانــواده ی پــرس هم 

ــه  ــه پرداخت ــی ک ــر پول ــایی در براب ــرای عقده گش ب

 انــد، زندگــی را بــرای ایــن دخــرت تنــگ و غیــر قابــل 

ــوارد  ــیاری  از م ــر در بس ــن ام ــد. ای ــل می کنن تحم

باعــث وقــوع طــالق و فروپاشــی خانواده هــا شــده و 

حتــا در مــواردی باعــث بــروز انگیزه ی خودکشــی در 

خانم هــا می شــود.

و  بگذاریــم  ارج  خــود  دخــرتان  بــه  بیاییــد 

نگذاریــم پــول تویانــه ادامــه ی زندگــی اش را در 

ــا و  ــت ناک روزه ــوس وحش ــه کاب ــوهر ب ــه ی ش خان

کنــد. تبدیــل  شــب هایش 

ــاز  ــواده ی ســامل و موفــق، نی ــرای تشــکیل خان ب

ــا و  ــدان م ــان فرزن ــنت می ــرق گذاش ــه از ف ــت ک اس

ــد ارزش  ــم. بیایی فروخــنت دخــرتان خــودداری کنی

ذاتــی زن را بــه عنــوان انســان بپذیریــم تــا بتوانیــم 

در آرامــش زندگــی کنیــم. وقتــی نیــم جامعــه ی مــا 

را زن هــا تشــکیل می دهنــد، اگــر مــا بــه زن هــا 

ارزش انســانی  شــان را قایــل نباشــیم، در حقیقــت 

ــا جامعــه ی معیوبــی روبــه رو اســتیم کــه خــود  مــا ب

مــا آن را ایجــاد و بــا ســامجت متــام از آن نگــه داری 

می کنیــم.

ــاز اســت  ــه جامعــه ی ســامل؛ نی ــرای رســیدن ب ب

ــض  ــه و از تبعی ــر گرفت ــی را در نظ ــت اجتامع عدال

ــم.  ــیتی دوری کنی جنس

روشهایفرزندپروریبرای
تربیتکودکان

نازایی؛گلناررابهمرزدیوانگیکشاندهاست

زندگی به رنگ زن

افسانه یاس

مجیب ارژنگ

روز نوشت

)روایت های مستند از وضعیت زندگی زنان(

بیایید دختران خود را نفروشیم!
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ــی افغانســتان،  ــت مل ــار، شــورای امنی ــرای اولین ب ب

جلــد نخســت کتــاب »هــزاران جنایــت« گــروه طالبــان 

در هفــده ســال اخیــر را رومنایــی کــرد.

ــزان(  ــنبه )1 می ــت« روز دوش ــزاران جنای ــاب »ه کت

طــی مراســمی در کابــل رومنایــی شــد. کبیــر حقمــل، 

مراســم  ایــن  در  ملــی،  امنیــت  شــورای  ســخنگوی 

بی شــامر  جنایت هــای  از  مــورد  هــزاران  کــه  گفــت 

ــرور، مستندســازی  ــل و ت ــه شــمول قت ــان ب گــروه طالب

ــت. ــده اس ش

ســخنگوی شــورای امنیــت ملــی، بیــان می کنــد 

تنهــا  طالبــان  جنایــت«  »هــزاران  کتــاب  نــرش  کــه 

ــود  ــامل می ش ــروه را ش ــن گ ــای ای ــی از جنایت ه بخش

کــه محققــان توانســته  انــد بــا جمــع آوری اطالعــات در 

ــوند. ــق ش ــا موف ــاره ی آن ه ب

گــروه  جنایت هــای  از  عــده  آن  می افزایــد،  او 

طالبــان کــه در برابــر نخبــگان، فعــاالن اجتامعــی و 

بــزرگان قومــی انجــام شــده اســت، از ســال ۲003 تــا 

ســال ۲019 مستندســازی شــده اســت.

ــن  ــت ای ــد نخس ــل، در جل ــای حقم ــه ی آق ــه گفت ب

ــه  ــی ب ــن قوم ــا و متنفذی ــهرت کدره ــام و ش ــاب، ن کت

انجنیــران،  تحصیل کــرده،  افــراد  پزشــکان،  شــمول 

ــگاران و مأموریــن  کارمنــدان صحــی، آمــوزگاران، خربن

ــان  ــت جنگجوی ــه دس ــه ب ــیده ک ــرش رس ــه ن ــی ب دولت

ــیده  ــل رس ــه قت ــور، ب ــف کش ــق مختل ــان در مناط طالب

ــد. ان

ــواهد  ــناد و ش ــاد اس ــر بنی ــی، ب ــت مل ــورای امنی ش

ــازمان های  ــت«، از س ــزاران جنای ــاب »ه ــود در کت موج

و  خارجــی  داخلــی،  دادگاه هــای  بــرشی،  حقــوق 

ــن  ــای ای ــدای خانواده ه ــه ص ــد ک ــا، می خواه دولت ه

قربانیــان را شــنیده و ایــن گــروه را مــورد بازپــرس قــرار 

ــد. دهن

کبیــر حقمــل، بیــان می کنــد کــه در جمــع آوری 

کتــاب  اول  جلــد  تهیــه ی  بــرای  شــواهد  و  اســناد 

»هــزاران جنایــت«، از میکانیزمــی دقیــق کار گرفتــه 

پــدر  نــام  و  نــام  کــه  می افزایــد  او  اســت.  شــده 

قربانــی، بــا تفکیــک والیــت، ولســوالی، روســتا، موقــف 

ــل و  ــل، محــل قت اجتامعــی، تحصیــالت، چگونگــی قت

ــت  ــاب ثب ــن کت ــح در ای ــه ی واض ــه گون ــل، ب ــان قت زم

ــت. ــده اس ش

ســخنگوی شــورای امنیــت ملــی، هــدف از نــرش 

کتــاب »هــزاران جنایــت« گــروه طالبــان را جلــب توجــه 

نهادهــای مدافــع حقــوق بــرش و جامعــه ی جهانــی 

دانســت کــه ایــن نهادهــا فشــارهای بیشــرتی را علیــه 

ــد. ــامل کنن ــروه اع ــن گ ای

ــاب  ــه بازت ــرد ک ــد ک ــان تأکی ــل، همچن ــای حقم آق

جنایت هــای گــروه طالبــان در افــکار عمومــی، بخشــی 

ــخنگوی  ــت. س ــتان اس ــت افغانس ــای حکوم از برنامه ه

ــتان  ــت افغانس ــه حکوم ــرد ک ــان ک ــورا خاطرنش ــن ش ای

ــد. ــرار ده ــخگو ق ــت کاران را پاس ــا جنای ــالش دارد ت ت

کتــاب هــزاران جنایــت گــروه طالبــان در حالــی 

کشــتار  عامــل  گــروه  ایــن  کــه  می شــود  منتــرش 

بســیاری از غیرنظامیــان قلمــداد می شــود. طالبــان بــا 

ــکونی،  ــق مس ــتی در مناط ــالت تروریس ــدازی حم راه ان

جان هــای بســیاری از غیرنظامیــان را گرفتــه اســت. 

بــا وجــود کشــتار غیرنظامیــان، در ترورهــای زنجیــره ای 

کــه بــرای کشــنت رهــربان و افــراد بــا نفــوذ افغانســتان 

ســوی  بــه  اتهام هــا  بیشــرتین  می شــود،  راه انــدازی 

ــی رود. ــانه م ــان نش ــروه طالب گ

امــا  گــروه؛  ایــن  مکــرر  جنایت هــای  وجــود  بــا 

شــامری از جریان هــای سیاســی داخلــی و کشــورهای 

خشــونت های  بــه  حامیــت  شــان  بــا  منطقــه ای 

می بخشــند. مرشوعیــت  گــروه  ایــن  مرگ بــار 

افغانســتان،  پیشــین  رییس جمهــور  حامدکــرزی، 

ــان  ــی، طالب ــت مطبوعات ــک نشس ــش در ی ــدی پی چن

را بــرادر خطــاب کــرده و از کشــنت افــراد آن هــا انتقــاد 

ــح  ــرات صل ــو مذاک ــس از لغ ــر، پ ــب دیگ ــرد و از جان ک

ــه  ــان ب ــروه طالب ــی گ ــأت سیاس ــکا، هی ــوی امری از س

ــه  ــه ای پرداخت ــا کشــورهای منطق ــک ب ــط دیپلامتی رواب

و ســفرهای رســمی را بــه روســیه، ایــران و چیــن انجــام 

ــد. داده  ان ــات  ــزاری انتخاب ــه برگ ــار روز ب ــرت از چه ــه کم ــی ک در حال

ریاســت جمهوری فرصــت باقــی مانــده و کمیســیون انتخابــات 

ــه ی  ــن پروس ــزاری ای ــرای برگ ــا ب ــدن آمادگی ه ــل ش از تکمی

ــه  مهــم خــرب داده اســت، شــامری از سیاســیون افغانســتان ب

شــمول حامــد کــرزی، رییس جمهــور پیشــین، یونــس قانونــی، 

اســامعیل خــان، عطامحمــد نــور و شــامر دیگــر از چهره هــای 

بــه  نســبت  کــه گفت وگوهــای صلــح  می گوینــد  سیاســی 

ــرار دارد.  ــت ق ــات در اولوی ــزاری انتخاب برگ

از  )1ســنبله(  دوشــنبه  روز  کــه  مشــرتکی  بیانیــه ی  در 

ســوی ایــن سیاســیون منتــرش شــده، آمــده اســت کــه برگــزاری 

انتخابــات در رشایــط کنونــی منی توانــد دامنــه ی بحران هــای 

موجــود را کوتــاه کنــد؛ بلکــه ســبب ادامــه ی خون ریــزی و 

کشــتار مــردم می شــود.

ــه  ــح نســبت ب ــد صل ــد کــرده ان ــن کــه تأکی ــان ضمــن ای آن

انتخابــات در اولویــت قــرار دارد، همچنــان گفتــه انــد کــه 

گفت وگوهــای صلــح میــان امریــکا و طالبــان بایــد از رسگرفتــه 

شــود. 

ایــن در حالــی اســت کــه حکومــت افغانســتان اعــالم کــرده 

ــا  ــح را ت ــه ی صل ــرد پروس ــرای پیش ب ــود ب ــای خ ــه تالش ه ک

ــرده  ــف ک ــت جمهوری، متوق ــات ریاس ــزاری انتخاب ــس از برگ پ

اســت.

نامــزد  و  افغانســتان  رییس جمهــور  محمــد ارشف غنــی، 

ریاســت جمهوری می گویــد کــه هیــچ بدیلــی بــرای انتخابــات 

افغانســتان  آینــده ی  رییس جمهــور  تنهــا  و  نــدارد  وجــود 

می توانــد در مــورد گفت وگوهــای صلــح تصمیــم بگیــرد. 

ــر رییس جمهــور، مــردم افغانســتان نیــز خواســتار  افــزون ب

برگــزاری انتخابــات انــد و بــر ادامــه ی نظــام جمهــوری تأکیــد 

دارنــد. 

همزمــان بــا ایــن، مســؤوالن کمیســیون انتخابــات نیــز 

برگــزاری  بــرای  آمادگی هــا  متــام  کــه  انــد  کــرده  تأکیــد 

ــاس  ــر اس ــت. ب ــده اس ــه ش ــت جمهوری گرفت ــات ریاس انتخاب

حســاس  مــواد  انتقــال  رونــد  کمیســیون،  ایــن  معلومــات 

نیــز تکمیــل شــده  بــه والیت هــا و ولســوالی ها  انتخابــات 

اســت. 

امــا در بیانیــه ی ایــن چهره هــای سیاســی آمــده اســت 

کــه کمیســیون انتخابــات منی توانــد شــفافیت انتخابــات را 

ــردم  ــه م ــد ک ــد ش ــبب خواه ــأله  س ــن مس ــد و ای ــن کن تضمی

ــی از دســت  ــه متــام  پروســه های مل اعتــامد شــان را نســبت ب

ــد.  بدهن

آنــان بــه ایــن بــاور انــد کــه ابتــدا بایــد گفت وگوهــای 

میــان  توافقــی  کــه  آن  از  پــس  برســد؛  پایــان  بــه  صلــح 

طالبــان و حکومــت افغانســتان بــه میــان آمــد، انتخابــات 

شــود.  برگــزار  ریاســت جمهوری 

در ایــن بیانیــه آمــده اســت: »توجــه بــه رونــد صلــح را 

منی تــوان و نبایــد بــه تعویــق انداخــت؛ بلکــه بایــد متــام توجــه 

ــزی در  ــان خون ری ــح و پای ــن صل ــه تأمی ــود را متوج ــم خ و ه

کشــور کــرد. صلــح تحقــق نخواهــد یافــت مگــر ایــن کــه هیــأت 

طالبــان  بــا  افغانســتان  دولــت  و  مــردم  افغانستان شــمول 

ــردازد.« ــو بپ ــه گفت وگ ــتقالنه ب ــتقیام و مس ــر مس ــه زودت هرچ

ایــن چهره هــای سیاســی بــر از رسگیــری گفت وگوهــای 

ــد کــه  ــد کــرده و می گوین ــان تأکی ــکا و طالب ــان امری ــح می صل

از رسگیــری ایــن گفت وگوهــا بــه آغــاز مذاکــرات بین االفغانــی 

می انجامــد. 

آنــان همچنــان گفتــه انــد کــه از طالبــان خواهنــد خواســت 

دولــت  و  مــردم  افغانستان شــمول  و  ملــی  هیــأت  بــا  تــا 

افغانســتان بــه گونــه ی مســتقیم گفت وگــو کننــد. 

ــات و از  ــق انتخاب ــر تعوی ــی ب ــت گران، در حال ــن سیاس ای

ــرت،  ــه پیش ــد ک ــد می کنن ــح تأکی ــای صل ــری گفت وگوه رسگی

ایــن افــراد بارهــا تــالش کردنــد در گفت وگــو بــا طالبــان، 

ــور دو  ــن منظ ــرای همی ــد و ب ــتان را دور بزنن ــت افغانس حکوم

بــار در مســکو بــا مناینــدگان طالبــان دیــدار کردنــد؛ امــا 

ــا طالبــان نتیجــه ی مطلــوب بــه همــراه  گفت وگوهــای شــان ب

ــت.  ــته اس نداش

ایــن در حالــی اســت کــه بــه تازگــی دونالــد  ترامــپ، 

رییس جمهــور امریــکا در واکنــش بــه حملــه ی انتحــاری در 

منطقــه ی شــش درک کابــل کــه در آن یــک رسبــاز خارجــی نیــز 

کشــته شــد، گفت وگوهــای صلــح بــا گــروه طالبــان را متوقــف 

کــرد. آقــای ترامــپ چنــد روز پــس از آن دلیــل توقــف مذاکــرات 

ــت.  ــان دانس ــوی طالب ــس از س ــنت آتش ب را نپذیرف

طالبــان نیــز در واکنــش بــه توقــف ایــن مذاکــرات هشــدار 

داده بودنــد کــه امریــکا بیشــرت از هــر کشــوری از ایــن تصمیــم 

متــرر خواهــد شــد.

از  و  رییس جمهــور  ارشف غنــی،  محمــد 

نامــزدان ریاســت جمهوری، بــا اشــاره بــه نــوع 

حکومــت داری آینــده در افغانســتان می گویــد 

امــا  دارد؛  خــوش  صــدای  دورسه  دهــل  کــه 

ــرای مــردم خدمــت  ــد ب حکومــت دورسه منی توان

ــد. کن

)1میــزان(  دوشــنبه  روز  کــه  غنــی  آقــای 

در  انتخاباتــی اش  هامیش هــای  از  یکــی  در 

والیــت بامیــان صحبــت می کــرد، بــه گونــه ی 

ــار دیگــر  غیــر مســتقیم گفــت، در صورتــی کــه ب

بــه  شــود،  تعییــن  رییس جمهــور  عنــوان  بــه 

موجودیــت ریاســت اجرایــی تــن نخواهــد داد. او 

تأکیــد کــرد: »دهــل دورسه صــدای خــوش داره؛ 

ــد.« امــا حکومــت دورسه خدمــت کــرده منی توان

بامیــان  باشــندگان  از  کــه  ایــن  ضمــن  او 

ریاســت جمهوری  انتخابــات  در  خواســت 

رشکــت کننــد، همچنــان تأکیــد کــرد کــه مــردم 

ــه عقــب بــر منی گردنــد و در  افغانســتان هرگــز ب

ــه  ــرد ک ــد ک ــت خواهن ــی حامی ــات از تیم انتخاب

بــه نظــام جمهوریــت و متثیــل اراده ی مــردم 

احــرتام  آنــان  رسنوشــت  حــق  تعییــن  بــرای 

می گــذارد.

مــردم  بــه  ریاســت جمهوری،  نامــزد  ایــن 

ــد اعــامر راه هــای  ــان داد کــه رون ــان اطمین بامی

ــه  ــع آن را ب ــزی و ترسی ــق مرک ــی مناط مواصالت

گونــه ی درســت مدیریــت خواهــد کــرد و جایــگاه 

تاریخــی ایــن والیــت را بــار دیگــر احیــا می کنــد.

ــان آن  ــون زم ــت: »اکن ــه اس ــی گفت ــای غن آق

رســیده اســت کــه ســال های محرومیــت بامیــان 

بــه آبادانــی و شــکوفایی مبــدل گــردد. مــا بــرای 

زنــده شــدن و بازآفرینــی و جایــگاه دوبــاره ی 

ــم.« ــع داری ــزم قاط ــان ع بامی

او همچنــان گفــت، در صورتــی کــه پیــروز 

انتخابــات پیــش  رو شــود، در قســمت تأمیــن 

اســتفاده  اداری،  واحدهــای  تعدیــل  امنیــت، 

از ظرفیت هــای موجــود بــرشی، ترسیــع رونــد 

ــان در  ــردم بامی ــارکت م ــا و مش ــت زیربناه تقوی

ــوازن توجــه بیشــرت  ــری و انکشــاف مت تصمیم گی

ــرد.  ــد ک خواه

ایــن در حالــی اســت کــه کمــرت از چهــار روز 

دیگــر بــه برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری 

ــی  ــارزات انتخابات ــد مب ــده اســت و رون باقــی مان

در آخریــن روزهــای آن نیــز بــه شــدت ادامــه 

و شــیدا  تنهــا زملــی رســول  تــا کنــون  دارد. 

ــار  ــاز کن ــم دولت س ــع تی ــه نف ــی، ب ــد ابدال محم

ــد. ــه  ان رفت

ــاون  ــت جمهوری و مع ــاون دوم ریاس ــش، مع رسور دان

انتخابــات  کــه  می گویــد  دولت ســاز،  انتخاباتــی  تیــم 

تنهــا راه جلوگیــری از اختالفــات، منازعــات، تأمیــن ثبــات 

و مرشوعیــت سیاســی و حقوقــی اســت و راه صلــح پایــدار 

ــذرد.  ــات می گ ــیر انتخاب ــز از مس نی

آقــای دانــش، روز دوشــنبه )1 میــزان(، در یکــی از 

هامیش هــای انتخاباتــی اش در والیــت بامیــان، گفــت 

کــه انتخابــات پیــش  رو، در عیــن رأی دادن بــه نامــزد 

مــورد نظــر، رأی دادن بــه جمهوریــت هــم اســت و رشکــت 

ــر  ــی ب ــی مبتن ــام سیاس ــت از نظ ــای حامی ــه معن در آن ب

انتخابــات و نــه گفــنت بــه نظــام امارتــی اســتبدادی و 

فاقــد مرشوعیــت تلقــی می شــود.

ــی  ــی مبتن ــام سیاس ــت، نظ ــرد: »جمهوری ــالوه ک او ع

ــر انتخابــات، حقــوق شــهروندی، حقــوق بــرش و حقــوق  ب

زنــان جــزء خطــوط رسخ حکومــت در مذاکــرات صلــح 

ــت.« اس

ــن  ــی در آخری ــت فعل ــه حکوم ــت ک ــش گف ــای دان آق

منی توانــد  و  دارد  قــرار  خــود  قانونــی  وقــت  روزهــای 

پروســه ی صلــح را مدیریــت کنــد؛ پــس بایــد قبــل از هــر 

چیــزی دیگــر، انتخابــات برگــزار شــود و حکومــت مقتــدر 

ــا مرشوعیــت بیشــرت،  ــد و ب ــات جدی و برخاســته از انتخاب

ــرد. ــده بگی ــه عه ــح را ب ــه ی صل ــربی پروس ره

او می گویــد، جمعــی از چهره هــای سیاســی کــه در 

نشســت های مســتقیم بــا طالبــان در دوحــه و مســکو 

تــرع  و  ضعــف  موضــع  از  بســیار  کردنــد،  اشــرتاک 

برخــورد کردنــد و آن چنــان در مقابــل طالبــان نرمــش 

ــا  ــت ب ــر مخالف ــه خاط ــدند ب ــارض ش ــا ح ــه حت ــد ک کردن

ــا  ــا ب ــد و حت ــت بزنن ــه دس ــوع معامل ــر ن ــه ه ــت، ب حکوم

طالبــان متحــد شــوند.

و  ســازنده  صلحــی  طــرح  می گویــد،  دانــش  آقــای 

ــا مذاکــره ی  ــود کــه قبــل از هــر چیــزی ب ــر خواهــد ب مؤث

مســتقیم بــا دولــت افغانســتان و در محوریــت دولــت 

افغانســتان و بــا مالکیــت افغان هــا آغــاز و بــه کاهــش 

خشــونت و آتش بــس منجــر شــود.

او می افزایــد کــه گــروه طالبــان هنــوز هــم بــه برقــراری 

یــک صلــح واقعــی بــاور نــدارد و تنهــا از راه جنــگ و 

ــد. ــل کن ــردم تحمی ــر م ــارت را ب ــد ام ــونت می خواه خش

متحــده  ایــاالت  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 

کــرده  متوقــف  را  طالبــان  بــا  صلــح  گفت وگوهــای 

ــرای  ــز تالش هــای خــود ب اســت. حکومــت افغانســتان نی

پیش بــرد پروســه ی صلــح را تــا پــس از برگــزاری انتخابــات 

ایــن حــال،  بــا  اســت.  داده  توقــف  ریاســت جمهوری، 

مناینــدگان طالبــان تــا کنــون بارهــا خواســتار از رسگیــری 

ــد. ــکا شــده  ان ــاالت متحــده ی امری ــا ای ــح ب مذاکــرات صل

از ســویی هــم، آقــای دانــش در بخــش دیگــری از 

ســخنان خــود، در مــورد پروژه هــای انکشــافی والیــت 

بامیــان حــرف زد و از پروژه هایــی کــه در دوره ی حکومــت 

وحــدت ملــی تطبیــق شــده و یــا در حــال تطبیــق  اســت به 

مــردم گــزارش ارائــه کــرد و تعهــد ســپرد کــه در حکومــت 

بعــدی پروژه هــای در حــال انجــام را بــه زودتریــن فرصــت 

ــه پایــه ی اکــامل برســاند.  ب

او همچنــان بــه باشــندگان بامیــان گفــت کــه حکومــت 

توریــزم  تقویــت  بامیــان،  تولیــد کچالــوی  بعــدی روی 

بامیــان و نیــز در مــورد اســتخراج و بهره بــرداری معــدن 

برنامه ریــزی  اشپشــته  ذغال ســنگ  و  حاجیــگگ  آهــن 

ــرد. ــد ک ــدی خواه ج

ــازی را  ــزرگ راه س ــای ب ــل پروژه ه ــش، تکمی ــای دان آق

ــا مرکــز  در بامیــان بــرای ارتبــاط متــام مناطــق مرکــزی ب

افغانســتان مهــم خوانــد و در عیــن حــال تأکیــد کــرد کــه 

ــوز  ــت، هن ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــی ک ــام تالش های ــا مت ب

زمــان نیــاز اســت تــا هــزاره جــات محصــور شــده را از 

ــنت آورد. ــه م ــیه ب حاش

قــرار اســت روز شــنبه ششــم میــزان، مــردم افغانســتان 

بــه پــای صندوق هــای رأی برونــد و نامــزد مــورد نظــر 

ــک دوره ی پنج ســاله ی ریاســت جمهوری  ــرای ی شــان را ب

انتخــاب کننــد.
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تنها سرمقاله بازتاب دهنده ی دیدگاه صبح کابل است. 

دیدگاه های مطرح شده در مقاله ها، به نویسندگان آن برمی گردد.

24 September, 2019 سه شنبه، 2 میزان 1398 | سال اول | شامره 86 | 8 صفحه |

48 روز تا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

انتخابات  دور  چهارمین  برگزاری  تا  دیگر  روز  چهار 

شهروندان  سایر  کنار  در  است.  مانده  باقی  ریاست جمهوری 

پای  به  افغانستان  تبعه ی  عنوان  به  نیز  نظامیان  افغانستان، 

به صدهزار  نزدیک  این وجود،  با  رأی خواهند رفت.  صندوق های 

نیروی امنیتی که قرار است امنیت رأی دهندگان و مراکز رأی دهی 

را تأمین کنند، باید هامنند سایر شهروندانی که از حق رأی دهی 

بدهند. رأی  شان،  آینده ی  زعیم  تعیین  برای  برخوردارند، 

دارد؛  رصاحت  انتخابات  قانون  در  افغان  نظامیان  سهم گیری 

ماده ی پنجم- بند دوم قانون انتخابات حکم می کند: »کوچی ها، 

اهل هنود و سکهـ ها، کارکنان منایندگی های سیاسی مقیم خارج 

کشور، مریضان بیامرستان ها، منسوبین نظامی و محبوسین واجد 

رشایط، حق دارند در صورت امکان در مراکز رأی دهی جداگانه ای  

که از طرف کمیسیون ایجاد می شود، در انتخابات رشکت منایند.«

برای  نفر  میلیون   9.6 رو،  پیش  ریاست جمهوری  انتخابات  در 

رشکت در انتخابات ثبت نام کرده  اند که از این میان، 35 درصد 

نیز  نظامیان  ثبت نام کنندگان  میان  در  و  می باشند  زنان  آن ها 

استند. شامل 

نظامیان ارتش که تعداد شان به دو صدهزار نفر می رسد، قرار 

کنند.  رشکت  میزان  ششم  ریاست جمهوری  انتخابات  در  است 

نظامیان ارتش دو مسؤولیت کلی را به عهده دارند؛ از یک سو باید 

روند رأی دهی در کشور  تا  امنیت رسارسی مترکز کنند  تأمین  بر 

باید  دیگر،  از سوی  و  نشود  اخالل  تروریستی  گروه های  از سوی 

به پای صندوق های رأی بروند تا به کاندیدای مورد نظر شان رأی 

بدهند.

مسؤوالن وزارت دفاع ملی می گویند که نظامیان ارتش تدابیر 

در  تدابیر  این  و  سنجیده  اند  انتخابات  در  رشکت  برای  را  شان 

سطح هر مرکز نظامی روی دست گرفته شده که نظامیان به شکل 

نوبتی رأی شان را اعامل کنند.

فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، می گوید که هنوز 

آمار درستی در اختیار این وزارت قرار ندارد که از میان دوصدهزار 

برنامه ی  اما  گرفته  اند؛  رأی دهی  کارت  شان  تعداد  چه  نظامی، 

نوبتی رأی دهی در میان نظامیان شکل گرفته است.

روند رأی دهی نظامیان

ترتیب  افغان  نظامیان  برای  را  رهنمودی  انتخابات  کمیسیون 

داده و آن را با رسانه ها همگانی کرده است. بر اساس این رهنمود، 

نظامیان می توانند در روز رأی دهی رشکت کنند. طبق این رهنمود: 

»هرگاه تعداد رأی دهندگان قول اردو و مراکز نظامی و بیامرستان های 

نظامی چهارصد نفر و یا بیشرت از آن باشند، در آن مراکز نظامی از 

نزدیک ترین مرکز رأی دهی با درنظرداشت رأی دهندگان زن، یک یا 

چندین محل رأی دهی همراه با بارکُد هامن مرکز ایجاد می شود.«

در بخش دیگری از رهنمود کمیسیون انتخابات رصاحت دارد که: 

»نظامیان واجد رشایط رأی دهی که قبال ثبت  نام منوده و در مراکز 

در  رأی دهی  روز  در ختم  باشند، می توانند  توظیف شده  رأی دهی 

آخرین محلی  که دارای بیشرتین ورق رأی باشد، رأی دهند. در این 

صورت، مأمور انگشت نگاری، عکس فرد نظامی که همراه با یونیفورم 

است را اخذ می کند و هرگاه، فرد نظامی با یونیفورم نباشد، همراه با 

کارت هویتش، می تواند رأی دهد«.

از  آن عده  انتخابات همچنان توضیح داده است که  کمیسیون 

منسوبین نظامی واجد رشایط رأی دهی که قبال ثبت نام کرده و طبق 

رضورت و مسؤولیت وظیفه ای، خواهان رأی دهی در قرارگاه نظامی 

و یا در مراکز رأی دهی ای که توظیف شده باشند، می توانند طبق 

اسم  شمولیت  درنظرداشت  بدون  و  رأی دهندگان  ثبت نام  تصدیق 

 شان در فهرست رأی دهندگان محل رأی دهی، رأی شان را اعامل 

کنند.

امنیت محالت رأی دهی

در برگه ی معلوماتی کمیسیون انتخابات آمده که این کمیسیون 

امنیت  تأمین  زمینه ی  امنیتی،  نهادهای  با  نزدیک  هامهنگی  در 

انتخابات را برای اشرتاک رأی دهندگان در متامی مراکز رأی دهی 

به گونه ی الزم فراهم کرده است. تأمین امنیت مراکز رأی دهی بر 

اصلی  مسؤولیت  امضاشده،  تفاهم نامه  ی  و  تقنینی  اسناد  اساس 

مراکز  در  می توانند  امنیتی  نیروهای  و  بوده  امنیتی  نهادهای 

یابند. امنیت حضور  تأمین  رأی دهی جهت 

مسؤولیت  رأی دهی،  مراکز  مسؤوالن  و  ساحوی  نظم دهندگان 

عهده  به  انتخابات  روز  در  را  رأی دهی  مراکز  در  نظم  تأمین 

ناظرین،  رأی دهندگان،  انتخابات،  کمیسیون  کارمندان  و  دارند 

مشاهده کنندگان و مهامنان خاص در مراکز رأی دهی مکلف  اند که 

تصامیم قانونی نظم دهندگان ساحوی و مسؤوالن مراکز رأی دهی 

کنند. رعایت  را 

فاصله ی صدمرتی »سالح« با مرکز رأی دهی

به غیر از مسؤولین امنیتی، دیگر هیچ فردی منی تواند با سالح 

و یا هم چیز دیگری که قابلیت استفاده به عنوان سالح را داشته 

باشد، در داخل و یا حتی در صدمرتی مراکز رأی دهی، حمل کند.

به برقراری و حفظ  امنیتی می توانند  نیاز، مسؤوالن  در صورت 

رأی دهی،  مراکز  مسؤوالن  یاهم  و  ناظران  درخواست  به  یا  و  نظم 

همراه با سالح دست داشته ی شان به مراکز رأی دهی داخل شوند 

و بعد از تأمین نظم، باید هرچه زودتر، مرکز را ترک کنند.

داخله،  امور  وزارت  که  است  کرده  تأکید  انتخابات  کمیسیون   

انتخابات  طرزالعمل های  زمینه ی  در  که  را  امنیتی ای  مسؤوالن 

رأی دهی  مراکز  در  انتخابات  روز  امنیت  برای  دیده  اند،  آموزش 

و  فرد  هرگاه  انتخابات،  روز  در  دیگر،  جانب  از  و  دهند  مسؤولیت 

یا هم افرادی  که به دنبال اخالل روند رأی دهی باشند، نیروهای 

کنند. دور  رأی دهی  مرکز  از  را  آن ها  که  دارند  مسؤولیت  امنیتی 

اعالم  افغانستان  انتخابات  مستقل  کمیسیون  همه،  این  با 

انتخابات پیش رو در  برای  کرده که حدود 5373 مرکز رأی دهی 

مرکز،   431 در  امنیتی  تهدیدات  بر  بنا  اما  بود؛  شده  گرفته  نظر 

انتخابات  هرچند،  شد.  خواهد  برگزار  مرکز   494۲ در  انتخابات 

ریاست جمهوری در تهدید گروه طالبان قرار دارد؛ اما با وجود این 

تهدید، قرار است در تاریخ ششم میزان 9.6 میلیون نفر رأی دهنده 

پای  به  در رسارس کشور  آینده ی شان  رییس جمهور  تعیین  جهت 

بروند. رأی  صندوق های 

نظامیان چگونه رای می دهند؟
چهار روز تا انتخابات

سیدمهدی حسینی

در بخش دیگری از رهنمود کمیسیون انتخابات رصاحت دارد که: »نظامیان واجد رشایط رأی دهی که قبال ثبت 
 نام منوده و در مراکز رأی دهی توظیف شده باشند، می توانند در ختم روز رأی دهی در آخرین محلی  که دارای 
بیشرتین ورق رأی باشد، رأی دهند. در این صورت، مأمور انگشت نگاری، عکس فرد نظامی که همراه با یونیفورم 

است را اخذ می کند و هرگاه، فرد نظامی با یونیفورم نباشد، همراه با کارت هویتش، می تواند رأی دهد.


