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تیرتهای مهم

ــونت  ــش خش ــذار در افزای ــل تأثیرگ ــی از عوام ــر، یک فق

در جوامــع اســت و افــراد فقیــر، بــه دلیــل محرومیت هایــی 

حقــارت  عقــده ی  بــا  می رســد،  آنــان  بــه  فقــر  از  کــه 

تنگ دســتی  بــا  کــه  فقــر  کنــار  در  می شــوند؛  بــزرگ 

تعریــف می شــود، اگــر اعتیــاد را هــم داشــته باشــیم، 

دیگــر بــه آخــر خــط محرومیــت و عقده منــدی رســیده 

ــاد اســت و  ــی معت ــر وقت ــه انســان فقی ــی ک ــم. از آن جای ای

ــاورد؛  ــت بی ــه دس ــادش را ب ــرف اعتی ــول م ــد پ منی توان

اعتیــادی کــه وقتــی خــاری اش از راه می رســد، منطــق و 

ــن  ــر و خش ــاد را واکنش گ ــراد معت ــد، اف ــل منی شناس تحم

می ســازد.

ــردی  ــا م ــش، ب ــال پی ــت س ــتعار«، هف ــام مس ــیا »ن س

ازدواج می کنــد کــه نــه خــودش شــناختی از آن دارد و 

نــه خانــواده اش او را دقیــق می شناســند. ازدواج ســیا 

»نــام مســتعار«، طبــق خواســتگاری ســنتی،  و حبیــب 

ــرده  ــات ک ــر را مالق ــر هم دیگ ــر و پ ــه دخ ــن ک ــدون ای ب

باشــند، اتفــاق می افتــد. ســیا و حبیــب ازدواج می کننــد 

ــرد. ــه می ب ــه خان ــودش ب ــا خ ــش را ب ــب، زن و حبی

ســیا  کــه  اســت  نگذشــته  شــان  ازدواج  از  مدتــی 

مواجــه  شــوهرش  خشــن  و  عصبانــی  برخوردهــای  بــا 

ــورد  ــه ای م ــچ بهان ــدون هی ــاگاه، او را ب می شــود کــه گاه ن

ایــن  بــرای ســیا، فهمیــدن  خشــونت قــرار می دهــد. 

و  اســت  بی دلیــل عصبانــی  چــرا  کــه شــوهرش  معــا 

ــش  ــام تالش ــت؛ او، مت ــوار اس ــد، دش ــری می کن پرخاش گ

را می کنــد تــا چیــزی را مقابــل شــوهرش کــم نیــاورد؛ 

آرام  در  نقشــی  ســیا،  خوش خدمتی هــای  انــگار  امــا 

ازوداج  از  مــاه  چنــد  از  پــس  نــدارد.  شــوهرش  کــردن 

شــان، ســیا، روزی شــوهرش را هنــگام اســتفاده ی مــواد 

ــه بعــد، ســیا متــام تالشــش  ــد؛ از آن روز ب مخــدر می بین

ــا  ــد؛ ام ــاد آزاد کن ــوهرش را از دام اعتی ــه ش ــد ک را می کن

ــه تنهــا کــه کوشــش های او نتیجــه ی مثبتــی منی دهــد،  ن

بلکــه دیگــر شــوهرش مــواد مخــدر را در حضــور او مــرف 

می کنــد و از او هــم دعــوت می کنــد کــه مــواد مــرف 

کنــد. اعتیــاد شــوهر ســیا بــه جایــی می رســد کــه ســعی 

می کنــد زنــش را مجبــور بــه اســتفاده از مــواد مخــدر کنــد؛ 

امــا ســیا بــه ایــن خواســت شــوهرش تــن منی دهــد؛ تــن 

ندادنــی کــه باعــث می شــود، هــر بــار شــوهر معتــادش، او 

ــرد. ــد بگی ــت و لگ ــر مش را زی
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می کنــد،  تأکیــد  غنــی،  رییس جمهــور 

طالبــان بایــد بداننــد کــه بــا یــک ملــت و دولــت 

ضعیــف روبــه رو نیســتند و بــه زودی، صلحــی 

ــتان  ــهروندان افغانس ــه ی ش ــت هم ــه خواس ک

ــد. ــد آم ــور خواه ــن کش ــت، در ای اس

آقــای غنــی، کــه روز سه شــنبه )5 قــوس( 

ــت(  ــح و امنی ــی؛ صل ــان نظام ــت )زن در نشس

ســخن مــی زد، گفــت کــه صلــح بــه یــک قــوم، 

نــدارد؛ بلکــه صلــح  ســمت و جنــاح تعلــق 

ــت. ــتان اس ــردم افغانس ــام م ــه مت ــق ب متعل

مــی آورد،  امنیــت  »صلــح،  افــزود:  او 

مــردم  همــه ی  بــه  مــی آورد،  پیرشفــت 

آرامــش  در  کــه  اجــازه می دهــد  افغانســتان 

ــه یــک قــوم  کنــار هــم زندگــی کننــد، صلــح ب

منی شــود.« مربــوط  طــرف  یــک  و 

نیروهــای  کــه  کــرد  تأکیــد  غنــی،  آقــای 

ــح،  ــراری صل ــان برق ــا زم ــی، ت ــی و دفاع امنیت

بــه مبــارزه ی خــود بــا دهشــت افگنی ادامــه 

زن  نظامیــان  بــه  خطــاب  او،  داد.  خواهنــد 

ــرد؛  ــد ک ــاع خواه ــان دف ــق  ش ــه از ح ــت ک گف

... آن هــا  راه  او،  به گفتــه ی  زیــرا 

ــت دیگــری از زیســن اســت.  ــی؛ حال تنهای

تجربه هــای  از  مقطعــی  در  انســانی  هــر 

ــس  ــی را ح ــه تنهای ــدید ب ــاز ش ــته اش، نی زیس

پوچــی  بــه  ذهــن  کــه  آن جــا  اســت؛  کــرده 

غلیظــی می رســد و از متــام هســتی پیرامونــش 

فــراری می شــود. تحقیقــات نشــان داده اســت 

ــرادی  ــی از اف ــن گروه های ــاس بی ــن احس ــه ای ک

کــه ازدواج کــرده انــد، در رابطــه ای اســتند، 

همــراه بــا خانواده هــای شــان زندگــی می کننــد 

ــت.  ــایع اس ــیار ش ــد بس ــی دارن ــغل موفق ــا ش ی

تنهایــی از منظــر علــم روان شناســی، نوعــی 

ــی اســت.  ــودن و خــای درون احســاس تهــی ب

انــزوا  بــه شــدت احســاس  آن جــا کــه شــا 

ــه  ــانی ک ــوید؛ از کس ــدا می ش ــا ج ــرده از دنی ک

ــته  ــه داش ــا رابط ــا آن ه ــت ب ــان می خواس دل ت

باشــید، می بُریــد؛ امــا احســاس تنهایــی کــردن 

کامــا  بحــث  دو  تنهایــی  کــردن  انتخــاب  و 

متفــاوت و جــدا از هــم اســت. کافــی ا ســت 

کمــی رس تــان را بچرخانیــد تــا در اطــراف تــان 

انســان هایی را پیــدا کنیــد کــه از انــواع مختلــف 

شــیوه های زندگــی، تنهــا زیســن ...

ارشف غنی: 
صلح به زودی به افغانستان می آید

سارا بهایی: 
انتخاب کردم که تنها زندگی کنم
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ــه  ــم کــه ســال ها اســت ب  چنــد ورزش کار داری

چشــم مــردم خــاک زده و خــود را قهرمــان جلــوه 

داده  انــد. این هــا ایــن کار را کردنــد و بــه حریــف 

پــول دادنــد و مســابقه را بردنــد. مــردم هــم کــه از 

ــا  ــد؛ ام ــاور می کنن ــد و ب ــر ندارن ــرده خ ــت پ پش

مــا کــه در ایــن رشــته اســتیم، می فهمیــم کــه 

ــازی  ــدام ورزش کار ب ــه ان داســتان چیســت؟ مــا ب

اســت،  ممکــن  کــه  اســت  یکــی  منی خوریــم. 

ــد ... ــرده باش ــدام کار ک ــی ان زیبای

دســته ی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی، پــس از 

ــه  13 روز، رسانجــام زنــگ بحــران انتخاباتــی را ب

ــی،  ــته ی انتخابات ــن دس ــری ای ــدا درآورد. ره ص

در  انتخابــات  کمیســیون  کــه  داشــت  انتظــار 

ــا  ــد؛ ام ــر کن ــد نظ ــود تجدی ــای خ تصمیم گیری ه

چنیــن انتظــاری تحقــق نیافــت و ایــن بــار ثبــات و 

ــت  ... ــی مهل همگرای

و  ثبــات  انتخاباتــی  دســته ی  ارشــد  اعضــای 

همگرایــی، به کمیســیون مســتقل انتخابــات، مهلت 

ســه روزه ای داده انــد تــا در تصمیم گیری هــای خــود 

ــدی از  ــل جدی ــر آن، فص ــد؛ در غی ــر کن ــد نظ تجدی

اعرتاضــات در کشــور آغــاز خواهــد شــد.

ــته ی  ــاون اول دس ــد، مع ــر فرهمن ــه باب عنایت الل

 5( سه شــنبه  روز  همگرایــی،  و  ثبــات  انتخاباتــی 

قــوس( در یــک نشســت خــری گفــت کــه اکــر 

... مخالــف   ریاســت جمهوری،  نامــزدان 

قهرمانانی داریم که سال ها است
 به چشم مردم خاک زده اند

گفت وگو با عبدالسمیع فیضی

 ) قهرمان مبارزات افغانستان (

کمیسیون از فیصله های 
خود، عقب نشینی نمی کند

مهلت  سه روزه ی تیم ثبات و همگرایی 
به کمیسیون مستقل انتخابات
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شوهر معتادم
 فرزندم را به دو لک افغانی فروخت

زندگی به رنگ زن
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نجات جان یا رسپوش واقعیت ها؟
بازداشت فعاالن مدنی لوگر
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دو هفتــه  پــس از آن کــه روزنامــه ی گاردیــن و تلویزیــون 

طلــوع گزارشــی را در مــورد آزار و اذیــت جنســی دانش آمــوزان 

ــت  ــاال ریاس ــرد، ح ــر ک ــر ن ــت لوگ ــب  والی ــی از مکات در برخ

امنیــت ملــی افغانســتان از بازداشــت رییــس شــبکه ی جامعه ی 

ــی لوگــر خــر داده اســت.  مدن

ــر  ــی را ب ــوع، گزارش های ــون طل ــن و تلویزی ــه ی گاردی روزنام

اســاس اســنادی کــه  محمدموســا محمــودی، رییــس شــبکه ی 

ــا  ــد؛ ام ــر کردن ــود، ن ــان داده ب ــه آن ــر ب ــی لوگ ــه ی  مدن جامع

بــه گفتــه ی مســؤوالن محلــی لوگــر آقــای محمــودی از هــان 

ــود.   ــد شــده ب روزهــای نخســت ناپدی

رییــس شــبکه ی جامعــه ی مدنــی لوگــر گفتــه بــود کــه 

شــاری از خانواده هــای ایــن قربانیــان پــس از اطــالع از ایــن 

ــم  ــاری ه ــد و ش ــرده  ان ــرک ک ــان را ت ــای ش ــأله، خانه ه مس

ــد.  ــانده ان ــل رس ــه قت ــود را ب ــال خ اطف

روز گذشــته )ســه شــنبه 5 قــوس( ریاســت عمومــی امنیــت 

ــا نــر تصاویــر جدیــدی از رییــس شــبکه ی جامعــه ی   ملــی، ب

مدنــی لوگــر، گفتــه اســت کــه پــس از نــر ایــن گــزارش، 

احســان الله  و  محمــودی  موســا  متوجــه  جــدی  تهدیــدات 

حمیــدی بــود و بــه همیــن دلیــل، ایــن افــراد، بــه منظــور تأمیــن 

ــی منتقــل شــدند.  ــکان امن ــه م ــت بیشــر ب امنی

ــارض  ــاد ح ــن نه ــت، ای ــده اس ــده آم ــر ش ــه ی ن در خرنام

آقــای  صحبت هــای  »جریــان  کــه  ایــن  از  قبــل  تــا  اســت 

آقــای  یافته هــای  نکنــد.   کاری   واضــح شــود،  محمــودی، 

ــه شــکل  ــوت و شــواهد اســت و ب ــدون مــدرک، ثب محمــودی ب

ــپس  ــرا و س ــک ماج ــاد ی ــدف ایج ــه ه ــط ب ــلکی فق ــر مس غی

ــرای  ــی ب ــورهای خارج ــی از کش ــی در یک ــت پناهندگ درخواس

خانــواده اش، انجــام شــده اســت.«

از ســویی  هــم رییــس شــبکه ی جامعــه ی مدنــی لوگــر 

ــه  ــرده و گفت ــود را رد ک ــر خ ــارات پیش ــر، اظه ــن تصاوی در ای

اســت کــه تحقیقــات او ناقــص و نادرســت بــوده و بابــت آن 

پــوزش  قربانیــان  ایــن  خانواده هــای  و  لوگــر  باشــندگان  از 

خواســته اســت. 

در همیــن حــال، شــاری از فعــاالن مدنــی و نهادهــای 

ــودی و  ــا محم ــت محمدموس ــه بازداش ــبت ب ــری نس ــوق ب حق

ــا  ــت پکتی ــوژی معــارف والی ــر تکنال احســان الله حمیــدی، مدی

واکنــش نشــان داده  و تأکیــد دارنــد کــه آنــان بایــد هرچــه 

زودتــر آزاد شــوند تــا معلومــات و شــواهد خــود را در فضــای آزاد 

ــد.  ــک کنن ــردم رشی ــا م ــت گاه ب ــارج از بازداش و خ

عزیــز رفیعــی، رییــس مجتمــع شــبکه ی جامعــه مدنــی، بــه 

روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد، بازداشــت ایــن فعــال مدنــی 

ابــراز  و  امنیــت ملــی بســیار نگران کننــده  اســت  از ســوی 

امیــدواری می کنــد تــا هــردوی آنــان هرچــه زودتــر آزاد شــوند. 

ــس  ــک کنفران ــورد ی ــن م ــا در همی ــای رفیعــی گفــت: »م آق

مطبوعاتــی داشــتیم و ضمــن نگرانــی، امیــدوارم کــه آن هــا هــر 

ــق را در فضــای آزاد و  ــد حقای ــا بتوانن ــر آزاد شــوند، ت چــه زودت

ــه کننــد.«  خــارج از چــوکات بازداشــت گاه هــا ارائ

آن چــه رییــس مجمــع شــبکه ی جامعــه ی مدنــی می گویــد، 

ایــن اســت کــه اظهــارات تــازه ی موســا محمــودی ممکــن اســت 

ــری  ــوق ب ــای حق ــد کمیته ه ــد و بای ــار باش ــه ی فش در نتیج

ــرده و  ــی ک ــأله را بررس ــن مس ــرف ای ــر و بی ط ــای ناظ و نهاده

نتایــج شــان را اعــالم کننــد. 

آزادی  خواســتار  نیــز  بــر  حقــوق  مســتقل  کمیســیون 

رییــس شــبکه ی جامعــه ی مدنــی لوگــر و مدیــر تکنالــوژی 

معــارف پکتیــا شــدند. در خرنامــه ای کــه روز سه شــنبه )5 

قــوس( از ســوی ایــن کمیســیون بــه نــر رســیده، آمــده اســت، 

ــدی  ــان الله حمی ــامحمودی و احس ــی موس ــت غیرقانون بازداش

کــه در تحقیــق و بازتــاب سوءاســتفاده ی جنســی از کــودکان در 

ــت. ــده اس ــدت نگران کنن ــه ش ــتند، ب ــش داش ــر نق ــت لوگ والی

بــا ایــن همــه، معــاون والــی لوگــر نیــز بــه روزنامــه ی صبــح 

کابــل گفــت، هیــأت مشــرکی کــه از ســوی اداره ی محلــی 

تعییــن  مناینــدگان  مجلــس  و  معــارف  وزارت  والیــت،  ایــن 

ــه  ــت ک ــیده اس ــه رس ــن نتیج ــه ای ــی ها ب ــس از بررس ــده، پ ش

ــن،  ــاده و گــزارش گاردی ــاق نیفت ــه ای در لوگــر اتف ــن قضی چنی

طلوع نیــوز و نیویــارک تایمــز نادرســت ثابــت می شــود. 

دیــدار لونــگ می گویــد: »هیــأت محلــی، وزارت معــارف 

ــی  ــا منب ــر گرازش ه ــس از ن ــدگان پ ــس مناین ــأت مجل و هی

ــی و  ــأله را بررس ــن مس ــوزان ای ــر دانش آم ــی ب ــاوز جنس ــر تج ب

ــا رد شــده و  ــن گــزارش مطلق ــد. ای ــن را رد کردن گــزارش گاردی

ــت.« ــداده اس ــر رخ ن ــی در لوگ ــه ی این چنین ــه قضی ــچ گون هی

امــا میــان آن چــه کــه معــاون والــی لوگــر گفتــه و آن چــه کــه  

وزارت معــارف می گویــد تناقــض وجــود دارد. نوریــه نزهــت، در 

ــی کــه از  ــد، هیأت ــل می گوی ــح کاب ــا روزنامــه ی صب گفت وگــو ب

ســوی ایــن وزارت بــه منظــور بررســی قضیــه ی تجــاوز جنســی 

ــود، کارش تکمیــل نشــده و  ــت لوگــر فرســتاده شــده ب ــه والی ب

احتــال دارد تــا پایــان ایــن هفتــه ی نتایــج کار آنــان مشــخص 

شــود. 

دفعــه ی پیــش کــه بــرای تهیــه ی گــزارش بــا وزارت معــارف 

متــاس گرفتــه بودیــم، آنــان بــه صــورت کامــل ایــن مســأله را رد 

کــرده بودنــد و نــر ایــن گــزارش از ســوی دو رســانه ی معتــر 

ــاال  ــارف ح ــخنگوی وزارت مع ــا س ــد؛ ام ــده بودن ــت خوان نادرس

ــر  ــت لوگ ــن مســأله را صــد درصــد در والی ــا ای ــه م ــد ک می گوی

رد منی کنیــم و بــا ختــم کار هیــأت، بیشــر معلــوم خواهــد شــد 

کــه چنیــن رویــدادی در لوگــر اتفــاق افتــاده اســت یــا خیــر؟

ــک  ــود. ی ــده ب ــن ش ــأت تعیی ــه هی ــزود: »س ــت اف ــو نزه بان

ــرف اداره ی  ــأت از ط ــک هی ــارف، ی ــرف وزارت مع ــأت از ط هی

محلــی لوگــر و یــک هیــأت از ســوی مجلــس مناینــدگان. هیــأت 

وزارت معــارف تــا حــال کارش تکمیــل نشــده اســت؛ امــا آمــار و 

ارقامــی کــه بیــرون داده شــده، نادرســت اســت. صددرصــد ایــن 

ــدازه نیســت کــه 540  ــن ان ــه ای ــا ب ــم؛ ام مســأله را رد منی کنی

مــورد و یــا 160 قضیــه باشــد.« 

بــه تازگــی روزنامــه ی  ایــن همــه در حالــی اســت کــه 

کــه  اســت  کــرده  منتــر  را  گزارشــی  نیــز  نیویارک تایمــز 

نشــان می دهــد، تنهــا از ســه مکتــب در یــک محــل، 165 

ــا  ــب ی ــد در مکت ــه می گوین ــده ک ــه ش ــی گرفت ــه از پران بیانی

توســط مقاماتــی کــه نــزد آن هــا بــرای کمــک رفتــه انــد، مــورد 

سوءاســتفاده ی جنســی قــرار گرفتــه انــد.

حامــد کــرزی، رییس جمهــور پیشــین افغانســتان نیــز گفتــه 

اســت کــه دســتگیری محمدموســا محمــودی توســط ریاســت 

ــای  ــه ج ــت و ب ــوده اس ــتباهی ب ــیار اش ــی، کار بس ــت مل امنی

دســتگیری فعــاالن مدنــی، بایــد ایــن قضیــه بیشــر مــورد 

پی گیــری قــرار بگیــرد. 

از  پــس  همگرایــی،  و  ثبــات  انتخاباتــی  دســته ی 

ــدا  ــه ص ــی را ب ــران انتخابات ــگ بح ــام زن 13 روز، رسانج

درآورد. رهــری ایــن دســته ی انتخاباتــی، انتظــار داشــت 

کــه کمیســیون انتخابــات در تصمیم گیری هــای خــود 

ــد؛ امــا چنیــن انتظــاری تحقــق نیافــت  ــد نظــر کن تجدی

و ایــن بــار ثبــات و همگرایــی مهلــت چهــار روزه ای را بــه 

کمیســیون انتخابــات داده تــا قناعــت شــان از ســوی 

ــد.   ــت آی ــه دس ــات ب ــیون انتخاب کمیس

هشــدار  کمیســیون  بــه  عبداللــه  عبداللــه  داکــر 

ــاره ی  ــی در ب ــات و همگرای ــت ثب ــر رضای ــت اگ داده اس

بازشــاری آرا در نظــر گرفتــه نشــود، ایــن تیــم انتخاباتــی 

اعراضــات  از  جدیــدی  فصــل  دیگــر  روز  چهــار  تــا 

گســرده را علیــه تقلــب و ابطــال 300 هــزار رأی در 

می کنــد.  ســازمان دهی  کشــور، 

کمیشــران  اســت،  معتقــد  همگرایــی  و  ثبــات 

ارگ  مســتقیم  تأثیــر  تحــت  انتخابــات  کمیســیون 

صالحیت هــای  و  دارنــد  قــرار  ریاســت جمهوری 

ایــن  در  کــه  شــده  ســلب  حکومــت  ســوی  از  آنــان 

صــورت کمیشــران کمیســیون انتخابــات منی تواننــد 

کننــد. اتخــاذ  قانونــی،  تصمیم هــای 

ــژه، ثبــات  ــه وی منازعــه ی نامــزدان ریاســت جمهوری ب

و همگرایــی بــه ریاســت عبداللــه عبداللــه بــا کمیســیون 

انتخابــات،  شــامل بحــث بــر روی ســه نــوع )رأی تقلبــی، 

مشــکوک و خــارج از زمــان( اســت کــه شــامل، 137 

ــن  ــدوق قرنطی ــزار رأی و آرای 2422 صن ــزار، 102 ه ه

ــد. ــد، می باش ــی ندارن ــاس بایومریک ــه اس ــده ک ش

ــنبه  ــی، روز سه ش ــات و همگرای ــد ثب ــو ارش ــک عض ی

ــوع رأی از آرای  ــه ن ــن س ــه ی ای ــا تصفی ــه ب ــرد ک ــا ک ادع

بــه  انتخاباتــی  دســته ی  ایــن  آرای  مجمــوع  پــاک، 

51.89 درصــد می رســد. بــه ایــن معنــا کــه ثبــات و 

همگرایــی در دور اول انتخابــات، برنــده اســت. دســته ی 

ــردم در  ــا حایــت از اعراضــات م ــی ب ــات و همگرای ثب

ــهروندان  ــه ش ــرد ک ــان ک ــور، خاطرنش ــت کش ــت والی هف

ــی آرا  ــاری غیرقانون ــد بازش ــل رون ــات در مقاب ــن والی ای

ــن  ــوی ای ــه از س ــی  ای ک ــا کوتاه ــد؛ ام ــتادگی کردن ایس

دســته ی انتخاباتــی صــورت گرفتــه اســت، نتوانســت 

ــار  ــی در کن ــات و همگرای ــه ثب ــد ک ــن باش ــان ای پیام رس

شــهروندان معــرض ایســتاده اســت.

ــیون  ــان کمیس ــره می ــو و مذاک ــاب گفت وگ ــد، ب هرچن

و نامــزدان معــرض بــاز بــوده؛ امــا طــی دو هفتــه ی 

ــیدند  ــی نرس ــه توافق ــه هیچ گون ــرف ب ــر دو ط ــته ه گذش

ــه آن هــا  ــات، پاســخ قناعت بخشــی ب و کمیســیون انتخاب

ــه بازشــاری، حاصــل شــود. ــت ب ــا رضای ــداده ت ن

در واکنــش بــه مهلــت چهــارروزه ی ثبــات و همگرایــی 

کمیســیون  ایــن  مقامــات  انتخابــات،  کمیســیون  بــه 

ــون  ــر اســاس قان ــان ب اظهــار داشــتند کــه تصمیــات آن

از  گاه  هیــچ  و  اســت  انتخاباتــی  طرزالعمل هــای  و 

تصمیــات خــود عقب نشــینی نخواهنــد کــرد. 

کمیســیون  ســخنگوی  معــاون  افتخــاری،  علــی 

انتخابــات، بــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد کــه ایــن 

ــات و همگرایــی  ــی ثب ــته ی انتخابات ــه دس ــیون ب کمیس

ــن  ــا چندی ــرام، حت ــر اح ــه خاط ــیار داده و ب ــت بس مهل

ــرد. ــف ک ــاری آرا را متوق ــد بازش ــار رون ب

بیــان  انتخابــات  کمیســیون  ســخنگوی  معــاون 

می کنــد، کمیســیون تــالش زیــادی را انجــام داده تــا 

ــاری و  ــد بازش ــه رون ــازد ک ــرض را آگاه بس ــزدان مع نام

تفتیــش یــک رونــد کامــال قانونــی و دموکراتیــک اســت و 

ــا کمیســیون  ــدارد؛ حت ــی وجــود ن ــه جــای نگران هیچ گون

ــکاری  ــا هم ــد؛ ام ــکاری کنن ــه هم ــت ک ــا خواس از آن ه

از جانــب آن هــا صــورت نگرفــت. افتخــاری، مشــخص 

در مــورد 102 هــزار رأی، تأکیــد کــرد کــه کمیســیون 

انتخابــات، بــه فرمه هــای نتایــج کاغــذی ایــن آرا مراجعــه 

کــرد کــه در فرمه هــای نتایــج، متامــی ناظــران نامــزدان 

ــد؛ یعنــی  ــه شــمول ثبــات و همگرایــی، امضــا کــرده  ان ب

ایــن آرا، در زمــان قانونــی )هفــت صبــح الــی پنــج عــر( 

ــدارد. ــی ن ــکل قانون ــچ مش ــده و هی ــتعال ش اس

کمیســیون انتخابــات، از نامــزدان ریاســت جمهوری 

خواســت کــه بــه جــای اعــراض، اجــازه دهیــد تــا رونــد 

بازشــاری در هفــت والیــت آغــاز شــود و اگــر آن هــا 

احســاس می کننــد کــه کمیســیون غیرقانونــی پیــش 

بــه  ســاخته  مســتند  را  شــکایت های  شــان  مــی رود، 

کمیســیون شــکایات مراجعــه کننــد تــا ضانت هــای 

ــد. ــود آی ــه وج ــات ب ــفافیت انتخاب ــرای ش ــری ب بیش

ناظــر  نهادهــای  از  شــاری  حــال،  همیــن  در 

نامــزدان  ناظــران  اشــراک  عــدم  انتخابــات، 

ریاســت جمهوری را در رونــد بازشــاری و تفتیتــش آرا، 

ــی  ــد. یوســف رشــید، رییــس اجرای یــک اشــتباه می دانن

ــال  ــد، در ح ــل، می گوی ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــا، ب فیف

ــی نقــش  شــان را مســؤوالنه  حــارض، بازی گــران انتخابات

ایفــا منی کننــد و بــه جایی کــه راهکارهــا را ترتیــب و 

ارائــه کننــد؛ بــه مشــکالت و چالش هــای انتخاباتــی 

می افزاینــد تــا رونــد انتخابــات، وارد فــاز جدیــدی از 

بحــران شــود.

هرچنــد، کمیســیون انتخابــات چندیــن نشســت را بــا 

ــا  ــرده ت ــزار ک ــت جمهوری برگ ــزدان ریاس ــدگان نام مناین

ــات  ــار نهادهــای ناظــر انتخاب ــن  ب ــه تفاهــم برســند؛ ای ب

نیــز پیشــنهاد می کننــد کــه دو طــرف بایــد یــک نشســت 

ایــن  در  و  کننــد  برگــزار  بــاز  فضــای  در  را  تخنیکــی  

نشســت، قانــون انتخابــات، طرزالعمــل و لوایــح بــه بحــث 

و بررســی گرفتــه شــود تــا مشــکالت را شناســایی کننــد.

کــه  انــد  باورمنــد  انتخابــات،  ناظــر  نهادهــای 

مسدودســازی دفاتــر والیتــی کمیســیون، بــه شــفافیت و 

ــاظ،  ــن لح ــد. روی ای ــک منی کن ــات کم ــالمت انتخاب س

بــر  مبنــی  همگرایــی،  و  ثبــات  موضع گیری هــای 

ــات  ــالمت انتخاب ــار و س ــه اعتب ــر، ب ــردن دفات ــدود ک مس

نتیجــه ی برعکــس را خواهــد داشــت.

ــکار  ــر، ابت ــه زودت ــر چ ــد ه ــات، بای ــیون انتخاب کمیس

نامــزدان  مناینــدگان  بــا  را  تخنیکــی  نشســت  یــک 

ریاســت جمهوری روی دســت گیــرد و اوضــاع انتخاباتــی 

ــا راه  ــد ت ــل کن ــل تحلی ــون و طرزالعم ــه قان ــق ب را مطاب

حــل اساســی بــرای عبــور از بن بســت انتخاباتــی بــه 

نشــود،  انجــام  کار  ایــن  صورتی کــه  در  آیــد.  وجــود 

ــر والیتــی و تأخیــر در اعــالم نتیجــه،  مسدودســازی دفات

در  گذشــته  ســال  پارملانــی  انتخابــات  رسنوشــت 

ــال  ــه دنب ــود؛ ب ــرار می ش ــت جمهوری تک ــات ریاس انتخاب

ایــن چالش هــا، کمیســیون انتخابــات، هــر فــردی را کــه 

برنــده ی ایــن انتخابــات اعــالم کنــد، اعتبــار و مروعیــت 

ــت. ــد رف ــوال خواه ــر س آن، زی

بــه  افغانســتان  والیــت  هفــت  آرای  کنــون،  تــا 

ــزدان  ــه اســت و هــواداران نام تفتیــش و بازشــاری نرفت

ــیون  ــر کمیس ــردن دفات ــدود ک ــا مس ــت جمهوری ب ریاس

در ایــن والیــات، مانــع بازشــاری شــده  انــد. کمیســیون 

انتخابــات، اعــالم کــرده کــه اگــر حکومــت در بازشــاری 

ــن کمســیون در مــورد  ــد، ای ــت همــکاری نکن هفــت والی

ــت. ــد گرف ــم خواه ــی، تصمی ــه ی ابتدای ــالم نتیج اع
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چنــدی پیــش، فعــاالن مدنــی لوگــر، مدعــی 

شــدند کــه بیــش از 500 دانش آمــوز پــر، در شــش 

مکتــب ایــن والیــت، توســط آمــوزگاران ، دانش آموزان 

بزرگ تــر و زورمنــدان مــورد  ســوء اســتفاده ی جنســی 

ــی  ــی از نگران ــه موج ــی ک ــد. گزارش ــه ان ــرار گرفت ق

و تــرس در جامعــه ایجــاد کــرد و ایــن پرســش را 

ــن  ــدان ای ــرای فرزن ــه وجــود آورد کــه جــای امــن ب ب

ــدام  ــه ک ــا ب ــردم م ــه و م ــت؟ جامع ــن کجاس رسزمی

ســمت در حرکــت اســت؟ بــا ایــن وضعیــت، چگونــه 

می تــوان بــه ســالمت و آینــده ی ایــن رسزمیــن امیــد 

و بــاور داشــت؟ رسنوشــت و تکلیــف نســل رسخــورده 

و عقــده ای آینــده چــه خواهــد شــد؟ ایــن پرســش ها 

مدنــی،  جامعــه ی  مــردم،  کــه  شــدند  موجــب 

کمیســیون حقــوق بــر، وزارت معــارف، مجلــس 

مناینــدگان و مقام هــای والیــت لوگــر، نســبت بــه آن 

ــد. ــان دهن ــمی نش ــش رس واکن

واکنش هــا امــا؛ دوگونــه بــود، برخــی در پــی 

بــرای  تعــدادی  و  بودنــد  چرایــی و حــل معضــل 

نشــدن  بدنــام  و  منطقــه ای  ننــگ  از  برون رفــت 

والیــت و معــارف، در پــی پــاک کــردن صورت مســأله. 

ــن  ــرح چنی ــارف ط ــخنگوی وزارت مع ــه س ــوری ک ط

چیــزی را خطرناک تــر از مبــب اتــم دانســت. حــاال بــا 

گــزارش روزنامــه ی »نیویــورک تایمــز« کــه گفته اســت 

در ســه مکتــب، بیــش از 165 دانش آمــوز، مــورد 

ــتادان  ــه و اس ــرار گرفت ــی ق ــتفاده ی جنس ــوء اس س

بــرای کامیابــی از آنــان تقاضــای رابطــه ی نامــروع 

ــا  ــوع رس زبان ه ــن موض ــر ای ــار دیگ ــد، ب ــته ان داش

افتــاده اســت. امنیــت ملــی افغانســتان نیــز »موســا 

ــران  ــدی« گزارش گ ــه حمی ــان الل ــودی و احس محم

ایــن فاجعــه را بــرای آن چــه تأمیــن امنیــت شــان 

گفتــه شــده، بازداشــت کــرده و گفتــه اســت کــه 

ــکار  ــویش اف ــب تش ــی موج ــن گزارش های ــر چنی ن

ــده و  ــت ش ــم و امنی ــوردن نظ ــم خ ــه ه ــی و ب عموم

ایــن افــراد در خطــر تهدیــد جــدی امنیتــی قــرار 

ــد. دارن

ــه  ــت ک ــه اس ــه اش گفت ــی، در اعالمی ــت مل امنی

ــت و  ــدرک اس ــند و م ــدون س ــأله، ب ــن مس ــرح ای ط

هــدف گزارش گــران، زمینه ســازی بــرای مهاجــرت 

بــوده اســت؛ در حالــی کــه رســانه های خارجــی 

نیــز مســتقالنه در ایــن بــاره نوشــتند، آن هــا کــه 

ــط،  ــن وس ــد. ای ــرت ندارن ــده ی مهاج ــه پرون ــاز ب نی

ــام شــدن معــارف  چیــزی مبهــم اســت. تــرس از بدن

و نرفــن کــودکان بــه مکتــب، یــا ادعــای واهــی 

ــد؟ اگــر  ــه کردن کســانی کــه چنیــن گزارشــی را تهی

تــرس از بدنامــی باشــد کــه ایــن پــاک کــردن صــورت 

مســأله، بــه جــای حــل آن اســت. چــون اگــر از کنــار 

چنیــن پرونده هــای خطرناکــی بــه راحتــی عبــور 

کنیــم، خطــر بزرگ تــری را بــه جــان خریــده و بــه آن 

رســمیت داده ایــم. اگــر چنیــن چیزهایــی از اســاس 

دروغ  اســت، چــرا در یــک تحقیــق رســمی و قانونــی 

رســانه های  تکلیــف  منی شــود؟  شفاف ســازی 

خارجــی کــه بــه صــورت مســتقل در ایــن زمینــه کار 

ــود؟  ــه می ش ــد، چ ــرده ان ک

ــز،  ــی نی ــاالن مدن ــر و فع ــوق ب ــیون حق کمیس

ــص  ــر را نق ــی لوگ ــاالن مدن ــن از فع ــت دو ت بازداش

ــرده و  ــالم ک ــون اع ــالف قان ــان و خ ــح آزادی بی رصی

خواهــان وضاحــت و آزادی آنــان شــدند. گــروه کاری 

ــن  ــه ای ــت ک ــی اس ــی، مدع ــه ی مدن ــرک جامع مش

دو نفــر پیــش از ایــن نیــز از ســوی مســؤوالن محلــی 

لوگــر تهدیــد شــده انــد. بــه نظــر می رســد کــه همــه 

نگــران شــکنجه و آزار آن هــا انــد. ایــن همــه جنجــال 

در حالــی اتفــاق افتــاده اســت کــه تجــاوز جنســی بــر 

ــت  ــدی نیس ــأله ی جدی ــتان مس ــودکان در افغانس ک

و بارهــا گزارش هایــی از ایــن دســت نــر شــده 

ــتانی  ــازه ی دادس ــزارش ت ــه گ ــوان ب ــه می ت ــت ک اس

هــرات اشــاره کــرد کــه گفتــه بــود، تجــاوز جنســی بــر 

ــر شــده اســت.  کــودکان پــر در هــرات، چهــار براب

آن چــه ایــن روزهــا بــه چشــم می خــورد، برخــورد 

احساســی و جوگیرانــه بــا مســائل مهــم اســت. حتــا 

اگــر طــرح چنیــن موضوعــی نیــز، بــه قصــد مســائل 

دیگــر باشــد، نیــز بایــد در یــک رونــد واضــح و شــفاف 

ــود و  ــه ش ــه آن پرداخت ــش ب ــب و تن ــه دور از تعص ب

ــد  ــد، بای ــت باش ــز درس ــم آن نی ــد ک ــا درص ــر حت اگ

ــه،  ــود و گرن ــی ش ــع بررس ــدی و قاط ــورت ج ــه ص ب

بــا  اگــر  اجتاعــی  ناهنجاری هــای  و  معضــالت 

دالیــل گوناگــون مثــل بدنــام نشــدن ایــن و آن و یــا 

ــودن کســی، بررســی و عامــالن  ــد ب ــه دلیــل زورمن ب

آن مــورد بازخواســت عدلــی و قضایــی قــرار نگیرنــد، 

از  یکــی  کــه  قانون گریــزی  و  قانون شــکنی  بــازار 

دردهــای دیرینــه ی ایــن رسزمیــن اســت، همچنــان 

رس جــای خــود باقــی مانــده و هیــچ زمانــی، عدالــت 

ــن جــاری نخواهــد شــد. ــن رسزمی ــون در ای و قان

حل مشکل یا پاک کردن 
صورت مسأله

بازداشت فعاالن مدنی لوگر

نجات جان یا سرپوش واقعیت ها؟

سیدمهدی حسینی

کمیسیون از فیصله های خود، عقب نشینی نمی کند

رازق اختیاربیگ
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مگــر مــا چنــد بــار زندگــی می کنیــم کــه عمــر 

ــت،  ــرون از ماس ــه بی ــا آن چ ــن ب ــود را رصف زیس خ

ــه  ــم و ب ــرار کنی ــود ف ــوت خ ــد از خل ــرا بای ــم؟ چ کنی

ســمت جهــان شــلوغی کــه مــا را از آن چــه در روح 

برویــم. می کنــد،  دور  می افتــد،  اتفــاق  مــان 

بــرای همــه ی مــا پیــش آمــده اســت کــه در جایــی و 

در زمانــی، از تــرس طردشــدن و تنهــا مانــدن نقــش آن 

چــه نبــوده ایــم را بــازی کردیــم، بــه آن چــه خواســت 

بــه حاشــیه های  ایــم.  داده  تــن  نبــوده  مــا  قلبــی 

ــازی  ــش ب ــن نق ــن در ای ــش و ببی ــت بک ــت دس درون

ــه  کردن هــا و فرارهــا، چقــدر از مــِن حقیقــی ات فاصل

ــه ای؟ گرفت

تنهایــی؛ حالــت دیگــری از زیســن اســت. هــر 

ــاز  ــته اش، نی ــای زیس ــی از تجربه ه ــانی در مقطع انس

ــه  ــا ک ــت؛ آن ج ــرده اس ــس ک ــی را ح ــه تنهای ــدید ب ش

ذهــن بــه پوچــی غلیظــی می رســد و از متــام هســتی 

پیرامونــش فــراری می شــود. تحقیقــات نشــان داده 

ــرادی  ــی از اف ــن احســاس بیــن گروه های اســت کــه ای

ــراه  ــتند، هم ــه ای اس ــد، در رابط ــرده ان ــه ازدواج ک ک

بــا خانواده هــای شــان زندگــی می کننــد یــا شــغل 

ــت.  ــایع اس ــیار ش ــد بس ــی دارن موفق

نوعــی  روان شناســی،  علــم  منظــر  از  تنهایــی 

ــی اســت. آن جــا  ــودن و خــالی درون احســاس تهــی ب

کــه شــا بــه شــدت احســاس انــزوا کــرده از دنیــا جــدا 

می شــوید؛ از کســانی کــه دل تــان می خواســت بــا 

ــد؛ امــا احســاس  آن هــا رابطــه داشــته باشــید، می بُری

تنهایــی کــردن و انتخــاب کــردن تنهایــی دو بحــث 

ــت  ــی ا س ــت. کاف ــم اس ــدا از ه ــاوت و ج ــال متف کام

تــان  اطــراف  در  تــا  بچرخانیــد  را  تــان  رس  کمــی 

مختلــف  انــواع  از  کــه  کنیــد  پیــدا  را  انســان هایی 

ــرده  ــاب ک ــن را انتخ ــا زیس ــی، تنه ــیوه های زندگ ش

نشــان  کــه روی صورتــش  زنــی  او،  انــد.  هاننــد 

ــل  ــب قب ــد ش ــه چن ــود ک ــده می ش ــی دی جراحت های

اســت.  شــده  وارد  او  بــه  ناشــناس  افــراد  توســط 

ــر  ــه گام ب ــت. مقتدران ــورد اس ــوش برخ ــی و خ صمیم

ــم  ــپ را ه ــی جم ــی »رس کس ــه اصطالح ــی دارد و ب م

منی گیــرد.« 

ــت  ــی اس ــه، زن های ــی از آن جمل ــی یک ــارا بهای س

کــه تنهــا و مســتقل زندگــی می کنــد. 47 ســال دارد. 

بــه حیــث اســتاد در لیســه ی موالنــا جالل الدیــن 

شــبکه ی  عضــو  می کنــد.  تدریــس  بلخــی  محمــد 

رییــس شــورای کمربنــد  اســت،  افغانســتان  زنــان 

بابــه یــادگار، رییــس انجمــن فــارم زنبــورداری و فعــال 

جامعــه ی مدنــی؛ امــا در کنــار ایــن مــوارد، خانــم 

شــهر  داخــل  در  غیررســمی  وقت هــای  در  بهایــی 

بهایــی  خانــم  می کنــد.  تاکســی رانی  مزاررشیــف 

اســتقالل  و  می کنــد  کار  او   اســت.  نکــرده  ازدواج 

مالــی دارد.

خانــم ســارا بهایــی بــه روزنامــه ی صبــح کابــل 

می گویــد: » چهــار ســال قبــل در یــک خانــواده ی 

روشــن فکر در فاریــاب متولــد شــدم. پــدرم مدیــر یکــی 

ــف  ــن صن ــه م ــی ک ــود و زمان ــاب ب ــب در فاری از مکات

ســوم مکتــب بــودم، بــه دســتور حفیظ اللــه امیــن، 

رییس جمهــور وقــت، پــدرم را دســتگیر کردنــد و تــا 

امــروز برنگشــت.«

پــدر  نبــود  ســارا بهایــی روزهــای ســختی را در 

ــد و  ــرش ازدواج می کن ــه خواه ــن ک ــا ای ــد ت می گذارن

ــهر  ــه ش ــاب ب ــنتِی فاری ــته و س ــط بس ــارا را از محی س

دوره ی  ختــم  از  بعــد  بهایــی  ســارا  مــی آورد.  مــزار 

از  او  می شــود.  مقــرر  اســتاد  حیــث  بــه  مکتــب، 

روزهــای حکومــت دکــر نجیــب قصــه می کنــد. ســارا 

ــی  ــا گروه ــراه ب ــب هم ــر نجی ــت دک ــان حکوم در زم

هــم  بعــد  و  مســکو  شــهر  عــازم  دانش آموزانــش  از 

می شــود. تاجیکســتان  پایتخــت  دوشــنبه  

»بعــد از آمــدن تغییــرات در نظــام وزارت تحصیــالت 

عالــی، دیگــر فارغــان صنــف دوازدهــم نبایــد تدریــس 

ــن را در  ــر راه داراملعلمی ــن خاط ــه همی ــد؛ ب می کردن

پیــش گرفتــم و چهــار ســال بعــد بــا مــدرک لیســانس 

در رشــته ی جغرافیــه از دانشــکده تعلیــم و تربیــه ی 

دانشــگاه بلــخ فــارغ شــدم.«

نداشــن اســتقالل مالــی زن را بــه شــدت وابســته و 

ــا  ــود ت ــث می ش ــر باع ــن ام ــد و ای ــرد می کن ــاج م محت

فرمــان زندگــی بــه صــورت کامــل در دســتان یــک مــرد 

ــق  ــر ح ــر و هم ــادر، خواه ــوان م ــه عن ــد و زن ب باش

داشــن انتخــاب را از دســت بدهــد. 

»از زمانــی کــه بــه یــاد مــی آورم، کار می کــردم. 

خانــواده ی  بــود.  دوشــم  روی  خانــواده  دو  نفقــه ی 

خــودم کــه از فاریــاب بــه مــزار نقــل مــکان کــرده 

بودنــد و خانــواده ی خواهــرم کــه همــرش را از دســت 

ــامل  ــدم 47 س ــردم و دی ــد ک ــا رسم را بلن ــود. ت داده ب

شــد. در ایــن همــه مــدت وقــت پیــدا نکــرده بــودم بــه 

ــک انســان دیگــر را  ــن کــه ی ــه ای ــم، ب ازدواج فکــر کن

ــه  ــاد گرفت ــط ی ــن فق ــم. م ــودم کن ــی خ ــک زندگ رشی

ــه دوش  ــی ب ــه تنهای ــکالت را ب ــه ی مش ــار هم ــودم ب ب

ــم.«  بکش

اول  دســته ی  دارد؛  وجــود  زن هــا  از  دســته  دو 

ــد.  ــد ان ــه بل ــوه های زنان ــاز و عش ــه ن ــد ک ــی ان آن های

فــالن  در  کــه  اســت  ایــن  شــان  دغدغــه ی  متــام 

ــا  ــرد هســت ت ــک م ــی چــه بپوشــم و همیشــه ی مهان

آغــوش متــام خســتگی های شــان باشــد. دســته ی 

ــی  ــتطاعت مال ــران اس ــه نگ ــد ک ــی ان ــا زن های دوم ام

ــای  ــه رس از برنامه ه ــد. همیش ــه ان ــه گاه بقی ــد. تکی ان

شــان  خــود  می آورنــد،  در  دادخواهــی  و  فرهنگــی 

کلیــد مــی اندازنــد و موتــر شــان را روشــن می کننــد و 

در آخــر هــم هیــچ مــردی نیســت تــا بــه او تکیــه کننــد. 

ــه  ــاد گرفت ــه ی ــد ک ــی ان ــای تنهای ــته، زن ه ــن دس ای

ــته  ــن دس ــد. ای ــه کنن ــان تکی ــود ش ــه خ ــا ب ــد تنه ان

انــد. انســان ها  قوی تریــن 

ــه  ــی دادم و آزادی ام را ب ــتم. قربان ــیان نیس »پش

دســت آوردم. قربانــی دادم و اســتقالل و حــق داشــن 

انتخــاب را بــه دســت آوردم و تــا زمانــی کــه قــرار 

ــرد، ازدواج  ــن بگی ــازات را از م ــن امتی ــد ازدواج ای باش

منی کنــم و بــه تنهــا زیســتنم ادامــه می دهــم.«

ــه  ــری دارد. همیش ــگاه دیگ ــا، ن ــه زِن تنه ــه ب جامع

دیــدن یــک زِن تنهــا بــرای بقیــه » آخ...« دارد کــه وای 

چــه کســی نفقــه ی تــو را می دهــد؟ چــه کســی از تــو 

ــد؟  ــت می کن حای

جامعــه  مدیریــت  کــه  افغانســتان  در  این جــا 

برخــورد  نــوع  اســت،  ُســنت  و  دیــن  دســتان  در 

بــا مقولــه ای بــه نــام »تنهــا زندگــی کــردن« طــور 

دیگــری اســت. طبــق قوانیــن اســالمی ازدواج عملــی 

مســتحب و در برخــی مــوارد واجــب شــمرده می شــود. 

ــردن  ــه ازدواج ک ــت ک ــده اس ــددی آم ــات متع در روای

باعــث می شــود دیــن کامــل شــود.

برخــی می پرســند آیــا کســی کــه مجــرد از دنیــا 

ــا در  ــال م ــور مث ــه ط ــت؟ ب ــل نیس ــش کام ــرود دین ب

روایتــی داریــم کــه اخــالق نیکــو نصــف دیــن را کامــل 

ــن را  ــاز هــم انتخــاب تنهــا زیســن دی ــا ب ــد. آی می کن

ناکامــل می کنــد؟ 

ــم  ــری ه ــوارد دیگ ــه م ــردن بلک ــا ازدواج ک ــه تنه ن

ــود.  ــن می ش ــردن دی ــل ک ــث کام ــه باع ــود دارد ک وج

آن جــا کــه مــا بــه عنــوان یــک انســان ارزش هــای 

ــب،  ــن، مذه ــم و از آدرس دی ــا نکنی ــر پ ــی را زی اخالق

قــوم و سیاســت، تــوده ی عظیمــی از مــردم را بنــده و 

ــانیت؟  ــر از انس ــی برت ــه مذهب ــازیم و چ ــرده نس ب

ــر  ــم ُعم ــه اس ــده دارد ب ــک پرخوان ــارا ی ــم س خان

کــه سه ســاله اســت. عمــر، دل خوشــی این روزهــا و 

آینــده ی خانــم ســارا اســت. او دوســت دارد هــان 

گونــه کــه امــروز خــودش بــرای خدمــت بــه مــردم 

را  او  راه  دنبالــه ی  نیــز  پــرش  می کنــد،  تــالش 

ــان  ــی از آدرس شــبکه ی زن ــم بهای پیگیــری کنــد. خان

افغانســتان بــرای رســاندن زنــان بــه حقــوق مســلم 

ــد.  ــی کن ــی م ــان دادخواه ش

»بــه نظــر مــن داشــن اســتقالل مالــی بــرای یــک 

زن بســیار اهمیــت دارد. یــک زن اگــر اســتقالل مالــی 

خــودش  بــرای  خــودش  می توانــد  باشــد،  داشــته 

این جــا اســت کــه هیــچ مــردی  و  تصمیــم بگیــرد 

منی توانــد آزادی هــای فــردِی زن را ســلب کنــد.« 

ــوارد  ــر م ــتان در بیش ــنتی افغانس ــه ی س در جامع

گرفتــه  را  زنــان  مالــی  اســتقالل  و  آزادی  ازدواج، 

اســت؛ بــه همیــن دلیــل زن هایــی کــه خواهــان حفــظ 

ــد  ــم می گیرن ــتند، تصمی ــان اس ــتقالل ش آزادی و اس

ــتان  ــه ی افغانس ــک در جامع ــدون ش ــد. ب ازدواج نکنن

ــی،  ــو ســارا بهای ــد زن هایــی کــه هاننــد بان بســیار ان

ــه ی افغانســتانی،  ــط زندگــی در جامع ــل رشای ــه دلی ب

ترجیــح داده انــد کــه اســتقالل مالــی خــود را در 

ــود.  ــلب نش ــان س ــا آزادی  ش ــند ت ــته باش ــت داش دس

امــا ایــن آزادی مطمئنــا در حالتــی ایــن چنیــن 

اســت،  برخــوردار  آن  از  افغانســتان  جامعــه ی  کــه 

ــت و  ــد داش ــی خواه ــود در پ ــا خ ــز ب ــی نی چالش های

ــر  ــرد بس ــا م ــم از زن ی ــه، اع ــراد جامع ــام اف ــد مت بای

ــیوه ای  ــه ش ــود ب ــان خ ــر هم نوع ــرای دیگ ــی را ب زندگ

مهیــا ســازند کــه بنیــاد خانــواده در جامعــه بــه خطــر 

ــد.  نیفت
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هام همتا

زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

رخ می دهد  انسان  مغز  در  تغییراتی  مواد مخدر،  مرف 

که رفتار اختیاری مرف را به رفتار اجباری تبدیل می کند. 

فرد  برای  به مدت طوالنی  از همین طریق  اعتیاد  نتیجه  در 

و  جسم  در  زیادی  اختالالت  به  منجر  و  می کند  پیدا  ادامه 

می شود.  او  روان 

این  برابر  در  گروه های سنی  آسیب پذیرترین  از  کودکان، 

بدون  آن ها  موارد،  از  بسیاری  در  که  چرا  استند؛  معضل 

آگاهی و اختیار،  تحت تاثیر والدین یا محیط نامناسبی که 

در آن قرار دارند، دچار این مشکل می شوند. این کودکان یا 

معتاد به دنیا می آیند و یا این که با مرور زمان و قرار گرفن 

می شوند.  اعتیاد  دچار  ناسامل  محیط  در 

یکی از مکان هایی که می توان شاهد تجمع این کودکان 

خود  که  مادرانی  فرزندان  است.  کابل  سوخته ی  پل  بود، 

نشان  را  اعتیاد  عالئم  تولد  بدو  از  استند،  اعتیاد  دچار 

ناآرامی های  و  بی قراری  مثل:  مواردی  این عالئم  می دهند. 

و  استفراغ  اسهال،  شیرخوردن،  به  متایل  عدم  شدید، 

می گیرد.  بر  در  را  کم خوابی 

نیستند  امان  در  نیز  آمدن  دنیا  به  از  پس  کودکان  این 

عالئم  تشدید  دچار  مادر  شیر  از  تغذیه  با  است  ممکن  و 

منی توانند  معموال  معتاد  مادران  کل،  طور  به  شوند. 

مراقب های خوبی برای نوزادان خود باشند؛ چرا که بسیار 

بی قراری ها  خاطر  به  را  شان  کودکان  آن ها  دارد  احتال 

حتا  و  اذیت  و  آزار  انواع  مورد  دارند،  که  ناآرامی هایی  و 

دهند. قرار  جسمی  آزارهای 

نیازهای  شان  رشایط  و  بیاری  دلیل  به  آن ها  همچنین 

می دهند قرار  بی توجهی  مورد  را  نوزاد 

کودکان  در  اعتیاد  به  منجر  می تواند  بسیاری  عوامل   

و  آلوده  محیط های  در  کودکان  این  اکرث  مثال  برای  شود. 

از  بسیاری  است  ممکن  می یابند.  پرورش  و  رشد  نامناسبی 

آن ها توسط خانواده ی خود به اعتیاد کشیده شوند؛ چرا که 

خانواده ی این کودکان از آن ها به عنوان ابزاری برای گدایی 

)تکدی گری( استفاده می کنند. به همین خاطر این والدین 

استند. روز  در طول  آرام  و  نیازمند کودکانی ساکت  معتاد 

می دهند  کودک  به  مواد  مقداری  کار  این  برای  آن ها 

معتاد  را  شان  فرزندان  خود  دست  به  شان  خود  واقع  در  و 

شان  کودکان  به  خانواده ها  که  دیگری  دالیل  از  می کنند. 

مواد می دهند، بی حوصلگی والدین بر اثر مرف مواد مخدر 

است. این پدر و مادر به خاطر اعتیاد خود شان، حوصله ی 

مراقبت از کودک یا آرام کردن آنان را ندارند؛ از این رو برای 

آن که فرزند شان را آرام کنند، به او نیز مواد مخدر می دهند.

گرفتاری  در  کافی،  نظارت  و  مراقبت  نبود  همچنین 

مثال ممکن  برای  مؤثر است.  بسیار  این معضل  به  کودکان 

این  در  کند،   مرف  متادون  یا  تریاک  خانواده  پدر  است 

رشایط بسیار مهم است که این مواد را از دسرس کودک دور 

نگه داریم؛ چرا که مرف این مواد از رس کنج کاوی عواقب 

داشت.  خواهد  همراه  به  کودکان  برای  را  خطرناکی  بسیار 

نسبت  کودکی  دوران  در  اعتیاد  درمان  خوش بختانه   

و  کودکان  زیرا  است.  بیشری  موفقیت  با  بزرگ سالی  به 

نوجوانان پس از ترک، با وسوسه ی کم تری مواجه می شوند؛ 

از  پس  اعتیاد  به  بازگشت  و  بیاری  عود  خاطر  همین  به 

می افتد. اتفاق  کم تری  احتال  با  درمان 

اتفاق  تنها در صورتی  درمان موفقیت آمیز کودکان معتاد 

خواهد افتاد که آن ها از محیط های آلوده ی قبلی جدا شده و 

به آن مکان ها یا محیط ها برنگردند. 

با وجود آن که کودکان برای ترک اعتیاد نیازمند فضاهای 

مخصوص به خود استند؛ اما در کل کمپ و مراکز اعتیادی 

که به طور تخصصی متعلق به این گروه سنی باشد در سطح 

می شود  دیده  کمر  افغانستان  شهرهای  دیگر  و  کابل  شهر 

را  مراکزی  چنین  منی توانید  شا  شهرها  از  خیلی  در  یا  و 

برای تداوی کودکان معتاد پیدا کنید. معموال برای کودکانی 

مثل  دارویی  روش های  هان  از  می شوند  اعتیاد  دچار  که 

درمان با متادون که در بزرگ ساالن به کار می رود، استفاده 

به کودک معتادی که در  بیشر  یعنی آسیب  این  و  می شود 

اعتیاد است. حال ترک 

اهمیت  پیش گیری  مقوله ی  درمان،  از  کودکان  مورد  در 

دارد.   بیشری 

بسیار اهمیت دارد که کودک از محیط های آسیب زا دور 

شود و تحت مراقبت افراد واجد رشایط قرار بگیرد؛ چرا که در 

اکرث موارد کودک توسط اطرافیانش که خود مرف کننده ی 

مواد استند به اعتیاد کشیده می شود. 

چه بسا در زیر پل سوخته منونه های بسیاری از همین، 

کودکان زندگی می کردند که توسط پدر شان، کاکای شان، 

مامای شان و حتا برادر شان یا مادر شان دچار اعتیاد شده 

بودند؛ اعتیادی به آنان اجازه ی این را منی دهد که کودکی 

کنند.  

کودکان معتادی که فرصتی 
برای کودکی ندارند

من یک معتادم

حسن ابراهیمی

سارا بهایی: 
انتخاب کردم که تنها زندگی کنم

»از زمانی که به یاد می آورم، 

کار می کردم. نفقه ی دو 

خانواده روی دوشم بود. 

خانواده ی خودم که از 

فاریاب به مزار نقل مکان 

کرده بودند و خانواده ی 

خواهرم که همرسش را از 

دست داده بود. تا رسم را 

بلند کردم و دیدم 47 سامل 

شد. در این همه مدت 

وقت پیدا نکرده بودم به 

ازدواج فکر کنم، به این که 

یک انسان دیگر را رشیک 

زندگی خودم کنم. من فقط 

یاد گرفته بودم بار همه ی 

مشکالت را به تنهایی به 

دوش بکشم.« 
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در نوشــته هایی کــه تــا حــاال از مهاجرت داشــته  ام، پیوســته 

ــان  ــه مهاجــران افغانســتانی، امکان هــا و بازدارندگی هــای آن ب

میــان  در  امــا  پرداختــه ام؛  مختلــف جهــان  در کشــورهای 

ــه مهاجرانــی پرداختــه ام کــه  مهاجــران افغانســتانی، بیشــر ب

ــد؛ ایــن کــه یــک مهاجــر افغانســتانی  در ایــران بــه رس می برن

ــا  ــت و ت ــان اس ــت و گریب ــکل هایی دس ــه مش ــا چ ــران ب در ای

چــه انــدازه بــه ســهولت های موجــود در ایــران دست رســی 

دارد.

زارعــان،  هایــون  غذایــی  اعتصــاب  بــه  امــروز،  امــا 

پرداختــه  ام. افغانســتان،  در  ایــران  سیاســی  پناهنــده ی 

ــی وارد  ــفری قانون ــش در س ــال پی ــش س ــان ش ــای زارع آق

افغانســتان شــده و بــا همــکاری دوســتانی کــه در هــرات 

ــه  ــا ب ــرده و در آن ج ــه ک ــش کرای ــه ای برای ــت؛ خان ــته اس داش

می کنــد. رشوع  زندگــی 

زارعــان می گویــد: »پــس از چنــدی ایــن افــراد )دوســتانش( 

از ســوی امنیــت ملــی مــورد بازپــرس قــرار گرفتنــد و بــه آن هــا 

گفتنــد کــه چــرا ضانــت مــرا کــرده انــد. این طــوری بــود کــه 

آن هــا نیــز رفتنــد.«

ناامیــد  مانــدن در هــرات  از  ایــن کــه  از  پــس  زارعــان 

بــه کابــل می آیــد.  بــه ســه مــاه پیــش  می شــود نزدیــک 

امــا آقــای زارعــان در رشوع داســتان آمدنــش بــه افغانســتان 

بــا مشــکل های فراوانــی رو بــه رو می شــود کــه هــر مهاجــر و یــا 

پناهنــده ممکــن بــا آن روبــه رو شــود.

زارعــان زمانــی کــه در هــرات اســت، از شــاری پرس و جــو 

می کنــد کــه چگونــه درخواســت پناهندگــی داده و بــه زندگــی 

در افغانســتان ادامــه دهــد.

منی توانــد  کــه  اســت  ایــن  می گیــرد،  کــه  پاســخی 

ــا  ــن ج ــون در ای ــد؛ چ ــت کن ــتان را دریاف ــی افغانس پناهندگ

ــدارد؛ روی ایــن دلیــل افــرادی در  ــون پناهندگــی وجــود ن قان

می ســازند.  را  افغانســتان  شــناس نامه ی  وی  بــه  هــرات 

روزی وی از ســوی نیروهــای امنیتــی دســتگیر شــده و بــرای 

ــود.  ــوم می ش ــدان محک ــال زن ــک س ــه ی ــناس نامه ب ــل ش جع

او پــس از یــک ســال زنــدان در هــرات، بــه عنــوان یــک 

ــا  ــس از آن ب ــه پ ــود ک ــد آزاد می ش ــی از بن ــده ی سیاس پناهن

تدریــس موســیقی شــب  و روز خــود را می گذرانــد.

ــرای  ــر ب ــند معت ــل نداشــن س ــه دلی ــا دســت آخر وی ب ام

ضانــت خانــه و مشــکل های دیگــری کــه دارد، بــه کابــل 

می آیــد.

»آمــدم  می گویــد:  کابــل  صبــح  روزنامــه ی  بــه  زارعــان 

کابــل و پــس از بیســت روز جســت و جو در بنگاه هــا )دفــر 

رهنــای معامــالت( و امنیــت رفتــم؛ امــا ســند رســمی ای مثــل 

شــناس نامه نداشــتم کــه ضانتــی شــود تــا بــا آن بتوانــم خانــه 

ــم.« اجــاره کن

ــاریای  ــر کمیس ــمت دف ــه س ــردد ب ــر می گ ــار ب ــه ناچ او ب

عالــی پناهندگــی ســازمان ملــل در کابــل و بــه آن هــا می گویــد 

ــرای  ــه ای ب ــت خان ــن ضان ــل نداش ــه دلی ــد ب ــه منی توان ک

خــودش اجــاره کنــد؛ امــا زارعــان می گویــد کــه ایــن دفــر در 

پاســخ بــه مــن گفــت کــه ضانــت منی تواننــد و ایــن بــه آن هــا 

ربطــی نــدارد.

ایــن در حالــی اســت کــه زارعــان بــه دلیــل نداشــن ســند 

معتــر بــرای ضانــت، پــس از یــک شــبانه روز اقامــت در 

ــرک  ــه ت ــار ب ــی ناچ ــت مل ــوی امنی ــجویی از س ــگاه دانش خواب

ــت. ــده اس ــل ش ــن مح ای

بازگشــت کنندگان  و  مهاجــران  وزارت  از  کــه  زمانــی 

خواســتار جزئیــات بیشــری در مــورد پرونــده ی آقــای زارعــان 

ــت:  ــن وزارت گف ــخنگوی ای ــاری، س ــط انص ــدم، عبدالباس ش

»وزارت مهاجــران و عودت کننــدگان رصف در جریــان قــرار 

ــن وزارت نیســت.« ــات کامــل در دســت رس ای ــا جزئی دارد؛ ام

امــور  در  وزارت  ایــن  کــه  می گویــد  انصــاری  آقــای 

ــه  ــوط ب ــدارد و همــه ی امــور مرب پناهنــدگان هیــچ دخالتــی ن

پناهنــدگان، بــه کمیســاریای عالــی پناهندگــی ســازمان ملــل 

می گیــرد. ارتبــاط 

انصــاری مهم تریــن دلیــل عــدم دخالــت شــان در امــور 

افغانســتان  در  پناهندگــی  قانــون  نبــود  را،  پناهندگــی 

می دانــد. او، می گویــد کــه عمل کــرد مــا بایــد بــه اســاس 

ــون باشــد؛ زمانــی کــه قانونــی در ایــن بخــش نباشــد، مــا  قان

منی کنیــم. دخالتــی  هیــچ 

ایــن در حالــی اســت کــه قانــون پناهندگــی از پنــج ســال 

بــه ایــن ســو در آرشــیف آجنــدای پارملــان خوابیــده اســت.

بازگشــت کنندگان،  و  مهاجــران  وزارت  آمــار  اســاس  بــه 

افغانســتان تنهــا در ایــران دو و نیــم میلیــون مهاجــر دارد کــه 

شــاری بــا اقامــه ی دامئــی و شــاری هــم بــا اقامــه ی موقتــی 

ــر  ــتان ه ــت افغانس ــردم و دول ــد. م ــی می کنن ــا زندگ در آن ج

ــا  ــانی ایرانی ه ــر انس ــت و غی ــای نادرس ــی از برخورد ه از گاه

ــه مهاجــران افغانســتانی واکنش هــا و اعراض هایــی  نســبت ب

ــرده و  ــکایت ک ــا ش ــد آن ه ــت ب ــواره از وضعی ــد؛ هم ــته ان داش

ــان شــده انــد. خواســتار بهبــود وضعیــت آن

در  ایرانــی  سیاســی  پناهنــده ی  زارعــان  حــاال  امــا 

بی رسنوشــتی  در  کــه  می شــود  ســال  شــش  افغانســتان، 

بــه رس بــرده و بــه هیچ گونــه از حقــوق پناهندگــی خویــش 

نــدارد. دست رســی 

دولــت، رســیدگی جــدی بــه پرونــده ی آقــای زارعــان را 

مربــوط بــه کمیســاریای عالــی پناهندگــی ســازمان ملــل 

ــز  ــاریا نی ــن کمیس ــان از ای ــا زارع ــد؛ ام ــتان می دان در افغانس

ملــل  ســازمان  »دفــر  می گویــد:  او،  نــدارد.  خوشــی  دل 

عیــن بازپــرس بــا مــا صحبــت می کنــه؛ حتــا اون کارمنــد 

ــگار  ــه ان ــه ک ــورد می کن ــرات برخ ــوری هم ــه ج ــی اش ی خارج

حوصلــه ی شــنیدن حــرف تــون رو نــدارن و پیــش از ایــن کــه 

ــد نتیجه گیــری کنــن.« حــرف مــا رو متــام کنیــم دوســت دارن

از ســوی  بــرای شــنیدن خواســت هایش  بــاری  زارعــان 

ــبانه روز را  ــه ش ــل، س ــل در کاب ــازمان مل ــی س ــر پناهندگ دف

پشــت دروازه ی ایــن دفــر می خوابــد. وی می گویــد کــه پــس 

از ایــن مــدت »آن هــا مــرا روانــی خطــاب کــرده و می خواســتند 

ــورت  ــن کار ص ــا ای ــد؛ ام ــامل دهن ــی انتق ــتان روان ــه بیارس ب

نگرفتــه و آن هــا از ایــن بابــت عذرخواهــی کــرده و مــرا بــه کمپ 

ــد.« ــتان( آوردن ــته از پاکس ــران برگش ــران )اردوگاه مهاج مهاج

ایــن پناهنــده ی سیاســی ایرانــی بــه اســاس جــر مهاجرت، 

ــج مهاجــرت کشــیده اســت؛  شــش ســال آزگار را ســختی و رن

آن هــم در افغانســتانی کــه روزانــه بــه ده هــا باشــنده ی آن بــه 

ــه  ــد ک ــرت رو می آورن ــه مهاج ــون ب ــکل های گوناگ ــل مش دلی

ــد. ــران برمی آورن ــان رس از ای ــر آن بیش

بــه رس  نیــم اخیــر کــه زارعــان در کابــل  در دو مــاه و 

ــی  ــای پناهدگ ــوق و امتیازه ــه حق ــیدگی ب ــرای رس ــرد، ب می ب

خــود، دو بــار دســت بــه اعتصــاب غذایــی زده اســت. بــار 

نخســت اعتصــاب غذایــی وی بــا آمــدن هیأتــی از اداره ی امــور 

ــد.  ــان می رس ــه پای ــی وی ب ــل زندگ ــه مح ــت جمهوری ب ریاس

ایــن هیــات بــه وی وعــده می دهــد کــه بــه مشــکل های 

ــی  ــاریای پناهندگ ــه، کمیس ــه در نتیج ــود ک ــیدگی ش وی رس

ــس از 24  ــه پ ــپارد ک ــده می  س ــه وی وع ــز ب ــل نی ــازمان مل س

ــان  ــای زارع ــد. آق ــه کن ــظ تهی ــا محاف ــه ب ــه وی خان ــاعت ب س

ــچ  ــا هی ــت؛ ام ــاعت، 25 روز گذش ــه از آن 24 س ــد ک می گوی

ــد. ــه نش ــری از خان خ

او می گویــد: »ســازمان بــا ایــن کــه وعــده داده اســت 

ــه پیــدا کنــد وقتــی مراجعــه کــردم دیــدم یــک  کــه برایــم خان

پناهنــده ی بدبخــت دیگــر را وظیفــه داده انــد کــه برایــم خانــه 

ــد.« ــدا کن پی

او می گویــد کــه ایــن ســازمان زمانــی کــه بــا بــی بــی 

ــوق  ــام حق ــا مت ــت: »م ــا گف ــه آن ه ــت، ب ــه داش ــی مصاحب س

پناهنــدگان، مثــل خانــه و شــغل و زمینــه ی تحصیــل را بــرای 

ــت. ــه اش دروغ اس ــم.« هم ــرده ای ــا ک ــان مهی ش

تنهــا خواســت زارعــان در ایــن شــش ســال از کمیســاریای 

ــن  ــت افغانســتان، ای ــل در امــور پناهندگــی و دول ســازمان مل

بــوده اســت کــه امنیــت جانــی و روانــی او را تأمیــن کننــد.

ایــن کــه در درازای ایــن شــش ســال او بــه هیــچ یــک 

نیــز  اولــش  بــار  اعتصــاب  و  منی رســد  خواســت هایش  از 

بــه اعتصــاب  بــار دوم دســت  بــرای  نتیجــه ای منی دهــد، 

غذایــی می زنــد کــه اعتصــاب وی حــاال بــه روز هفتــم رســیده 

اســت. او، می گویــد کــه ایــن بــار دنبــال خانــه و معــاش 

نیســت. او، می خواهــد کــه کمیســاریای ســازمان ملــل متحــد 

ــوم را  ــور س ــه کش ــن وی ب ــه ی رف ــدگان، زمین ــور پناهن در ام

مهیــا کنــد، کــه او ایــن را حــق قانونــی هــر پناهنــده می دانــد 

و از ســازمان ملــل می خواهــد کــه ایــن حــق وی را برایــش 

بدهنــد. امــا ایــن دفــر بــه وی می گویــد کــه مــا هیــچ فوریتــی 

را در پرونــده ی تــو بــرای انتقالــت بــه کشــور ســوم منی بینیــم.

او، ســازمان ملــل را متهــم می کنــد کــه ایــن ســازمان باعــث 

شــده کــه پــس از ســال ها توقــف فعالیت هــای سیاســی، 

دوبــاره جلــو دوربیــن رفتــه و باورهــا و اندیشــه های خــود را بــه 

رســانه ها بگویــد. بــه بــاور وی، ایــن باعــث می شــود، از ســوی 

افــرادی کــه در خــط مخالــف فکــری وی قــرار دارنــد؛ بیشــر در 

خطــر تهدیــد قــرار بگیــرد کــه بــه دولــت ایــران بــه عنــوان یکــی 

ــن تهدیدهــا اشــاره می کنــد. از ای

در  ملــل  ســازمان  کمیســاریای  کــه  می گویــد  زارعــان   

ــد:  ــت منی ده ــن اهمی ــال م ــه ح ــال ب ــی، اص ــور پناهندگ ام

»مــن امــروز شــش روز اســت کــه اعتصــاب کــرده ام، کلیه هــام 

ــمم  ــم؛ چش ــم می زن ــک ه ــه عین ــن ک ــا ای ــرده و ب ــزی ک خونری

ــی  ــه متاس ــد و ن ــواب می دهن ــاس را ج ــه مت ــه، ن ــار می بین ت

می گیرنــد.«

ــه خواســتم رســیدگی  ــه ب ــی ک ــا زمان ــد: »ت ــان می گوی زارع

ــم.« ــه می ده ــاب ادام ــه اعتص ــود؛ ب نش

ــل  ــازمان مل ــاریای س ــر کمیس ــورد نظ ــن م ــتم در ای خواس

در امــور پناهنــدگان در کابــل را نیــز داشــته باشــم؛ امــا آن هــا 

ــه همــکاری نشــدند. حــارض ب

زارعــان در حــال حــارض در اردوگاهــی کــه در ترمینــال 

برگشــته  افغانســتانی  مهاجــران  بــرای  کــه  جالل آبــاد 

بــه  رســیدگی  بــرای  اســت،  شــده  ســاخته  پاکســتان  از 

خواســت هایش بــا بیــاری ناشــی از اعتصــاب غذایــی دســت 

می کنــد. نــرم  پنجــه  و 

پناهنده ی ایرانی: 
تا به خواست هایم رسیدگی نشود، به اعتصابم ادامه می دهم
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از جمع شدن قدرت در یك نقطه  نیز  تبدیل می شود. حكومت 

بر  را  قدرت  آن ها  با  كه  دارد  نهادهایی  حكومت  می شود.  خلق 

پولیس،  ارتش،  از  اند  عبارت  نهادها  این  می کند:  اِعال  مردم 

و جراید،  تلویزیون  رادیو،  اجرایی،  و  اداری  نظام  قضا،  ترافیك، 

و  استبدادی  حكومت های  در  و...  پرورش  و  آموزش  نظام 

صورت  یك جانبه  شكل  به  قدرت  اِعال  و  كنرل  خودكامه، 

می گیرد: مردم در خلق قدرت نقش دارند؛ اما در كنرل و اِعال 

اند.« محروم  نقش  هرگونه  از  آن 

نظام  ساختار  که  را  نهادهایی  از  فهرستی  انگس  جیم 

امریکایی روی آن بنا شده بود، از یک کتاب بیرون آورد و برای 

گفت: وی  داد.  نشان  ما 

مردمی  نهادی  حكومتی  نهاد  هر  برابر  در  دموکراسی،  »در 

ایفا  مهمی  نقش  مردم  نفع  به  قدرت  تعدیل  در  كه  دارد  وجود 

عامه،  افكار  انتخابات،  از:  اند  عبارت  نهادها  این  می كند. 

اتحادیه های صنفی و تجارتی، احزاب سیاسی، گروه های فشار، 

قرار  حكومت  رأس  در  كه  گروه هایی  و  كسان  مطبوعات.  و... 

می گیرند، ناگزیرند كه حایت نهادهای مردمی را با خود داشته 

باشند. تعدیل قدرت در نظام دموکراسی نیز از همین جا است 

می آید.« وجود  به  كه 

صنفی  اتحادیه های  آن ها  برای  كه  معتقدند  امریكایی ها 

این  با  زیرا  است؛  برخوردار  فوق العاده ای  اهمیت  از  تجارتی  و 

مربوط  واقعی  خواسته های  كه  می یابند  فرصت  آنان  اتحادیه ها 

به زندگی روزمره ی خویش را با حكومت و اربابان امور در میان 

انعطاف  خواسته ها  این  برابر  در  كه  بخواهند  آن ها  از  و  گذارند 

امریكایی ها که راهنای ما در  کارولینای  از  نشان دهند. یكی 

می گفت: بود،  شالی 

سیاست  در  مستقیا  كه  ندارند  زیادی  متایل  امریكا  »مردم 

دخیل باشند. كافی است نظامی داشته باشیم كه سیاست را به 

نفع مردم چرخش دهد. مردم خواهان رفاه و مرت اند. كسانی 

كه از اِعال قدرت لذت می برند، حق دارند برای تصاحب مراجع 

حكومتی تالش كنند؛ اما كسانی كه از كار و زندگی خصوصی 

سوء  از  كه  باشند  داشته  امكانی  باید  می برند،  لذت  خویش 

آنان جلوگیری كند.« استفاده شدن قدرت علیه 

وسیع  كتله های  تجارتی،  و  صنفی  اتحادیه های  موجودیت 

آنان منافع  جامعه ی دموکراتیك را به هم پیوند می دهد و برای 

صنفی و كتلوی خلق می كند. این اتحادیه ها در مواقع انتخابات 

یا در مواقعی كه پای منافع صنفی و كتلوی افراد در میان باشد، 

نقش سازماندهنده ی روابط را بازی می كنند. با موجودیت این 

اتحادیه ها، كتله های مختلف مردم می توانند قدرت فشار خویش 

را برای تأمین و تضمین منافع و خواسته های صنفی خویش ارتقا 

امریكایی، بیشر  به همین علت است كه در جامعه ی  بخشند. 

باشند  داشته  اتحادیه ها عضویت  در همچون  مردم عالقه مندند 

تصاحب  برای  عمدتا  كه  گروه هایی  یا  و  سیاسی  احزاب  در  تا 

مقامات دولتی فعالیت دارند.

جین کالرد، یكی از استادان امریكایی بود كه در كنفرانس 

و  بود  واشنگن اشراك كرده  در  سه روزه ی مطالعات خاورمیانه 

در یکی از پنل ها سخن گفت. وی در صحبتی که با هم در محل 

کنفرانس داشتیم، گفت:

شاید  است.  ما  خود  كشور  برای  تجربه  این  كه  كنید  »دقت 

داشته  دیگری  نیازهای  شا  كشور  برای  دموکراسی  تجربه ی 

ده ها  طول  در  اجتاعی  و  سیاسی  نظام  ما  كشور  در  باشد. 

در  است.  یافته  را  خویش  خاص  نظم  و  قانون مندی  سال، 

وضع  دادن  تغییر  احزاب سیاسی  در  كه  می دانند  مردم  این جا 

اجتاعی  و  مدنی  نهادهای  به  نسبت  شان  روزمره ی  زندگی 

گوناگون  بخش های  در  زندگی  این جا  دارد.  ضعیف تری  نقش 

خود تخصصی شده است. هر كسی كار خاص خویش را انجام 

او  برای  امتیازی  مایه ی  نه  فرد  یك  خاِص  كاِر  این  می دهد. 

با  كس  هر  كمبود.  و  اهانت  مایه ی  هم  نه  و  می شود  محسوب 

كاری كه می كند، در مجموع، چرخ نظام امریكایی را به حركت 

یا  داكر  كار  از  بی نیاز  خود  كار  در  رییس جمهوری  می اندازد. 

مأموران آتش نشانی نیست و حق ندارد به استناد رییس جمهوری 

بودن خود باد به غبغب بیندازد؛ اما در كشورهایی كه به اندازه ی 

شاید  باشند،  نداشته  سازمان یافته  و  تخصصی  نظام  ما  كشور 

سیاسی  احزاب  كنند.  بازی  سیاسی  احزاب  را  نقش  مهم ترین 

محور  در  یعنی  نقطه  اساسی ترین  در  را  مردم  قدرت  می توانند 

سیاست و حكومت سازماندهی و رهری کنند. نهادهای مدنی 

در كشورهای عقب مانده و در حال رشد، قدرت آن را ندارند كه 

خرج  به  را  الزم  مقاومت  سیاسی  نظام  یاغی گری های  برابر  در 

دهند. به خصوص اگر شا ترجیح دهید كه نظام سیاسی كشور 

به دقت  كه  ناگزیرید  اداره شود،  ریاست جمهوری  به شكل  تان 

روی مبناها و معیارهایی كار كنید كه قدرت ریاست جمهوری را 

به طور دقیق كنرل و تحدید کند. رییس جمهورها بدون داشن 

تبدیل  دیكتاتور  به  سادگی  به  خود،  اطراف  در  مشخص  حدود 

می شوند.«

دیدگاه جالبی  زنان،  و مشارکت  نقش  مورد  در  جین کالرد، 

می کرد  تالش  دانشگاه  استاد  مانند  بود.  آرام  لحنش  داشت. 

فیمینیست  یک  را  خود  او  سازد.  فهم  قابل  را  خود  سخنان 

کرد  تأکید  نکته  این  بر  در ضمن صحبت  منی دانست. خودش 

تا به گفته ی خودش، »غلط فهمی« مرا رفع کند؛ اما با رصاحت 

گفت: روشنی  و 

»جامعه به تعادل منی رسد، مگر این که نقش و مشارکت زنان 

برای  زنان  نیستند.  مردان  کاپی  زنان، رصفا  برجسته سازیم.  را 

دارند.  متفاوتی  برخورد  و شیوه ی  نگاه  خود در همه ی عرصه ها 

زنان باید باسواد شوند. باید متخصص شوند. باید متام مرزهایی 

را که بر مبنای جنسیت کشیده اند، محو کنیم. زن یک انسان 

است. هر کاری را که یک مرد به عنوان یک انسان انجام می دهد 

برای خود قایل  انسان  به عنوان یک  را که یک مرد  و هر حقی 

است، باید برای زنان تأمین کنیم. مردان نه حق دارند بر زنان 

ترحم کنند و نه حق دارند برای زنان خط و نشان بکشند. مردان 

دیگر  نیم  این  اند.  دیگر  نیم  زنان  اند.  انسان  پیکره ی  از  نیمی 

مردانه  دنیای  که  دارد  دنیایی  برای خود  نیست.  مردان  محتاج 

آن را نادیده گرفته است. این دنیا را برای انسان نیاز داریم.«

نهادهای دموکراسی، پشتیبان مردم در برابر حكومت
عزیز رویش

)سفرنامه ی عزیز رویش به امریکا: سال 1381 - 2002( امریکا رسزمین »آیدیال ها« و »واقعیت ها« )13(

زارعان باری برای شنیدن 

خواست هایش از سوی دفرت 

پناهندگی سازمان ملل در کابل، سه 

شبانه روز را پشت دروازه ی این دفرت 

می خوابد. وی می گوید که پس از 

این مدت »آن ها مرا روانی خطاب 

کرده و می خواستند به بیامرستان 

روانی انتقامل دهند؛ اما این کار 

صورت نگرفته و آن ها از این بابت 

عذرخواهی کرده و مرا به کمپ 

مهاجران )اردوگاه مهاجران برگشته 

از پاکستان( آوردند.«
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در  را  نامــش  کــه  اســت  ســال ها  فیضــی،  عبدالســمیع 

جامعــه ی ورزش، بــه خصــوص در بیــن ورزش کاران مبــارزات آزاد 

ــت  ــدت در 19 رقاب ــن م ــت. او در ای ــرده اس ــرح ک )MMA( مط

بـُـرون مــرزی اش، در بخش هــای حرفــه ای و آماتــور، فقــط در یــک 

ــه  ــل ب ــوده اســت کــه مــا در روزنامــه ی صبــح کاب ــده ب ــازی بازن ب

صــورت رو در رو، پــای صحبت هــا و درد دل هایــش نشســتیم. 

ــال  ــد س ــتین، چن ــاله اس ــان چندس ــمیع ج ــل: س ــح کاب صب

ــد؟ ــی کنی ــل معرف ــان را کام ــود ت ــد، خ ــت ورزش می کنی اس

از  فیضــی حســین خیل، 24ســاله،  عبدالســمیع  ســمیع: 

کابــل و ده ســال اســت در »MMA« فعــال اســتم. تــا کنــون 

ــت بیرونــی رشکــت و تنهــا یــک باخــت دارم. پــس از  در 19 رقاب

ــم، ازدواج کــرده  ــوق می خوان ــب، دو ســال اســت حق ــان مکت پای

ــد دارم. ــک فرزن و ی

ترکیبــی  کــه  ام ام ای  اخیــر،  ســال های  در  کابــل:  صبــح 

از ورزش هــای رزمــی اســت، در افغانســتان رشــد چشــم گیری 

داشــته، پیش رفــت ایــن ورزش در کشــور از نظــر فنــی و امکانــات 

ــت؟ ــش در کجاس ــف و قوت ــه ضع ــت؟ نقط ــه اس چگون

ــده  ــر ش ــا به ــام زمینه ه ــته، در مت ــه گذش ــبت ب ــمیع: نس س

 ایــم. در تاکتیــک، تکنیــک و مربیــان. حــاال ام ام ای مــا در آســیا 

ــیار  ــوز بس ــا هن ــات م ــا امکان ــن دارد؛ ام ــرای گف ــی ب حرف های

ضعیــف اســت؛ امــا انرنــت، بــرای متریــن و یادگیــری تاکتیک هــا 

کمــی کار را آســان کــرده اســت.

ــونت  ــل خش ــه دلی ــه ب ــد ک ــا معتقدن ــل: برخی ه ــح کاب صب

ــا  ــر ش ــت، نظ ــته ورزش نیس ــن رش ــودن ام ام ای، ای ــی ب و تجارت

ــت؟ چیس

گناهــی  ورزش کاران  باشــد،  هــم  این گونــه  اگــر  ســمیع: 

ندارنــد؛ چــون مــن خــودم وقتــی بــه ایــن ورزش عالقه منــد 

ــه  ــود ک ــم ب ــردم. آرزوی ــر منی ک ــش فک ــن چیزهای ــه ای ــدم، ب ش

یــک ورزش کار خــوب شــوم. بــه پــول و تجارتــش فکــر منی کــردم. 

ــم،  ــش رفت ــی پی ــود، وقت ــورم ب ــرای کش ــار ب ــب افتخ ــم کس هدف

فهمیــدم کــه یــک بخــش دیگــر ایــن ورزش، تجــارت اســت و ایــن 

ــزی  ــرای زحمتــی کــه می کشــد، چی حــق ورزش کار اســت کــه ب

ــاورد. ــه دســت بی ب

ــد، در رشوع  ــاال داری ــه ح ــه ای را ک ــر تجرب ــل: اگ ــح کاب صب

ــا جــذب ورزش  ــد؟ ی ــاز هــم رساغ ام ام ای می آمدی می داشــتید، ب

دیگــری می شــدید؟

ســمیع: مــن ایــن ورزش را دوســت دارم، اســتعدادش را دارم و 

بــرای همیــن، ایــن مســیر را می آمــدم. اگــر در ام ام ای منی بــودم، 

در جوجیتســو و گرپلینــگ سبمیشــن، فعالیــت می کــردم. در 

ــم  ــرای کشــورم مســابقه داده ام و تصــور می کن جوجیتســو هــم ب

کــه ام ام ای در خونــم اســت و دوســتش دارم.

صبح کابل: از ام ام ای چقدر در آمد داشته ای؟

ورزش کاران  انــدازه ی  بــه  کــه  حــاال  تــا  وال،  ســمیع: 

ســازمان های بزرگــی مثــل »UFC« و ... در آمــد نداشــته ام؛ 

امــا تــا 7هــزار دالــر در یــک مســابقه گرفتــه ام. شــاید تــا حــاال در 

مجمــوع 15 هــزار دالــر در آمــد داشــته ام.

ــول  ــر دو پ ــده، ه ــده و برن ــرا در ام ام ای بازن ــل: چ ــح کاب صب

می گیرنــد؟

ســمیع: بــرای تشــویق و از بیــن نرفــن انگیــزه ی ورزش کاران، 

ایــن کار را انجــام می دهنــد. البتــه پــول برنــده و بازنــده بــا 

یک دیگــر فــرق دارد. مقــدار پــول هــم بــه شــهرت و درآمــد 

دارد.  بســتگی  ســازمان ها 

صبــح کابــل: چــرا هیــچ کــدام از ورزش کاران داخلــی ام ام ای 

افغانســتان، بــه ســازمان »UFC« راه پیــدا نکردنــد؟ در حالی کــه 

آرزوی همــه بــود؟

ســمیع: ســوال خوبــی اســت. بزرگ تریــن هــدف همــه ی مــا 

ــی  ــا ســه اردوگاه مترین ــن ســازمان اســت. در دنی ــه ای ــی ب راه یاب

ــادا و عربســتان. هــر کســی کــه  ــکا، کان )کمــپ( اســت، در امری

ــپ  ــه کم ــی از س ــو یک ــد عض ــود، بای ــد وارد »UFC« ش می خواه

ــا  ــد. تنه ــته باش ــاال داش ــت ب ــوب و کیفی ــای خ ــد. ریکارده باش

ــت  ــدارد، کیفی ــده ن ــم فای ــیرداگ ه ــایت ش ــورد در س ــت ریک ثب

مســابقات مهــم اســت. بــرای »UFC« مهــم نیســت شــا چنــد بــرد 

ــنجند. ــابقه را می س ــازمان و مس ــت س ــا کیفی ــد، آن ه داری

حق پرســت،  نــرت  و  بهــادرزاده  ســیر  کابــل:  صبــح 

ورزش کاران دیگــر افغــان، از اروپــا بــه »UFC« رســیدند،  دلیلــش 

چیســت؟

ســمیع: کیفیــت مســابقات شــان بهــر بــود، یکــی ایــن کــه 

ایــن دو ورزش کار تابعیــت کشــورهای غربــی را دارنــد؛ مثــال 

ــی  ــه »UFC« معرف ــکا ب ــادرزاده از امری ــادا و به ــت از کان حق پرس

شــدند. مســتقیم از افغانســتان، رســیدن بــه »UFC« ممکــن 

ــت. نیس

صبــح کابــل: چیــزی کــه شــا گفتیــد، مثــل رفــن بــه امریــکا 

ــان تر  ــن راه آس ــه؟ ای ــتان چ ــا عربس ــت؛ ام ــخت اس ــادا س و کان

نیســت؟

ســمیع: فعــال ورزش کاران مــا، توانایــی ایــن را دارنــد کــه 

عضــو کمــپ عربســتان شــوند. اگــر چنیــن شــود، می شــود 

کــه ورزش کاران مــا از طــرف ایــن کمــپ، بــه »UFC« معرفــی 

ــدی و  ــای ج ــا برده ــه ورزش کاران م ــت ک ــکل آن اس ــوند. مش ش

ــیار  ــد. بس ــرار بگیرن ــی ق ــه یواف س ــورد توج ــا م ــد، ت ــوی ندارن ق

ورزش کاران مــا بــا تأســف، بــا پــول و جورآمــد، کســی را وارد 

رینــگ می کننــد و می برنــد؛ بعــد می گوینــد کــه فالنــی را بــردم. 

نــدارد.  ارزش  بــرای ســازمان های مطــرح،  کــه  مســابقه هایی 

ریکاردهــای مــن بســیار کــم در شــیرداگ ثبــت شــده اســت و مــن 

ــته  ــکارد داش ــر از 20 ری ــه بیش ــت داده ام ک ــی را شکس حریفان

انــد، ایــن مهــم اســت. حریــف مســابقه ی آخــرم در بــالروس، 26 

ــکارد داشــت، شــش تایش در شــیرداگ و  20 مســابقه اش در  ری

تاپالــوژی ثبــت شــده اســت. مــن بــا چهــار ریکــورد، رفتــم و او را 

ــرای  ــت دادم؛ ب ــورش شکس ــت، در کش ــی نداش ــچ باخت ــه هی ک

ــد. ــد کردن ــراردادم را متدی ــال ق ــن، یک س همی

صبــح کابــل: چــرا ورزش کاران مــا در ســال های اخیــر بیشــر 

بــه ســازمان های روســیه و بــالروس رو آورده انــد؟ قصــه چیســت؟

ســمیع: در روســیه ســازمان هایی هســتند کــه مســابقات 

 OCA« ــا جورآمــد برگــزار می کننــد؛ مثــل ســازمان های تقلبــی ب

و OFS«، یــک رقــم جــور می کننــد کــه خــود ســازمان هــم خــر 

نــدارد، مثــال ورزش کار افغانــی بــه روســیه مــی رود، یــک ترجــان 

یــا کســی زبــان بلــد اســت، پشــت خانــه ی حریــف مــی رود، پــول 

می دهــد و جورآمــد می کنــد. وقتــی توافــق کردنــد، تکنیــک 

بعــد  بــزن،  مشــت  یــک  مــرا  تــو  مثــال،  می کننــد.  طراحــی 

ــه  ــت. البت ــام اس ــن و کار مت ــک سبمیش ــرم، ی ــر می گی ــن زی م

ــد  ــام شــان را ب ــن کارهــا ن ــا ای ســازمان هایی هــم هســتند کــه ب

منی کننــد.

صبــح کابــل: مــدرک مســتدل در ایــن زمینــه وجــود دارد؟ یــا 

کــه همــه اش شــایعه اســت؟ 

ــه  ــم ک ــم بگوی ــت می توان ــه رصاح ــنیده ام، ب ــن ش ــمیع: م س

چنیــن چیــزی هســت. چنــد ورزش کار داریــم کــه ســال ها اســت 

ــد.  ــوه داده  ان ــان جل ــود را قهرم ــاک زده و خ ــردم خ ــم م ــه چش ب

ــابقه  ــد و مس ــول دادن ــف پ ــه حری ــد و ب ــن کار را کردن ــا ای این ه

را بردنــد. مــردم هــم کــه از پشــت پــرده خــر ندارنــد و بــاور 

ــه  ــم ک ــتیم، می فهمی ــته اس ــن رش ــه در ای ــا ک ــا م ــد؛ ام می کنن

ــم.  ــازی منی خوری ــدام ورزش کار ب ــه ان ــا ب ــت؟ م ــتان چیس داس

ــدام کار کــرده باشــد  ــی ان یکــی اســت کــه ممکــن اســت، زیبای

و اصــال در ام ام ای تجربــه نداشــته باشــد، مــردم کــه از ایــن 

ــف  ــک حری ــه ی ــی چ ــد، واو فالن ــد، می گوین ــر ندارن ــا خ چیزه

ــم  ــن ورزش کاری نداری ــه چنی ــا ک ــتان م ــرد. در افغانس ــه را ب کت

ــا  کــه کشــورهای دیگــر از او برســد و پشــنهاد باخــت دهــد؛ ام

ورزش کاران مــا ایــن کارهــا را می کننــد. مثــال، پانــزده هــزار دالــر 

بــه حریــف شــان می دهنــد، بعــد پیــروز می شــوند و پــس در 

ــر  ــل و ره ــر، وکی ــزد وزی ــر از ن ــک دال ــش از دو ل ــتان، بی افغانس

قومــی، پیــدا می کننــد. اونــا هــم منی فهمنــد کــه داســتان 

چیســت، پــول می دهنــد.

صبح کابل: این به سایر ورزش کاران صدمه منی زند؟

ســمیع: صدمــه می زنــد. چــون مســابقات ســامل و غیــر ســامل 

ــابقه ی  ــی، مس ــر واقع ــی و غی ــود، ورزش کاران واقع ــط می ش خل

ــود  ــش از خ ــات بی ــود و تبلیغ ــک منی ش ــد تفکی ــی و جورآم واقع

ورزش مهــم می شــود. ورزش کاران دلــرد و مجبــور می شــوند 

کــه دســت بــه کارهایــی بزننــد کــه نبایــد بزننــد.

ــا  ــرا ورزش کاران م ــوف را چ ــس کنک ــی دنی ــل: ام ــح کاب صب

ــت؟ ــه نیس ــا ک ــن چیزه ــد و ای ــد؟ جورآم ــرده منی توانن ب

ســمیع: نــه، تصــور منی کنــم، کنکــوف یــک مبــارز قــوی 

ــا  ــوی؛ ام ــازمان های ق ــطح »UFC« و س ــه در س ــه ن ــت. البت اس

ــت. از  ــوب اس ــی خ ــازمان های روس ــن س ــودش در ای در وزن خ

افغانســتان فقــط هوتــک می توانســت بــا کنکــوف درســت مبــارزه 

کنــد. بدخشــی و مبــارز زیــاد خــوب نبودنــد. در حالــی کــه 

ــود؛  ــرده ب ــن ک ــد متری ــا در تایلن ــود و ماه ه ــارز ب ــم مب ــر ه چلنج

امــا چنیــن مبــارزه ای را از او توقــع نداشــتم. مــن و مبــارز در یــک 

شــب مســابقه داشــتیم و مــن دوســت داشــتم مبــارز بــرد، چــون 

چلنــج داده بــود، گفتــم اگــر باختــم خیــر اســت، بــه رشطــی کــه 

ــدون کــدام  ــودم، ب ــارز بــرد. اگــر مــن هــم وزن کنکــوف می ب مب

ــی دادم. ــت م ــی او را شکس ــه راحت ــه ب ــم ک ــی می گوی خودصفت

صبــح کابــل: چــرا ورزش کاران مــا بــا وجــودی کــه وزن حریف 

خــود را می داننــد، پــس از ماه هــا متریــن، مجبــور می شــوند کــه 

یــک روز پیــش از مســابقه وزن کــم کننــد؟

ســمیع: این هــا همــه اش بهانــه اســت. ســازمان ها ماه هــا 

پیــش بــه ورزش کاران خــر می دهنــد کــه وزن حریــف چنــد 

کیلــو اســت. کســی کــه خــود را قهرمــان می دانــد، بایــد وزنــش را 

بــرای مســابقه برابــر کنــد، نــه آن کــه یــک روز پیــش پنــج- شــش 

کیلــو وزن کــم کنــد. مــن از آقــای مبــارز می پرســم، شــا کــه وزن 

خــود را می دانیــد، چــرا پیــش از پیــش مواظــب وزنــت نبــودی؟ 

ــد  ــت. بع ــت اس ــرای باخ ــه ب ــط بهان ــن فق ــه ای ــم ک ــن می فهم م

ــرم  ــود کــه می ب ــاده و خــوب ب ــه قفــس بســیار آم پیــش از ورود ب

ــودم.  ــده ب ــیب دی ــه آس ــت ک ــابقه گف ــد از مس ــرا بع ــم، چ و می زن

بــرای مــن ورزش کار کســی اســت کــه در بــرد و باخــت، مردانگــی 

خــود را حفــظ کنــد. اگــر بــرد دســت حریفــش را بــاال کنــد و اگــر 

ــر  ــن بیش ــه م ــبت ب ــه او نس ــد ک ــک بگوی ــم تری ــاز ه ــت ب باخ

متریــن کــرده بــود. نــه ایــن کــه ...

صبــح کابــل: امــکان دارد کــه ورزش کاری در یــک شــب 

شــش کیلــو وزن کــم کنــد؟

ســمیع: بلــی، ممکــن اســت؛ امــا تلخــی جــان کنــدن اســت. 

مــن یــک بــار ایــن کار را کــردم و آن قــدر فشــار تحمــل کــردم کــه 

تصــور می کــردم، در حــال مــرگ اســتم. صورتــم را بــه دیــوار رسد 

می گرفتــم تــا کمــی رس حــال شــوم. بســیار ضعیــف شــده بــودم. 

ــی  ــن مالمت ــت، م ــت اس ــود ورزش کار مالم ــت، خ ــن وضعی در ای

را می پذیــرم. 

ــدر  ــتان این ق ــرا ورزش کاران ام ام ای افغانس ــل: چ ــح کاب صب

بــا یک دیگــر اختــالف دارنــد؟ برخــی مثــل عمــران ولــی زاده کــه 

جــزو ورزش کاران قدیمــی و خــوب اســت، بــه جایــی منی رســد، و 

تعــدادی خیلــی زود رشــد می کننــد. دلیلــش چیســت؟

کــه  ورزش کاری  چنــد  اســت.  زیــاد  بدبختــی  ســمیع: 

کننــد.  رشــد  دیگــران  منی خواهنــد  اســتند،  صحنــه  روی 

ــا  ــد؛ ام ــن ان ــه بهری ــود دارد ک ــا وج ــتعدادهایی در ام ام ای م اس

ــال در وزن هــای 77، 70 و 65  ــدارد. مث ــروای شــان را ن کســی پ

کیلــو، بهریــن مبارزیــن را داریــم کــه از قهرمانــان مشــهور فعلــی 

بــه مراتــب بهــر انــد؛ امــا اجــازه ی رشــد منی دهنــد. ویــزای 

شــان را بنــد می کننــد، رس راه شــان ســنگ می اندازنــد، اگــر 

ــی،  ــا مرم ــو ی ــا چاق ــد و ب ــان را می گیرن ــد، رس راه  ش ــم نش بازه

زخــم می زننــد تــا نتواننــد در مســابقه رشکــت کننــد. بســیار 

ــدند. ــف ش ــه تل ــن گون ــا ای ــتعدادهای م اس

صبــح کابــل: در ماجــرای احمدولــی هوتــک تصــور می کنیــد 

همیــن ماجــرا بــود؟

ســمیع: ولــی هوتــک، شــاکر صابــری، یــک قهرمــان کشــتی، 

رضایــی  حســن  انــدام،  زیبایــی  ورزش کار  ســامبو،  ورزش کار 

ــا  ــد. بانده ــش آم ــتان ها پی ــن داس ــان همی ــدو و ... رس ش تکوان

ــد،  ــت کن ــابقات رشک ــن ورزش کار در مس ــر ای ــه اگ ــد ک می فهمن

اســتعداد دارد، برنــده می شــود و جــای مــا را می گیــرد. پــس 

اگــر ویــزا و تکتــش را نتوانســت بنــد کنــد، بــا اجــاره کــردن دوتــا 

آدم کــش، ورزش کار را بــا چاقــو، مرمــی یــا موتــر می زننــد تــا 

بــرای متــام عمــر ناقــص شــود و از ورزش دور شــود. ایــن گپ هــا 

ــت. ــول اس ــتان معم در ورزش افغانس

صبح کابل: سقف آرزوهای خودت تا کجاست؟ 

ــت دارم در  ــم. دوس ــه »UFC« راه یاب ــه ب ــمیع: آرزو دارم ک س

بیــن بهریــن ورزش کاران ام ام ای باشــم. بدبختــی ایــن بــود 

ــوژی و... را  ــیرداگ، تاپال ــی ش ــته، کس ــال های گذش ــه در س ک

ــا  ــه ای دارم؛ ام ــابقه ی حرف ــت مس ــن هف ــال م ــناخت؛ مث منی ش

تعــداد کــم آن ثبــت شــده اســت. فعــال می خواهــم چهــار مســابقه 

در ســازمان »NFG« بــالروس انجــام دهــم. می خواهــم آرزوهایــم 

را پلــه بــه پلــه دنبــال کنــم.

صبــح کابــل: فاصلــه ی بیــن دو مســابقه ی ام ام ای بــرای 

ریــکاوری چقــدر بایــد باشــد؟

ســمیع: اگــر ورزش کار آســیب ندیــده و کــدام مشــکل جــدی 

برایــش پیــش نیامــده باشــد، ســه مــاه زمــان مناســب اســت. حتــا 

ــرای مســابقه ی بعــدی  ــا کامــال ب ــاه هــم خــوب اســت ت چهــار م

آمــاده شــود.

ــتان  ــدر در ورزش افغانس ــی چق ــور می کن ــل: تص ــح کاب صب

ــرد؟ ــلفی می گی ــا و س ــا امض ــی از ش ــده ای؟ کس ــهور ش مش

مشــهور  دارم،  دوســت  کــه  قــدر  آن  امــا  بلــی؛  ســمیع: 

ــم  ــتند و وضع ــت داش ــردم دوس ــرم را م ــابقه ی اخی ــده ام. مس نش

بهــر شــد. شــهرت مهــم نیســت، محبوبیــت مهــم اســت. شــا 

یــک رس بــه صفحــه ی فیس بــوک و... ایــن قهرمانــان بزنیــد، اگــر 

صــد نفــر متجیــد می کننــد، دو صــد نفــر دیگــر ایــراد می گیرنــد. 

ایــن مهــم اســت کــه مــردم نســبت بــه شــا چــه نظــر دارنــد. در 

ــوب! ــا محب ــه مشــهور اســتی ی جامع

صبــح کابــل: خــوش اخالق تریــن و محبوب تریــن ام ام ای 

کار افغانســتان کیســت؟

ــم کــه چــه  ســمیع: شــاید خــودم باشــم. ســخت اســت بگوی

کســی اســت. 

صبــح کابــل: بهریــن ورزش کار ام ام ای افغانســتان در داخــل 

و خــارج چــه کســی اســت؟

ســمیع: در داخــل حســیب فیضــی اســت کــه او هــم دیگــر 

ــارج،  ــا در خ ــد؛ ام ــی می کن ــد زندگ ــت و در هالن ــل نیس در داخ

نــرت حق پرســت را دوســت دارم. از بیــن ورزش کاران بیگانــه و 

ــد.  ــی« خوشــم می آی خارجــی هــم از »جــی اس پ

ــا  ــل: حضــور بهــادرزاده و حق پرســت در »UFC« ت صبــح کاب

ــدازه موجــب رشــد و انگیــزه ی ورزش کاران مــا می شــود؟ چــه ان

ســمیع: خانواده هــا بــا دیــدن رقابت هــای همیــن ورزش کاران 

بــه فرزنــدان خــود اجــازه می دهنــد کــه وارد باشــگاه های ام ام ای 

شــوند. آن هــا بــرای جوانــان مــا الگــو اســتند. ایــن بســیار تأثیــر 

بــرای  ایــن کــه  از بهــادرزاده دارم و آن  امــا یــک گلــه  دارد؛ 

ــاز  ــازمان »UFC« ب ــی را در س ــدام راه ــتان ک ورزش کاران افغانس

نکــرد.

صبــح کابــل: خــود تــان گفتیــد کــه »UFC« بــه ریــکارد 

ــا بهــادزاده می توانســت  ــه چیــز دیگــر. آی ورزش کاران می بینــد ن

ــد؟ ــن کاری کن چنی

ســمیع: اگــر می خواســت، می توانســت. یــک دعوت نامــه 

 »UFC« جــور می کــرد، تــا ورزش کاران مــا بــه کمپــی کــه بــا

ایــن  جــذب  کــه  می شــد  شــاید  می رفتنــد،  دارد،  قــرارداد 

ــر  ــی می ــن زمینه های ــا چنی ــرای م ــر ب ــدند. اگ ــازمان می ش س

ــرد. ــد ک ــرق خواه ــان ف ــا آس ــن ت ــان زمی ــت م ــود، کیفی ش

صبــح کابــل: حرفــی کــه از شــا نپرســیده باشــم، کــدام 

اســت؟

ســمیع: از شــا تشــکر می کنــم کــه مــرا بــرای مصاحبــه 

ــد  ــح بیای ــد. آرزو دارم کــه وطــن مــا آرام شــود و صل دعــوت کردی

تــا متــام مــردم در آرامــش کامــل زندگــی کننــد. مــردم بــه رس و 

وضــع اوالدهــای خــود برســند و بــه تربیــه ی آنــان بــا خاطــر جمــع 

بپردازنــد و مــا از جنــگ، انتحــار، انفجــار و بدبختــی نجــاب پیــدا 

کنیــم. بســیار از وضعیــت امــروز می ترســم. هــم از ناامنــی و هــم 

ایــن کــه رقیــب زیــاد دارم.

صبــح کابــل: پــس، بایــد مراقــب خــود باشــی و زیــاد احتیــاط 

. کنی

ســمیع: مواظــب اســتم؛ امــا از ایــن ناحیــه بســیار در رنــج و 

عــذاب اســتم.

ــظ  ــر محاف ــی ورزش کاران دیگ ــل برخ ــرا مث ــل: چ ــح کاب صب

ــداری؟ ن

ــه  ــاد دارد ک ــرف زی ــه و م ــن، هزین ــظ داش ــمیع: محاف س

مــن اوالد غریــب نــدارم. محافــظ مــن اللــه پــاک اســت. خداونــد 

نــگاه مــان کنــد، هــم مــرا و هــم شــا را. بــه کســی بــد نکــرده ام، 

توکلــم بــه خــدا.

***

رییــس  هایــون،  محمدکاظــم  بــا  بعــدی  گفت وگــوی 

ــنبه 9  ــه  روز ش ــت ک ــل اس ــت کاب ــط زیس ــت از محی حفاظ

ــه  ــل ب ــح کاب ــه ی صب ــاره ی 127 روزنام ــوس 1398 در ش ق

ــید. ــد رس ــرش خواه ن

5

نعمت رحیمی

گفت وگو با عبدالسمیع فیضی ) قهرمان مبارزات آزاد افغانستان (

از تمجید تا نقد و اصالح
برخی ورزش کاران افغان، با پول و جورآمد حریف شان را شكست می دهند

قهرمانانی داریم که سال ها است به چشم مردم خاک زده اند
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ایــن روزهــا از کابــل تــا واشــنگن قصــه ی صلــح 

ــاده اســت. جهــان  ــر رس زبان هــا افت افغانســتان ب

بــه متاشــای مــا نشســته اســت؛ امــا در افغانســتان 

ســناریو های  بــا  دو  هــر  مــردم  و  حکومــت 

مختلفــی در پیــش روی شــان بــرای راه هــای حــل 

پیشــنهادی ختــم  جنــگ بــا هم دیگــر گالویــز انــد. 

ایــن روزهــا در فضــای تشــدید یافته ی سیاســت 

ــزدان  ــات و نام ــیون انتخاب ــه کمیس ــتان ک افغانس

انتخاباتــی ریاســت جمهوری نیــز هــر روز هیــزم در 

کــوره ی آتــش آن می اندازنــد، در واقــع جــای یــک 

ــده  ــی دی ــه خال ــه ی جامع ــکار عام ــش در اف پرس

می شــود. 

مــردم  چــرا  کــه  اســت  ایــن  پرســش  آن 

دهــه  ســه  از   بیــش  تجربــه ی  بــا  افغانســتان 

ــور  ــن تص ــه ای ــی ب ــط کنون ــوز در رشای ــگ، هن جن

ــا جنــگ می تواننــد، صلــح بیاورنــد؟  اســتند کــه ب

جــدا از نیرو هــای بیرونــی درگیــر در منازعــه ی 

پُردامنــه ی افغانســتان، ایــن پرســش متوجــه متــام 

افــرادی اســت کــه در ایــن ســه دهــه و انــدی 

ــان  ــاس مخالف ــه در لب ــت و چ ــاس دول ــه در لب چ

ــچ گاه  ــد و هی ــرده ان ــگ ب ــه تفن ــت ب ــت، دس دول

نخواســتند از کشــن دســت بکشــند. بــه راســتی 

ــا  ــد کــه ب ــاد بگیرن ــد روزی ی ــردم افغانســتان بای م

ــد.  ــگ برون ــگ، جن ــه جن ــونت، ب ــدم خش ع

بــه نظــر می رســد کــه تــا امــروز اســراتیژی 

جنــگ بــرای صلــح، رویکــرد تک علتــی داشــته 

مناطــق  در  عامــل  ده هــا  میــان  از  اســت. 

ــی  ــه خواه ــورت دل ب ــه ص ــور ب ــگ زده ی کش جن

فقــط بــه یــک عامــل توجــه کرده ایــم؛ عوامــل 

دیگــر را نادیــده گرفتــه ایــم.

واقعیــت امــر ایــن اســت کــه جنــگ افغانســتان 

را بــا درک مداخــالت بیگانــگان و ماجراجویــی 

و   ســازمان های اســتخباراتی منی تــوان فهمیــد 

ــرد  ــت وجو ک ــری را  جس ــیار دیگ ــل بس ــد عوام بای

ــد. ــر شــعله ی ایــن جنــگ افــزوده ان کــه ب

می جنگنــد.  نــان  و  پــول  بــرای  طالب هــا 

ــه در  ــی ای ک ــای دین ــرای باوره ــر ب ــاری دیگ ش

مــدارس علمیــه آموختــه انــد، وارد ایــن معرکــه 

ــور  ــر حض ــده ی دیگ ــه ع ــه ک ــد البت ــوند. ص می ش

خارجی هــا و عملیات هــای شــبانه را عامــل بــه 

کــوه  زدن شــان می داننــد.  

منهــای ایــن کــه کــدام یکــی از ایــن نیروهــا برتر 

ــان  ــن اســت کــه طالب ــی ای اســت، واقعیــت کانون

منفورتریــن و مروک تریــن طیــف جامعــه اســتند. 

حتــا بارهــا طالبــان اعــراف کــرده انــد کــه خــود از 

وضعیــت شــان راضــی نیســتند.

ــم  پــس واقعیــت ایــن اســت کــه مــا توانســته ای

ــه جنــگ، جنــگ  ــا اســتفاده  از ابزارهــای دیگــر ب ب

ــا در  ــیم، م ــرا باش ــی واقع گ ــر اندک ــا اگ ــم؛ ام بروی

ایــن راه حتــا پشــتوانه های فرهنگــی را نادیــده 

نســل های  در  کــه  خشــونت  عــدم  از  گرفتیــم. 

بعــدی مــان، جوانــه زده بــود بــه ســادگی گذشــتیم.

 از رابطــه ی مــردم جنــوب بــا عــدم خشــونت کــه 

توســط عبدالغففــار خــان معرف شــده بودنــد، هیچ 

گاه یــاد نکردیــم و اندیشــه های خــان را بــه بــاد 

ــان را متوجــه  ــم. چــرا مــا طالب فراموشــی ســپرده ای

دیــوان شــعر رحــان بابــا کــه روی تاقچــه ی خانــه ی 

ــم؟ چــرا از شــعرهای  شــان خــاک می خــورد، نکردی

ــت  ــتونوالی و افغانی ــک، از پش ــان خت ــحال خ خوش

ــم؟  ــتفاده نکردی ــو اس ــاد راه گفت وگ ــرای ایج ب

چــرا  در »میــان آتــش و دود جنــگ هلمنــد، 

نیلوفــری در مــرداب می رســید«، )تیــر گــزارش 

روزنامــه ی اطالعــات روز در مــورد کاروان صلــح 

ایــن  از  و  می گرفتیــم  نادیــده اش  مردمــی(، 

ــاد باغــی  نیلوفرهــا در کنــار قــر خــان در جالل آب

ــاد نســاختیم. مــا در طــول بیشــر از 18  از گل آب

ســال گذشــته، همیشــه لولــه ی تفنــگ بــر شــقیقه  

باورهــا گذاشــتیم و بــه راه دومــی بــرای ختــم 

ــم. ــه نکردی ــگ توج جن

اریــکا چنویــت و ماریــا اســتیفن، روی مبــارزات 

خشــونت آمیز و بــدون خشــونت از ســال 1900 

ــد. نتیجــه  ی  ــا 2006 تحقیــق کــرده ان میــالدی ت

آن تحقیقــات، ناکامــی کارزار تأمیــن امنیــت در 

افغانســتان را تأییــد می کنــد، طــوری کــه مبــارزات 

ــز  ــونت آمی ــارزات خش ــونت 53٪ و مب ــدون خش ب

ــد.  ــق بودن 26٪. موف

جنــگ و فقــر مــردم افغانســتان را در مســیر 

اســت.  داده  قــرار  مبهــم  آینــده ای  و  نامعلــوم 

بیــزاری مــردم از جنــگ هــر روز بیشــر می شــود؛ 

هــر انتحــاری از انتحــاری قبلــی عکس العمــل 

خشــونت بارتری را انجــام می دهــد و ناچــار اســت 

چــون تــا هــان لحظــه ی انفجــارش بــه او کســی 

آمــوزش نــداده اســت کــه چطــور از ایــن منجــالب 

ــد.  ــی یاب رهای

ــکارش  ــان و اف ــار خ ــا از عبدالغف ــروز م ــد ام بای

در کتاب هــای مکاتــب یــاد کنیــم، از حرکت هــای 

بــدون خشــونت بــرای نابــودی جنــگ مثــل حرکــت 

صلــح مردمــی هلمنــد بیاموزیــم و حایــت کنیــم. 

بایــد آموزش هــای بــدون خشــونت و حــل منازعــه 

ــای  ــان ج ــی م ــی و تعلیم ــتم های آموزش در سیس

داده شــود و راه هــای اشــراک متــام طیف هــا 

در جامعــه بــاز شــود و باآلخــره مــردم بتواننــد 

آینــده ی شــان دخیــل  بــرای  در تصمیم گیــری 

باشــند.

خانواده6

دالیــل ازدواج بــه قــدری زیــاد اســت کــه جوانــان فکــر می کننــد 

ــان  ــود ش ــر خ ــا اگ ــه ازدواج داده و حت ــن ب ــر ت ــه زودت ــر چ ــد ه بای

هــم نخواهنــد اطرافیــان دائــم بــه آن هــا ازدواج را توصیــه می کننــد. 

البتــه کــه همــه می داننــد ازدواج کــردن بخشــی از مســیر زندگــی 

اســت و بــودن در یــک رابطــه ی عاطفــی مناســب و ایمــن، بســیاری 

از نیازهــای روحــی و جســمی شــا را برطــرف می کنــد؛ امــا همیــن 

ــه ی دوم و  ــه در ده ــای ازدواج ناپخت ــاد انگیزه ه ــث ایج ــار باع فش

ســوم زندگــی جوانــان می شــود. ایــن انگیزه هــای نادرســت از کجــا 

نشــأت می گیــرد؟ بــه صــورت مختــر می توانیــم علــل زیــر را بــرای 

آن بیــان کنیــم:

1- متفــاوت نشــان دادن: اصــوال تبعیــت از کاری کــه همــه 

می کننــد، آســان و عــدم تبعیــت از آن ســخت می باشــد. اگــر همــه 

افــراد ازدواج می کننــد و شــا نخواهیــد ازدواج کنیــد، فــردی غیــر 

ــودن بــرای  ــول ب ــه نظــر می رســید و تحمــل غیــر معم ــول ب معم

ــد.  ــوار می باش ــراد دش اف

2- تــرس از وارد شــدن بــه زندگــی مشــرک: ازدواج کــردن باعــث 

ــگار  ــع ان ــند و در واق ــغ بشناس ــک بال ــا را ی ــران ش ــود دیگ می ش

ــرد بزرگ ســال اســتید.  ــک ف ــد کــه شــا ی می پذیرن

3- فشــار باورهــای مذهبــی: برخــی باور هــای مذهبــی تبدیــل 

ــد.  ــل می کن ــان ازدواج را تحمی ــه جوان ــه ب ــود ک ــاری می ش ــه فش ب

در واقــع مذهــب بــرای فشــار ناشــی از مســائل جنســی و عاطفــی 

ــد. ــه می کن ــن را توصی ــنین پایی ازدواج در س

و  ازدواج  در  نقــش خانــواده  بــودن:  کنــرل خانــواده  در   -4

انتخــاب افــراد انکارنشــدنی اســت. متأســفانه برخــی دخــران بــرای 

ــر  ــن ام ــوند و از ای ــارج ش ــود خ ــواده ی خ ــرل خان ــه از کن ــن ک ای

ــی ازدواج  ــد؛ یعن ــه ازدواج نشــان می دهن ــل ب خســته اســتند، متای

ــتقل  ــواده و مس ــرل خان ــره ی کن ــدن از دای ــارج ش ــرای خ ــی ب راه

شــدن می باشــد. 

5- فــرار از قضــاوت مــردم: همیشــه دیگرانــی وجــود دارنــد کــه 

ــان اســتید. ممکــن اســت  ــورد خودت شــا نگــران نظــر شــان در م

نگــران آن باشــید کــه اگــر ازدواج نکنیــد، گــان می کننــد شــا بــه 

قــدر کافــی خــوب و شایســته نبــوده  ایــد. 

6- بــرآورده شــدن نیازهــای جنســی: نیازهــای جنســی و عاطفــی 

یــا میــل بــه فرزنــدآوری ممکــن اســت فــرد را بــه ســمت ازدواج ســوق 

ــا ازدواج در ســنین بــاال بــه صــورت کامــل  دهــد کــه ایــن انگیــزه ب

محقــق منی شــود و ممکــن اســت منجــر بــه ناامیــدی بعــد از ازدواج 

شــود. 

ــرس  ــی و ت ــل نگران ــن دالی ــی: یکــی از مهم تری 7- نیازهــای مال

زنــان از ازدواج نکــردن، نداشــن درآمــد و عــدم توانایــی مالــی بــرای 

اداره ی زندگــی می باشــد. در واقــع اگــر ازدواج نکننــد منی تواننــد 

زندگــی خــود را اداره کننــد؛ چــرا کــه از کودکــی دخــران یــاد گرفته 

 انــد متکــی بــه دیگــران باشــند و مســئولیت زندگــی آن هــا را نهایتــا 

یــک مــرد قــرار اســت بــر عهــده بگیــرد.

تفاوت های جنسیتی در ازدواج کردن

ــورد  ــی در م ــه های فرهنگ ــد، کلیش ــر ش ــه ذک ــواردی ک ــام م مت

ازدواج می باشــد. در واقــع ازدواج یــک نیــاز طبیعــی می باشــد؛ 

امــا فشــار های فرهنگــی گاهــی آن را تبدیــل بــه یــک غــول بــزرگ 

و منبــع اضطــراب در افــراد می کنــد. ایــن فشــارها اصــوال در مــورد 

ــنین  ــا س ــه ت ــی ک ــود. پران ــال می ش ــردان اع ــر از م ــان بیش زن

بــاال ازدواج نکننــد بــه نظــر می رســد کــه نخواســته  انــد ازدواج 

ــی کســی انتخــاب  ــد، گوی ــی کــه ازدواج نکنن ــی دخران ــد؛ ول کنن

ــل  ــان دخی ــن می ــان در ای ــود ش ــم خ ــت و تصمی ــرده اس ــان نک ش

ــوده اســت. نب

علت ترس از ازدواج نکردن

در  کلیشــه های گفتــه شــده  بــه خاطــر حضــور همیشــگی 

تــرس  زنــان،  بــودن  ضعیف تــر  القــای  جامعــه،  مــردم  اذهــان 

ــه  ــرس ب ــن ت ــای ای ــری و الق ــنین پی ــی در س ــی و بی کس از تنهای

جوانــان، افــراد تــرس از ازدواج نکــردن را پــرورش می دهنــد. در 

واقــع ازدواج نکــردن تبدیــل بــه یــک فاجعــه در ذهــن جوانــان شــده 

ــت. اس

ایــن در صورتــی اســت کــه اگــر بــه دخــران و پــران از کودکــی 

مهارت هــای مهــم بــرای زندگــی را آمــوزش دهیــم، آن هــا را بــه 

ســمت اســتقالل ســامل از والدیــن ســوق دهیــم، بــه آن هــا آمــوزش 

دهیــم کــه می تواننــد افــرادی مســتقل و خوش بخــت باشــند، ایــن 

فشــار کــم می شــود و آن هــا بــرای کــم کــردن ایــن فشــار دســت بــه 

انتخاب هــای نامناســب منی زننــد. 

اگر ازدواج نکنیم چه می شود؟

ازدواج کــردن یــا نکــردن یــک انتخــاب شــخصی اســت کــه فــرد 

بنــا بــر رشایــط خــود بایــد تصمیــم بگیــرد. اگــر فکــر می کنیــد بلــوغ 

ــد و از طــرف  ــرای ازدواج و رشوع رابطــه ی عاطفــی را داری ــی ب کاف

ــرای  ــرد مناســبی را ب ــا اســت و ف ــان مهی ــرای ت ــط آن ب دیگــر رشای

ــی  ــز نیســت؛ امــا مســأله جای ــد، تعلــل جای ــن امــر در نظــر داری ای

بغرنــج می شــود کــه یکــی از ایــن مــوارد وجــود نداشــته باشــد. 

ــرد  ــی ف ــت؛ ول ــم اس ــط ازدواج فراه ــه رشای ــات هم ــی اوق گاه

مناســبی بــرای ایــن کــه متامــی زندگــی تــان را بــا او رشیــک 

ــد  ــدن، می توان ــا مان ــات تنه ــی اوق ــد. گاه ــرده  ای ــدا نک ــوید پی ش

خوش بختــی بیشــری بــرای تــان بــه همــراه داشــته باشــد تــا 

زمانــی کــه فــرد نامناســبی را وارد زندگــی خــود کنیــد. انتخــاب فــرد 

نامناســب ممکــن اســت شــا را بــه ســمت یــک ازدواج ناموفــق و بــه 

تبــع آن رسدی عاطفــی، خیانــت، اختــالالت اضطرابــی، افردگــی، 

ــرد.  ــش ب ــن و... پی ــت زوجی ــدان صمیمی فق

دالیل و پیامدهای 
ازدواج نکردن

زندگی به رنگ زن
)روایت های مستند از وضعیت زندگی زنان(

زهرا سیاس

محمدعلی ابراهیمی

در  تأثیرگــذار  عوامــل  از  یکــی  فقــر، 

و  اســت  جوامــع  در  خشــونت  افزایــش 

محرومیت هایــی  دلیــل  بــه  فقیــر،  افــراد 

ــده ی  ــا عق ــد، ب ــان می رس ــه آن ــر ب ــه از فق ک

بــزرگ می شــوند؛ در کنــار فقــر  حقــارت 

ــر  ــود، اگ ــف می ش ــتی تعری ــا تنگ دس ــه ب ک

اعتیــاد را هــم داشــته باشــیم، دیگــر بــه 

آخــر خــط محرومیــت و عقده منــدی رســیده 

ــی  ــر وقت ــان فقی ــه انس ــی ک ــم. از آن جای ای

مــرف  پــول  منی توانــد  و  اســت  معتــاد 

اعتیــادش را بــه دســت بیــاورد؛ اعتیــادی 

می رســد،  راه  از  خــاری اش  وقتــی  کــه 

منطــق و تحمــل منی شناســد، افــراد معتــاد 

می ســازد. خشــن  و  واکنش گــر  را 

ســیا »نــام مســتعار«، هفــت ســال پیش، 

ــودش  ــه خ ــه ن ــد ک ــردی ازدواج می کن ــا م ب

ــواده اش او را  ــه خان ــناختی از آن دارد و ن ش

دقیــق می شناســند. ازدواج ســیا و حبیــب 

»نــام مســتعار«، طبــق خواســتگاری ســنتی، 

ــر را  ــر هم دیگ ــر و پ ــه دخ ــن ک ــدون ای ب

اتفــاق می افتــد.  باشــند،  مالقــات کــرده 

ــب،  ــد و حبی ــب ازدواج می کنن ســیا و حبی

ــرد. ــه می ب ــه خان ــا خــودش ب ــش را ب زن

مدتــی از ازدواج شــان نگذشــته اســت 

کــه ســیا بــا برخوردهــای عصبانــی و خشــن 

شــوهرش مواجــه می شــود کــه گاه نــاگاه، او 

را بــدون هیــچ بهانــه ای مــورد خشــونت قــرار 

می دهــد. بــرای ســیا، فهمیــدن ایــن معــا 

کــه شــوهرش چــرا بی دلیــل عصبانــی اســت 

اســت؛  دشــوار  می کنــد،  پرخاش گــری  و 

او، متــام تالشــش را می کنــد تــا چیــزی 

ــگار  ــا ان ــاورد؛ ام ــم نی ــوهرش ک ــل ش را مقاب

خوش خدمتی هــای ســیا، نقشــی در آرام 

ــاه  ــد م ــس از چن ــدارد. پ ــوهرش ن ــردن ش ک

از ازوداج شــان، ســیا، روزی شــوهرش را 

ــد؛  ــدر می بین ــواد مخ ــتفاده ی م ــگام اس هن

ــش را  ــام تالش ــیا مت ــد، س ــه بع از آن روز ب

اعتیــاد  دام  از  را  شــوهرش  کــه  می کنــد 

ــش های  ــه کوش ــا نــه تنهــا ک آزاد کنــد؛ ام

او نتیجــه ی مثبتــی منی دهــد، بلکــه دیگــر 

شــوهرش مــواد مخدر را در حضــور او مرف 

می کنــد و از او هــم دعــوت می کنــد کــه 

ــیا  ــوهر س ــاد ش ــد. اعتی ــرف کن ــواد م م

بــه جایــی می رســد کــه ســعی می کنــد 

زنــش را مجبــور بــه اســتفاده از مــواد مخــدر 

کنــد؛ امــا ســیا بــه ایــن خواســت شــوهرش 

تــن منی دهــد؛ تــن ندادنــی کــه باعــث 

می شــود، هــر بــار شــوهر معتــادش، او را 

ــرد. ــر مشــت و لگــد بگی زی

اعتیــاد شــوهر ســیا کــم کــم جــدی 

وظیفــه  تــرک  کــه  آن جــا  تــا  می شــود؛ 

ــتفاده  ــود، اس ــام کارش می ش ــد و مت می کن

از مــواد مخــدر در گوشــه ی دنــج خانــه. 

شــده  خانه نشــین  دیگــر  ســیا  شــوهر 

اســت و حــاال ســیا اســت کــه بایــد آســتین 

را  بزنــد و چــرخ زندگــی خانوادگــی  بــاال 

بچرخانــد. ســیا ســه ســال متــام را بــا 

شســن  مــردم،  خانه هــای  در  کارکــردن 

ــرخ  ــران، چ ــرای دیگ ــان ب ــن ن ــاس و پخ لب

را  شــان  مشــرک  زندگــی  فرســوده ی 

ــه می شــود و  ــن کــه حامل ــا ای ــد ت می چرخان

فرزنــدی بــه دنیــا مــی آورد.

شــوهر ســیا کــه متــام درآمــد مــواد 

ــود،  ــن می ش ــش تأمی ــرف زن ــدرش از ط مخ

ــه  ــس از ب ــه پ ــک هفت ــرای ی ــش را ب ــا زن حت

ــه منی گــذارد و  ــش در خان ــا آمــدن طفل دنی

ــرود.  ــال کار ب ــد کــه دنب ــور می کن او را مجب

ســیا بــا طفــل چنــد روزه اش بــه خانه هایــی 

مــی رود کــه پیــش از ایــن صفــاکاری شــان را 

ــای  ــا شــام در خانه ه ــح را ت ــرد. او صب می ک

مــردم جــان می کنــد تــا زندگــی طفــل و 

ــد  ــی از درآم ــد؛ نیم ــن کن ــوهرش را تأمی ش

شــوهرش  مخــدر  مــواد  مــرف  ســیا، 

می شــود و نیــم دیگــر آن بــه مصــارف دیگــر 

ــود. ــه می ش ــان پین ــی ش زندگ

ســیا چهــار ســال دیگــر را هــم بــا همین 

کودکــش  دیگــر  می دهــد؛  ادامــه  روش 

چهارســاله شــده اســت و نیــاز نیســت وقتــی 

ــی رود، او را  ــردن م ــرای کارک ــه ای ب ــه خان ب

بــا کودکــش،  او  باشــد.  بغــل داشــته  در 

و  می زنــد  رس  بی شــاری  خانه هــای  بــه 

ــا  ــد ت ــام می ده ــاری را انج ــای بی ش کاره

بتوانــد چیــزی بــرای ســپری کــردن زندگــی 

ــاورد. ــه دســت بی شــان ب

گذشــته  ســیا  ازدواج  از  ســال  هفــت 

می گویــد،  برایــش  شــوهرش  کــه  اســت 

برونــد والیــت و همــرای خانــواده ی شــوهرش 

زندگــی کننــد. او بــرای ســیا می گویــد کــه 

آن جــا الاقــل مجبــور نیســتند کرایــه ی خانــه 

را بپردازنــد و ایــن گونــه زندگــی بهــری 

حرف هــای  بــه  ســیا  داشــت.  خواهنــد 

شــوهرش گــوش می دهــد و بــا او، بــه یکــی 

از والیت هــا کــه خانــواده ی شــوهرش در 

آن جــا زندگــی می کننــد، مــی رود.

خانــواده ی  بــا  را  روزی  چنــد  ســیا 

امــا  می گذرانــد؛  والیــت  آن  در  شــوهرش 

شــوهرش  توســط  کــه  شــب ها  از  شــبی 

برایــش قــرص خــواب آور داده شــده، وقتــی 

ــد  ــود؛ می بین ــدار می ش ــد بی ــت روز بع ناوق

معتــادش،  شــوهر  نیســت.  طفلــش  کــه 

طفــل چهارســاله ی او را کــه بــا هــزار مشــقت 

تــا ایــن جــا بــزرگ کــرده اســت، بــه قیمــت 

ــازا  ــه ن ــرش ک ــه خواه ــی ب ــزار افغان دوصده

اســت می فروشــد و خانــه را تــرک می کنــد. 

ــه  ــوهرش ک ــواده ی ش ــد و خان ــیا می مان س

ــد. ــه ان ــول گرفت ــوض پ ــل او را در ع طف

و  عدلــی  نهادهــای  بــه  بارهــا  ســیا 

ــار  قضایــی مراجعــه کــرده اســت؛ امــا هــر ب

ایــن نهادهــا برایــش گفتــه انــد کــه ایــن 

مربــوط مســائل خانوادگــی اســت و بــه آنــان 

ــا  ــی کــه ب ــدارد. صــدای ســیا، زن ربطــی ن

بــه  پــا  بدبختــی  مشــرک  زندگــی  رشوع 

پایــش بــزرگ شــده اســت، بــه گــوش هیــچ 

و قضایــی ای منی رســد. عدلــی  نهــاد 

شوهر معتادم، فرزندم را به دو لک افغانی فروخت

افسانه یاس

صلح با جنگ آمدنی نیست
روزنوشت
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اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $

ــل، خواســتار آزادی موســا محمــودی  ــو بین املل ســازمان عف

ــد  ــر از بن ــت لوگ ــی والی ــال مدن ــدی، دو فع ــان الله حمی و احس

ریاســت عمومــی امنیــت ملــی شــده اســت.

ایــن ســازمان، روز سه شــنبه )5 قــوس( در برگــه ی تویــر 

خــود نگاشــته اســت کــه دولــت افغانســتان بایــد بــه جــای 

ــای  ــر افش ــه خاط ــر، ب ــت لوگ ــی والی ــال مدن ــازات، از دو فع مج

موضــوع سوءاســتفاده ی جنســی از دانش آمــوزان، قدردانــی 

می کــرد.

ســازمان عفــو بین امللــل، گفتــه اســت: »دولــت بایــد بــه 

ــرده و  ــر ک ــا تقدی ــی، از آن ه ــاالن مدن ــن فع ــازات ای ــای مج ج

عامــالن سوءاســتفاده ی جنســی را بــه پاســخ گویی وادارد. ایــن 

ــوند.« ــد آزاد ش ــر، بای دو نف

موســا  پیام هــای  آخریــن  از  همچنــان  ســازمان،  ایــن 

محمــودی، اسکرین شــاتی منتــر کــرده کــه در آن آمــده اســت: 

»حــاال امنیــت تــالش دارد تــا مــرا دســتگیر کــرده و متــام مســایل 

ــد.« ــم کن ــای مــن خت ــه پ را ب

ــن در حالــی اســت کــه پیشــر، ریاســت عمومــی امنیــت  ای

احســان الله  و  محمــودی  موســا  بــود،  کــرده  ادعــا  ملــی، 

حمیــدی، بــه دلیــل تهدیــدات امنیتــی بــه مــکان امنــی منتقــل 

ــد. ــده ان ش

ریاســت عمومــی امنیــت ملــی، روز سه شــنبه )5 عقــرب( 

ــورد  ــی در م ــر گزارش ــه ن ــت ک ــه اس ــه ای گفت ــر اعالمی ــا ن ب

سوءاســتفاده ی جنســی از دانش آمــوزان پــر در مکتب هــای 

والیــت لوگــر، ســبب اغتشــاش افــکار عامــه، خطــر بــر هــم 

ــا  ــر ب ــن نف ــدن چندی ــه ش ــه و مواج ــن عام ــم و ام ــوردن نظ خ

تهدیــدات جــدی امنیتــی شــده اســت.

ــرده  ــراف ک ــودی، اع ــای محم ــت: »آق ــده اس ــه آم در اعالمی

ــه  ــوده و ب ــواهد ب ــوت و ش ــدرک، ثب ــدون م ــای او ب ــه یافته ه ک

شــکل غیــر مســلکی فقــط بــه هــدف ایجــاد یــک ماجــرا و ســپس 

ــرای  ــی ب ــورهای خارج ــی از کش ــی در یک ــت پناهندگ درخواس

ــود.« ــواده اش، انجــام شــده ب خان

ــه اســت کــه ادعاهــای  ــی، گفت ــت مل ریاســت عمومــی امنی

ــا شــاری  ــن گــزارش، ســبب شــده ت بی اســاس و بی مــدرک ای

ــا تهدیــدات جــدی  از دانش آمــوزان مکتب هــای والیــت لوگــر، ب

امنیتــی مواجــه شــوند.

در اعالمیــه آمــده اســت کــه چنیــن گزارش هایــی، ســبب 

ــی  ــط آموزش ــه محی ــبت ب ــه نس ــان عام ــاخن اذه ــوش س مغش

ــی  ــط آموزش ــودکان را از محی ــه ک ــد ک ــا می توان ــود و حت می ش

محــروم کنــد. ریاســت عمومــی امنیــت ملــی، همچنــان تأکیــد 

ــت  ــه هوی ــز، ب ــای توهین آمی ــات و ادعاه ــه اتهام ــت ک ــرده اس ک

جمعــی مــردم آســیب می رســاند و موقــف افغانســتان را نــزد 

ــد. ــه دار می کن ــری خدش ــوق ب ــع حق ــای مداف نهاده

ــن حــال، کمیســیون مســتقل حقــوق بــر، بازداشــت  ــا ای ب

ایــن دو نفــر را نگران کننــده، خــالف قانــون و خــالف معیارهــای 

پذیرفته شــده ی حقــوق بــری دانســته و خواســتار آزادی آن هــا 

شــده اســت.

مدنــی،  مشــرک جامعــه ی  کاری  گــروه  هــم،  ســویی  از 

تأکیــد کــرده اســت کــه بازداشــت ایــن دو نفــر، خــالف قوانیــن 

بردوســتانه و نقــض رصیــح آزادی بیــان در افغانســتان اســت. 

ایــن گــروه، همچنــان از شــکنجه و آزار و اذیــت موســا محمــودی 

ــی کــرده اســت. ــراز نگران ــدان، اب ــدی در زن و احســان الله حمی

موســا محمــودی و احســان الله حمیــدی، چنــدی پیــش، 

در مصاحبــه ای بــا روزنامــه ی گاردیــن و تلویزیــون طلــوع، ادعــا 

کــرده بودنــد کــه بیــش از 500 دانش آمــوز پــر، در شــش 

مکتــب در والیــت لوگــر، از ســوی آمــوزگاران، دانش آمــوزان 

ــتفاده ی  ــورد سوءاس ــد، م ــراد قدرت من ــاری از اف ــر و ش بزرگ ت

ــد. ــه ان ــرار گرفت جنســی ق

مکتب هــای  در  جنســی  اســتفاده ی  ســوء  گــزارش  نــر 

والیــت لوگــر، واکنش هــای گســرده ی داخلــی و خارجــی را بــه 

ــت. ــراه داش هم

محلــی  مقام هــای  و  مناینــدگان  مجلــس  معــارف،  وزارت 

والیــت لوگــر، هیأت هــای  جداگانــه ای را بــه منظــور بررســی ایــن 

ــد. ــکیل داده ان ــوع تش موض

ــه  ــن گــزارش ب ــال نــر ای ــه دنب ــی کــه ب جــدا از واکنش های

میــان آمــد؛ امــا مقام هــای محلــی والیــت لوگــر و وزارت معــارف، 

وقــوع چنیــن رویــدادی را در ایــن والیــت رد کردنــد.

نوریــه نزهــت، ســخنگوی وزارت معــارف، ضمــن رد ایــن 

بــود، کســانی  گفتــه  کابــل  روزنامــه ی صبــح  بــه  موضــوع، 

ــه  ــد، ب ــته ان ــارف بس ــواده ی مع ــه خان ــی علی ــن اتهام ــه چنی ک

ــرا پیامــد  نهادهــای عدلــی و قضایــی معرفــی خواهنــد شــد؛ زی

ــود. ــد ب ــم خواه ــب ات ــر از مب ــا خطرناک ت ــن رویداده ــن چنی ای

همچنــان، محمــد خالــد مومنــد، مناینــده ی لوگــر در مجلــس 

ــود کــه هیأتــی  ــه روزنامــه ی صبــح کابــل گفتــه ب مناینــدگان، ب

بــه منظــور بررســی ایــن رویــداد فرســتاده شــده؛ امــا فــردی کــه 

چنیــن گزارش هایــی بــه رســانه ها داده اســت، پــس از نــر 

گــزارش مفقــود شــده اســت.

تجــاوز جنســی در مراکــز آموزشــی و دینــی، موضــوع تــازه ای 

ــه  ــده ک ــر ش ــی منت ــا گزارش های ــن باره ــش از ای ــت؛ پی نیس

اســتادهای مکاتــب و امامــان مســاجد، بــه دانش آمــوزان دخــر 

و پــر تجــاوز جنســی کــرده انــد. بــه تازگــی، دادســتانی والیــت 

هــرات نیــز گــزارش داده اســت کــه تجــاوز جنســی بــر کــودکان 

پــر در ایــن والیــت چهــار برابــر افزایــش یافتــه اســت.

نــی یــا حایت کننــده ی رســانه های آزاد افغانســتان، 

ــی  ــور غن ــای رییس جمه ــر اتهام ه ــه اگ ــد ک ــد می کن تأکی

ــخص او، از  ــد ش ــد، بای ــاس باش ــاد بی اس ــن نه ــر ای در براب

ــد. ــی کن ــتان عذرخواه ــانه ای افغانس ــه ی رس جامع

طــی  قــوس(   4( دوشنبه شــب  غنــی،  رییس جمهــور 

روز جهانــی  از  بــه منظــور گرامی داشــت  کــه  مراســمی 

ــود، گفــت:  ــان برگــزار شــده ب ــه زن ــا خشــونت علی ــارزه ب مب

ــا  ــش ادع ــد روز پی ــود چن ــاد می ش ــی ی ــه ن ــاد ک ــک نه »ی

علیــه خرنــگاران  پرونده هــای خشــونت  بــه  کــه  کــرده 

رســیدگی نشــده اســت. از لــوی ســارنوال و وزیــر اطالعــات 

ــد.  ــت کنی ــراد صحب ــن اف ــا ای ــه ب ــم ک ــگ، می خواه و فرهن

کــه  بیــرون  و  می گوینــد  گــپ  یــک  می آینــد،  این جــا 

ــان  ــدف ش ــت ه ــد. الزم اس ــری می زنن ــپ دیگ ــد گ می رون

ــود.« ــن ش روش

بــا ایــن حــال، دفــر نــی، روز سه شــنبه )5 قــوس( 

حرف هــای  کــه  می کنــد  تأکیــد  اعالمیــه ای،  نــر  بــا 

ــاد،  ــن نه ــت. ای ــوده اس ــاس ب ــی، بی اس ــور غن رییس جمه

آن  اســاس  بــر  غنــی  آقــای  کــه  معلوماتــی  می افزایــد، 

این گونــه اتهامــات را وارد کــرده، نادرســت بــوده و یــا بــرای 

شــخص او به گونــه ی نادرســت مخابــره شــده اســت.

ــر  ــود را ب ــای خ ــی گفته ه ــه متام ــرده ک ــد ک ــی، تأکی ن

ــش  ــناد پژوه ــه ی اس ــر پای ــود و ب ــام موج ــار و ارق ــای آم مبن

شــده، ارائــه می کنــد.

ــده ی  ــؤول و مناین ــچ مس ــت: »هی ــده اس ــه آم در اعالمی

نــی در جریــان حکومــت وحــدت ملــی، نــزد رییس جمهــور 

مراجعــه نکــرده و هیــچ ارقامــی را بــه او در زمینــه ی خشــونت 

علیــه خرنــگاران ارائــه نکــرده اســت.«

نــی، تأکیــد کــرده اســت، اگــر حرف هــای رییس جمهــور 

غنــی ثابــت نشــود، او بایــد از جامعــه ی خرنــگاری پــوزش 

خواســته و بــه قانــون متکیــن کنــد.

روی  کار  کــه  می گویــد  خارجــه،  وزارت  ســخنگوی 

بســته ی اصالحاتــی جریــان دارد و پــس از تکمیــل شــدن 

ــد  ــان خواه ــه می ــن وزارت ب ــادی در ای ــات بنی آن، اصالح

آمــد.

یــک  در  قــوس(   5( سه شــنبه  روز  هیــواد،  گــران 

ــی در  ــته ی اصالحات ــن بس ــه ای ــت ک ــری گف ــت خ نشس

مــورد تحلیــل، تصحیــح و بروزرســانی دکتوریــن سیاســت 

وزارت  تشــکیل  لوایــح،  مقــررات،  و  قوانیــن  خارجــی، 

خارجــه و اصالحــات کــدری اســت.

ــه، روی  ــای همه جانب ــاس ارزیابی ه ــر اس ــزود: »ب او اف

بســته ی اصالحاتــی کار جریــان دارد و ایــن بســته، بــه 

متامــی منایند گی هــای سیاســی افغانســتان در بیــرون از 

کشــور فرســتاده شــده و پــس از نهایــی شــدن ارزیابی هــا، 

بســته ی اصالحاتــی اعــالم خواهــد شــد.«

آقــای هیــواد، عــالوه کــرد کــه عمده تریــن بخــش ایــن 

دیپلاســی  اقتصاد محــور شــدن  بســته ی اصالحاتــی، 

ــت. ــان اس ــا جه ــتان ب ــی افغانس ــت خارج سیاس

ســخنگوی وزارت خارجــه، تأکیــد کــرد کــه هــدف ایــن 

برنامــه، ایــن اســت تــا بــا در نظرداشــت قوانیــن اقتصــادی 

روابــط  افغانســتان،  از  کشــورها  اقتصــادی  حایــت  و 

ــود. ــور ش ــان اقتصادمح ــا جه ــتان ب ــادی افغانس اقتص

او همچنــان گفــت: »دولــت در نظــر دارد تــا افغانســتان 

ــژه  ــه وی ــه عنــوان نقطــه ی وصــل کشــورهای منطقــه ب را ب

آســیای مرکــزی بــا آســیای جنوبــی، تبدیــل کنــد؛ بــه 

همیــن دلیــل، وزارت خارجــه بایــد در سیاســت دکتوریــن 

ــا  ــد ت ــام ده ــازی را انج ــات و ظرفیت س ــی، اصالح خارج

کســانی کــه از افغانســتان در بیــرون از کشــور منایندگــی 

می کننــد، ظرفیــت بازاریابــی بــرای افغانســتان را داشــته 

باشــند.«

ــود، از  ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــواد، در بخ ــای هی آق

برگــزاری )پروســه ی اســتانبول( خــر داده و گفــت کــه 

قــرار اســت ایــن نشســت بــه تاریــخ نهــم مــاه دســامر، در 

شــهر اســتانبول ترکیــه برگــزار شــود و در آن رییس جمهــور 

غنــی، رشکــت و ســخرانی خواهــد کــرد.

ســخنگوی وزارت خارجــه، همچنــان گفــت کــه 5 نفــر 

از ســفیران و معاونــان ســفیران افغانســتان کــه بــر اســاس 

ــرای  ــود، ب ــده ب ــم ش ــان خت ــان کاری ش ــا زم ــون رس قان

ــه کشــور برگردنــد. شــان اطــالع داده شــد کــه ب

اعضــای ارشــد دســته ی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی، بــه 

ــد  ــات، مهلــت ســه روزه ای داده ان کمیســیون مســتقل انتخاب

ــر  ــد؛ در غی ــر کن ــد نظ ــود تجدی ــای خ ــا در تصمیم گیری ه ت

آن، فصــل جدیــدی از اعراضــات در کشــور آغــاز خواهــد 

شــد.

عنایت اللــه بابــر فرهمنــد، معــاون اول دســته ی انتخاباتــی 

ثبــات و همگرایــی، روز سه شــنبه )5 قــوس( در یــک نشســت 

خــری گفــت کــه اکــرث نامــزدان ریاســت جمهوری، مخالــف 

تفتیــش و بازشــاری آرا اســتند و ناظــران آن هــا نیــز در ایــن 

رونــد رشکــت نکــرده انــد.

او افــزود، اعضــای کمیســیون مســتقل انتخابــات، زیــر 

و  دارنــد  قــرار  ریاســت جمهوری  ارگ  مســتقیم  فشــارهای 

ــوع آرای  ــه ن ــوص س ــد در خص ــل، منی توانن ــن دلی ــه همی ب

ــد. ــی بگیرن ــم قانون ــی، تصمی تقلب

آقــای فرهمنــد، می گویــد کــه بــا تصفیــه ی ســه نــوع رأی 

تقلبــی )137 هــزار مشــکوک، 102 هــزار رأی  خــارج از زمــان 

ــاک،  ــده( از آرای پ ــن ش ــدوق قرنطی ــی و 2422 صن رأی ده

مجمــوع آرای پــاک ایــن دســته ی انتخاباتــی بــه 51.89 

درصــد می رســد.

بــه گفتــه ی او، دســته ی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی 

ــات  ــیون انتخاب ــا کمیس ــت ت ــار داش ــر، انتظ در 13 روز اخی

در تصمیم گیری هــای غیرقانونــی خــود تجدیــد نظــر کنــد 

ــای  ــا اعض ــازد؛ ام ــاری نس ــد بازش ــی را وارد رون و آرای تقلب

کمیســیون صالحیتــی نداشــته و تحــت تأثیــر مســتقیم ارگ 

ریاســت جمهوری قــرار دارنــد.

معــاول اول دســته ی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی، تأکیــد 

کــرد کــه اگــر کمیســیون مســتقل انتخابــات تــا روز شــنبه )9 

ــد،  ــر نکن ــد نظ ــود تجدی ــای خ ــری ه ــوس(، در تصمیم گی ق

ــع  ــه جم ــان، ب ــت از آرای  ش ــرای حفاظ ــتان ب ــردم افغانس م

اعراض کننــدگان هفــت والیــت پیوســته و فصــل جدیــدی از 

اعراضــات آغــاز خواهــد شــد.

بــر بنیــاد قانــون انتخابــات و طرزالعمل هــای کمیســیون، 

بایــد مــواد انتخاباتــی از طریــق دســتگاه بایومریــک بــه رسور 

ــت  ــورت نگرف ــن کار ص ــا ای ــد؛ ام ــال داده می ش ــزی انتق مرک

ــل دروازه ی  ــدی آرا، قف ــان جمع بن ــال، در جری ــن ح و در عی

معلومــات مرکــزی کمیســیون شکســتانده شــد کــه بــه گفته ی 

معــاون اول دســته ی ثبــات و همگرایــی، ایــن عوامــل، ســبب 

نگرانی هــای زیــادی در میــان مــردم افغانســتان شــده اســت.

آقــای فرهمنــد، بــا حایــت از اعراضــات مــردم در هفــت 

ــا در  ــن والیت ه ــهروندان ای ــه ش ــرد ک ــان ک ــت، خاطرنش والی

مقابــل رونــد بازشــاری غیرقانونــی آرا ایســتادگی کردنــد؛ امــا 

کوتاهــی ای از ســوی دســته ی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی 

صــورت گرفــت و نتوانســت پیــام دهــد کــه در کنار شــهروندان 

معــرض ایســتاده اســت.

ــاری آرا  ــش و بازش ــد تفتی ــه رون ــت ک ــی اس ــن در حال ای

ــر  ــت دیگ ــده و دو والی ــل ش ــتان تکمی ــت افغانس در 25 والی

)ننگرهــار و کندهــار( تــا ســاعاتی بعــد تکمیــل می شــود؛ 

ــل  ــه دلی ــور ب ــالی کش ــت ش ــت والی ــد در هف ــن رون ــا ای ام

دســته های  از  شــاری  هــواداران  گســرده ی  اعراضــات 

ــت. ــده اس ــف ش ــی، متوق انتخابات

بایــد  طالبــان  می کنــد،  تأکیــد  غنــی،  رییس جمهــور 

ــه رو نیســتند  ــت ضعیــف روب ــت و دول ــک مل ــا ی ــد کــه ب بدانن

شــهروندان  همــه ی  خواســت  کــه  صلحــی  زودی،  بــه  و 

افغانســتان اســت، در ایــن کشــور خواهــد آمــد.

آقــای غنــی، کــه روز سه شــنبه )5 قــوس( در نشســت 

ــه  ــت ک ــی زد، گف ــخن م ــت( س ــح و امنی ــی؛ صل ــان نظام )زن

صلــح بــه یــک قــوم، ســمت و جنــاح تعلــق نــدارد؛ بلکــه صلــح 

ــه متــام مــردم افغانســتان اســت. ــق ب متعل

او افــزود: »صلــح، امنیــت مــی آورد، پیرفــت مــی آورد، بــه 

همــه ی مــردم افغانســتان اجــازه می دهــد کــه در آرامــش 

ــک طــرف  ــوم و ی ــک ق ــه ی ــح ب ــد، صل ــار هــم زندگــی کنن کن

مربــوط منی شــود.«

آقــای غنــی، تأکیــد کــرد کــه نیروهــای امنیتــی و دفاعــی، 

تــا زمــان برقــراری صلــح، بــه مبــارزه ی خــود بــا دهشــت افگنی 

ادامــه خواهنــد داد. او، خطــاب بــه نظامیــان زن گفــت کــه از 

حــق  شــان دفــاع خواهــد کــرد؛ زیــرا به گفتــه ی او، راه آن هــا، 

راه حــق اســت.

او خاطرنشــان کــرد کــه طالبــان، بایــد ایــن فکــر را از رس 

شــان دور کننــد کــه می تواننــد مــردم افغانســتان را بــه عــذر 

ــود  ــلیم خ ــا را تس ــونت، آن ه ــا خش ــرده و ب ــور ک و زاری مجب

ــف  ــت ضعی ــت و مل ــک دول ــا ی ــان ب ــزود: »طالب ــد. او اف کنن

ــه از  ــوی ک ــت ق ــت و مل ــک دول ــا ی ــه ب ــتند؛ بلک ــل نیس مقاب

ــد.« ــل ان ــد مقاب ــود اراده دارن خ

رییس جمهــور غنــی، تأکیــد کــرد کــه در حــال حــارض، هیــچ 

کســی منی توانــد حاکمیــت قانــون را بــه خطــر مواجــه کنــد.

او همچنــان گفــت کــه داعــش در والیــت ننگرهــار پایــان 

ــود  ــتان ناب ــتی، در رسارس افغانس ــروه تروریس ــن گ ــه و ای یافت

خواهــد شــد.

پیــش از ایــن، رییس جمهــور غنــی، بارهــا تأکیــد کرده اســت 

کــه بــرای دســتیابی بــه صلــح پایــدار، بایــد پروســه ی صلــح بــا 

مالکیــت و رهــری حکومــت افغانســتان پیــش بــرده شــود.

آقــای غنــی، در حالــی از آمدن صلح در افغانســتان ســخن 

می زنــد کــه در جریــان چنــد روز گذشــته، تالش هایــی بــرای 

ــان،  ــکا و طالب ــان امری ــح می ــای صل ــری گفت وگوه از رسگی

آغــاز شــده اســت.

منابعــی، تأییــد کــرده انــد کــه زملــی خلیــل زاد، مناینده ی 

ویــژه ی وزارت خارجــه ی امریــکا در امــور صلــح افغانســتان، بــا 

مناینــدگان طالبــان در قطــر دیــدار کــرده اســت.

یــک منبــع در گــروه طالبــان، بــا اشــاره بــه آغــاز دیدارهــا، 

گفتــه اســت کــه مذاکــره میــان دو طــرف از نقطــه ی صفــر آغــاز 

نخواهــد شــد. او افــزوده اســت، مــوارد زیــادی کــه در دوره هــای 

قبلــی مذاکــرات میــان امریــکا و طالبــان بــر رس آن توافق شــده 

بــود، پــا برجاســت و تنهــا بــا آغــاز رســمی مذاکــرات، در مــورد 

مــوارد اختالفــی جزئــی بحــث خواهــد شــد.

در  نشســتی  زودی،  بــه  اســت  قــرار  هــم،  ســویی  از 

طالبــان،  مناینــدگان  میــان  چیــن،  پایتخــت  بیجینــگ 

مناینــدگان  از  هیأتــی  و  سیاســی  چهره هــای  از  شــاری 

افغانســتان  حکومــت  شــود.  برگــزار  افغانســتان،  دولــت 

ابــراز امیــدواری کــرده اســت کــه نشســت بیجینــگ، آغازگــر 

شــود. بین االفغانــی  گفت وگوهــای 
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w w w . s u b h e k a b u l . c o m 8ما می نویسیم، شام قضاوت کنید

از  بخش هایی  سیالب ها؛  و  جنگ  خشک سالی، 

افغانستان را نابود و دست رسی به صدها هزار کودک در 

جوامع دوردست را دشوار کرده است. آقای دیک، رییس 

در  )یونیسف(  ملل  سازمان  کودکان  صندوق  بهداشت 

افغانستان می گوید: »نیمی از کشور هنوز در جنگ به 

رس می برد. ما از معدود آژانس هایی استیم که در میان 

ناامنی هنوز هم چالش  اما  مردم کار و سفر می کنیم؛ 

بزرگی است. منی دانیم چه خواهد شد.«

و  شده  بدتر  هم  حاال  همین  دست رسی،  کم بود 

از  کودکان  می شود.  مادران  و  کودکان  مرگ  به  منجر 

رنج می برند.  و سوءتغذیه ی حاد  بیاری های گوناگون 

آقای دیک که این روزها در کانرا به رس می برد گفت: 

»شنیدیم که کودکی رسخک داشت و به دلیل مشکالِت 

دست رسی به امکانات آن کودک به قدری در بیارستان 

ماند تا این که ُمرد. مشکل این است که متام این موارد 

را  دست رسی  بتوانیم  اگر  تنها  است،  جلوگیری  قابل 

پیش رفته تر کنیم و سیاست های بهری داشته باشیم.«

آژانس هایی است که در  از معدود  یونیسف کاکان 

را  فوری  کمک های  تنها  نه  تا  می کند  کار  مردم  میان 

کودکان  به  کمک  و  دست رسی  برای  بلکه  کرده؛  تهیه 

مذاکره  هم  دولتی  غیر  گروه های  و  دولت  با  نیازمند، 

می کند. ما از 1300 مرکز بهداشتی در متام 34 والیت 

نیازمند،  خانواده های  برای  و  کرده  حایت  افغانستان 

تهیه  را  نیاز  مورد  امکانات  و  بهداشتِی حیاتی  خدمات 

می کنیم.

آقای دیک می افزاید که یونیسف به مناطقی که دچار 

خشک سالی شده اند، با الری آب آشامیدنِی و بهداشتی 

می برد و فضاهای موقتی برای آموخن و آموزش دادن 

به آموزگاران را ایجاد کرده تا کودکان دوباره به مکتب 

بروند. او گفت: »ما با کار کردن در میان مردم، تفاوت 

زیادی در زندگی آن ها ایجاد کرده ایم. ما تنها آژانسی 

استیم که بیشرین دفر، ساختار و مکانیزم را در متام 

طالبان  کنرل  زیر  مناطق  در  حتا  افغانستان،  مناطق 

داریم. احساس غرور دارم. من این جا استم چون واقعا 

به مردم کمک می کنم.«

امنیت  افغانستان،  در  نفر  میلیون   13 به  نزدیک 

غذایی ندارند و تنها با یک وعده غذا در روز رس می کنند. 

خطِر  معرض  در  کودک   600.000 کشور،  رسارس  در 

قربانیان  »تنها  می افزاید:  او  استند.  حاد  سوءتغذیه ی 

قابل  ام،  دیده  که  بیاری ای  هر  اند.  کودکان  جنگ، 

پیش گیری است. به عنوان یک کارشناس بهداشت باید 

بگویم که وضع دشواری است چون فکر می کنم کسی 

دارد می میرد و از دست من کاری ساخته نیست. واقعا 

اندوه آور است.« به معنای واقعی کلمه  اندوه آور است، 

در  بیاید،  افغانستان  به  که  این  از  پیش  دیک  آقای 

که  زمانی  در  هم  آن  بود،  بنگالدیش  در   2017 سال 

به  و  گریخته  خشونت  و  شکنجه  از  روهینگیا  مهاجران 

منطقه ی بازار کاکس پناه برده بودند. او می گوید اولین 

بسیار  نیاز  که  می دید  را  کاملی  که جمعیت  بود  باری 

می گوید:  دیک  داشتند.  بهداشتی  امکانات  به  زیادی 

آمار  بود.  کرده  شیوع  آن ها  میان  در  رسخک  بار  »یک 

باالیی از سینه بغل و اسهال، در یک جمعیت و در یک 

زمان داشتیم. سپس بارندگی هایی پدید آمد که باعث 

پناهگاه ها،  شدن  خراب  و  مردم  دوباره ی  شدن  بی جا 

وجود  با  و دست شویی ها شد.« دیک می گوید  خانه ها 

آن چالش ها، یونیسف موفق شد به مشکالت موجود در 

رابطه به شار رو به افزایش مرگ ومیرها رسیدگی کند. 

افتخار می کند.  به آن  این شاه کاری است که دیک 

تا  داده شد  وظیفه  دیک  به  اواخر سال 2017،  در 

َوبا جلوگیری کند. تنها  به یمن رفته و از شیوع بیشر 

این  از  مرگ   600 و  َوبا  قضیه   70.000 ماه،  یک  در 

از یک  بیش  برای  یونیسف  داده شد.  گزارش  بیاری، 

میلیون نفر در رسارس یمن آب آشامیدنی تهیه می کرد 

اس،  آر  او  دارو،  شمول  به  حیاتی  پزشکِی  تجهیزات  و 

تزریق وریدی و داروهای ضد اسهال را تأمین کرده بود. 

دیک می گوید: »در این اواخر، شیوع وباِی این چنینی 

را در هیچ کشوری ندیده بودم. یونیسف در آن جا بود. 

من هم تا زمانی که دالیل به وجود آمدن َوبا را از بین 

است که  افغانستان جایی  ماندم. حاال  آنجا  در  نردم، 

کار  داریم.  آن  در  زیادی  احساس می کنم چالش های 

می شویم.« موفق  اما  است؛  سختی 

جنگ، در حال نابودی افغانستان است
 اما قاتل اصلی، انزوا است

مرتجم: مهدی غالمی

نویسنده: سیمون زیازیاریس – یونیسف آسرتالیا

نزدیک به 13 میلیون نفر در 

افغانستان، امنیت غذایی 

ندارند و تنها با یک وعده 

غذا در روز رس می کنند. در 

رسارس کشور، 600.000 

کودک در معرض خطِر 

سوءتغذیه ی حاد استند. او 

می افزاید: »تنها قربانیان 

جنگ، کودکان اند. هر 

بیامری ای که دیده ام، قابل 

پیش گیری است. به عنوان 

یک کارشناس بهداشت 

باید بگویم که وضع 

دشواری است چون فکر 

می کنم کسی دارد می میرد 

و از دست من کاری ساخته 

نیست. واقعا اندوه آور 

است، به معنای واقعی کلمه 

اندوه آور است.«


