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تیرتهای مهم

ــر  ــت و ه ــب اس ــج مکت ــف پن ــاگرد صن ــال دارد؛ ش دوازده س

دکان دار  یــک  طــرف  از  شــان  مکتــب  نزدیکــی  در  گاهــی  از 

ــتعار«،  ــام مس ــوش »ن ــرد. مه ــرار می گی ــی ق ــای لفظ ــورد آزاره م

ــودش  ــرای خ ــی ب ــت روان ــی اذی ــای دکان دار را نوع ــه حرف ه ک

میــان می گــذارد؛  بــا خانــواده اش در  را  می پنــدارد، موضــوع 

خانــواده ی مهــوش بــرای چنــد روزی او را در رفــن و آمــدن از 

مکتــب همراهــی می کننــد؛ امــا وقتــی می بیننــد خــری نیســت، 

دیگــر او را همراهــی منی کننــد.

یکــی از روزهــا کــه مهــوش از مکتــب رخصــت می شــود، وقتــی 

از نزدیکــی هــان دکان می گــذرد...
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رحمت اللــه نبیــل، رییــس تیــم انتخاباتــی 

جهانــی  جامعــه ی  از  عدالــت،  و  امنیــت 

انتخاباتــی،  تقلب هــای  بــه  کــه  می خواهــد 

ندهــد. مرشوعیــت 

آقــای نبیــل، روز دوشــنبه )20 عقــرب( در 

ــات  یــک نشســت خــری گفــت کــه در انتخاب

گســرده ای  تقلب هــای  ریاســت جمهوری، 

صــورت گرفتــه و اگــر جامعــه ی جهانــی بــه آن 

مرشوعیــت بدهــد، در حــق مــردم افغانســتان 

ــا کــرده اســت. جف

او افــزود کــه در انتخابــات ریاســت جمهوری، 

ــه ی ســازمان یافته، حــدود یــک میلیــون  به گون

رأی تقلبــی اســتفاده شــده و بایــد عامــان آن، 

در هــر ســطحی کــه باشــند، بــه دادســتانی کل 

معرفــی، و ممنوع الخــروج شــوند.

آقــای نبیــل، تأکیــد کــرد، پیــش از آن کــه 

کشــورهای دیگــر در مــورد رسنوشــت انتخابــات 

بایــد  برســند،  نتیجــه ای  بــه  افغانســتان 

ــب  ــل تقل ــه کار شــده و در مقاب مــردم دســت ب

ایســتادگی کننــد.

جــرال فیــض حمیــد، رییــس ســازمان اســتخباراتی و 

ســهیل محمــود، معــاون وزرات خارجــه ی پاکســتان، وارد 

کابــل شــده و بــا حمداللــه محــب، مشــاور امنیــت ملــی 

افغانســتان، دیــدار کــرده انــد.

روز  ملــی،  امنیــت  شــورای  ســخنگوی  حقمــل،  کبیــر 

ــه  ــت ک ــود نوش ــر خ ــه ی تویی ــرب( در برگ ــنبه )20 عق دوش

ــام آباد  ــل – اس ــان کاب ــط می ــود رواب ــورد بهب ــرف، در م دو ط

گفت وگــو کــرده انــد.

ــان  ــرف همچن ــدار، دو ط ــن دی ــه در ای ــت ک ــزوده اس او اف

در مــورد ایجــاد کمیتــه ای بــرای حــل مشــکات پیــش آمــده 

پیشــاور،  در  مارکیــت  افغــان  موضــوع  و  دو کشــور  میــان 

گفت وگــو داشــته انــد.

ایــن دو مقــام بلندرتبــه ی پاکســتانی در حالــی وارد کابــل 

شــده انــد کــه چنــدی پیــش، ســفارت پاکســتان، بخــش 

کنســولی اش در کابــل را، بــرای مــدت نامعلومــی مســدود 

کــرد. ســفارت پاکســتان، دلیــل ایــن کار را تهدیــدات امنیتــی 

ــت.  ــده اس خوان

پــس از ایــن موضــوع، وزارت خارجــه  اعــام کــرده بــود 

ســازمان  ســوی  از  اســام آباد،  در  افغانســتان  ســفیر  کــه 

اســتخباراتی پاکســتان »آی اس آی« احضــار شــده و نظامیــان 

ــن وزارت،  ــد. ای ــرده ان ــت ک ــار نادرس ــا او رفت ــازمان ب ــن س ای

احضــار عاطــف مشــعل توســط آی اس آی را، خــاف موازیــن و 

ــود. ــته ب ــک دانس ــرف دیپلاتی ع

در  اســام آباد،  در  افغانســتان  ســفارت  آن،  از  پیــش 

واکنــش بــه پاییــن کشــیده شــدن پرچــم افغانســتان از افغــان 

ــتان  ــوای پاکس ــت خیرپختونخ ــس ایال ــط پولی ــت توس مارکی

ــن شــهر مســدود  ــهر پیشــاور، کنســول گری اش را در ای در ش

ــود. کــرده ب

ــه  ــن ب ــک رسزمی ــان ی ــه مردم ــن ک ــرای ای ب

ایــن مرحلــه ای از درک و شــعور انســانی برســند 

تــا بتواننــد انســان را بــه عنــوان انســان پذیرفته 

و  بگذارنــد  ارزش  انســانی  ارزش هــای  بــه  و 

را آن گونــه کــه هســتند بپذیرنــد؛  دیگــران 

اقتصــاد،  بخــش  در  پیش زمینه هایــی  بــه 

ارتباطــات، سیاســت و مهم تــر از همــه فرهنــگ 

ــت. ــاز اس نی

در افغانســتان اما، باشــندگان آن از دیرســال 

بــه ایــن ســو در وضعیتــی بــه رس می برنــد و یــا 

نگه داشــته شــده انــد کــه تفــاوت آن چنانــی در 

باورهــای  شــان بــه وجــود نیامــده و منی تواننــد 

در  کــه  انســانی  اولیــه ی  ارزش هــای  از 

اجتامع هــای بــدوی دارنــد، گــذار کــرده و بــدل 

بــه انســانی امــرزوزی شــوند؛ امروی بیندیشــند 

ــد. ــل کنن ــروزی عم و ام

ــان دیگــر  ــه زب ــا ب بحــث تســاهل و مــدارا و ی

جــا  آن  از  افغانســتان  در  هم دیگرپذیــری 

اهمیــت پیــدا می کنــد کــه مردمــان ایــن کشــور 

از دهه هــای دور تــا امــروز کــه امــروز...

رحمت الله نبیل:
 جامعه ی جهانی به تقلب های 

انتخاباتی مرشوعیت ندهد

دیدار حمدالله محب با مقام های پاکستانی
 در مورد بهبود روابط کابل – اسالم آباد

تساهل و مدارا
 گفتامنی ناکام در  افغانستان
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ــودش  ــه خ ــر داوودی ک ــم، ضمی ــه زودی فهمیدی ب

بازی کــن بــود، همــه  کاره ی تیــم و مدیــر برنامــه ی 

رسمربــی اســت. آنــان یــک کانــال فســاد ایجــاد کــرده 

بودنــد. از طــرف باشــگاه های بازی کنــان تیــم ملــی، فرم 

ــول خواســته  ــد کــه فــان باشــگاه این قــدر پ می آوردن

ــه فدراســیون گفتــم، ایــن در  و فــان آن قــدر دیگــر. ب

اروپــا معمــول نیســت کــه باشــگاه از فدراســیون پــول 

بگیــرد. شــامره های حســاب بانکــی فرم هــا را کــه چــک 

کردنــد، معلــوم شــد کــه شــامره ها بــه نــام افــراد اســت، 

نــه باشــگاه.

کتاب هــا و اســناد قبــا در داخــل بوری هــا و 

ــد.  ــردان بودن ــای ارگ رسگ ــا در راه روه صندوق ه

ــا  ــن صندوق ه ــزی، ای ــای عزی ــاس گفته ه ــه اس ب

وبوری هــا منبــع تحقیقاتــی خوبــی بــرای پژوهــش 

ایــن کتاب هــا  می باشــد کــه محتــوای بیشــر 

ــزی  ــی و برنامه ری ــی، نظام ــای تاریخ ــر غن بیان گ

ــت. ــته اس ــای گذش حکومت ه

آقــای حســنی همچنــان گفتــه اســت کــه موالنــا 

از  را  بی طــرف  کمیشــر  یــک  جایــگاه  عبداللــه، 

عضــو  معــرف،  هــارون  امــا  اســت؛  داده  دســت 

کــه  اســت  نوشــته  همگرایــی  و  ثبــات  دســته ی 

ــنر  ــس دیجیتل س ــا ریی ــه ب ــا عبدالل ــودر موالن برخ

ــن  ــا در ای ــرا یونام ــردد و چ ــل می گ ــاه قب ــک م ــه ی ب

مــدت خاموشــی اختیــار کــرده اســت. 

انوش دستگیر:
 علی عسکر لعلی موجب شد 

که تیم ملی از هم بپاشد

آرشیف ارگ
 برادر ناتنی آرشیف ملی 

تهدید به مرگ رییس مرکز دیجیتل 
از سوی کمیشنر کمیسیون انتخابات
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تست های بکارت فجیع ترین خشونت 
علیه َمهوش

زندگی به رنگ زن
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بن بست انتخاباتی در یک قدمی بحران انتخاباتی
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در کنــار بن بســت انتخاباتــی کــه بــه کابــوس ایــن روزهای 

افغانســتان تبدیــل شــده اســت، کابــوس گفت وگوهــای صلح 

نیــز از یــک ســال بــه ایــن ســو، وارد مراحــل جدی تــری شــده 

اســت. دو نگرانــی ای کــه ایــن روزها شــهروندان افغانســتان را 

درگیــر کــرده انــد؛ عــده ای بــرای ختــم بن بســت انتخاباتــی، 

بــه روزنــه ای بــه نــام گفت وگوهــای صلــح می نگرنــد و برخــی 

هــم، بن بســت صلــح را در آیینــه ی حکومتــی می بیننــد کــه 

انتخابــات بــرای مــردم معرفــی خواهــد کــرد؛ حکومتــی کــه 

ظاهــرا چالش هــای موجــود انتخاباتــی ایــن روزهــا، مــی رود 

تــا آیینــه ی آن را بشــکند.

ســتاد  رییــس  میلــی،  مــارک  اخیــر  گفته هــای  امــا 

ارتــش ایــاالت متحــده ی امریــکا، روزنــه ی جدیــدی را در 

ــدن  ــا داغ ش ــد. ب ــد می ده ــود نوی ــت های موج ــار بن بس کن

گفت وگوهــای صلــح و توافق نامــه ای کــه قــرار بــود بــه امضــا 

برســد، نگرانــی از خــروج نیروهــای خارجــی کــه یکــی از 

ــه  ــت، ب ــح اس ــرش صل ــرای پذی ــان، ب ــای طالب پیش رشط ه

وجــود آمــده بــود؛ نگرانــی از آن جهــت کــه در صــورت خــروج 

نیروهــای بین املللــی از افغانســتان، طالبــان خــود را برنده ی 

ــه ای  ــان در توافق نام ــدات ش ــاف تعه ــته و خ ــگ پنداش جن

ــوم  ــتان هج ــهرهای افغانس ــه ش ــد، ب ــد ش ــا خواه ــه امض ک

می آورنــد و دولــت افغانســتان را مجبــور بــه شکســت یــا 

پــی  در  نگرانی هــا  ایــن  می کننــد؛  بیشــر  امتیازدهــی 

اظهــارات رییس جمهــور ترامــپ، مبنــی بــر خــروج ایــن 

ــود. ــه ب ــری یافت ــش بیش ــتان، افزای ــا از افغانس نیروه

بــه تازگــی رییــس ســتاد ارتــش امریــکا، در گفت وگویــی 

بــا شــبکه ی خــری »ای بــی ســی«، گفته اســت کــه نیروهای 

امریکایــی تــا چنــد ســال دیگــر در افغانســتان خواهنــد ماند. 

ــض  ــد و نقی ــارات ض ــه ی اظه ــارات را در ادام ــن اظه ــر ای اگ

ــتان  ــح افغانس ــگ و صل ــورد جن ــپ، در م ــور ترام رییس جمه

و تصامیــم آنــی آن در سیاســت خارجــی امریــکا طــی یکــی 

دو ســال اخیــر نپنداریــم، گفته هــای مــارک میلــی، بیان گــر 

ایــن اســت کــه امریــکا شکســت در جنــگ افغانســتان را 

را  اســت طوالنی تریــن جنگــش  قــرار  و  اســت  نپذیرفتــه 

طوالنی تــر کنــد.

ــد؛  ــتان می مانن ــی در افغانس ــای خارج ــر نیروه ــاال اگ ح

پــس موقــف امریــکا در مــورد گفت وگوهــای صلحــی کــه 

گفتــه شــد دوبــاره از رس گرفتــه می شــود و انتخاباتــی کــه بــه 

ــود؟ ــد ب ــه خواه ــت، چ ــیده اس ــت رس بن بس

ــور  ــورت حض ــه در ص ــت ک ــت، این س ــلم اس ــه مس آن چ

تشــکیل  کــه  حکومتــی  آینــده،  ســال های  در  امریــکا 

اســت؛  برخــوردار  برایــش  زیــادی  اهمیــت  از  می شــود، 

اهمیتــی کــه در دیدارهــای پی هــم مقامــات ایــن کشــور بــا 

ــا  ــات معن ــاز انتخاب ــزد پیش ت ــه، دو نام ــی و عبدالل ارشف غن

می شــود.

انتخابــات  برگــزاری  از  پــس  گزارش هــا،  طبــق 

ریاســت جمهوری، تاکنــون مقامــات امریکایــی، هفــت بــار بــا 

غنــی و دوازده بــار بــا عبداللــه دیــدار داشــته انــد؛ آیــا تعــدد 

ــه ی  ــدم عاق ــا ع ــه  ی ــر عاق ــد بیان گ ــا می توان ــن دیداره ای

ــن  ــا در ای ــد، ی ــزدان باش ــن نام ــی از ای ــه یک ــا ب امریکایی ه

ــت؟ ــده اس ــاره ش ــری اش ــای دیگ ــه چیزه ــا ب دیداره

در دیــداری کــه رییس جمهــور غنــی بــه تاریــخ 21 اکتــر 

ــا هیــأت کانگــرس امریــکا داشــته، گفتــه شــده اســت کــه  ب

آقــای غنــی در کنــار صحبــت از تعهــدات افغانســتان و 

ــح، اشــاره ای  ــکا در آینــده و موضــوع گفت وگوهــای صل امری

بــه انتخابــات افغانســتان داشــته اســت کــه نانســی پلوســی، 

رییــس هیــأت کانگــرس امریــکا، در مــورد انتخابــات ســکوت 

اختیــار کــرده اســت.

ــات  ــث انتخاب ــه بح ــه ای ب ــی عاق ــات امریکای ــر مقام اگ

ندارنــد؛ گزینــه ای کــه امریــکا بــرای آینــده ی افغانســتان در 

نظــر دارد چیســت؟ آیــا ایــن بیان گــر ایــن اســت کــه امریــکا 

بــه حکومــت برآمــده از انتخابــات امیــدی نــدارد و طبــق 

ــات  ــه ی انتخاب ــه نتیج ــت ک ــده اس ــن ش ــش مطم یافته های

ــه بحــران مــی رود؟ افغانســتان ب

آیــا نســخه ی دیگــری بــرای آینــده ی افغانســتان پیچیــده 

شــده اســت کــه ربطــی بــه موفقیــت یــا عــدم موفقیــت 

ــه  ــه دارد ک ــی توج ــه حکومت ــدارد و ب ــات ن ــه ی انتخاب پروس

نتیجــه ی گفت وگوهــای صلــح خواهــد بــود کــه پــس از 

ــی  ــر سیاس ــای دیگ ــا تیم ه ــی ب ــی، در تبان ــران انتخابات بح

ورق خواهــد خــورد؟

پیش رشط هــای  از  یکــی  طالبــان  کــه  صورتــی  در 

ــی از  ــای خارج ــروج نیروه ــح، خ ــرش صل ــرای پذی ــان را ب ش

افغانســتان عنــوان کــرده و بــر آن بــه عنــوان خــط رسخ شــان 

ــکا  ــد، اظهــارات اخیــر رییــس ســتاد ارتــش امری تأکیــد دارن

مبنــی بــر مانــدن نیروهــای امریکایــی تــا چنــد ســال دیگــر 

ــدن  ــا مان ــد؟ آی ــان می کن ــزی را بی ــه چی ــتان، چ در افغانس

نیروهــای امریکایــی بــه معنــای رد درخواســت طالبــان –

خــروج نیروهــای خارجــی- اســت و امریــکا بــر آن اســت کــه 

ــگ  ــار جن ــا فش ــه و ب ــده گرفت ــان را نادی ــته های طالب خواس

ــد؟ ــح کن ــرش صل ــه پذی ــا را وادار ب آن ه

سیاســی  وضعیــت  کــه  پیچیدگــی ای  بــه  توجــه  بــا 

ــن  ــی از ای ــل واضح ــت، تحلی ــه اس ــرا گرفت ــتان را ف افغانس

از  آن چــه می تــوان  امــا  اســت دشــوار؛  ســواالت، کاری 

ــت  ــن اس ــرد، ای ــت ک ــی برداش ــارک میل ــر م ــارات اخی اظه

کــه در صــورت بحــران انتخاباتــی، امریــکا مثــل 2014 وارد 

میــدان خواهــد شــد کــه معلــوم نیســت، نتیجــه ی آن تــداوم 

حکومــت وحــدت ملــی – حکومتــی کــه موفــق بــود- خواهــد 

شــد یــا نســخه ی دیگــری در حــال پیچیــدن بــرای ختــم ایــن 

بن بســت اســت.

اصــول و قاعــده ی اساســی هــر انتخابــات، نتیجــه ی 

آن اســت و لزومــا، هــر نتیجــه ی انتخابــات، برنــده ای را 

ــی  ــه کرس ــروز را ب ــرد پی ــردم، ف ــه رأی م ــد ک ــرون می ده بی

ریاســت جمهوری می نشــاند. سیاســیون، صاحبــان قــدرت، 

بــه ویــژه بازی گــران در انتخابــات، ســعی می کننــد کــه 

بــا عــدم درک رشایــط سیاســی، نتایــج را پیش بینــی و 

ــد و در  ــود درآورن ــرل خ ــردم را در کن ــکان، م ــورت ام در ص

ــد. ــو کنن ــود، هم س ــع خ ــت مناف جه

عبداللــه عبداللــه، روز یک شــنبه در میــان هــواداران 

ــد تفتیــش و  ــد رون ــات، بای خــود گفــت: »کمیســیون انتخاب

بازشــاری رأی محــات را توقــف دهــد و اجــازه داده شــود 

ــا حضــور ناظــران ملــی و بین املللــی، از  کــه ایــن مســأله ب

ــود.« ــل ش ــو ح ــق گفت وگ طری

ســه روز از رونــد آغــاز تفتیــش و بازشــاری آرا در ســطح 

والیــات می گــذرد و قــرار اســت کــه پــس از ختــم بازشــاری، 

نتیجــه ی ابتدایــی انتخابــات از ســوی کمیســیون اعــام 

کــه  آرایــی  کــرده،  اعــام  کمیســیون  چنــد  هــر  شــود. 

می شــارند، بایومریــک شــده اســت و ایــن امــر در قانــون 

انتخاباتــی  کمیســیون های  طرزالعمل هــای  و  انتخابــات 

ــیوه ای  ــیون، ش ــری کمیس ــای ره ــا اعض ــت دارد؛ ام رصاح

را در پیــش گرفتــه انــد کــه خــاف طرزالعمــل و قانــون 

ــت. ــات اس انتخاب

اعــراض آقــای عبداللــه نیــز بــر رس همیــن موضــوع 

اســت کــه اگــر کمیســیون مســتقل انتخابــات بخواهــد 

ــاری آرای  ــد بازش ــی رون ــر قانون ــل غی ــاس طرزالعم ــر اس ب

بایومریــک نشــده را ادامــه بدهــد، نتیجــه ی اعام شــده 

ــت. ــول نیس ــل قب ــی قاب ــات و همگرای ــم ثب ــرای تی ب

در دومیــن روز تفتیــش و بازشــاری آرا، شــار زیــادی از 

ناظــران و هــواداران دســته ی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی 

در شــاری از والیت هــای افغانســتان بــه ویــژه، پــروان و 

ــات  ــم ثب ــؤوالن تی ــدند. مس ــاری آرا ش ــع بازش ــار، مان تخ

ــاری،  ــد بازش ــت از رون ــه مانع ــد ک ــی می گوین و همگرای

برنامــه ی آن هــا نیســت و ایــن  کــه مشــکل در برخــی والیــات 

ایجــاد شــد، یــک حرکــت پیش بینــی نشــده از ســوی مــردم 

بــوده اســت. 

از جانــب دیگــر، یونامــا در یــک نامــه ی رســمی بــه 

کمیســیون انتخابــات، از رفتــار خشــونت آمیز و نامناســب 

یونامــا  اســت.  کــرده  شــکایت  عبداللــه،  موالنامحمــد 

کمیشــران  »جلســه ی  اســت:  نوشــته  خــود  نامــه ی  در 

کمیســیون مســتقل انتخابــات کــه پنجــم نوامــر برگــزار 

شــد؛ در آن جلســه بــر عــاوه ی کمیشــران کمیســیون 

بین املللــی  کمیشــر  دو  یونامــا،  تخنیکــی  مشــاوران  و 

کمیشــران  جلســه،  جریــان  در  داشــتند.  حضــور  نیــز 

بین املللــی و مشــاوران تخنیکــی یونامــا شــاهد بودنــد کــه 

موالنــا عبداللــه بــه صــورت مســتقیم آقــای بشــیرعلی، مديــر 

دیتابیــس کمیســیون را تهدیــد بــه مــرگ کــرده و همچنــان 

ــت.« ــرده اس ــن ک ــز توهی ــب او نی ــت و مذه ــه قومی ب

تحریــم و مخالفــت داکــر عبداللــه بــا جریــان تفتیــش و 

بازشــاری آرا، شــکایت یونامــا از رفتارخشــونت آمیز کمیشــر 

اتهامــات گلب الدیــن حکمت یــار  انتخابــات،  کمیســیون 

ــات و  ــته ی ثب ــران دس ــت ناظ ــاز و مانع ــه دولت س ــر علی ب

همگرایــی از بازشــاری و تفتیــش آرا، نشــان می دهــد کــه 

بحرانــی در راه اســت و ممکــن اســت، افغانســتان را بــار 

ــاند. ــی بکش ــت سیاس ــمت بن بس ــه س ــر ب دیگ

آقــای عبداللــه تنهــا نیســت؛ شــار دیگــری از نامــزدان 

و  حکمت یــار  گلب الدیــن  جملــه  از  ریاســت جمهوری 

ــرده و  ــم ک ــاری را تحری ــد بازش ــز رون ــل نی ــه نبی رحمت الل

ناظــران شــان، از ایــن رونــد نظــارت منی کننــد. هــر کــدام 

ــه  ــارض ب ــات و ح ــروزی در انتخاب ــی پی ــزدان مدع ــن نام ای

ــتند. ــازی نیس ــده ی ب ــت قاع رعای

ــزد  ــامی و نام ــزب اس ــر ح ــار، ره ــن حکمت ی گلب الدی

ریاســت جمهوری کــه تــا امــروز چندیــن بــار ادعــای پیــروزی 

کــرده، تأکیــد مــی ورزد کــه از مجمــوع آرا در انتخابــات 

حــدود 44 درصــد آن هــا بایومریــک نشــده و تقلبــی اســت.

آقــای حکمت یــار انگشــت اتهــام را بــه ســوی ارشف غنــی 

ــده ی  ــه عه ــب ب ــؤولیت تقل ــد: »مس ــه و می گوی ــانه رفت نش

ــم  ــن تی ــد آرای ای ــدود 80 درص ــه ح ــت ک ــم اس ــم حاک تی

)دولت ســاز( تقلبــی و بایومریــک نشــده می باشــد.«

ــن  ــب، چندمی ــده ی تقل ــه پدی ــت ک ــکی نیس ــن ش در ای

 بــار اســت کــه انتخابــات ریاســت جمهوری افغانســتان را 

بــه چالــش می کشــاند و آن قــدر خطرنــاک اســت کــه حتــا 

ــا خطــر روبــه رو ســاخته و ممکــن  بقــای نظــام سیاســی را ب

ــا مــرز ســقوط ســوق  دهــد. اســت حکومــت را ت

در انتخابــات ریاســت جمهوری 2014 میــادی  »تقلــب« 

ــد.  ــی ش ــدت مل ــت وح ــکیل حکوم ــه تش ــر ب ــه منج ــود ک ب

بــرای جلوگیــری از  تکــرار ســناریوی انتخابــات  93 در 

اوایــل »حکومــت وحــدت ملــی« تاش هایــی صــورت گرفــت 

کــه یکــی از تاش هــا »تعدیــل قانــون انتخابــات« بــود؛ 

ــک« وارد  ــتگاه های بایومری ــد »دس ــبب ش ــه س ــی ک تعدیل

ــیون  ــب داری کمیس ــال، جان ــن ح ــود. در عی ــات ش انتخاب

در انتخابات هــای پیشــین، موجــب شــد تــا بــرای نخســتین 

 بــار، اعضــای رهــری کمیســیون های انتخابــات بــه صــورت 

»انتخابــی« از ســوی نامــزدان تعییــن شــوند؛ بــا وجــود ایــن 

ــات مــورد  ــاز هــم کارکــرد کمیســیون انتخاب ــا ب تاش هــا ام

قبــول نامــزدان نیســت.

بــا  در رشایــط کنونــی، عبداللــه عبداللــه منی توانــد 

در  ســنگینی  کــه  مســؤولیت های  از  موضع گیری هایــش 

طــول پنــج ســال گذشــته بــر دوشــش قــرار داشــت، شــانه 

ــاس  ــر اس ــا ب ــت ت ــت داش ــال فرص ــج س ــد. او پن ــی کن خال

توافق نامــه ی سیاســی، رشایــط را طــوری حاکــم ســازد 

ــود؛  ــرار نش ــر تک ــار دیگ ــته ب ــی گذش ــران انتخابات ــه بح ک

امــا ایــن روزهــا مــردم شــاهد ایــن اســتند کــه هــر دو نامــزد 

انتخاباتــی بــا بــه وجــود آمــدن چالــش انتخاباتــی پیــش  رو 

ثابــت کــرده انــد کــه هیــچ کــدام شــان کارنامــه ی موفقــی از 

خــود در دوره ی پنج ســاله ی حکومــت وحــدت ملــی از خــود 

ــد.  ــه جــا نگذاشــته ان ب

بــا ایــن وجــود، اگــر وضعیــت انتخاباتــی از کنــرل قانــون 

و مجریــان ایــن رونــد خــارج و بن بســت انتخاباتــی فعلــی بــه 

یــک بحــران متــام عیــار تبدیــل شــود، هیــچ کســی برنــده ی 

انتخابــات نخواهــد بــود. نامــزدان انتخاباتــی، مســؤوالن 

حکومــت و نهادهــای ناظــر انتخاباتــی در همــکاری بــا 

جامعــه ی بین املللــی نبایــد بگذارنــد کــه بحــران انتخاباتــی 

ــر  متامــی ابعــاد حکومــت داری در افغانســتان را تحــت تأثی

خــود قــرار بدهــد. 

در ایــن صــورت از هــم اکنــون مــردم افغانســتان در حــال 

ــتند  ــت« اس ــت موق ــر »حکوم ــی ب ــی مبن ــنیدن زمزمه های ش

کــه ایــن خــود می توانــد از بحرانــی کــه هــم اکنــون دو 

تیــم »ثبــات و همگرایــی« و »دولــت ســاز« خلــق کــرده انــد، 

خطرناک تــر و چالش برانگیزتــر باشــد. 

بــه تازگــی یونامــا یــا دفــر منایندگــی ســازمان ملــل 

ــا  ــمی از موالن ــه ی رس ــک نام ــی ی ــتان، ط ــد در افغانس متح

محمدعبداللــه، کمیشــر کمیســیون انتخابــات بابــت آن چــه 

ــش  ــس بخ ــا ریی ــت او ب ــورد نادرس ــرگ و برخ ــه م ــد ب تهدی

ایــن  بــه  خوانــده،  انتخابــات  کمیســیون  دیجیتل ســنر 

کمیســیون شــکایت کــرده اســت. در ایــن نامــه آمــده اســت 

ــرگ  ــه م ــد ب ــی را تهدی ــیر عل ــه، بش ــا محمدعبدالل ــه موالن ک

ــت.  ــرده اس ــت ک ــز اهان ــب او نی ــوم و مذه ــه ق ــرده و ب ک

یونامــا ایــن کار کمیشــر کمیســیون انتخابــات را خــاف 

ــاده ی 17  ــه م ــق ب ــه مطاب ــت ک ــه اس ــده و گفت ــون خوان قان

قانــون انتخابــات، هیــچ کــس حــق تهدیــد، توهیــن و تحقیــر 

منایندگــی  دفــر  نــدارد.  جلســه ای  در  را  دیگــر  فــردی 

ــه  ــت ک ــت نیس ــار نخس ــن ب ــه، ای ــد گفت ــل متح ــازمان مل س

ــرار  ــر ق ــن و تحقی ــورد توهی ــیون م ــردی را در کمیس ــا ف موالن

داده؛ امــا ایــن نخســتین بــار اســت کــه چنیــن کار در حضــور 

مشــاهدان و مناینــدگان ســازمان ملــل متحــد رخ می دهــد. 

ایــن نهــاد ضمــن نگرانــی از برخــورد نادرســت موالنــا 

انتخابــات خواســته کــه مراقــب  از کمیســیون  عبداللــه، 

ایــن  رفتــار کارمنــدان خــود باشــد. گفتنــی اســت کــه 

رویــداد بــه تاریــخ 5 نوامــر حــدود یــک هفتــه  قبــل رخ 

داده؛ امــا نامــه ی یونامــا روز گذشــته دوشــنبه )20عقــرب( 

همگانــی شــده اســت. 

ادعــای  عبداللــه،  محمــد  موالنــا  حــال،  همیــن  در 

یونامــا در ایــن مــورد را رد می کنــد و می گویــد کــه اگــر 

ایــن نهــاد در مــورد اتهامــات خــود وضاحــت ندهــد، علیــه 

ــک  ــه کــه در ی ــای عبدالل ــاز خواهــد کــرد. آق ــان دعــوا ب آن

نشســت خــری صحبــت می  کــرد، گفــت، مــواردی کــه در 

ــت و  ــت اس ــده تهم ــه ش ــا گفت ــوی یونام ــا او از س ــه ب رابط

ــه  ــت ک ــان گف ــود. او، همچن ــری ش ــد پیگی ــوارد بای ــن م ای

اگــر ایــن مــوارد پیگیــری نشــود، او خــود بــرای پیگیــری آن 

ــرد. ــد ک ــدام خواه اق

ــا او  ــه همچنــان ادعایــی را کــه گوی ــا محمــد عبدالل موالن

بــه قــوم و مذهــب کســی توهیــن کــرده اســت را نیــز رد کــرد و 

از یونامــا خواســت  ، ادعــای آن عــده از شــبکه هایی را نپذیــرد 

ــاه  ــد. »در طــول هفــت م ــم کار می کنن ــک تی ــه نفــع ی کــه ب

ــه ای کــه صــورت می گرفــت؛ این هــا  ــه مداخل گذشــته هرگون

خامــوش بودنــد. همــو چینل هایــی کــه در داخــل یونامــا 

ایجــاده شــده، ایــن اتهــام از ســوی همیــن چینل هــا اســت.«

ایــن نخســتین بــار نیســت کــه ایــن کمیشــر کمیســیون 

ــأله ی  ــردن مس ــی ک ــه سیاس ــه ک ــل آن چ ــه دلی ــات ب انتخاب

انتخابــات گفتــه می شــود، مــورد انتقــاد قــرار می گیــرد. ایــن 

ــرده  ــای ک ــز پیش داوری ه ــر نی ــورد دیگ ــد م ــر در چن کمیش

ــود، کــه بعــدا از ســوی ســایر اعضــای کمیســیون رد شــده  ب

بــود. 

کمیســیون  کمیشــر  ایــن  قبــل،  هفتــه  دو  حــدود 

کــه  بــود  نوشــته  فیس بــوک خــود  برگــه ی  در  انتخابــات 

بــر اســاس تعدیــل قانــون انتخابــات، حــدود 900 هــزار 

رأی بی اعتبــار شــناخته خواهــد شــد. او همچنــان گفتــه 

ــیون  ــی کمیس ــر والیت ــات، دفات ــد انتخاب ــه دو روز بع ــود ک ب

مســتقل انتخابــات از اشــراک 2۶95890 رأی دهنــده در 

انتخابــات ریاســت جمهوری گــزارش داده بودنــد و آخریــن 

آمــار طــی مراحــل شــده ی بایومریکــی، نشــان می دهــد 

ــت  ــات رشک ــر در انتخاب ــا 1929333 نف ــه   1791703 ت ک

کــرده بودنــد کــه 137۶30 رأی رقــم دومــی آن قابــل بحــث 

و تدقیــق اســت.

امــا یــک منبــع دیگــر در درون کمیســیون، بــه روزنامــه ی 

صبــح کابــل در آن زمــان گفتــه بــود کــه آقــای موالنــا محمــد 

ــد  ــر می کن ــع آوری و ن ــات را جم ــی از اطاع ــه برخ عبدالل

ــات نیســت. کــه از آدرس کمیســیون مســتقل انتخاب

 ابتــدای همیــن هفتــه،  تیــم انتخاباتــی ثبــات و همگرایی، 

اعــام کــرد کــه 300 هــزار رأی تقلبــی اســت و تحــت هیــچ 

ایــن  از  پــس  ســاعتی  نیســت.  پذیــرش  قابــل  رشایطــی 

ــا عبداللــه نیــز  اظهــارات تیــم عبداللــه عبداللــه، آقــای موالن

در برگــه ی فیس بــوک بــه گونــه ای ایــن مســأله را تأییــد کــرد. 

از  نیــز  انتخابــات  ناظــر  نهادهــای  حــال،  همیــن  در 

نگرانــی  ابــراز  انتخابــات  کمیســیون  درونــی  مشــکات 

کمیســیون  ایــن  فیصله هــای  کــه  می گوینــد  و  می کننــد 

ــا،  ــمیرا رس ــت. س ــت اس ــدن در حرک ــی ش ــمت سیاس ــه س ب

ــتان(  ــه ی افغانس ــات آزاد و عادالن ــاد انتخاب ــا )بنی ــو فیف عض

بــه روزنامــه ی صبــح کابــل گفــت: »مــا در وضعیتــی کــه قبــا 

پیش بینــی کــرده بودیــم و منی خواســتیم قــرار بگیریــم، قــرار 

ــادر  ــیون ص ــوی کمیس ــه از س ــه ای ک ــر فیصل ــم. ه ــه  ای گرفت

می شــود، اگــر بــه نفــع نامــزدان بــود، قبــول می کننــد و 

در غیــر ایــن صــورت آن را نقــض قانــون می داننــد. بایــد 

کمیســیون انتخابــات ایــن وضعیــت را مدیریــت کنــد. بیشــر 

فیصله هایــی کــه از ســوی کمیســیون صــورت می گیــرد، 

جنبــه ی سیاســی می گیــرد.«

در  مشــکاتی  چنیــن  وجــود  بــا  کــه  می گویــد  فیفــا 

نتایــج  اعــام  تاریــخ  عقــرب   23 انتخابــات،  کمیســیون 

ــات  ــم انتخاب ــاره ی تقوی ــض دوب ــود و نق ــد ب ــی نخواه ابتدای

بــه حســاب می آیــد.  انتخاباتــی  و جــرم  قانــون  خــاف 

بــا  انتخابــات  کمیســیون  بــه  یونامــا  نامــه ی  ارســال 

واکنش هایــی نیــز مواجــه شــده اســت. ســامل حســینی، 

در  دولت ســاز،  انتخاباتــی  تکــت  اعضــای  از  تــن  یــک 

ــار  ــک روی و رفت ــت: »ت ــته اس ــود نوش ــوک خ ــه ی فیس ب برگ

کمیســیون  کمیشــر  عبداللــه،  موالنــا  جانب دارانــه ی 

ــدا  ــگان هوی ــر هم ــه ب ــه ک ــات را، هان گون ــتقل انتخاب مس

ــا  ــر پ ــا زی ــه ب ــه عبدالل ــم ک ــم. گفتی ــان کردی ــا بی ــود، باره ب

گذاشــن رســالت ملــی و ســوگند مبنــی بــر بی طرفــی، 

بــرای یــک تیــم خــاص آجنــدا و بهانــه خلــق می کنــد و 

ــت  ــام و در نهای ــی را بدن ــه ی مل ــک پروس ــت ی ــدد اس در ص

نــاکام بســازد.« 

آقــای حســنی همچنــان گفتــه اســت کــه موالنــا عبداللــه، 

جایــگاه یــک کمیشــر بی طــرف را از دســت داده اســت؛ امــا 

ــته  ــی نوش ــات و همگرای ــته ی ثب ــو دس ــرف، عض ــارون مع ه

اســت کــه برخــودر موالنــا عبداللــه بــا رییــس دیجیتل ســنر 

ــدت  ــن م ــا در ای ــرا یونام ــردد و چ ــل می گ ــاه قب ــک م ــه ی ب

خاموشــی اختیــار کــرده اســت. 

بــا چنیــن  یونامــا  اســت،  کــه گفتــه  ایــن  او ضمنــی 

اظهاراتــی بی طرفــی را در پروســه ی انتخابــات از دســت داده 

اســت و چنیل ســازی ای کــه در درون ایــن نهــاد ایجــاد شــده 

ــت.  ــوده اس ــاز ب کارس

کــه  اظهــارات در حالــی مطــرح می شــود  ایــن همــه 

قــرار اســت تــا دو روز دیگــر نتیجــه ی ابتدایــی انتخابــات 

ریاســت جمهوری اعــام شــود؛ امــا بــا توجــه بــه حجــم زیــاد 

کار کــه هنــوز در مســیر اعــام نتیجــه باقــی مانــده، انتظــار 

مــی رود کــه تقویــم انتخابــات بــار دیگــر تغییــر کنــد و قانــون 

ــود.  ــض ش ــز نق ــات نی انتخاب

بن بست انتخاباتی در یک قدمی بحران انتخاباتی
روزنه ی جدید

 در بحران افغانستان

تهدید به مرگ رییس مرکز دیجیتل از سوی
 کمیشنر کمیسیون انتخابات

سیدمهدی حسینی

رازق اختیاربیگ
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مقدمه

آقاي  كابل،  در  امريكا  متحده ي  اياالت  سفري  با  وقتي 

افغاين  گروپ  از  او  سوال  اولني  كرديم،  ديدار  ِفن،  رابرت 

عازم به امريكا اين بود: »شا فكر مي كنيد از اين سفر چه 

داشت؟« خواهيد  دست آوردي 

هر يك از دوستاِن همراه پاسخ ويژه اي ارائه داشتند:

مي خواهيم  است؛  متمدن  و  پيرفته  كشور  يك  »امريكا 

در  را  ما  كشور  »امريكا   / ببينيم.«  نزديك  از  را  كشور  اين 

اين  در  مي خواهيم  است.  كرده  كمك  تروريزم  عليه  جنگ 

لحاظ  از  »امريكا   / شويم.«  آشنا  بيشر  كشور  اين  با  سفر 

علمي و تكنولوژي خييل پيرفت كرده و ما مي توانيم از اين 

كشور خييل چيزها را بياموزيم.« / »در امريكا حقوق بر و 

دموکرايس بيشر از جاهاي ديگر رعايت مي شود. كشور ما 

رضورت دارد تا در اين مورد از تجربه و دست آوردهاي امريكا 

امريكا خييل چيزها را  از دور در مورد  / »ما  استفاده كند.« 

شنيده ايم؛ مي خواهيم آن را از نزديك ببينيم و در مورد آن 

كنيم.« صحبت  خود  مردم  براي 

به  در سفر  ما  گروپ  كه  بود  روشن  فوق،  كنار داليل  در 

امريكا، براي خود دو مخاطب نيز خلق مي كرد: يك مخاطب 

در امريكا، و يك مخاطب در برگشت از امريكا به افغانستان. 

امريكايي ها يقينا خييل چيزها در مورد افغانستان شنيده و 

يا خوانده اند؛ اما برداشت شان، در اكرث موارد، بدون شك 

نزد  افغانستان در  ناكايف است. تصوير  و  برداشت كيل  يك 

تروريزم  و  عام  قتل  و  كشتار  و  جنگ  با  بيشر  امريكايي ها 

براي  امريكا  به  سفر  است.  عجني  عمر  ما  و  بنيادگرايي  و 

واقعيت  از  ديگري  تصوير  كه  مي كرد  فراهم  را  فرصتي  ما 

و  ديدار  فرصت  كه  امريكايي هایی  براي  افغاين  جامعه ي 

فرصتي  ما  سفر  كنيم.  تقديم  مي يابيم،  را  آنان  با  ماقات 

در  كه  بگوييم  آن ها  براي  بتوانيم،  اگر  كه  مي کرد  فراهم  را 

افغانستان، غري از آن چه شنيده و يا خوانده اند، واقعيت هاي 

ديگري نيز وجود دارد: نريوهايي كه با چشم بهر و انساين تر 

حقوق  و  دموکرايس  براي  كه  مردماين  مي نگرند،  جهان  به 

برابر استبداد، فشار،  اند، عنارصي كه در  بر مبارزه كرده 

اختناق و جور مقاومت كرده اند و مهم تر از همه، نسلی که به 

میدان آمده است تا تاریخ جدیدی را با نگاهی متفاوت رقم 

زند و این نسل، دقیقا در شکاف میان »سنت« و »مدرنیته« در 

جامعه ی افغانی جوانه زده و در حال رشد است.

مسؤوليت   نيز  امريكا  از  برگشت  ترتيب،  همني  به 

براي  را  آن  واقعيت هاي  و  كشور  آن  از  تازه  تصويري  انتقال 

كنون  تا  مي داد.  قرار  مان  برابر  در  ما  افغاين  مخاطب هاي 

قضاوت عامه در افغانستان از قدرت و متدن امريكايي بيشر 

با زور و نريوي نظامي اين كشور عجني بوده و يا در بهرين 

صورت، فكر مي شود كه اين كشور خييل ثروت مند و پيرفته 

نيز متناقض است:  امريكا  برابر  و برخورد در  است. قضاوت 

امريكا فكر مي كنند  به پيرفت و ترقي  با استناد  بعيض ها 

كه ديگران بايد در برابر آن تسليم باشند و از خوب و بد آن 

تقليد کنند و بعيض هاي ديگر با تأكيد بر »فساد و القيدي« 

در متدن امريكايي، توصيه دارند كه  هر چه را رنگ و بوي 

از بيخ و بُن رد كرد. مسؤوليت  بايد  امريكايي داشته باشد، 

يك  ارائه ي  ضمن  ـ  بتوانيم  اگر  ـ  كه  بود  آن  ما  براي  عمده 

تصوير واقع بينانه تر از جامعه، فرهنگ و متدن امريكايي، اين 

زور،  كه  بگوييم  افغاين خود  مخاطب هاي  براي  نيز  را  نكته 

قدرت، متدن، پيرفت، دموکرايس و حقوق بر امريكايي، 

فراتر از هر عاميل ديگر، نقش تكامل در جريان زمان را نيز 

با خود دارد: امريكاي امروز محصول تاش ميليون ها زن و 

مردي نيز بوده است كه در طول ده ها سال، مسؤوالنه كار 

كرده و اين دست آورد را براي نسل هاي كنوين خويش هديه 

»انسان شناسی«  معلم  یک  عنوان  به  من  برای  اند.  داشته 

و صحه گذاشن  کاویدن  از همه  بیشر  کارم  که  معرفت  در 

بر نقش انسان در »درک« و »معنابخشی« هستی بود، سفر 

برای  انضامی  پشتوانه های  دریافت  برای  سفری  امریکا، 

معرفت  در  همکارانم  و  دانش آموزان  با  که  بود  درس هایی 

وسیع تر  جغرافیای  مانند  درست  معرفت،  داشتیم.  رو  پیش 

افغانستان، صفحه ی جدیدی بود که در برابر ما باز شده بود 

و نیاز داشتیم که در این صفحه نکته های مفید و اثرگذاری 

را درج کنیم.

امريكا: رسزمني مهاجران

اين سخن را از زبان اكرث امريكايي ها مي توان شنيد كه 

ساكنني  از  است.  مهاجران  رسزمني  شان  كشور  مي گويند 

بومي اين كشور، تعداد محدودي در اين يا آن گوشه ي اين 

طول  در  بیشر  هم  آن  كه  اند  مانده  باقي  پهناور  رسزمني 

ده ها سال با تازه واردان در هم آميخته و جزء جامعه و فرهنگ 

ديگر،  كشوری  هر  از  بيشر  امريكا،  در  اند.  گرديده  جديد 

در هم آميزي نژادها، فرهنگ ها و سنت هاي بري را مي توان 

ماحظه كرد. البته اين يك مقايسه ي نسبي است نه مطلق. 

منادهاي  كه  دارند  وجود  امريكا  در  مشخيص  نقاط  هنوز 

خاص يك نژاد و يا يك فرهنگ را حفظ كرده اند؛ اما در كُل، 

رسارس  در  ديگر  جامعه اي  هر  از  بيشر  امريكايي  جامعه ي 

جهان، پذيراي درهم آميختگي نژادي و فرهنگي بوده است.

برای من به عنوان کسی که اولین بار چشمم به خاک و 

بیشر  امریکا  چهره ی  این  می شد،  باز  مهاجران«  »رسزمین 

اولین  در  که  بود  عنوانی  این  واقع،  در  بود.  جالب  همه  از 

و دریچه ی  یادداشت هایم نشست  پیشانی دفر  صفحه، در 

امریکا را بر رویم باز کرد. کشور خودم را به یاد می آوردم که 

تازه از وحشت ناک ترین دوره ی تبعیض و جنگ نژادی، آن هم 

هنوز  بود.  یافته  نجات  امریکا،  نظامی  نیروهای  کمک  به 

زخم های عمیقی از یک تاریخ ستم و جور نژادی بر تن این 

کشور و مردمان ساکن در آن مشهود بود. امریکا از این منظر 

برای  را  بود. داشتم سفری  اکتشاف  برایم چیزی شبیه یک 

تصویرگرفن از ارتباط انسانی نژادهای مختلف در زیر چر 

قانون آغاز می کردم. به همین دلیل، از هان لحظه ی ورود، 

رشوع کردم به جست وجوی منادهایی که این تصویر را برایم 

قابل درک می کردند. هر چیزی را که متاشا می کردم و با هر 

این سوال  به  کسی که صحبت می کردم، کوشش می کردم 

پنهان در ذهنم پاسخ دهم که امریکا چگونه توانسته است 

عرص بردگی و تبعیض نژادی را به عرص دموکراسی و حقوق 

شهروندی انتقال دهد و آیا این »انتقال« یک »واقعیت« است 

یا هنوز هم »آیدیال« ی است که تنها پوشه ی »واقعیت« را بر 

روی آن کشیده اند. 

آنی  حادثه ی  یا  و  پدیده  یک  اگر  را  مدارا  و  تساهل 

و  تساهل  یافت.  نخواهیم  دست  آن  به  گز  هر  بدانیم، 

و  با همه دشواری ها  را  آن  باید  که  است  پروسه ای  مدارا 

با ثبات و همه پذیر  تا به جامعه ای  ناگزیری هایش پیمود 

دست یافت. در جامعه ای که هم پذیری نباشد و مردمان 

مردمان  نگذارند؛  ارزش  انسانی  دید  به  یک دیگر  به  آن 

تعریف  –به  شدن  ملت  سوی  به  هیچ گاهی  جامعه  آن 

اجتاعی  سیاسی،  ثبات  به  و  نکرده  حرکت  آن-  امروزی 

منی رسد. اقتصادی  و 

برای این که مردمان یک رسزمین به این مرحله ای از 

درک و شعور انسانی برسند تا بتوانند انسان را به عنوان 

و  بگذارند  ارزش  انسانی  ارزش های  به  و  پذیرفته  انسان 

دیگران را آن گونه که هستند بپذیرند؛ به پیش زمینه هایی 

همه  از  مهم تر  و  سیاست  ارتباطات،  اقتصاد،  بخش  در 

است. نیاز  فرهنگ 

این  به  دیرسال  از  آن  باشندگان  اما،  افغانستان  در 

اند  شده  نگه داشته  یا  و  می برند  رس  به  وضعیتی  در  سو 

نیامده  وجود  به  باورهای  شان  در  آن چنانی  تفاوت  که 

در  که  انسانی  اولیه ی  ارزش های  از  منی توانند  و 

انسانی  به  بدل  و  کرده  گذار  دارند،  بدوی  اجتاع های 

کنند. عمل  امروزی  و  بیندیشند  امروی  شوند؛  امرزوزی 

بحث تساهل و مدارا و یا به زبان دیگر هم دیگرپذیری 

مردمان  که  می کند  پیدا  اهمیت  جا  آن  از  افغانستان  در 

این کشور از دهه های دور تا امروز که امروز است نتوانسته 

اند، از زندگی بدوی و باورهای بدوی خویش عبور کرده و 

به باورها، آرمان ها و امیال مشرکی دست پیدا کنند تا به 

نحوی ملت را تشکیل داده و در اطراف یک نظام سیاسی، 

اقتصادی و اجتاعی گرد بیایند و تحقق آرمان های شان 

را در چهارچوب حکومتی مشرک ببینند.

از گذشته های دور تا حاال رسیدن به قدرت  عمومی در 

افغانستان به نحوی بوده است که هر آن که فریب کاری 

به دیگران  را  بتواند خود  بلد بوده و بیشر و بهر  بیشر 

بفروشد، پیروز میدان بوده و در رأس قدرت باقی خواهد 

بیرونی  از قدرت هایی  را  از کم حایت هایی  یا کم  ماند؛ 

با خود داشته باشد که تا در قدرت رسیده و دوام بیاورد.

رسیدن  قدرت  به  با  افغانستان  داخلی  جنگ های 

تیمورشاه و به گونه ی جدی با مرگ وی رشوع شد که تا 

دارد. ادامه  هم  هنوز 

در  زمام داری  هیچ  پیش،  دهه ی  چهار  تا  زمان  آن  از 

را  و تنش  افغانستان نخواسته است که زمینه ی اختاف 

از میان بردارد؛ بلکه در هر برهه ای از تاریخ، تاش کرده 

حایت  نهایت  در  و  قومی  نفوذ  از  استفاده  با  تا  است 

با رسکوب مخالفان  نتیجه  در  که  برسد  به قدرت  بیرونی 

دوام  به  خواسته  ایدیولوژیک،  گاهی  و  زبانی  و  قومی 

خویش ادامه دهد. این گونه زمینه ی رسیدن به تساهل و 

است. این کشور کشته  در  را  مدارا 

حکومت  زمان  در  رسد،  جنگ  پایان  آستانه ی  در  اما 

داکر  سوی  از  آشتی  ملی  طرح  خلق،  دموکراتیک 

دولت  مسلح  مخالفان  برای  کشور  زمام دار  نجیب الله 

پاکستان  و  ایران  کشورهای  در  که  مجاهدین  نام  زیر 

که  زمان  آن  مجاهدین  شد؛  پیش کش  می بردند،  رس  به 

می کردند  عمل  ایران  و  پاکستان  مستقیم  فرمان  زیر 

حکومت  با  که  ایدیولوژیکی ای  تفاوت  هم  سویی  از  و 

را دست نشانده ی روس ها  آن  و  کابل داشتند  در  مرکزی 

می دانستند؛ نخواستند به این طرح نجیب تن داده و به 

قومی-  و  شخصی  منافع  تا  بیندیشند  افغانستان  منافع 

زبانی.

از سویی هم حایت های مستقیم امریکا از مجاهدین 

برای تسویه حساب با شوروی آن زمان که در جنگ ویتنام 

طرح  مجاهدین  که  نگذاشت  بود؛  خورده  شکست  آن  از 

آشتی ملی را پذیرفته و به فکر هم دیگرپذیری و به سازی 

باشند. کشور 

عربستان  ایران،  پاکستان،  همکاری  به  مجاهدین 

رهری  به  کل  در  و  عربی  کشورهای  دیگر  و  سعودی 

افغانستان شده و  وارد  با شکست حکومت نجیب  امریکا 

خود را داعیه دار انقابی می دانستند که پیروزی اسام را 

می کرد. روایت  سوسیالیزم  بر 

واقعی  چهره ی  افغانستان؛  به  مجاهدین  ورود  با  اما 

رهران جهاد آشکار شد. مجاهدین بر رس تقسیم قدرت 

با هم به توافق نرسیدند. این گروه ها با پشتیبانی قومی 

افغانستان  در  را  داخلی  جنگ های  بیرونی،  حایت  و 

میلیون  دو  از  بیش  کشته شدن  سبب  که  انداختند  راه 

شد. کشور  این  باشنده ی 

این ها همه بیان گر این است که باشندگان این کشور 

در آن زمان آماده ی پذیرفن هم دیگر نبودند. به قومیت، 

زبان و مذهب بیشر از انسانیت ارزش می گذاشتند.

با طالبان داغ تر  نیز بحث صلح دولت  روز ها  این  اما 

دیگر  و  روسیه  امریکا،  پادرمیانی  که  است  زمانی  هر  از 

قدرت های خرد و بزرگ در منطقه را همراه دارد؛ بی  آن 

که نتیجه ی مثتبی برای افغانستان به همراه داشته باشد.

دولت برای رسیدن به صلح و آشتی ملی، شورای صلح 

شورا  این  فعالیت  سال ها  از  پس  اما  است؛  کرده  ایجاد 

نیز نتیجه ای نداده و جنگ با طالبان هنوز هم که هنوز 

ادامه دارد. است 

رهر القاعده از افغانستان رس بر می آورد، فعالیت گروه 

مخرب داعش در افغانستان در شهرها و حتا دانشگاه ها 

عملی و علنی می شود.

این ها همه به نحوی بیان گر این است که باشندگان 

افغانستان هنوز هم به هم دیگرپذیری نرسیده اند و باید 

برای آن جدی کار شود. این بر مردم و دولت است تا برای 

ملت سازی کار کنند و پیش زمینه های تنش و تعارض را از 

میان بردارند؛ تا روزی که ما نتوانیم هم دیگر را بپذیریم و 

جدا از قومیت، زبان و مذهب آغوش مان را برای یگ دیگر 

باز کنیم، این خانه جای امنی برای زندگی نخواهد بود.
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امریکا؛ سرزمین »آیدیال ها« و »واقعیت ها« )2(

تساهل و مدارا؛ گفتمانی ناکام در  افغانستان

زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

قانون این گونه بود که هر قدر سطح تولید مواد مخدر 

باال برود، به هان میزان سطح تقاضا نیز کاهش می یافت 

دلیل  همین  به  می آمد.  وجود  به  نوساناتی  آن  نرخ  در  و 

تولید  آشپزخانه های  تعداد  سال ها  آن  در  که  کابل  در 

تولید  سطح  که  این  برای  بود،  یافته  افزایش  مخدر  مواد 

مافیایی مواد  بدهند، گروه های  قرار  توازن  را در  تقاضا  و 

از کابل به شلوغ ترین و  مخدر به فکر قاچاق مواد مخدر 

افتادند.  )دهلی(  جهان  پایتخت  پر جمعیت ترین 

و  باندها  این  که  روشی  و  راه  تنها  سال ها  آن  در 

یک  از  مخدر  مواد  قاچاق  برای  مافیایی  سازمان های 

پایتخت به پایتخت دیگر داشتند و گویی آسوده ترین راه 

و  مخدر  مواد  فرده شده ی  بسته های  بلعیدن  بود،  هم 

تا  کابل  از  سفر  زمان  مدت  به  معده  در  آن  کردن  ذخیره 

بود.  دهلی 

این راه، مطمن ترین روش برای جابه جایی مواد مخدر 

از کابل به دهلی بود که در ابتدا برای عبور از تاشی های 

بدنی میدان هوایی کابل در نظر گرفته بودند. سازمان ها 

افرادی را استخدام می کردند برای انجام دادن این سفر 

پرخطر که جوان و پرنشاط باشند. افرادی که در ابتدا از 

مأموریت  این  انجام  برای  باندها  و  سازمان ها  این  سوی 

شیوه ی  جزئیات  متام  و  نبودن  معتاد  می شدند،  انتخاب 

چگونه  بدانند  تا  بودند  دیده  آموزش  خوب  را  کار  انجام 

رفتار کنند که مأموران پولیس میدان هوایی به آن ها شک 

نکنند و بتوانند با موفقیت این محموله های مواد مخدر را 

آن سوی مرز در دهلی تحویل فردی بدهند.

مواد  شده ی  بسته بندی  محموله های  این  از  یک  هر 

کیلو  یک  مجموع  در  که  بود  بسته  چند  شامل  مخدر 

می آمد؛ یعنی در مجموع هر فرد تنها می توانست یک کیلو 

مواد مخدر را »انباری« بزند و با خود از میدان هوایی کابل 

انتقال دهد.  دهلی  هوایی  میدان  به 

می شدند،  کار  این  انجام  مأمور  که  افرادی  ابتدا  در 

و  بودند  ننگرهار  و  کندهار  کندز،  تخار،  والیت های  از 

قرار  جابه جایی  این  انجام  مأمور  کابل  از  را  کسی  هیچ 

دالر  بار رفن فرد می توانست سه هزار  با هر  منی دادند. 

از فرد اصلی این جابه جایی دریافت کند. سیستم مالیاتی 

دالر  هزار  سه  معادل  نصف  که  بود  گونه  این  سفرها  این 

که می شد یک و نیم هزار دالر را در کابل به فرد پرداخت 

تحویل  با  که  هنگامی  سفر  پایان  در  مابقی  و  می کردند 

می یافت،  پایان  چیز  همه  زده  انباری  محموله ی  دادن 

می شد.  پرداخت 

سفرها  این  اول  دسته های  حد  از  بیش  آمد  و  رفت  با 

و  گرفت  قرار  استخباراتی  و  کشفی  نیروهای  مترکز  مورد 

دیگر در میدان هوایی کابل مسافرانی که پاسپورت شان 

از والیت های کندز، تخار، کندهار و ننگرهار بود را حتا 

و  تاشی  را  مسافر  دقت  با  و  می دادند  توقف  لحظاتی 

کنند.  بازجویی 

سبب  کابل  هوایی  میدان  امنیتی  نیروهای  فشار  این 

شد تا باندها تغییر رویکرد بدهند و این بار از مسافران دو 

نفری که شامل یک دخر و یک پرس بودند و پاسپورت های 

شان از کابل، بلخ و هرات بود استفاده می کردند و به هر 

گروه تنها اجازه ی این را داده بودند که به خاطر مظنون 

نشدن پولیس به آنان، حق دارند که هر بیست روز، یک بار 

این گونه سفرها را انجام بدهند. 

 اما بعدها در میدان هوایی کابل ماشین های اکرسی 

)لیزری( قوی تر و مجهز تر استفاده شد که این ماشین ها 

نیروهای  برای  را  کار  بودند،  آن  به  مجهز  که  امکاناتی  با 

به  تا حدی که  پولیس میدان هوایی کابل راحت تر کرد؛ 

کدام  بدهد  تشخیص  که  بود  قادر  پولیس  دیگر  راحتی 

مسافر از شیوه ی انباری برای قاچاق مواد مخدر استفاده 

بازداشت کند.  باید  را  کرده است و چه مسافرانی 

از  مخدر  مواد  قاچاق  سفرهای  که  زمان  مدت  آن  در 

کابل به هند افزایش یافته بود، قیمت مواد مخدر هم در 

هر  که  بود  گرفته  قرار  در رشایطی  دهلی  در  هم  و  کابل 

روز افزایش می یافت. این یعنی درآمد بیشر برای مافیای 

تنها  که  تولیدکنندگان  برای  بیشر  تولید  و  مخدر  مواد 

می دهد.  را  خطر  معنای  مرصف کنندگان  برای 

پل  زیر  در  بودند  آمده  افرادی  که  بود  شده  روزهایی 

می گشتند  افرادی  دنبال  به  معتادان  بین  در  و  سوخته 

که حارض باشند این کار را در برابر هر سفر به قیمت سه 

حارض  عادی  افراد  دیگر  چون  بدهند؛  انجام  دالر  هزار 

چند  در  که  دلیلی  به  بدهند.  انجام  را  کار  این  نبودند 

فرد  بندی شده در معده ی  بسته  مورد بسته های فرده، 

بود. شده  شان  مرگ  به  منجر  و  شده  پاره  حمل کننده 

سه هزار دالر برای قاچاق
 یک کیلو مواد مخدر 

من یک معتادم

حسن ابراهیمی

عزیز رویش

مجیب ارژنگ

)سفرنامه ی عزیز رویش به امریکا: سال 1381 - 2002(

بحث تساهل و مدارا و یا به زبان 
دیگر هم دیگرپذیری در افغانستان 

از آن جا اهمیت پیدا می کند که 
مردمان این کشور از دهه های دور 

تا امروز که امروز است نتوانسته 
اند، از زندگی بدوی و باورهای 
بدوی خویش عبور کرده و به 

باورها، آرمان ها و امیال مشرتکی 
دست پیدا کنند تا به نحوی ملت را 
تشکیل داده و در اطراف یک نظام 
سیاسی، اقتصادی و اجتامعی گرد 

بیایند و تحقق آرمان های شان را در 
چهارچوب حکومتی مشرتک ببینند.
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را  ارگ  آرشــیف  رخ نامــه ی  صفحــه ی  کــه  زمانــی 

ذوق زدگــی  متوجــه  می کــردم،  مــرور  فیس بــوک  در 

دانش آمــوزان و دانش جویانــی شــدم کــه بــا شــوق و اشــتیاق 

بــه آثــار بازمانــده از دوره هــای تاریخــی در افغانســتان دیــدن 

می کردنــد؛ ایــن ذوق زدگــی مــرا مجــذوب خــود کــرد تــا بــروم 

و گزارشــی در مــورد ایــن مــکان کــه محلــی بــرای نگــه داری 

ــم.  ــه کن ــت، تهی ــتان اس ــت افغانس ــخ و هوی تاری

آرشــیفی کــه در امنیتی تریــن نقطــه ی شــهر کابــل در 

داخــل محــدوده ی ارگ ریاســت جمهــوری اســت؛ مکانــی که 

ــد از  ــرای بســیاری از شــهروندان عاقه منــد بازدی ــد را ب بازدی

ــت.   ــرده اس ــخت ک ــا، س موزه ه

کابــل؛  شــهروندان  تصــور  در  ریاســت جمهوری  ارگ 

مکانــی سیاســی اســت؛ امــا ســؤالی کــه مطــرح اســت، ایــن 

اســت کــه ایجــاد آرشــیف ملــی ارگ کــه بــه نوعــی می تــوان 

گفــت از  محــدود موزه هــای ملــی کشــور محســوب می شــود، 

چطــور رس از سیاســی ترین و امنیتی تریــن نقطــه ی کابــل در 

آورده اســت؟ مــوزه ای کــه گفتــه می شــود اســناد بی شــاری 

در ایــن مــکان هســتند کــه کم تریــن قدامــت تاریخــی آن بــه 

ــر می گــردد. 125 ســال پیــش ب

در  ارشف غنــی  محمــد  دســتور  بــه  ارگ«،  »آرشــیف 

محوطــه ی ارگ از بودجــه ی دولــت بــه ارزش 1۶ میلیــون 

از ســال 1397بــه  فعالیــت  افغانــی ســاخته شــده کــه 

ــه  ــش ریخت ــال پی ــه س ــرح آن س ــا ط ــت؛ ام ــرده اس ــاز ک آغ

شــده بــود کــه اکنــون در اختیــار همــه قــرار گرفتــه اســت و 

دانش آمــوزان، دانش جویــان و اســتادان و بازدید کننــدگان 

می تواننــد از ایــن مــکان دیــدن کننــد.

هــم اکنــون، رفیع اللــه عزیــزی، مســؤولیت ایــن نهــاد  

ــل از  ــا قب ــه  ت ــود ک ــه می ش ــده دارد. گفت ــر عه ــی را ب دولت

اقــدام اخیــر دولــت در زمینــه ی انتقــال  مــواد آرشــیف ملــی 

بــه ارگ،  ایــن آرشــیف در افغانســتان هیچ گونــه درآمــد مالــی 

نداشــته اســت.

ــد؛  ــان دارن ــاف معرض ــر خ ــیف ارگ، نظ ــؤولین آرش مس

آنــان بــر ایــن باورنــد کــه در افغانســتان نخســتین بــار اســت 

از همچــون مکانــی پــول بــه خزانــه ی دولــت واریــز می شــود. 

»از  داد:  ارائــه  رفیعــی  آقــای  کــه  آمــاری  اســاس  بــر 

زمــان بهره بــرداری ایــن مــکان، از طریــق منایــش فیلــم و 

ــر درآمــد  ــرای تحقیــق، 14هــزار و دو صــد دال زمینه ســازی ب

داشــته اســت.«

تفاوت آرشیف ملی و آرشیف ارگ 

ــیف  ــی و آرش ــیف مل ــاوت آرش ــورد تف ــی در م ــای رفیع آق

ارگ گفــت: »آرشــیف ملــی نســخه های کاپــی و نوشــتاری 

ــی  ــای قدیم ــدک از عکس ه ــار ان ــی و ش ــای تاریخ کتاب ه

و اســناد تاریخــی را در خــود دارد. آرشــیف ملــی بخــش 

اجرایــی نــدارد کــه بــه همیــن منظــور اســناد مهمــی ماننــد: 

محــل  ایــن  در  مــردم  از  وثایــق  و  فرامیــن،  پروتکول هــا، 

ــن کــه  ــی آرشــیف ارگ در ضمــن ای نگــه داری منی شــود؛ ول

ــی فرهنگــی در ارگ مبــدل شــده، مســؤولیت حــل  ــه مکان ب

ــا؛ در آرشــیف ارگ ســوانح  ــز دارد. مث ــردم را نی مشــکات م

همــه کارمنــدان عالی رتبــه و کارمنــدان عــادی دولــت از 

زمــان شــاه امان اللــه خــان موجــود اســت. بــا آن کــه اســناد 

بی شــاری در ایــن محوطــه نگــه داری می شــود، شــاری 

از اســناد در زمان هــای جنــگ مــورد دســت برد دشــمنان 

فرهنــگ قــرار گرفتــه و شــاری از ایــن اســناد در کشــورهای 

ــار  ــا در کن ــی آن ه ــای خال ــه ج ــت ک ــود اس ــز موج ــارج نی خ

ــت.« ــوس اس ــیف محس ــناد آرش ــر اس دیگ

آرشــیف ارگ اقــدام دیگــری نیــز در حفــظ آثــار  ایــن 

ــه  ــیف را ب ــناد آرش ــی اس ــه کاپ ــت ک ــام داده اس ــیف انج آرش

شــکل دیجیتالــی در دو ســفارت خانه ی  کشــورهای مقیــم 

کابــل کــه هویــت  شــان محفــوظ اســت، نگــه داری می کننــد 

تــا اگــر بــار دیگــر افغانســتان در رشایــط جنگــی قــرار بگیــرد، 

بتواننــد از اســناد آرشــیف مراقبــت کننــد و در معــرض نابــودی 

قــرار نگیرنــد. 

ساحه ی کاری و کارکردهای آرشیف ارگ

در آرشــیف ارگ، در حــال حــارض پنــج نــوع ســند نگه داری 

می شــود کــه اهمیــت همه شــمول بــرای افغانســتان دارد.

1- اســناد نوشــتاری؛ شــامل فرمان هــا، ِملکیت هــا، کُتــب 

ــدان  ــوابق کارمن ــکام، س ــات، اح ــدات، مصوب ــاهی، معاه ش

ریاســت جمهوری و ریاســت عمومــی اداره ی امــور ریاســت 

ــناد  ــش اس ــی در بخ ــدارکات مال ــه های ت ــوری و پروس جمه

نوشــتاری موجــود اســت کــه در برگیرنــده ی بخش هــای ذیــل 

اســت:

• بخش مرمت، صحافت، مطبعه والبراتوار اسناد.

• بخش تحلیل وتفکیک.

• بخش دیجیتل سازی.

• بخش جابه جا سازی اسناد در مخزن آرشیف.

ــای داخلــی  ــن، در دوران جنگ ه ــش از ای 2- فیلــم؛  پی

و دوره ی طالبــان بســیاری از فیلم هــا آرشــیف ملــی در بــازار 

ســیاه بــه فــروش رســیده و یــا افــراد غیــر مســؤول ایــن فیلم هــا 

را مــورد دســت برد قــرار دادنــد؛ امــا شــاری از فیلم هــا هــم 

ــده و  ــدی دی ــیب های ج ــه آس ــت ک ــود اس ــز موج ــون نی اکن

ــاری  ــب و ش ــال تخری ــا در ح ــن فیلم ه ــدادی از ای ــا تع حت

دیگــر نیــز تخریــب شــده اســت.

 ایــن فیلم هــا بــر اســاس تعییــن یــک کمیســیون از طــرف 

انتقــال  ریاســت جمهوری  ارگ  آرشــیف  بــه  رییس جمهــور 

ــان  ــاه ام ــان ش ــی از زم ــته های ویدیوی ــه دارای بس ــت ک یاف

ــو  ــن س ــه ای ــال ب ــوده و از 51 س ــو ب ــن س ــه ای ــان ب ــه خ الل

در آرشــیف افغان فیلــم نگــه داری می شــدند. شــاه امــان 

ــک  ــتگاه کوچ ــا دو دس ــی ب ــورهای اروپای ــان، از کش ــه خ الل

فیلم ســازی بــه کشــور برگشــت کــه آغــاز فیلــم و صنعــت 

فیلم ســازی در افغانســتان را گذاشــت. 

آرشــیف فیلــم کــه یکــی از بخش هــای مهــم آرشــیف ارگ 

اســت؛ در برگیرنــده ی دو نــوع فیلــم )تولیــدی وتوریــدی( 

کار  محصــول  چــه  آن  تولیــدی  بخــش  در  می باشــد. 

ــامل  ــد، ش ــور می باش ــی کش ــدان تخنیک ــیناگران وکارمن س

فیلم هــای مســتند، خــری وهــری بــوده و بخــش هــای 

برمی گیــرد: در  را  ذیــل 

• بخش فیلم های 1۶ ملی مری.

• بخش فیلم های 35 ملی مری.

• بخش ترمیم فیلم ها. 

• بخش دیتابیس.

• بخش البراتوار وشست وشوی فیلم.

• بخش منتاژ و دیجیتل سازی. 

• بخش مخزن فیلم.

توســط  کــه  اســت  فیلم هایــی  توریــدی  فیلم هــای 

فیلم ســازان خارجــی تهیــه شــده اســت ؛ ایــن فیلم هــا از 

ــت.  ــده اس ــل ش ــیف ارگ منتق ــه آرش ــم ب ــان فیل ــیف افغ آش

انتقادهایــی  در رابطــه بــه ایــن وجــود دارد کــه مریــم غنــی، 

دخــر رییس جمهــور غنــی بــرای دسرســی آســان تر بــه 

فیلم هــا، ایــن آرشــیف را بــه ارگ منتقــل کــرده اســت. مریــم 

ــی،  ــم غن ــه مری ــود ک ــه می ش ــت و گفت ــاز اس ــی، فیلم س غن

ــو در افغانســتان  می خواهــد تاریــخ ســینا، تلویزیــون و رادی

او  آســان  بــرای دسرســی  ارگ  و  کنــد  را دیجیتل ســازی 

ریاســت جمهوری  ارگ  بــه  را  آن  افغان فیلــم،  آرشــیف  بــه 

انتقــال داده اســت. انتقــاد دیگــر ایــن اســت کــه بــا انتقــال 

ــی در ارگ  ــف تاریخ ــای مختل ــده از دوره ه ــای جامان فیلم ه

خــاف  کــه  فیلم هــا  ایــن  از  شــاری  ریاســت جمهوری، 

ــد.  ــد ش ــود خواه ــد ناب ــت باش ــت دول سیاس

صحــرا کریمــی، رییــس افغان فیلــم در ایــن مــورد ا اظهــار 

بی خــری کــرده و از دادن اندک تریــن اگاهــی در ایــن مــورد 

ــودداری کرد. خ

صحــرا کریمــی، از چنــد مــاه بــه ایــن ســو، ریاســت 

ــی  ــان رقابت ــک امتح ــه در ی ــرد ک ــش می ب ــم را پی افغان فیل

آن را بــه دســت آورده اســت. ظاهــرا پیــش از ایــن کــه 

ــه حیــث رییــس افغان فیلــم معرفــی شــود،  ــم کریمــی ب خان

ــال داده  ــت جمهوری انتق ــه ارگ ریاس ــم ب ــیف افغان فیل آرش

ــود. شــده ب

و  شــده  ایجــاد  تازگــی  بــه  بخــش  ایــن  عکــس:   -3

عکس هــای نزدیــک بــه 125 ســال قبــل در ایــن آرشــیف 

نگــه داری مــی شــود کــه 53 هــزار قطعــه عکــس اســت. 

شــاری از ایــن عکس هــا از ســوی مســؤوالن آرشــیف بــه 

ــر آن  ــداد دیگ ــم؛ تع ــاری آن از افغان فیل ــده و ش ــت آم دس

هــم از آژانــس باخــر. شــاری از ایــن عکس هــا کــه در حــال 

تخریــب بــود، بــه درخواســت مســؤوالن آرشــیف ارگ بــه آن هــا 

داده شــده کــه ایــن عکس هــا از حالــت تخریــب نجــات داده 

ــت.  ــده اس ش

4- موزیــم آرشــیف ارگ: در ایــن بخــش شــاری از وســایل 

قدیمــی ماننــد اشــیای خانــه، پخــت و پــز و تفنگ هــا موجــود 

اســت؛ مثــل میــز امان اللــه خــان کــه در داخــل ارگ بــود یــا 

ــد فابریکــه ی جنگلــک  ــری کومــاز تولی مــدل جرثقیــل و بارب

ــه بازدیدکننــدگان نشــان  ــا ب ــن مــکان موجــود اســت ت در ای

داده شــود کــه افغانســتان توانایــی تولیــد چنیــن محصوالتــی 

ــاری  ــور ش ــن ط ــت. و همی ــته اس ــته داش ــان گذش را در زم

از هدایایــی کــه از ســوی افــراد وکشــورهای مختلــف بــه 

ــم ارگ  ــه موزی ــز ب ــده، نی ــدا ش ــرزی اه ــی و حامدک ارشف غن

منتقــل شــده اســت.

5-  کتــاب؛ کتاب هــا و اســناد قبــا در داخــل بوری هــا و 

ــه اســاس  ــد. ب صندوق هــا در راه روهــای ارگ رسگــردان بودن

منبــع  وبوری هــا  صندوق هــا  ایــن  عزیــزی،  گفته هــای 

ــوای  ــی بــرای پژوهــش می باشــد کــه محت ــی خوب تحقیقات

بیشــر ایــن کتاب هــا بیان گــر غنــای تاریخــی، نظامــی و 

برنامه ریــزی حکومت هــای گذشــته اســت. شــاره هایی از 

رساج االخبــار، انیــس و مجلــه ی دهقــان کــه قبــا مهم تریــن 

و  کتاب هــا  ایــن  بــود؛  کشــور  فرهنگیــان  بــرای  مرجــع 

ــکن  ــردن، اس ــی ک ــد عفون ــاک کاری و ض ــس از پ ــا پ مجله ه

ــورت  ــه در ص ــد ک ــل در می آین ــکل دیجیت ــه ش ــوند و ب می ش

بــروز هــر اتفــاق همــه داشــته های ایــن آرشــیف محفــوظ 

مبانــد. نتیجــه ی کار ایــن آرشــیف، بــه شــکل آنایــن در 

صفحــات فیســبوک، توییــر، یوتیــوب و وبســایت ایــن آرشــیف 

منتــر می شــود تــا محققــان داخلــی و خارجــی بــرای تهیــه 

ــرارداد  ــای ق ــورت امض ــا در ص ــن کتاب ه ــاب از ای ــم وکت فیل

ــد  ــی توانن ــت، م ــه ی دول ــه خزان ــن ب ــدار معی ــت مق و پرداخ

ــد. ــتفاده کنن اس

ــاری  ــی و ش ــکل فیزیک ــه ش ــا ب ــن کتاب ه ــاری از ای ش

هــم بــه شــکل ســافت در می آیــد و دوبــاره بــه کتاب خانــه ی 

ــود. ــل می ش ــیف منتق آرش

آقــای عزیــزی مــی گویــد کــه ارگ قصــد دارد در آینــده ی 

افغانــی در  بــرای منایــش فیلم هــای  نزدیــک، ســینایی 

محوطــه ی ارگ و یــک بــاب کتاب خانــه بــه ســبک ســمرقند و 

ــه ی آرشــیف ارگ اضافــه کنــد. بخــارا در بدن

ــک  ــده ی نزدی ــد در آین ــیف می خواه ــور آرش ــن ط و همی

دو واحــد قــرص داراالمــان را بــه موزیــم تاریخــی و فرهنگــی 

در افغانســتان تبدیــل کنــد تــا مــردم بتواننــد افغانســتان را 

ــوار  ــای روی دی ــوم عکس ه ــون و در آلب ــه ی تلویزی در صفح

ــد.  ببینن

ــرد هــر چــه بهــر  ــرای پیش ب آرشــیف ارگ در درازمــدت ب

را  مســلکی  کادر هــای  افغانســتان  در  آرشــیفی  کارهــای 

آمــوزش می دهــد و بــرای نخســتین بــار اســت در افغانســتان 

ــود. ــه ای کار می ش ــه ی حرف ــه گون ــیف ب ــرای آرش ب

ــه پنجــاه درصــد از فیلم هــای آنالــوگ دیجیتــل  نزدیــک ب

ــام  ــد از کار آن مت ــز ۶0 درص ــا نی ــی از کتاب ه ــده و بخش ش

شــده کــه در کم تریــن زمــان بــه دســرس همــگان قــرار 

ــت. ــد گرف خواه

دست آوردهای آرشیف ارگ

•  زنــده ســاخن اســناد تاریخــی- فرهنگــی ای کــه در 

ــود. ــودی ب ــال ناب ح

ــکن  ــی از اس ــم تاریخ ــناد مه ــد از اس ــات 95 درص • نج

ــال شــدن در دیتابیــس و در مخــزن  ــه شــکل دیجیت جــزوه ب

ــرار گرفــن. ق

ــتادان از  ــم و اس ــل متعل ــش از 2000 محص ــد بی • بازدی

ــار ایــن محــل. ــا آث ایــن مــکان و آشــنایی ب

ــه  ــی ب ــع عایدات ــر از منب ــد دال ــزار و دوص ــز 14 ه • واری

ــت.  ــه ی دول خزان

• رســیدگی بــه 51 مــورد مشــکل مــردم بــا اســتفاده 

غصــب  مــوارد  در  داشــته  دســت  در  تاریخــی  اســناد  از 

متقاعــدان. حقــوق  دادن  و  شــخصی  زمین هــای 

• گرفــن ملکیــت دولــت کــه در دســت زورگویــان بــوده 

اســت.

افغانستان4 مهاجران  روایت 

رسو صدایــی میــان مســافران بلنــد می شــود؛ امــا ایــن بــار نــه 

بــه اثــر درگیــری میــان خــود شــان بلکــه رسمــای جانســوز زمســتان 

و روشــن نبــودن ایــن کــه راه بلــد از راه می رســد یــا نــه؛ بچه هــا را 

بــه صــدا درآورده اســت.

نویــد بــا خــون رسدی می گویــد کــه مــن و دیگــر مهاجــران 

جوانــی کــه بــرای بــار نخســت؛ بــودن در ایــن جــا را تجربــه 

می کردیــم، وضعیــت بــرای مــا خیلــی نگران کننــده بــود؛ امــا 

ــا نگرانــی و رسو صــدا  تنهــا بــرد مــن ایــن بــود کــه می دانســتم، ب

راه انداخــن در پــای ایــن کوه هــا کــه هیــچ شــناختی از آن نــدارم؛ 

کاری را بــه پیــش منی بــرد.

امــا در میــان ایــن مهاجــران تنهــا کســانی کــه نگــران بــه نظــر 

منی رســیدند؛ آن هایــی بودنــد کــه بــرای بــار چنــدم راه مهاجــرت 

ــب  ــا ش ــن کوه ه ــای ای ــا در پ ــا و باره ــد و باره ــه می کردن را تجرب

را روز کــرده انــد.

ایــن شــار از مهاجــران بــه اســاس تجربــه ای کــه از ســفر 

قاچاقــی دارنــد، بــا توجــه بــه رشایــط و پیش آمد هــا، احتــال 

می دهنــد کــه چــه زمانــی شــاید راه بلــد از راه برســد.

ــا خــود  ــرای گوشــی اش ب ــه ب ــری اضاف یکــی از بچه هــا کــه بات

را روشــن  آورده و گوشــی اش  از جیبــش در  را  باتــری  داشــت، 

می کنــد تــا ســاعت را ببینــد.

نویــد می گویــد: »در پــای کوهــی کــه مــا بودیــم خط هــای 

بی ســیم ایــران آنن دهــی نداشــت.« بنــا بــر ایــن بــود و نبــود 

ــود.  ــم نب ــیاری مه ــرای بس ــم ب ــی ه گوش

ســاعت دوازده می شــود؛ امــا از راه بلــد خــری نیســت. در ایــن 

زمانــی یکــی از بچه هایــی کــه بیشــر از دیگــران راهــی مهاجــرت 

بــه ایــران شــده اســت، می گویــد کــه تــا شــام صــر داشــته باشــید 

حــاال دیگــر از راه بلــد خــری نیســت.

شــاری بــا شــنیدن حرف هایــش بــه او دشــنام می دهنــد کــه 

ــده و  ــش ش ــر از پی ــم نگران ت ــاری ه ــد و ش ــد می گوی ــرا چرن چ

رنــگ از صــورت  شــان می پــرد؛ رنــگ پریدگــی ای کــه روشــن 

نیســت از رسمــای آن جــا اســت یــا از بی رسنوشــتی و انتظــار 

ــد. ــرای راه بل ــوم ب نامعل

ــر  ــر از ه ــنگی بیش ــه گرس ــن لحظ ــه در ای ــد ک ــد می گوی نوی

چیــزی بچه هــا را آزار مــی داد؛ تنهــا شــار اندکــی در چانته هــای 

ــدی  ــم جیره بن ــه آن را ه ــتند ک ــوردن داش ــرای خ ــزی ب ــان چی ش

ــرای  ــه منطقــه ای کــه بتواننــد خوراکــی ب ــا رســیدن ب ــد ت می کردن

ــد. ــد، دوام بیاورن ــه کنن شــان تهی

نویــد می گویــد، از ایــن کــه بچه هــا هنــوز در ایــن هــوای رسد 

ــرف  ــر از ب ــنگی و پ ــوه س ــن ک ــای ای ــب را پ ــام ش ــه مت ــن ک ــا ای ب

گذرانــده انــد، چگونــه شــد کــه هیــچ کــدام بیــار نشــدند -چــون 

ــودم. ــرای خــوردن نبــود- حیــرت زده شــده ب غذایــی کافــی هــم ب

او حتــا از ایــن کــه پاهایــش در ایــن رسمــا و بــا ایــن همــه 

پیــاده روی از کار نیفتــاده نیــز در تعجــب اســت؛ امــا بیشــر خــوش 

حــال. 

ــا  ــتان ت ــژه از راه افغانس ــه وی ــرت و ب ــه او از راه مهاج ــان ک زم

ــرای  ــاورش ب ــد: »ب ــا حیرت زدگــی می گوی ــد، ب تهــران حــرف می زن

خودمــم ســخت بــود کــه پاهایــم اذیتــم نکردنــد. هــر لحظــه تــرس 

ایــن را داشــتم کــه درد یک بــاره رساغ پاهایــم را بگیــرد و ادامــه ی 

ــروم.« ــم ب راه را نتوان

ســاعت از چهــار پــس از چاشــت گذشــته اســت کــه حوصلــه ی 

ــود  ــه زده دور می ش ــه آن تکی ــه ب ــره ای ک ــی رود از صخ ــد رس م نوی

ــه خــودش کــش و قــوس )ی( داده، نفســی عمیــق می گیــرد. ب

ــان  ــه از می ــره ای ک ــی رود روی صخ ــد م ــدم بلن ــد ق از دره چن

برف هــای تلنبارشــده روی کــوه بیــرون زده اســت؛ خــودش را 

حــرارت  بــا  دســت هایش  گرم کــردن  از  پــس  کــرده  جا به جــا 

خــودش  حــرف  بــه  تــا  می کنــد  روشــن  را  ســیگاری  دهــن، 

را فرامــوش کنــد. دقیقــه ای رنجــش 

نویــد می گویــد کــه بــا وجــود ایــن همــه مشــکل های تــازه 

ــودن  ــا و ب ــتان آن ج ــت زمس ــدن طبیع ــا دی ــم ب ــاز ه ــراوان، ب و ف

ــی  ــر کس ــبانان آن، ه ــه پاس ــت و ن ــی اس ــه قانون ــه ن ــی ک در جای

ــد  ــر چن ــوده و ه ــب ب ــش جال ــده، برای ــا ش ــودش ره ــال خ ــه ح ب

دقیقــه ای ذهــن ش را مشــغول می کــرده اســت.

ــتانی  ــران در زمس ــای ای ــان کوه پایه ه ــد در می ــت نوی در حقیق

کــه رسد تریــن زمســتان زندگــی اش بــود؛ در پــی درک و شــناخت 

راز بقــا و برقــراری رابطــه بــا آن اســت.

او یــک ســاعت بیشــر یــا کمــر را در هــان حالــت روی صخــره 

ــن دره  ــه پایی ــا او را ب ــی بچه ه ــای ناگهان ــه رسوصدا ه ــد ک می مان

می کشــاند.

ــن پیــش  ــازه از راه رســیده کــه بچه هــا او را از ای ــد ت یــک راه بل

ــن روزهــا  ــد کــه ای ــرای بچه هــا می گوی ــد ب ــن راه بل ــد؛ ای ــده ان ندی

گشــت زنی پولیــس در ایــن منطقــه زیــاد شــده و آن هــا منی تواننــد 

ــار  ــا ناچ ــد؛ آن ه ــال دهن ــری انتق ــای دیگ ــه ج ــافران را ب ــن مس ای

ــش  ــد همراه ــه راه بل ــی ک ــی و آب ــدک خوراک ــا ان ــی را ب ــب دوم ش

آورده اســت، در پــای همیــن کــوه بگذراننــد.

ادامه دارد...

مهاجرت شش سال زندگی ام 
را پس انداخت

فرزندان زمین

زهرا سیاس

مجیب ارژنگ 

آرشیف ارگ، برادر ناتنی آرشیف ملی 
تفاوت در نام، مشابهت در محتوا 

آرشیف ارگ در 
درازمدت برای 

پیش برد هر چه بهرت 
کارهای آرشیفی در 

افغانستان کادر های 
مسلکی را آموزش 

می دهد و برای 
نخستین بار است 

در افغانستان برای 
آرشیف به گونه ی 

حرفه ای کار می شود.
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ــال  ــی فوتب ــم مل ــی تی ــت گیر، رسمرب ــوش دس ــی: ان معرف

کــه  اســت  دنیــا  مربیــان  جوان تریــن  جــزو  افغانســتان، 

توانســته، مــدارج ترقــی را بــا دریافــت مــدارک مربی گــری 

اتحادیــه ی فوتبــال اروپــا، یوفــا؛ یکــی یکــی طــی کنــد. او کــه 

ــام  ــتان انج ــال افغانس ــی فوتب ــم مل ــرای تی ــم ب ــازی ه ــد ب چن

داده، نزدیــک بــه دو ســال اســت کــه هدایــت ایــن تیــم را 

بــه عهــده دارد. بــا توجــه بــه جنجال هــا، پرونده ســازی ها، 

محرومیت هــا و چالش هایــی کــه فوتبــال مــا در ایــن چنــد 

ــای  ــا دســت گیر و نشســن پ ســال داشــته اســت، گفت وگــو ب

درد دل او می توانــد، زوایــای بیشــری را بــه روی مــا بــاز کنــد.

ایــن گفت وگــو را نعمــت رحیمــی بــه صــورت آنایــن بــا 

آقــای دســتگیر انجــام داده اســت.

ــوش  ــه ان ــد ک ــود بگویی ــاره ی خ ــی درب ــل: کم ــح کاب صب

ــت؟ ــی اس ــه کس ــتگیر چ دس

از  کــه  ســاله   29 اســتم،  دســتگیر  انــوش  دســتگیر: 

ده ســالگی بــه هالنــد آمــده  ام. پیــش از فوتبــال، کرکــت بــازی 

می کــردم؛ در لیــگ رده هــای ســنی یــازده، چهــارده و شــانزده 

نــوزده ســالگی در  تــا  ام.  بــازی کــرده  ســاله های هالنــد، 

باشــگاه مطــرح نایمخــن )N.E.C. football club( بــودم. بعــد 

ــان در  ــوان کاپیت ــه عن ــم و ب ــو )VVV-Venlo( رفت ــم فنل ــه تی ب

لیــگ برتــر 23 ســال هالنــد بــازی کــردم؛ پــس از شــش مــاه، 

ــرای ایــن  ــار ب ــه تیــم اول راه یافتــه و در جــام حذفــی، ســه ب ب

ــم. ــدان رفت ــه می باشــگاه، ب

ــا  ــال ش ــرای فوتب ــی ب ــه اتفاق ــه چ ــل: در ادام ــح کاب صب

ــاد؟ افت

دســتگیر: تیــم مــا در لیــگ برتــر هالنــد هشــتم شــده بــود، 

ــرای  ــت شــد و شــانس ب ــوی تقوی ــان ق ــد بازی کن ــا خری ــم ب تی

ــا پیشــنهاد  ــه و مشــاور خــوب نداشــتم؛ ب ــود. تجرب مــن کــم ب

یــک مدیــر برنامــه ی مراکشــی، در 20ســالگی بــه باشــگاه 

»الشــباب« )AlShabab( ُدبــی پیوســتم. قــراردادم شــش ماهه 

ــگ  ــگاه در لی ــن باش ــرای ای ــود. ب ــاله ب ــد سه س ــد متدی ــا بن ب

ــم. ــدان رفت ــه می ــار ب ــارات، 14 ب ام

ــال  ــدید و فوتب ــدوم ش ــه مص ــد ک ــور ش ــل: چط ــح کاب صب

ــد؟ ــام ش ــان مت ت

دســتگیر: فصــل فوتبــال امــارات کــه متــام شــد، بــه هالنــد 

برگشــتم؛ در یــک بــازِی دوســتانه ی فوتســال بــا دوســتانم، 

مصــدوم شــدم. چهــار بــار پایــم را جراحــی کــردم و حتــا گفتــه 

شــد کــه بایــد از زانــوی مصنوعــی اســتفاده کنــم. به هر شــکلی 

کــه بــود، زانویــم را درمــان کــردم کــه نــوزده مــاه طــول کشــید؛ 

امــا داکــران گفتنــد کــه فوتبــال را بایــد فرامــوش کنــم.

صبح کابل: دوران مصدومیتت چگونه گذشــت؟

مــن در لیــگ اول هالنــد بــازی کــرده بــودم، یک ســال حتــا 

ــی  ــود. وقت ــختی ب ــای س ــی روزه ــروم. خیل ــتم راه ب منی توانس

در ســال 2013 بــازی افغانســتان برابــر هندوســتان را دیــدم، 

بــه خــودم گفتــم یــک بــار هــم کــه شــده بایــد بــرای ایــن تیــم 

بــازی کنــم.

صبــح کابــل: چطــور شــد کــه مربــی شــدید؟ مصدومیــت 

موجــب شــد یــا برنامــه ی تــان ایــن بــود؟

دســتگیر: »یــان فن دایــک«، در باشــگاه فنلــو مربــی ام 

بــود. او، می گفــت، تــو در آینــده مربــی خوبــی می شــوی؛ 

ــن.  ــری را رشوع ک ــرو و مربی گ ــت ب ــدم، گف ــدوم ش ــی مص وقت

دوســت نداشــتم مربــی شــوم؛ امــا او ارصار و راهنایــی کــرد. 

هزینــه ی کورس هــا را بــه عهــده گرفــت و مــن در 22 ســالگی 

ــردم. ــد رشوع ک ــاله ها و در هالن ــیزده س ــدم. از س ــی ش مرب

ــار  ــر کن ــن دیگ ــوان بازی ک ــه عن ــال را ب ــل: فوتب ــح کاب صب

ــتید؟ گذاش

ــاد  ــا می ــه ب ــگ س ــردم. در لی ــش نک ــه، رهای ــتگیر: ن دس

انتظــار، مدتــی در یــک تیــم بــازی کــردم. شــش بــار هــم 

پیراهــن تیــم ملــی را پوشــیدم؛ امــا همیشــه درد داشــتم. زانویم 

ورم می کــرد، دور از چشــم مربــی و خانــواده، دواهــای ضــد درد 

می خــوردم. ایــن دواهــا معــده  ام را خــراب کــرد و دوازده روز بــه 

خاطــر معــده ام بســری شــدم؛ روزهایــی کــه مــن شــش ســال 

ــردم. ــری می ک ــدی، مربی گ ــه ی هالن ــای پای ــود، در تیم ه ب

صبــح کابــل: چطــور شــد کــه در اروپــا بــه شــا تیــم 

انــد! ســخت گیر  خیلــی  زمینــه  ایــن  در  معمــوال  دادنــد؟ 

ــی  ــازی مل ــه کســی کــه ســابقه ی ب ــد ب دســتگیر: در هالن

و لیــگ اول نداشــته باشــد، تیــم منی دهنــد؛ بــه خصــوص 

پــول منی خواهــم  می گفتــم،  مــن  امــا  پایــه؛  رده هــای  در 

ــه  ــد ک ــم. دیدن ــان ده ــودم را نش ــا خ ــد ت ــت بدهی ــط فرص فق

بســیار عاقــه دارم، کمــک کردنــد، هزینه هــای دوره هــای 

ــری  ــند مربی گ ــت س ــل دریاف ــری ام را در مراح ــم مربی گ مه

ــری  ــد. در دوره ی کاس مربی گ ــا »A« پرداختن ــا »B« و یوف یوف

ــن  ــره، 9.3 و باالتری ــا )UEFA PRO(، از 10 من ــه ای اروپ حرف

ــم. ــد را گرفت ــره ی هالن من

ــال  ــی فوتب ــم مل ــی تی ــه مرب ــد ک ــور ش ــل: چط ــح کاب صب

افغانســتان شــدید؟

در  بــود  قــرار  بــودم؛  ملــی  تیــم  بازی کــن  دســتگیر: 

تاجیکســتان بــازی کنیــم. بــه آن جــا رفتــم؛ امــا  »پیر شــگرت«، 

ــا یکــی از  ــد ی ــد. گفتن ــه تاجیکســتان نیام ــی ب ــم مل ــی تی مرب

داخــل بیایــد و یــا یــک مربــی از کشــور میزبــان، تیــم را هدایــت 

کنــد؛ امــا بازی کنــان پیشــنهاد دادنــد کــه مــن مربــی باشــم. 

تیــم را خــوب رهــری کــردم و مســؤوالن خــوش شــان آمــد.

صبــح کابــل: در آن زمــان در تیــم بســیار جنجــال بــود؛ چــه 

بــود ایــن جنجال هــا؟

ــد،  ــو آمــده بودن ــان ن ــود. برخــی بازی کن ــدی ب آره، روزگار ب

اســام الدین امیــری هــم بــود کــه بازی کنــان مخالــف حضــور 

او بودنــد. در تیــم دودســتگی و اختــاف شــدید بــود. »شــگرت« 

ــت،  ــت و گف ــه گذاش ــیون جلس ــس فدراس ــود. ریی ــه نب ــم ک ه

ــرود؛  ــه کشــورش ب ــد پــس ب ــد، بای هــر کــس رسپیچــی می کن

امــا مــن ایــن فضــا را آرام کــردم. بــا امیــری و دیگــر بازی کنــان 

گــپ زدم. فدراســیون از ســابقه و مــدارک مربی گــری مــن 

ــم و  ــی می آوری ــی خارج ــک مرب ــه ی ــد ک ــت، گفتن ــر نداش خ

تــو کمکــش بــاش. بــا افتخــار قبــول کــردم؛ چــون دیگــر، تــوان 

ــه »اوتوفیســر«  ــازی کــردن نداشــتم. هــان شــد ک ــال ب فوتب

ــدم. ــی ش ــن کمک مرب ــد و م آم

صبــح کابــل: در کجــا درس خواندیــد؟ گفتــه بودیــد کــه در 

مکتــب »یوهــان کرایــف« نیــز آمــوزش دیــده ایــد!

فدراســیون ها  در  یوفــا،  آموزشــی  دوره هــای  دســتگیر: 

ــان  ــگاه یوه ــال در دانش ــار س ــن چه ــا م ــود؛ ام ــزار می ش برگ

ــاد کرایــف  ــدم. بیــش از یــک ســال در بنی کرایــف، درس خوان

کار کــردم، هفــت بــار نیــز بــه بارســلونا رفتــم و او را در خانــه اش 

ــه  ــم. س ــاد گرفت ــادی ی ــای زی ــزرگ، چیزه ــف ب ــدم. از کرای دی

مــاه نیــز در آکادمــی آجاکــس آمــوزش دیــدم. در چهــار یــا پنــج 

ــده ام. ــز دوره دی ــدی نی باشــگاه دیگــر هالن

صبــح کابــل: در زمانــی کــه شــگرت مربــی تیــم ملــی بــود، 

چــرا این قــدر در تیــم اختــاف بــه وجــود آمــد؟ بحــث بازی کــن 

خارجــی و داخلــی و جنجال هــای دیگــر!

دســتگیر: چــون در جریــان بازی هــای مقدماتــی جــام 

جهانــی اســتیم، نبایــد ایــن را بگویــم؛ امــا بــرای آن کــه مــردم 

ــم  ــی تی ــکیلیزیج« مرب ــاون اس ــی »س ــم. وقت ــد می گوی بدانن

شــد، مــن بازی کــن بــودم. بــه دبــی می رفتیــم، اصــل مشــکل 

از رأس هدایــت تیــم بــود؛ هفــت بازی کــن از داخــل افغانســتان 

»اســام الدین  مثــل  بازی کنانــی  بودنــد؛  ملــی  تیــم  عضــو 

امیــری، مجتبــا فیــض و...« ایــن بازی کنــان گفتنــد کــه دیگــر 

بــازی منی کننــد. مربــی نــو آمــده بــود و بــا فرهنــگ و اخــاق 

مــا آشــنا نبــود. کســانی کــه دور و اطــراف او بودنــد، کار را 

خــراب کردنــد و بــه مربــی اطاعــات غلــط و نادرســت دادنــد تــا 

ــود. ــن ش ــان بدبی ــه بازی کن ــبت ب او نس

صبــح کابــل: این هــا، چــه کســانی بودنــد کــه بــه گفتــه ی 

شــا فضــا را آلــوده کردنــد؟

دســتگیر: »علی عســکر لعلــی« کســی بــود کــه مســبب 

همــه ی ایــن مصیبت هــا شــد. او بــود کــه بــه اســکیلیزیج 

ــؤوالن،  ــی و مس ــم مل ــان تی ــال بازی کن ــن س ــت، در ای می گف

ــد.  ــه  ان ــه آن فروخت ــن را ب ــه فــان کشــور و ای ــازی را ب فــان ب

لعلــی بــود کــه یــک شــکاف بــزرگ و درز کان بیــن تیــم ایجــاد 

کــرد. رییــس فدراســیون زنــگ زد و گفــت کــه بعــد از بــازی در 

کابــل مشــکل را حــل می کنیــم؛ امــا گــوش کســی شــنوا نبــود. 

صبح کابل: بین بازی کنان درگیری شــد؟

ــودم؛  ــده ب ــی را ندی ــان صحنه های ــرم چن ــتگیر: در عم دس

مجتبــا  دهــان  بــه  مشــت  بــا  داوودی  ضمیــر  متریــن،  در 

فیــض زد و دهــان او آســیب دیــد. مربــی خارجــی شــوک 

دیــده و حیــران مانــده بــود کــه چــه کنــد. مــا بــرای او، شــبیه 

حیوان هــای بــاغ وحــش بــه نظــر می آمدیــم. پــس از آن، هفــت 

بازی کــن کــه از داخــل افغانســتان آمــده بودنــد، رفتنــد و همــه 

چیــز دســت آملان هــا افتــاد؛ دســت کســانی مثــل علی عســکر 

ــر داوودی. ــی و ضمی لعل

صبح کابل: تیم هم یک دســت شد، نه؟

دســتگیر: بلــی، تیــم یک دســت شــد؛ امــا مــا حتــا از 

لیــگ هشــت آملــان هــم بازی کــن داشــتیم. همیشــه هشــت، 

نُــه بازی کــن از آملــان، در ترکیــب بودنــد. در آن زمــان کــه 

همــه چیــز از برلیــن می گذشــت و مــا انــواع و اقســام بازی کــن 

ــور،  ــاد ن ــل فرش ــی مث ــان باکیفیت ــتیم، بازی کن ــا داش از آن ج

ــار رشزه و ... دعــوت منی شــدند؛ چــون در آملــان زندگــی  جب

منی کردنــد. روزی، بــه لعلــی گفتــم، ایــن بازی کنــان خــوب را 

ــه تیــم بیاینــد،  دعــوت کنیــد؛ گفــت اگــر می خواهــی آن هــا ب

بایــد فــان و فــان بازی کــن دیگــر را خــط بزنیــم. گفتــم چــرا؟ 

ــم  ــن در تی ــه بازی ک ــر از س ــد بیش ــد، نبای ــه از هالن ــت ک گف

ملــی باشــد.

صبــح کابــل: ایــن فضــا و آملان گرایــی در نهایــت بــه کجــا 

ختــم شــد؟

دســتگیر: بــه زودی فهمیدیــم، ضمیــر داوودی کــه خــودش 

ــی  ــه ی رسمرب ــر برنام ــم و مدی ــه  کاره ی تی ــود، هم ــن ب بازی ک

اســت. آنــان یــک کانــال فســاد ایجــاد کــرده بودنــد. از طــرف 

باشــگاه های بازی کنــان تیــم ملــی، فــرم می آوردنــد کــه فــان 

باشــگاه این قــدر پــول خواســته و فــان آن قــدر دیگــر. بــه 

ــا معمــول نیســت کــه باشــگاه  فدراســیون گفتــم، ایــن در اروپ

از فدراســیون پــول بگیــرد. شــاره های حســاب بانکــی فرم هــا 

ــراد  ــام اف ــه ن ــوم شــد کــه شــاره ها ب ــد، معل را کــه چــک کردن

اســت، نــه باشــگاه. بــه نــام داوودی، اســکیلیزیج و ... انگیــزه ی 

بازی کنــان از بیــن رفتــه بــود و فدراســیون هــم مربــی را برکنــار 

کــرد. بعــد شــگرت آمــد و داســتان رفــن او را کــه گفتــم.

ــد کــه  ــی اســتید، بگویی ــل: شــا کــه حــاال مرب صبــح کاب

ــی  ــم مل ــی در تی ــی و خارج ــان داخل ــی بازی کن درک تاکتیک

فوتبــال چــه تفاوت هایــی دارد؟

دســتگیر: ایــن را بایــد طــوری دیگــر توضیــح دهــم. فوتبال 

پایــه، زیــاد تاکتیکــی نیســت؛ بــرای همیــن، تیم هــای رده هــای 

پایــه ی مــا در آســیا خــوب نتیجــه می گیرنــد. در ایــن رده، 

ــوب  ــن دو خ ــا در ای ــه بچه ه ــت ک ــم اس ــک مه ــک و تکنی فیزی

ــن در  ــد. م ــاده ای دارن ــتعداد فوق الع ــت و اس ــا رسع ــد. آن ه ان

ــتعداد  ــم، اس ــت می گوی ــه رصاح ــودم و ب ــی ب ــم مرب ــد ه هالن

ــد  ــک بع ــت. تاکتی ــا اس ــر از هالندی ه ــان باالت ــای افغ بچه ه

بازی کنــی  اگــر  می شــود؛  فوتبــال  وارد  شانزده ســالگی  از 

درک تاکتیکــی درســتی نــدارد، مربــی خوبــی نداشــته اســت. 

ــرای همیــن اســت کــه تاکتیک پذیــری بازی کنــان داخلــی و  ب

خارجــی تیــم ملــی، از زمیــن تــا آســان فــرق دارد.

صبح کابل: در این زمینه با فدراســیون کار کرده اید؟

برنامــه  بــا چنــد متخصــص هالنــدی  بلــی،  دســتگیر: 

و  خــوب  مــا  فوتبــال  بــرای  برنامــه ای،  چــه  کــه  ریختیــم 

ــال مــا صاحــب ســبک و تاکتیــک  ــا فوتب نتیجه بخــش اســت ت

شــود؛ امــا از ایــن برنامــه، در فدراســیون اســتفاده نشــد. 

بــه وجــود نیامــد و حــاال تیم هــای ملــی، هــر  هم آهنگــی 

ــه  ــا این گون ــازی می کننــد؛ امــا در اروپ ــا یــک ســبک ب کــدام ب

ــک و  ــک تاکتی ــاالن ی ــا بزرگ س ــاالن ت ــا از نونه ــت. تیم ه نیس

ــتان  ــی از افغانس ــر بازی کن ــن، اگ ــرای همی ــد. ب ــفه دارن فلس

ــان  ــببش مربی ــت؛ مس ــر او نیس ــدارد، تقصی ــی ن درک تاکتیک

ــد. ان

صبــح کابــل: امــا افغانســتان بــا مربیــان داخلــی بهــر 

تــا  آســیا  جنــوب  در  قهرمانــی  از  اســت.  گرفتــه  نتیجــه 

دیگــر. دســت آوردهای 

و  زبــان  فرهنــگ،  داخلــی،  مربیــان  چــون  دســتگیر: 

خصوصیــات مــردم و بازی کنانــش را می شناســند؛ مربیــان 

ــش را  ــد. او پول ــا ندارن ــه خارجی ه ــد ک ــی را دارن ــی حس داخل

ــازد،  ــم بب ــی تی ــه وقت ــت ک ــا نیس ــل م ــی رود. مث ــرد و م می گی

ســه شــب خــواب نداشــته باشــد. اگــر مربیــان مــا بــا علــم روز 

دنیــا آشــنا باشــند، بهــر از مربیــان خارجــی انــد. اگــر مربــی 

خارجــی هــم بیایــد، بایــد یکــی از داخــل در کنــارش باشــد تــا 

ــد. ــل کن ــکات را ح مش

ــان خارجــی در افغانســتان موفــق  ــل: چــرا مربی صبــح کاب

نشــدند؟

دســتگیر: اشــتباه ســه مربــی خارجــی اخیــر ایــن بــود کــه 

رشایــط مــا را درک نکردنــد. بــا ذهنیــت و سیســتم اروپــا آمدنــد 

و خواســتند کــه بازی کنــان مــا را تغییــر دهنــد کــه ایــن شــدنی 

نبــود؛ چــون شــا بــا هفــت روز متریــن منی توانیــد بازی کنانــی 

را کــه از چهــار گوشــه ی دنیــا آمــده انــد، هم آهنــگ کنیــد. در 

ــا،  ــا آن ه ــد؛ ام ــه می آین ــار گوش ــان از چه ــم بازی کن ــا ه اروپ

ــده  ــوزش دی ــان آم ــور ش ــالگی در کش ــا شانزده س ــل ت ــد اق ح

تیمــی، در  و  تاکتیکــی  ایجــاد هارمونــی، هم آهنگــی  انــد. 

کشــوری مثــل افغانســتان بســیار ســخت اســت.

افغانســتان  بــه  درجه یــک  مربیــان  چــرا  کابــل:  صبــح 

؟ ینــد منی آ

دســتگیر: چــون می داننــد کــه افغانســتان یــک کشــور 

جنــگ زده اســت؛ ابــزار و بازی کنــان باکیفیــت نــدارد. اگــر 

ــور  ــم امیــری، فرشــاد ن شــش، هفــت بازی کــن در ســطح »ندی

ــه  ــد ک ــت می ش ــتیم، آن وق ــن« می داش ــن امی ــا حس ــا حت و ی

ــی در  ــم مربیان ــا منی توانی ــم. م ــر می آوردی ــی خوب ت ــک مرب ی

ســطح »کارلــوس کیــروش« را بیاوریــم؛ چــون منی آینــد. از 

طرفــی، مربــی نیــاز بــه زمــان دارد و مــا هــر 9 مــاه، یــک مربــی 

ــم.  ــر داده ای تغیی

صبــح کابــل: چــرا ندیــم امیــری و مصطفــا امینــی حــارض 

نشــدند بــرای تیــم ملــی افغانســتان بــازی کننــد؟

ــرای  ــود ب ــه ب ــودش گفت ــه خ ــی ک ــا امین دســتگیر: مصطف

ــد  ــود. هرچن ــخص ب ــف او مش ــد؛ تکلی ــازی می کن ــرالیا ب اس

ــرد.  ــول نک ــا قب ــد؛ ام ــپ زدن ــا او گ ــد و ب ــی رفتن ــگرت و لعل ش

زبیــر امیــری بازی کــن تیــم ملــی افغانســتان، پــرسکاکای ندیــم 

ــت  ــاره صحب ــن ب ــری در ای ــواده ی امی ــا خان ــت. ب ــری اس امی

کــردم. ندیــم واضــح گفــت کــه اگــر تــا 25ســالگی بــه تیــم ملی 

ــازی  ــتان ب ــرای افغانس ــود، ب ــوت نش ــان دع ــاالن آمل بزرگ س

خواهــد کــرد. خانــواده ی امیــری، بســیار افغانســتان را دوســت 

دارنــد. آرزوی پــدر ندیــم بــود کــه پــرسش، بــرای افغانســتان بــه 

میــدان بــرود؛ امــا ندیــم، بازی کنــی در کاس جهانــی اســت. 

ســطح او از تیــم ملــی مــا باالتــر اســت. حضــور او در تیــم ملــی 

ــدی افغان هــا اســت. پرافتخــار آملــان، باعــث رسبلن

صبــح کابــل: مــردم بــه حضــور امیــری در تیــم ملــی آملــان، 

نــگاه دوگانــه دارنــد؛ برخــی خــوش  انــد و برخــی هــم ناراحــت؛ 

شــا چــه حســی داریــد؟

ــن  ــت؛ م ــو اس ــک الگ ــا ی ــرای افغان ه ــم، ب ــتگیر: ندی دس

طــرف دار بایرلورکــوزن اســتم کــه از قضــا، ندیــم نیــز امســال، 

ــه ایــن باشــگاه پیوســت. ب

»پیربــوش«، مربــی هالنــدی لورکــوزن دوســت مــن اســت. 

ــم از  ــم را می توان ــن ندی ــازی و متری ــه ب ــت ک ــوب اس ــم خ گفت

ــرای  ــه ب ــم ک ــی کن ــم را راض ــتم ندی ــم. می خواس ــک ببین نزدی

افغانســتان بــازی کنــد؛ امــا یــک مــاه نگذشــته بــود کــه 

ــم  ــد و ه ــف ش ــم حی ــد. ه ــوت ش ــان دع ــی آمل ــم مل ــه تی او ب

موجــب افتخــار. وقتــی در بــازی بــا ارجنتیــن وارد میــدان 

ــازی گفــت کــه پــدر و مــادرش افغانســتانی  شــد، گزارش گــر ب

ــتند. اس

صبــح کابــل: چنــدی پیــش یــک شــکوائیه نوشــته بودیــد. 

قصــه از چــه قــرار بــود؟ 

ــه ای  ــا حرف ــال م ــه فوتب ــم ب ــردم می خواه ــتگیر: از م دس

ــا امکانــات کــه داریــم هم آهنــگ  نــگاه کننــد. توقــع شــان را ب

کننــد. مــا در گذشــته، از شــش بــازی مقدماتــی جــام جهانــی، 

ســه امتیــاز داشــتیم و حــاال از ســه بــازی، ســه امتیــاز داریــم. 

مــردم نبایــد زیــر تأثیــر مربیــان »شــومن« قــرار گیرنــد. مــا حــاال 

حامــی مالــی و امکانــات نداریــم. بــا تیم هــای درجه یــک بــازی 

ــی  ــد. وقت ــده ان ــوان ش ــی ج ــان و کادر فن ــم. بازی کن می کنی

ــی  ــد، مرب ــم، می گوین ــاز بگیری ــم 9 امتی ــم، می خواهی می گوی

بی غیــرت اســت. چــرا در گذشــته، مربیــان خارجــی وقتــی 

ــد و  ــرت بودن ــا غی ــد، ب ــاز می گرفتن ــه امتی ــازی، س ــش ب از ش

ــای  ــه بازی ه ــتیم ک ــی اس ــا تیم ــا تنه ــم؟ م ــن بی غیرت ــاال م ح

داخلــی خــود را در خــارج برگــزار می کنیــم. اگــر ایــن بازی هــا 

در کابــل برگــزار می شــدند، نتیجــه ا ی بهــر می گرفتیــم. اگــر 

روزی، قطــر یــا عــان را بریــم، نخواهــم گفــت کــه فوتبــال مــا 

رشــد کــرده اســت. می گویــم، یــک تصــادف بــود.

صبــح کابــل: بــا رشایــط داخلــی فوتبــال مــا کــه ســازندگی 

و همــه چیــز تعطیــل اســت، آینــده را چطــور می بینیــد؟

خــود  بــا  را  داخلــی  بازی کنــان  می گوینــد،  دســتگیر: 

ــود؛  ــاد ش ــزه ایج ــی و انگی ــر آی ــه نظ ــت ب ــه وطن دوس ــر ک ب

ــی،  ــم مل ــم. تی ــب بده ــردم را فری ــم م ــه، منی توان ــم ن می گوی

ــا  ــند ی ــل باش ــه در داخ ــت؛ چ ــته اس ــان شایس ــای بازی کن ج

خــارج. چــرا بایــد همــه چیــز در کشــور مــا منایشــی و دروغیــن 

باشــد؟ بــه جــای ایــن حرف هــا بهــر اســت فوتبــال را از پایــه 

رشــد دهیــم. نبایــد پــول را رصف لیــگ یک ماهــه کنیــم؛ چــون 

ایــن یــک فریــب و دروغ اســت. بــا ایــن کارهــای منایشــی رشــد 

منی کنیــم.

ــد  ــت؛ رش ــم نیس ــه مه ــه، نتیج ــای پای ــا و در تیم ه در اروپ

بازی کــن مهــم اســت. مربیــان پایــه و بزرگ ســال فــرق دارنــد. 

بــرد و باخــت مهــم نیســت، مهــم آن اســت کــه چنــد بازی کــن 

ــه تیــم بزرگ ســاالن رفتــه انــد. شــا ب

صبــح کابل: حرف و نکته ی آخر؟

دســتگیر: مــن چــون از جبل الــرساج اســتم، بــه پــدرم 

ــاف و دو  ــت را ص ــد و دش ــور بری ــک تراکت ــد ی ــم، بروی می گوی

تــا ســنگ بگذاریــد، کــودکان می آینــد و بــازی می کننــد. 

اگــر والی هــا در والیــت خــود 10 دانــه زمیــن خاکــی بســازند، 

آســان اســت. مــا می گوییــم نــه، بایــد لیــگ باشــد، پــول باشــد؛ 

ــد.  ــد می کن ــک رش ــای کوچ ــال از زمین ه ــه فوتب ــی ک در حال

مــردم و کــودکان مــا بیــش از حــد، اســتعداد دارنــد. اگــر در هــر 

قریــه یــک زمیــن کوچــک باشــد کــه کــودکان بــازی کننــد، ایــن 

خــود بــه خــود موجــب رشــد فوتبــال خواهــد شــد.

***

ــدی،  ــیدرضا محم ــا س ــدی ب ــوی بع ــت: گفت وگ یادداش

شــاعر و نویســنده، اســت کــه  کــه روز چهارشــنبه 22 

عقــرب 1398 در شــامره ی 116 روزنامــه ی صبــح کابــل بــه 

نــرش خواهــد رســید.

5

نعمت رحیمی

گفت وگو با جوان ترین مربی دنیا
انوش دستگیر: علی عسکر لعلی موجب شد که تیم ملی از هم بپاشد

در عمرم چنان 
صحنه هایی را ندیده 

بودم؛ در مترین، ضمیر 
داوودی با مشت به دهان 

مجتبا فیض زد و دهان 
او آسیب دید. مربی 

خارجی شوک دیده و 
حیران مانده بود که چه 
کند. ما برای او، شبیه 
حیوان های باغ وحش 
به نظر می آمدیم. پس 

از آن، هفت بازی کن 
که از داخل افغانستان 

آمده بودند، رفتند و 
همه چیز دست آملان ها 

افتاد؛ دست کسانی مثل 
علی عسکر لعلی و ضمیر 

داوودی.
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بارهــا و بارهــا از دانش آمــوزان و دانشــجویان شــنیدیم 

کــه دیگــر حوصلــه ی خوانــدن ایــن کتــاب را نــدارم. 10 

بــار خوانــدم و تکــرار کــردم؛ ولــی بــاز هــم یــاد نگرفتــم، هــر 

چــه بیشــر می خوانــم مثــل ایــن کــه کمــر یــاد می گیــرم و 

این هــا. امثــال  شــکایت های 

امــا مشــکل کجــا اســت؟ آیــا بــرای یادگیــری درس و فهــم 

مطالــب واقعــا بایــد 10 بــار کتــاب را خوانــد؟ آیــا ده هــا بــار 

بایــد تکــرار کــرد تــا یــاد گرفــت؟ اگــر چنیــن باشــد، مطالعــه 

ــد  ــته کننده خواه ــخت و خس ــیار س ــدن کار بس و درس خوان

شــد.

امــا واقعیــت چیــز دیگــری اســت؛ واقعیــت آن اســت کــه 

ایــن گــروه از فراگیــران، روش صحیــح مطالعــه را منی داننــد. 

بــا  مســتقیم  و  تنگاتنــگ  رابطــه ی  مطالعــه،  و  یادگیــری 

ــن دو را الزم و  ــوان ای ــه می ت ــی ک ــا جای ــد؛ ت ــر دارن یک دیگ

ملــزوم یک دیگــر دانســت.

از  بســیاری  می توانــد  اصولــی  و  صحیــح  روش  یــک 

ــش  ــری را افزای ــرد و یادگی ــن ب ــی را از بی ــکات تحصیل مش

ــد. ده

نتیجــه ی  و  بهــره وری  مطالعــه  از  کــه  ایــن  بــرای  مــا 

مطلــوب بگیریــم، بایــد روش هــای صحیــح مطالعــه و رشایــط 

ــعی  ــم. س ــکار ببندی ــا را ب ــم و آن ه ــه را بدانی ــح مطالع صحی

کــردم در این جــا بــه چنــد شــیوه ی اصولــی و کاربــردی 

ــم. ــاره کن ــه اش ــب مطالع ــط مناس رشای

روش های صحیح مطالعه

ــه ی  ــرای مطالع ــن گام ب ــی: اولی ــه ی پیش خوان 1-  مرحل

یــک کتــاب، بررســی مقدماتــی )مطالعــه اجالــی( آن اســت؛ 

در ایــن مرحلــه شــا مطالــب یــک فصــل را بــرای دســت یابی 

بــه یــک دیــد کلــی در بــاره ی موضوعــات و بخش هــای 

موجــب  پیش خوانــی  می کنیــد؛  پیش خوانــی  آن  اصلــی 

درک بیشــر مطالــب شــده و آگاهــی شــا را از موضــوع مــورد 

ــرد.  ــاال می ب ــه ب مطالع

ــل،  ــوان فص ــدن عن ــامل خوان ــی؛ ش ــش خوان ــه پی مرحل

خوانــدن ســطحی مطالــب یــک فصــل، مترکــز و توجــه روی 

عناویــن بخش هــای اصلــی و فرعــی کتــاب، نــگاه گــذرا 

بــه تصاویــر و مثال هــا بــه ویــژه خوانــدن دقیــق بخــش 

ــت. ــل اس ــر فص ــه ی آخ خاص

مطالعــه ی  ختــم  از  پــس  ســؤال:  طــرح  مرحلــه ی   -2

اجالــِی یــک بخــش، در ایــن مرحلــه تعــداد عناویــن اصلــی 

و فرعی)تیرهــا( را بــه ســؤال تبدیــل می کنیــد. طــرح ســؤال 

از محتــوای کتــاب حــس کنجــکاوی و انگیــزه ِی یادگیــری را 

در شــا افزایــش می دهــد. همچنیــن باعــث افزایــش دقــت، 

ــود. ــری می ش ــهولت یادگی ــت و س ــه رسع ــز و در نتیج مترک

ــب  ــج کاوی موج ــل کن ــان، عام ــده ی روان شناس ــه عقی ب

افزایــش اشــتهای ذهــن بــرای یادگیــری بیشــر می شــود. در 

نتیجــه چنــان چــه اطاعــات حاصلــه ناشــی از پرســش های 

ــد، اطاعــات  ــی باشــد کــه خــود شــخص طــرح می کن معین

ــد. ــی و بیشــر در حافظــه باقــی می مان ــه راحت ب

از مطالعــه ی اجالــی و  3- مرحلــه ی خوانــدن: پــس 

طــرح ســؤاالت برانگیزنــده از عناویــن، قــدم بعــدی خوانــدن 

عمیــق و دقیــق محتــوای کتــاب بــرای درک و فهــم صحیح آن 

اســت. در ایــن مرحلــه بایــد ســعی شــود تــا در بــاره آنچــه کــه 

ــی  ــای قبل ــا آموخته ه ــد، آن را ب ــر کنی ــود، فک ــده می ش خوان

خــود مرتبــط ســازید. 

در هنگام خواندن به این نکات توجه کنید:

• بــه دنبــال جــواب ســواالتی باشــید کــه در ذهــن خــود 

ســاخته ایــد.

•  زیر نکات مهم خط بکشید.

ــاره  •  اگــر مطلبــی را درســت متوجــه نشــده بودیــد، دوب

ــد. آن را بخوانی

ــه  ــد ب ــه درک کردی ــه را ک ــد؛ آن چ ــی کنی • خاصه نویس

صــورت خاصــه در دفــر یادداشــت کنیــد.

بســیار  روش  بــرداری  کلیــد  کنیــد؛  کلید بــرداری    •

اســت.  نــکات مهــم  نوشــن  و  بــرای خوانــدن  مناســب 

در ایــن روش شــا بعــد از درک مطلــب، بــه صــورت 

کلمــه ی  می کنیــد.  یادداشــت  را  مهــم  نــکات  کلیــدی 

کلیــدی کوتاه تریــن، راحت تریــن، بهریــن و پرمعناتریــن 

ــی  ــه تداع ــوم جمل ــدن آن، مفه ــا دی ــه ب ــت ک ــه ای اس کلم

بــه خاطــر آورده می شــود. شــده و 

4- مرحلــه ی بازگویــی و تعریــف مطالــب: پــس از خوانــدن 

دقیــق مطالــب، بایــد تــاش کــرد تــا ایده هــای اصلــی 

ــاب از حفــظ  ــه کت ــه ب ــدون مراجع ــه ب ــورد مطالع ــوای م محت

یــادآوری شــود. تــاش کنیــد تــا بــه پرســش های مطــرح 

شــده در مرحلــه ی قبــل پاســخ داده شــود و در صــورت عــدم 

پاســخ گویی بــرای آن هــا بازگشــت مجــدد بــه مــن اصلــی و 

ــت. ــدن رضوری اس ــرار خوان تک

ــه  ــب مطالع ــردن مطال ــو ک ــه بازگ ــادر ب ــه ق ــی ک در صورت

ــد  ــارات خــود باشــید، می توانی ــات و عب ــب کل شــده در قال

ادعــا کنیــد کــه آن مطلــب را خــوب یــاد گرفتیــد؛ ایــن 

تکنیــک یکــی از اصــول اولیــه ی تثبیــت اطاعــات در حافظــه 

اســت.

5- مرحلــه آزمــون و ارزیابــی: پــس از پایــان یافــن مراحــل 

را  یافتــه  تحقــق  یادگیری هــای  میــزان  می تــوان  قبلــی، 

ارزیابــی کــرد. در ایــن مرحلــه شــا در می یابیــد کــه تــا 

ــد و کــدام  ــدازه مطالــب را خــوب و عمیــق آموختــه ای چــه ان

ــا بــه مطالعــه ی جرانــی  قســمت ها را خــوب یــاد نگرفتیــد ت

ــد. بپردازی

ــن روش  ــز: ای ــبکه ای مغ ــرح ش ــت و ط ــه خاقی ۶- مرحل

بهریــن شــیوه بــرای یادگیــری، خصوصــا فراگیــری مطالــب 

را  مطالــب  روش شــا  ایــن  در  اســت.  درســی  و  علمــی 

ــه  ــم را ب ــکات مه ــا ن ــی آن ه ــد  از درک حقیق ــد بع می خوانی

زبــان خــود تــان و بــه صــورت کلیــدی یادداشــت می کنیــد. 

ســپس کلــات کلیــدی را بــه روی طــرح شــبکه ای مغــز 

بــه بهریــن  را  نوشــته های خــود  واقــع  می نویســید. )در 

و  اصلــی  نــکات  و  شــکل ممکــن ســازماندهی می کنیــد 

ــه جــای  ــد ب ــات بع ــا در دفع ــد( ت فرعــی را مشــخص می کنی

دوباره خوانــی کتــاب فقــط بــه طــرح شــبکه ی مغــزی مراجعــه 

ــه روی  ــده ب ــته ش ــدی نوش ــات کلی ــدن کل ــا دی ــرده و ب ک

ــن  ــد. ای ــرور می کنی ــع م ــی رسی ــز خیل ــبکه ای مغ ــرح ش ط

روش درصــد موفقیــت تحصیلــی شــا را تــا حــدودی بســیار 

ــان  ــیار آس ــدن را بس ــد؛ درس خوان ــش می ده ــادی افزای زی

کــرده و بــازده مطالعــه را افزایــش می دهــد.

ــه  ــب را ب ــه مطال ــد از آن ک ــب: بع ــرور مطال ــه م 7- مرحل

طــور کامــل خواندیــد و کل مراحــل گفتــه شــده را طــی 

کردیــد، نوبــت بــه مــرور مطالــب می رســد.

ــواالت  ــاب، س ــی کت ــرور اجال ــامل م ــب، ش ــرور مطال م

ــه  ــز ک ــبکه ای مغ ــرح ش ــت و مط ــه  ی خاقی ــاب و مطالع کت

خــود تــان نوشــتید می شــود.

به صورت زیر عمل کنید

1- بافاصلــه بعــد از امتــام مرحلــه ی طــرح شــبکه ای 

مغــز، پنــج دقیقــه رسیــع مطالــب را مــرور می کنیــد. 

2- 24 ســاعت بعــد کتــاب را ورق بزنیــد و بــه نــکات مهــم 

نگاهــی بیندازیــد؛ مــدت پنــج دقیقــه ایــن کار انجــام دهیــد.

بــه مــدت 5 دقیقــه  بعــد،  یــک هفتــه  نهایــت  3- در 

مطالــب را مــرور کنیــد؛ بــرای بخش هایــی کــه بــه نظــر تــان 

ســخت تر اســت، بیشــر وقــت بگذاریــد.

4- بــه همیــن ترتیــب هــر چنــد وقــت یــک بــار مطالــب را 

مــرور کنیــد تــا هنــگام امتحــان بــه مشــکل برخــورد نکنیــد.

بــا رعایــت اصــول و نــکات ذکرشــده بــه نتایــج زیــر دســت 

می یابیــد:

• زمان مطالعه کاهش می یابد.

• میزان یادگیری افزایش می یابد.

طوالنی تــر  حافظــه  در  مطالــب  نگــه داری  مــدت   •

. د می شــو

• به خاطرسپاری اطاعات آسان تر می شود.

ــب  ــج مکت ــف پن ــاگرد صن ــال دارد؛ ش دوازده س

ــب شــان از  اســت و هــر از گاهــی در نزدیکــی مکت

طــرف یــک دکان دار مــورد آزارهــای لفظــی قــرار 

ــای  ــه حرف ه ــتعار«، ک ــام مس ــوش »ن ــرد. مه می گی

خــودش  بــرای  روانــی  اذیــت  نوعــی  را  دکان دار 

می پنــدارد، موضــوع را بــا خانــواده اش در میــان 

می گــذارد؛ خانــواده ی مهــوش بــرای چنــد روزی او 

ــد؛  ــب همراهــی می کنن را در رفــن و آمــدن از مکت

امــا وقتــی می بیننــد خــری نیســت، دیگــر او را 

منی کننــد. همراهــی 

ــت  ــب رخص ــوش از مکت ــه مه ــا ک ــی از روزه یک

دکان  هــان  نزدیکــی  از  وقتــی  می شــود، 

ــل دکان  ــه ای او را داخ ــه بهان ــذرد، دکان دار ب می گ

می کنــد  تــاش  نیرنــگ  هــزار  بــا  و  می خواهــد 

لحظــه ای او را نگــه دارد. مهــوش کــه طفلــی بیــش 

بــه چــه منظــوری  را  او  نیســت، منی فهمــد کــه 

ــت  ــه فرص ــن ک ــا همی ــت؛ ام ــته اس در دکان خواس

کــه  دکان دار  مــرد  ایــن  می شــود،  خلوت تــر 

ســنش برابــر ســن پــدر مهــوش اســت، او را بــه زور 

بــه پس خانــه ی دکانــش می بــرد و بــر او تجــاوز 

می کنــد. )لــواط( 

را  خــودش  تجــاوز  جــان کاه  درد  بــا  مهــوش 

کــه  موســیچه ای  ماننــد  و  می رســاند  خانــه   بــه 

ــی رود  ــش م ــه اتاق ــند، ب ــده باش ــش را کن ــر و بال پ

بــاری صدایــش  دو  یکــی  مــادرش  و می خوابــد. 

می کنــد؛ امــا وقتــی مهــوش جــواب منی دهــد، 

فکــر می کنــد حتــا کمــی مریــض اســت و منتظــر 

می مانــد تــا مهــوش بیــدار شــود. مهــوش کــه انــگار 

ــود،  ــدار ش ــر بی ــواب دیگ ــن خ ــدارد از ای ــت ن دوس

رسانجــام پــس از چنــد ســاعت بیــدار می شــود. 

را  او  چیــزی  چــه  کــه  می پرســد  او  از  مــادرش 

ــه  ــد ک ــه می کن ــوش بهان ــت؛ مه ــرده اس ــت ک ناراح

وقتــی  روز  فــردای هــان  اســت.  مریــض شــده 

لباس هــای  در  خــون  لکه هــای  متوجــه  مــادرش 

مهــوش می شــود، شــک می کنــد و بــا پرس وجــو 

مهــوش را مجبــور می کنــد تــا همــه چیــز را بگویــد.

مراجعــه  مربــوط  حــوزه ی  بــه  مهــوش  مــادر 

ــی ای،  ــد قانون ــچ رون ــدون هی ــس ب ــد و پولی می کن

از  یکــی  بــه  بــکارت  تســت  بــرای  را  مهــوش 

مؤظــف  داکــر  می بــرد.  دولتــی  شــفاخانه های 

ــش  ــی بی ــوش طفل ــه مه ــد ک ــفاخانه می گوی در ش

نیســت و انجــام ایــن تســت می توانــد صدمــه ی 

ــان  ــر او وارد کنــد؛ داکــر همچن روحــی بیشــری ب

می گویــد کــه بــه لحــاظ قانونــی تــا امــر دادگاه 

بایــد  و  ندارنــد  را  بــکارت  تســت  حــق  نباشــد، 

ــتانی  ــم دادس ــا حک ــت، حت ــن تس ــام ای ــرای انج ب

یــا دادگاه وجــود داشــته باشــد. پولیــس تــاش 

بــه  وادار  را  داکــر  زور  از  اســتفاده  بــا  می کنــد 

انجــام تســت بــکارت کنــد؛ امــا داکــر بــرای پولیــس 

ــرون  ــت او بی ــوزه ی صاحی ــن از ح ــه ای ــد ک می گوی

اســت و نبایــد بــا تســت کــردن خــاف قانــون، 

صدمــه ی روحــی بیشــری بــه مهــوش بزننــد.

ــه دادســتان  پولیــس کــه هنــوز پرونــده را حتــا ب

نســپرده اســت، مهــوش کوچــک را بــه یکــی از 

بــکارت  تســت  جهــت  شــخصی  شــفاخانه های 

شــفاخانه  ایــن  در  معایناتــی  از  پــس  و  می بــرد 

ــرر،  ــای مک ــه ی تجاوزه ــه منزل ــوش ب ــرای مه ــه ب ک

آســیب روحــی دارد، ایــن شــفاخانه، عمــل تجــاوز بــر 

مهــوش و آثــار آن را تأییــد می کنــد.

رســیدگی  دادســتانی  بــه  مهــوش  مــادرش 

ــرده و  ــه ک ــان مراجع ــه زن ــونت علی ــم خش ــه جرای ب

ــی  ــب عدل ــه ط ــتانی ب ــد. دادس ــاز می کن ــده  ب پرون

مکتــوب می دهــد و خواســتار معلومــات در مــورد 

ــار دیگــر  ادعــای مــادر مهــوش می شــود. مهــوش ب

از  بــه جــا مانــده  بــا آســیب های  مجبــور اســت 

ــی  ــت های پیهم ــد؛ تس ــکارت بده ــت ب ــاوز، تس تج

کــه هــر بــار تصویــر تجــاوز را در ذهــن مهــوش 

زنــده می کنــد و باعــث صدمــه ی روحــی بیشــر 

ــار در  ــن ب ــا ای ــی ام او می شــود. گــزارش طــب عدل

ــت؛  ــی اس ــوش منف ــکارت مه ــن ب ــن رف ــورد از بی م

ــوش  ــع مه ــل مداف ــراض وکی ــا اع ــه ب ــه ای ک نتیج

اعــراض  ایــن  می شــود.  روبــه رو  خانــواده اش  و 

ســبب می شــود کــه هیأتــی تشــکیل شــود و در 

ــتانی  ــوش و دادس ــع مه ــل مداف ــت وکی حضورداش

از دادســتانِی اختصاصــی رســیدگی بــه قضایــای 

اطفــال و مســؤوالن طــب عدلــی مــورد معاینــه قــرار 

می گیــرد؛ ایــن بــار نیــز گــزارش طــب عدلــی ســامل 

بــودن بــکارت مهــوش را تأییــد کــرده اســت و از 

ــچ  ــاوز هی ــه تج ــدام ب ــا اق ــی ی ــونت های جنس خش

چیــزی ذکــر نکــرده اســت؛ چــون ممکــن اســت 

آثــار و عایــم تــا آن زمــان از بیــن رفتــه باشــد. 

ایــن گــزارش، متهــم در محکمــه ی  بــا دریافــت 

ــه  ــونت علی ــای خش ــه قضای ــیدگی ب ــه ی رس ابتدائی

ــا  ــف ره ــده و از توقی ــناخته ش ــه ش ــان بریء الذم زن

می شــود.

ــتان  ــع و دادس ــل مداف ــوش، وکی ــواده ی مه خان

ابتدائیــه  محکمــه ی  بــه حکــم  پرونــده  مســؤول 

ــر جلســات پــی  ــا تدوی رضایــت نشــان منی دهنــد ب

هــم و تحقیــق بیشــر بــر ایــن قضیــه و متــرر 

شــناخن مهــوش، بــه ایــن حکــم اعــراض کــرده و 

اســتیناف طلب می شــوند. یکــی از دالیلــی کــه بــه 

آن اعــراض کــرده انــد، ایــن اســت کــه اگــر گــزارش 

ــر ســامل بــودن بــکارت مهــوش مهــر  طــب عدلــی ب

فعــل  بــرای  متجــاوز  دکان دار  بایــد  زده،  تأییــد 

اقــدام بــه زنــا و آزار و اذیــت ایــن کــودک مــورد 

ــت  ــه وضعی ــن ک ــرای ای ــت و ب ــرار می گرف ــرد ق پیگ

روانــی مهــوش را بــه مشــکل دچــار کــرده، جــران 

ــات  ــب معلوم ــان طال ــت؛ همچن ــاره می پرداخ خس

ــور و  ــه چط ــن ک ــر ای ــی ب ــه مبن ــوزه ی مربوط از ح

چگونــه مهــوش را بــه دکــران خصوصــی فرســتاده 

انــد و گــزارش آن شــفاخانه کــه عــدم ســامل بــودن 

بــکارت مهــوش را کــه گــزارش کــرده، درج دوســیه ی 

مذکــور نکــرده انــد. حــوزه ی پولــس مربــوط در 

پاســخ بــه اعــراض وکیــل مدافــع مهــوش کــه چــرا 

ورق تأییــد شــفاخانه ی شــخصی مبنــی بــر از بیــن 

رفــن بــکارت و انجــام تجــاوز را درج پرونــده نکــرده 

انــد، گفتــه اســت کــه بــه دلیــل ســن خــرد مهــوش و 

تأثیــرات بــد ایــن موضــوع بــر آینــده ی او، از ارســال 

ــد. ــن ورق خــودداری کــرده ان ای

ــور  ــوز مجب ــا هن ــس از آن تجــاوز ت مهــوش کــه پ

ــکارت،  ــرای تســت ب ــار دیگــر ب ــد ب شــده اســت چن

زیــر معاینــات داکــران مختلــف قــرار بگیــرد، آن 

ــاس  ــه احس ــت ک ــه اس ــش را باخت ــگ و روی ــدر رن ق

می کنــی خــون بــه کنــدی در بدنــش جریــان دارد؛ 

اســت. در  ســاکت و رسد روی صندلــی نشســته 

حالــی کــه وکیــل مدافــع و مــادرش بــا دادســتان در 

مــورد پرونــده ی مهــوش حــرف می زننــد، بــه نقطــه ی 

ــره  ــد، خی ــد ببین ــا او می توان ــه تنه ــزی ک ــاید ری ش

شــده اســت و هــر چــه منتظــرم پلکــی چشــم هایش 

را از آن نقطــه جــدا منی کنــد.

خانواده6

ــه در  ــی اســت ک ــن روحــی و روان ــاری مزم ــی، بی تنهای

بیشــر افــراد دســت می دهــد و گاهــی در فــرد آن قــدر 

ــوار  ــای ناگ ــه پیامده ــر ب ــه منج ــد ک ــدا می کن ــدید پی تش

ــور  ــن منظ ــه همی ــود؛ ب ــرد می ش ــرای ف ــی ب ــی و روان روح

الزم اســت کــه پیامدهــای حــس تنهایــی را در خــود جــدی 

ــم.  ــان آن بپردازی ــه درم ــر ب ــه زودت ــر چ ــرم و ه بگی

احســاس  گاه  می شــود؛  رشوع  جــا  ایــن  از  تنهایــی 

منی کنــد،  فراهــم  را  شــا  نیــاز  کــس  هیــچ  می کنیــد 

شــا  بــا  منی تواننــد  و  نکــرده  درک  را  شــا  دیگــران 

ــی  ــی، یک ــاس تنهای ــد. احس ــرار کنن ــبی برق ــاط مناس ارتب

ــرای  ــی ب ــا راه های ــت؛ ام ــات اس ــن احساس از آزاردهنده تری

بــرای درمــان  افــراد  بــا آن وجــود دارد. گاهــی  مقابلــه 

تنهایــی خــود بــه ســمت گروه هــا یــا کارهایــی می رونــد کــه 

فقــط درد حاصــل از تنهایــی آن هــا را کــم کنــد؛ امــا از آن جــا 

کــه ایــن راهکارهــا درمــان اساســی نیســتند، خــود نیــز بــه 

تبدیــل می شــوند. معضلــی 

تحقیقــات نشــان داده افــراد بیــن 15 تــا 25ســاله و 

ــاس  ــنین احس ــه س ــه بقی ــبت ب ــال نس ــاالی ۶5 س ــراد ب اف

تنهایــی بیشــری دارنــد؛ امــا در کل در همــه ســنین حــدود 

می کننــد.  تنهایــی  احســاس  افــراد  درصــد  تــا 25   20

ــاد  ــه ی ــس ب ــتید. پ ــا نیس ــاس تنه ــن احس ــا ای ــا ب ــس ش پ

داشــته باشــید کــه احســاس تنهایــی شــا الزامــا بــه معنــای 

ــد.  ــذر باش ــت زودگ ــن اس ــت و ممک ــا نیس ــکلی در ش مش

گاهــی احســاس تنهایــی در اثــر یــک اتفــاق ماننــد طــاق 

ــط بهــر اســت در  ــن رشای ــه شــا دســت می دهــد. در ای ب

صــدد حــل مشــکل اصلــی یعنــی پیــدا کــردن راهــی بــرای 

بازگشــت بــه زندگــی و رهایــی از تنش هــای روانــی باشــید. 

 

راه های پیش گیری از  تنهایی

در بســیاری از مواقــع شــا از تعــداد زیــادی روابــط 

دوســتانه و خانوادگــی برخــوردار اســتید؛ امــا بــاز هــم 

نتیجــه ی  می توانــد  ایــن  می کنیــد.  تنهایــی  احســاس 

اشــکال در کیفیــت ارتبــاط صمیانــه باشــد. بــرای شــناخت 

ــد. ــه کنی ــوارد توج ــن م ــه ای ــش آن ب ــت و افزای صمیمی

1- خودتــان را بیشــر بشناســید: شــاید احســاس کنیــد 

کــه چــون دیگــران شــا را درک منی کننــد و یــا آن کــه 

ــت،  ــوان نیس ــران همخ ــا دیگ ــا ب ــر ش ــرز تفک ــلیقه و ط س

ــاید  ــل ش ــن دالی ــد. ای ــی کنی ــاس تنهای ــده احس ــث ش باع

ــش  ــه نق ــد ک ــد بپذیری ــی بای ــد؛ ول ــت باش ــر درس ــه ظاه ب

ــد  ــط کــم نیســت. شــا می توانی ــن رشای ــر ای شــا در تغیی

افــراد مناســبی را بــرای روابــط تــان انتخــاب کنیــد و یــا بــا 

کســانی در ارتبــاط باشــید کــه هــم ســلیقه و هم فکــر تــان 

ــند. باش

2- علــت مشــکل خــود را بیابیــد: علت عمده ی احســاس 

تنهایــی وجــود روابــط ســطحی و بــدون احســاس صمیمیــت 

اســت؛ امــا معمــوال خصوصیاتــی کــه در شــا وجــود دارد، 

ــن ویژگی هــا  ــه می شــود. ای ــط ی صمیان ــع ایجــاد رواب مان

می توانــد شــامل ســبک ارتباطــی پرخاش گرانــه، عجــول 

ــاوت  ــرس از قض ــا ت ــران و ی ــه دیگ ــاد ب ــدم اعت ــودن، ع ب

دیگــر  از  افرسدگــی  باشــد.  دیگــران  برابــر  در  شــدن 

علت هــای احســاس تنهایــی اســت و درمــان آن، خــود 

ــود.  ــی می ش ــس تنهای ــی از ح ــه رهای ــر ب منج

ــاط  ــرش ارتب ــرای گس ــی: ب ــع درون ــتجوی موان 3- جس

صمیانــه ی خــود، بهــر اســت، موانــع درونــی خــود را 

بــرای صمیمیــت پیــدا کنیــد. بــرای ایــن کار می توانیــد هــر 

از گاهــی از دوســتان تــان بپرســید کــه چــه نکتــه ی مثبــت و 

منفــی در شــا بــه رابطــه  بــا آن هــا کمــک کــرده و یــا مانــع 

صمیمیــت بــا آن هــا شــده اســت. 

راه هــای  از  یکــی  هم ســلیقه:  افــراد  بــا  ماقــات   -4

ــان  ســاده آن اســت کــه در گروه هــای هم ســلیقه ی خــود ت

ــرای فعالیــت مشــرک قــرار  ــا ایــن افــراد ب عضــو شــوید و ب

بگذاریــد. امــروزه بــا گســرش فضــای مجــازی و گروه هــای 

مختلــف، پیــدا کــردن افــراد هم ســلیقه بســیار ســاده تر 

شــده اســت. بــا ثبــت نــام در کاس هــای هــری یــا ورزشــی 

هــم می توانیــد احســاس تغییــر و رشــد کــردن داشــته 

باشــید و هــم آن کــه محیطــی بــرای خــود فراهــم می کنیــد 

کــه بــا افــراد هم ســلیقه ی خــود در ارتبــاط باشــید. در هیــچ 

ــا   کجــا ماننــد کاس هــای گروهــی منی توانیــد افــرادی را ب

ــق مشــابه خــود ماقــات کنیــد. ســلیقه و عائ

5- وقــت گذرانــدن بــا اعضــای خانــواده: یکــی از راه های 

بــرای گســرش  مؤثــر دیگــر مشــخص کــردن اهدافــی 

صمیمیــت در روابــط تــان اســت. بــرای ایــن کار، می توانیــد 

از اهــداف کوچــک رشوع کنیــد و افــرادی را ماننــد دوســت 

ــک  ــا ی ــد ی ــت نکردی ــا او صحب ــت ب ــی اس ــه مدت ــی ک قدیم

ــواده ببینیــد. عضــو خان

مــا معمــوال تنهــا بــرای جنبــه ی شــغلی و تحصیلــی خــود 

ــز  ــا نی ــر زمینه ه ــه دیگ ــی ک ــم؛ در حال ــزی می کنی برنامه ری

ــا دوســت صمیمــی  ــد ب ــه دارد. اگــر  می توانی ــه برنام ــاز ب نی

خــود هــم قــراری بگذاریــد و به مــرور خاطــرات و احساســات 

گذشــته خــود بپردازیــد. از ترس هــا و احساســات تــان بــرای 

او بگوییــد و بــه دیالــوگ ســطحی بســنده نکنیــد.

ادامه دارد...
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بــرای  افغانــی   ۶.25 بلــخ  والیــت  در  بــرق  رصفیــه ی 

ــو  ــن س ــال بدی ــار س ــه از چه ــت ک ــی اس ــای رهایش واحده

ایــن نــرخ را رشکــت برشــنا بــر مشــریانش در بلــخ اجــرا کــرده 

ــا  ــخ، ب ــندگان بل ــه باش ــت ک ــار اس ــن ب ــن چهارمی ــت. ای اس

ــدن  ــن آم ــان پایی ــی، خواه ــای اعراض ــدازی کمپاین ه راه ان

ــد. ــده ان ــت ش ــن والی ــرق در ای ــه ی ب رصفی

ــت  ــنا در والی ــت برش ــس رشک ــدی، ریی ــه حمی ــد الل حمی

پــی  »در  می گویــد:  کابــل  صبــح  روزنامــه ی  بــه  بلــخ، 

ــه ی  ــش رصفی ــر کاه ــی ب ــخ مبن ــت بل ــردم والی ــات م اعراض

ــأله را  ــن مس ــود ای ــه ی خ ــه نوب ــم ب ــا ه ــت، م ــن والی ــرق ای ب

ــت،  ــام والی ــق مق ــاوه از طری ــر ع ــال داده و ب ــز انتق ــه مرک ب

نیــز  بلــخ  و شــورای والیتــی  نهادهــای جامعــه ی مدنــی 

ــرای  ــم و ب ــب می کنی ــدی تعقی ــورت ج ــه ص ــه را ب ــن پروس ای

ــده  ــکیل ش ــه ای تش ــز کمیت ــه، در مرک ــن قضی ــری ای پی گی

ــرق  ــای ب ــرای بخش ه ــا ب ــاش دارد ت ــه ت ــن کمیت ــت و ای اس

ترکمنســتان  اوزبیکســتان،  تاجیکســتان،  از  کــه  وارداتــی 

ــرای  ــد را ب ــه ی واح ــک تعرف ــود، ی ــداری می ش ــران خری و ای

رسارس کشــور تعییــن کنــد کــه خوشــبختانه کار در ایــن 

زمینــه جریــان دارد و مــا منتظــر نتیجــه ی آن اســتیم.« 

شــهروندان بلــخ، بــر ایــن بــاور انــد کــه بهــای بــرق 

صادراتــی فعلــی کــه از کشــور اوزبیکســتان بــرای مزاررشیــف 

ــده  ــخص ش ــدار مش ــن مق ــی ای ــود، در زمان ــداری می ش خری

معامــات  در  بــوده  افغانــی   50 دالــر  بهــای  کــه  اســت 

ــه و در آن زمــان مــردم از تــوان مالــی نســبی برخــوردار  روزان

بودنــد و حــال بایــد بــا بــاال رفــن قیمــت دالــر در بازارهــای 

افغانســتان، قیمــت رصفیــه ی بــرق از ســوی حکومــت پاییــن 

ــن  ــال در ای ــار س ــت چه ــا گذش ــون ب ــا کن ــه ت ــود ک آورده ش

ــت.  ــده اس ــی نش ــچ اقدام ــه، هی زمین

برشــنا،  رشکــت  مســؤوالن  معلومــات  اســاس  بــر 

در  بلــخ،  والیــت  در  بــرق  شــده ی  تعییــن  تعرفه هــای 

بــرای  انــد.  متفــاوت  یک دیگــر  از  مختلــف  بخش هــای 

بــرای  فی کیلوولــت،  افغانــی   ۶.25 رهایشــی  ســکتور 

رشکت هــای تجارتــی کــه جــواز آیســا دارنــد، فــی کیلوولــت 

و  رشکت هــا  از  شــاری  بــرای  و  اســت  افغانــی   ۶.75

دوکان هایــی کــه جــواز تجارتــی آیســا را ندارنــد، 1۶.88 

اســت. تعییــن شــده  کیلوولــت  فــی  افغانــی 

ــور  ــف از کش ــرق مزاررشی ــدی، ب ــای حمی ــه ی آق ــه گفت ب

از  اوزبیکســتان خریــداری می شــود و در فصــل زمســتان 

ــردم  ــای م ــع نیازمندی ه ــرای رف ــز ب ــتان نی ــور تاجیکس کش

ایــن والیــت بــرق خریــداری می شــود.

نوریــه، یکــی از کاربــران معــرض، در صفحــه ی شــخصی 

خــود نوشــته اســت: »بیشــر بــرق مــورد نیــاز کشــور از 

ترکمنســتان  و  اوزبیکســتان  تاجیکســتان،  کشــورهای 

خریــداری می شــود کــه تقریبــا در همســایگی مزاررشیــف 

ــل و  ــد کاب ــی مانن ــه والیات ــر ب ــم نظ ــا آن ه ــا ب ــرار دارد؛ ام ق

پــروان کــه هــم مقــدار بــرق مــورد نیــاز شــان بیشــر از مــزار 

رشیــف اســت و هــم مســافتش بــا  مبــدا بیشــر اســت، مرصف 

کننــدگان بــرق، بهــای کمــری را نســبت بــه شــهروندان بلــخ 

ــد کــه ایــن خــود مصــداق یــک بی عدالتــی بــزرگ  می پردازن

ــت.« ــف اس ــهر مزاررشی ــندهای ش ــق باش در ح

باشــنده های شــهر مزاررشیــف از بهــای بلنــد بــرق در ایــن 

والیــت در حالــی شــاکی انــد کــه در پــی اعراضــات متواتــری 

ــا  ــار ب ــر ب ــد، ه ــه ان ــه راه انداخت ــال ب ــه س ــن س ــی ای ــه ط ک

ــد.  ــه رو شــده ان بی توجهــی دولــت روب

اعراضــی  کمپایــن  راه انــدازی  پــی  در  بــار  ایــن  امــا 

ــنای  ــت برش ــس رشک ــدی، ریی ــای حمی ــخ، آق ــهروندان بل ش

ــرای  ــز ب ــه ای در مرک ــکیل کمیت ــا تش ــه ب ــد ک ــخ، می گوی بل

ــرق در  ــای ب ــا به ــد ت ــدوار ان ــکل، امی ــن مش ــه ای ــیدگی ب رس

ــد. ــدا کن ــش پی ــت کاه ــن والی ای
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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 $

ــا دفــر منایندگــی ســازمان ملــل متحــد  یونامــا ی

مســؤوالن  کــه  می کنــد  تأکیــد  افغانســتان،  در 

کمیســیون مســتقل انتخابــات، در راســتای مدیریــت 

انتخابــات  نتیجــه ی  جمع بنــدی  و  آرا  شــارش 

و  پیچیــده  چالش هــای  بــا  ریاســت جمهوری، 

دشــواری روبــه رو انــد.

اعامیــه ای  عقــرب(   20( دوشــنبه  روز  یونامــا، 

را بــه رســانه ها فرســتاده کــه در آن، از مســؤوالن 

اســت  خواســته  انتخابــات  مســتقل  کمیســیون 

انتخاباتــی  قوانیــن  و  اصــول  متامــی  بــه  تــا 

ــا تأمیــن شــفافیت  افغانســتان، احــرام گذاشــته و ب

در عمل کــرد شــان، بــه زودی نتیجــه ی انتخابــات 

کننــد. اعــام  را  ریاســت جمهوری 

دفــر منایندگــی ســازمان ملــل متحــد، تأکیــد 

کــرده کــه حــارض اســت بــه منظــور حصــول اطمینــان 

ــیون  ــه کمیس ــر، ب ــب و معت ــدون تقل ــه ی ب از نتیج

ــد.  ــی بده ــوره ی فن ــات مش ــتقل انتخاب مس

ایــن در حالــی اســت کــه کمیســیون مســتقل 

انتخابــات، روز شــنبه )18 عقــرب(، روند بازشــاری آرای 

ــرد. ــاز ک ــل را آغ 8255 مح

همگرایــی،  و  ثبــات  انتخاباتــی  دســته های 

بــه رهــری عبداللــه عبداللــه، امنیــت و عدالــت، 

و عدالــت  و صلــح  نبیــل  بــه رهــری رحمت اللــه 

ــد  ــار، رون ــن حکمت ی ــری گلب الدی ــه ره ــامی ب اس

بازشــاری و تفتیــش آرا را تحریــم کــرده انــد.

جمهــوری،  ریاســت  نامــزد  عبداللــه،  عبداللــه 

هشــدار داده اســت کــه اگــر افغانســتان وارد بحــران 

دولت ســاز  انتخاباتــی  تیــم  آن  مســؤول  شــود، 

خواهــد بــود.

انتخابــات  ابتدایــی  نتیجــه ی  اســت  قــرار 

اعــام  عقــرب  بیست وســوم  در  ریاســت جمهوری، 

ــیون  ــای کمیس ــی از اعض ــی یک ــه تازگ ــا ب ــود؛ ام ش

مســتقل انتخابــات، گفتــه اســت کــه امــکان دارد 

تقویــم انتخاباتــی، بــرای بــار ســوم بــه تعویــق بیفتــد.

انتخاباتــی  تیــم  رییــس  نبیــل،  رحمت اللــه 

امنیــت و عدالــت، از جامعــه ی جهانــی می خواهــد 

ــت ندهــد. ــی، مروعی ــه تقلب هــای انتخابات کــه ب

در  عقــرب(   20( دوشــنبه  روز  نبیــل،  آقــای 

انتخابــات  در  کــه  گفــت  خــری  نشســت  یــک 

ــورت  ــرده ای ص ــای گس ــت جمهوری، تقلب ه ریاس

ــت  ــه آن مروعی ــی ب ــه ی جهان ــر جامع ــه و اگ گرفت

بدهــد، در حــق مــردم افغانســتان جفــا کرده اســت.

او افــزود کــه در انتخابــات ریاســت جمهوری، 

ــون رأی  ــک میلی ــدود ی ــازمان یافته، ح ــه ی س به گون

ــر  ــان آن، در ه ــد عام ــده و بای ــتفاده ش ــی اس تقلب

ســطحی کــه باشــند، بــه دادســتانی کل معرفــی، و 

ممنوع الخــروج شــوند.

کــه  آن  از  پیــش  کــرد،  تأکیــد  نبیــل،  آقــای 

کشــورهای دیگــر در مــورد رسنوشــت انتخابــات 

افغانســتان بــه نتیجــه ای برســند، بایــد مــردم دســت 

بــه کار شــده و در مقابــل تقلــب ایســتادگی کننــد.

ریاســت جمهوری  نامــزدان  متامــی  گفــت،  او 

ــد؛  ــاع کنن ــان دف ــاک  ش ــه از آرای پ ــد ک ــق دارن ح

حتــا اگــر پنــج رأی داشــته باشــند، تــا آخریــن رمــق 

ــرد. ــد ک ــاع خواهن ــان از آن دف ــات ش حی

ــد  ــه رون ــت ک ــت جمهوری، گف ــزد ریاس ــن نام ای

نتیجــه ی  و  اســت  قانــون  خــاف  آرا  بازشــاری 

آن پذیرفتنــی نیســت. »آغــاز رونــد بازشــاری و 

تفتیــش، بــر اســاس تصمیــم کمیســیون انتخابــات 

نــه، بلکــه بــا تصمیــم پنــج عضــو کمیســیون اتخــاذ 

شــده و در جمــع آن پنــج نفــر نیــز دو نفــر اســت کــه 

بــا فشــار و زور بــا ایــن تصمیــم موافقــت کــرده  انــد.«

ــی  ــای انتخابات ــه تیم ه ــت ک ــی اس ــن در حال ای

عبداللــه عبداللــه و گلب الدیــن حکمت یــار نیــز، 

ــرده  ــت ک ــش آرا، مخالف ــاری و تفتی ــد بازش ــا رون ب

انــد. ایــن نامــزدان، تأکیــد کــرده انــد کــه 300 

ــود.  ــام ش ــل اع ــد باط ــکوک، بای ــزار رأی مش ه

ــری  ــه ره ــی دولت ســاز ب ــته ی انتخابات ــا دس ام

ــی  ــای انتخابات ــایر تیم ه ــی، از س ــد ارشف غن محم

غــري  نظرهــای  اظهــار  از  کــه  اســت  خواســته 

و مــدرک، خــودداری  بــدون دلیــل  و  مســؤوالنه 

کننــد.

کــه  می کنــد  تأکیــد  ریاســت جمهوری،  دوم  معــاون 

ــات قومــی و اندیشــه های افراطــی در  درد ناشــی از تعصب

افغانســتان، بایــد از طریــق نصــاب آموزشــی درمــان شــود.

رسور دانــش، روز دوشــنبه )20 عقــرب( در نشســت 

مشــورتی ای کــه بــه  منظــور بازنگــری نصــاب آموزشــی 

برگــزار شــده بــود، گفــت کــه در رشایــط افغانســتان، 

ــه  ــکا ب ــی، ات ــون اساس ــط در قان ــکام مرتب ــتفاده از اح اس

ارزش هــای مشــرک کــه ســبب تحکیــم وحــدت ملــی 

شــود، اســتفاده از تجربیــات جهانــی و اســتفاده از ادبیــات 

آموزشــی  نصــاب  اصلــی  چهارچــوب  می توانــد  فاخــر، 

ــد. باش

در  ملــی  وحــدت  پایه هــای  تحکیــم  بــه  او، 

ــی از  ــای ناش ــت: »تضاده ــرده و گف ــاره ک ــتان اش افغانس

و  مذهبــی  قومی-زبانــی،  تعصبــات  نفرت پراکنی هــا، 

ــیب  ــی را آس ــدت مل ــه وح ــت ک ــی اس ــه های افراط اندیش

ــن دو  ــان ای ــد درم ــی، بای ــاب آموزش ــن رو در نص زده؛ از ای

باشــد.« مــا  اولویت هــای  صــدر  در  مــرض، 

ــد در جامعــه ی چندقومــی  ــای دانــش گفــت کــه بای آق

ــری و اندیشــه ی  ــی، هم پذی ــه ی هم گرای افغانســتان، روحی

ــد  تســاهل و رواداری آمــوزش داده شــود. او گفــت کــه بای

از تنــوع موجــود در افغانســتان، یــک نقطــه ی قــوت، یــک 

قــدرت بــاال و یــک ظرفیــت ملــی ســاخت. 

آقــای دانــش، افــزود کــه در همــه کشــورها هــم از نــگاه 

محتــوا و ارزش هــا و هــم از نــگاه روش و ســاختار، عنــارص 

مشــرک در آمــوزش بــه مراتــب بیشــر از عنــارص اختــاف 

و تفــاوت اســت.

معــاون دوم ریاســت جمهوری، ادامــه داد کــه در حــال 

حــارض، اکــرث کتاب هــای درســی، نــه تنهــا بــرای اطفــال؛ 

ــگ  ــر و فرهن ــی فک ــال ها و اهال ــرای بزرگ س ــا ب ــه حت بلک

یــا بســیار ســنگین و پیچیــده اســت و یــا حــد اقــل عــاری از 

صنایــع بدیــع و آرایه هــای ادبــی و بــدون جذبــه و کشــش 

زبانــی اســت. 

او تأکیــد کــرد کــه بــا مســایل علمــی، فرهنگــی و 

ــخصی  ــه ی سیاســت و ســایق ش ــد از زاوی اجتاعــی نبای

را  چیــز  »همــه  گفــت:  دانــش،  آقــای  شــود.  برخــورد 

ــه  ــم ک ــال می کنی ــم و خی ــر می کنی ــی فک ــی و قوم سیاس

از ایــن طریــق می توانیــم امتیــاز بیشــر بــرای قــوم و 

حــزب خــود بــه دســت آوریــم؛ غافــل از ایــن کــه در واقــع، 

ــه بحــران  ــوم و حــزب خــود را ب ــه شــمول ق همــه کشــور ب

ــه ی  ــرای دهه هــا از قافل ــم و ســبب می شــویم کــه ب می بری

ترقــی و کاروان متــدن عقــب مبانیــم.«

وزارت  رسپرســت  بلخــی،  میرویــس  هــم،  ســویی  از 

معــارف، در ایــن نشســت گفــت کــه بازنگــری نصــاب 

آموزشــی یکــی از اولویت هــای اساســی دهــه ی معــارف 

اســت.

نشســت مشــورتی در مــورد بازنگــری نصــاب آموزشــی، 

ــا حضــور 300 نفــر از شــهروندان افغانســتان، به شــمول  ب

آمــوزگاران، متخصصــان حــوزه ی آموزشــی، مناینــدگان 

شــورای علــا، اســتادان دانشــگاه، مناینــدگان ادارات 

مناینــدگان  نیــز  و  دانش آمــوزان  والدیــن  دولتــی، 

کمیســیون مســتقل حقــوق بــر افغانســتان، برگــزار شــده 

و تــا بیست وســوم عقــرب ادامــه دارد.

نهــاد انتخابــات آزاد و عادالنــه ی افغانســتان )فیفــا( 

تأکیــد می کنــد کــه رونــد بازشــاری و تفتیــش آرا، در 

مســیر نگران کننــده ای قــرار گرفتــه و وضعیــت کنونــی، 

در صــورت عــدم مدیریــت درســت، می توانــد منجــر بــه  

بحــران انتخاباتــی شــود.

فیفــا، روز دوشــنبه )20 عقــرب( بــا نــر اعامیــه ای 

ــه  ــد پروس ــش از ح ــدن بی ــه طوالنی ش ــت ک ــه اس گفت

و  بازشــاری  رونــد  پیچیده ترشــدن  یک ســو،  از 

ــتقل  ــیون مس ــم کمیس ــری مبه ــش آرا و موضع گی تفتی

اعتــاد  از ســوی دیگــر، ســبب کاهــش  انتخابــات 

ــه ی  ــرش نتیج ــدن پذی ــات و دشوارش ــه  انتخاب ــردم ب م

می شــود. آن 

کمیســیون های  کــه  اســت  افــزوده  نهــاد،  ایــن 

انتخاباتــی، بایــد بــا رویکــرد قانونــی و مبتنــی بــر 

اصــول و قوانیــن موجــود، بــا شــفافیت نســبت بــه 

بــا  و  کننــد  عمــل  انتخاباتــی  معضــات  و   قضایــا 

رویکــرد  چگونگــی  شــفاف،  و  دقیــق  اطاع رســانی 

بــه  رســیدن  و  آرا  بازشــاری  بــه  رابطــه  در  خــود 

ســازند. روشــن  و  واضــح  را  ابتدایــی  نتیجــه ی 

ــت دادن  ــا راه مروعی ــه تنه ــت ک ــه اس ــا، گفت فیف

ــه  بحــران،  ــات و اجتنــاب از ورود ب ــه نتیجــه ی انتخاب ب

و  بــر اســاس اصــول  قانــون و عمــل  بــه  پرداخــن 

ضوابــط انتخاباتــی، هــم از ســوی کمیســیون مســتقل 

ســتادهای  و  نامــزدان  ســوی  از  هــم  و  انتخابــات 

انتخاباتــی آنــان اســت.

نتیجــه ی  اعــام  کــه  اســت  آمــده  اعامیــه  در 

ــا  ابتدایــی در 23 عقــرب نیــز ممکــن نخواهــد بــود و ب

ــار دوم،  ــرای ب ــی ب ــم انتخابات ــض تقوی ــال، نق ــن ح ای

ــه  ــه ب ــث صدم ــم باع ــدی و ه ــی ج ــه ی نگران ــم مای ه

اســت. آن  فرایندهــای کاری  و  اعتبــار کمیســیون 

فیفــا تأکیــد کــرده اســت کــه بــرای حــل مشــکات 

ــد  ــات بای ــتقل انتخاب ــیون مس ــده، کمیس ــان آم ــه می ب

جلســه ی  موجــود،  قوانیــن  و  اصــول  روشــنی  در 

فوق العــاده ای را بــا مناینــدگان باصاحیــت متامــی 

نامــزدان، برگــزار کنــد و منطــق کار خــود و شــیوه های 

ــازد. ــک س ــا رشی ــا آن ه ــق آن را ب تطبی

کمیســیون های  کــه  اســت  افــزوده  نهــاد،  ایــن 

ــه در  ــی ک ــز و محات ــان مراک ــد همزم ــی، بای انتخابات

ــاری  ــورد بازش ــود دارد را م ــکایت وج ــا ش ــورد آن ه م

قــرار دهنــد تــا هــم در عرصــه ی تأمیــن شــفافیت و هــم 

تســهیل حضــور ناظــران، زمینــه ی بهــر فراهــم شــود.

محــل  هــزار  هشــت  از  بیــش  بازشــاری  رونــد 

رأی دهــی، روز شــنبه )18 عقــرب( از ســوی کمیســیون 

مســتقل انتخابــات آغــاز شــد. شــاری از تیم هــای 

انتخاباتــی ایــن رونــد را غیرقانونــی دانســته و آن را 

ــد. ــرده ان ــم ک تحری

از ســویی هــم، شــورای نامــزدان ریاســت جمهوری، 

تأکیــد کــرده اســت کــه اگــر وضعیــت بــه همیــن 

ــد، بحــران انتخاباتــی در افغانســتان  ــوال ادامــه یاب من

ــد. ــد ش ــاز خواه آغ

ــات و  ــی ثب ــم انتخابات ــه، رییــس تی ــه عبدالل عبدالل

همگرایــی نیــز هشــدار داده اســت کــه اگــر افغانســتان 

انتخاباتــی  تیــم  آن  مســؤول  شــود،  بحــران  وارد 

دولت ســاز خواهــد بــود.

یوناما: کمیسیون مستقل انتخابات با 
چالش های پیچیده ای روبه رو است

رحمت الله نبیل: جامعه ی جهانی به 
تقلب های انتخاباتی مرشوعیت ندهد

فیفا: عدم مدیریت منجر به بحران انتخاباتی #برق_والیت_بلخ_را_ارزان_کنید!
خواهد شد

رسور دانش: درد تعصب و افراط گرایی
 با بازنگری نصاب آموزشی درمان  می شود

هام همتا
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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

بدون هیچ هدفی در یک محوطه ی محافظت شده  قدم  آن ها 

برمی داشتند و از روی ریش و موی شان که روی زمین افتاده بود، 

می گذشتند. در کل 98 طالب در آن محوطه بودند که جوان ترین 

ریش  ساله ی   ۶5 پیش کسوت  یک  آن ها  پیرتر  و  ساله   1۶ شان 

بود. سفید 

پیان  و  گذاشته  زمین  به  را  شان  ساح های  آن ها  همه ی 

وفاداری با دولت افغانستان بسته بودند؛ اما دلیل این کار آن ها، 

بستگی به نوع داستان هر شخص داشت تا با تعریفش مقداری از 

پیچیدگی جنگی که در آن، جبهه بدل کردن معمول است، کاسته 

شود.

ارتش افغانستان می گوید طی عملیات خشونت باری در والیت 

شال-رشقی بدخشان و پس گرفن سه ولسوالی از طالبان در ماه 

سپتامر بود که این جنگ جویان به دلیل تاش برای حفظ جان 

شان، از جنگ علیه دولت دست کشیدند.

در  بود،  گفته  جنگ جویان  این  به  کشور  ملی  امنیت  رییس 

زندگی  به  که  آزادند  شوند،  بیرون  طالبان  صفوف  از  که  صورتی 

این  از  برخی  محوطه،  این  حویلی  در  اما  برگردند؛  شان  عادی 

جنگ جویان می گویند پیش از این که بازداشت شوند، دقیقا قصد 

چند  هر  که  می گفتند  هم  تعدادی  داشتند.  را  کار  همین  انجام 

جنگ برای گرفن ولسوالی ها شدیدتر می شد؛ اما با دوستان شان 

گروه طالبان  تا  بودند  کار می کردند هم پیان شده  دولت  در  که 

به سمت شان  اسلحه   که  زمانی  دیگران می گویند  کنند.  ترک  را 

نشانه رفته بود، چاره ای جز تسلیم شدن نداشتند. آن ها به ظاهر 

طالبانی شان – ریش و موهای دراز که به دست آرایش گری کوتاه 

اعراف کردند.  – بود  شده 

حالی  در  آن ها  منی زدند.  حرف  آزادانه  جنگ جویان  این 

داستان های شان را برای خرنگاران نیویورک تایمز بازگو می کردند 

که افرسی از ریاست امنیت ملی، با قهر و غضب در آن  جا حضور 

به  و  قطع می کرد  را  طالبان  اغلب صحبت جنگ جویان  و  داشت 

دلیل این که بسیار ُرک صحبت می کردند، به آن ها هشدار می داد. 

منظره ی حویلی متام ویژگی های یک سناریوی از قبل مترین شده 

افرس  با  مؤدبانه ای  طور  به  هم  طالبان  جنگ جویان  و  داشت  را 

آن ها  می شد،  دور  که  وقت  هر  اما  می کردند؛  موافقت  اطاعاتی 

می کردند. ارائه  رصیح تری  ارزیابی های 

که  -جایی  بدخشان  مانند  دوری  مناطق  در  مشخص  طور  به 

افراد  با آن دارد- جبهه بدل کردن  دولت مرکزی فاصله ای زیادی 

در میان طالبان، دیگر گروه های شورشی و نیروهای امنیتی، یک 

در  بارزی  نقش  محلی  و  قدیمی  رقابت های  است.  تکراری  امر 

بیعت های جدید دارند. سنگ الجورد و معادن طا در کنار قاچاق 

می کند. بیشر  را  پیچیدگی ها  این  مخدر،  مواد 

چندین تن از آن مردان گفتند که چهار سال پیش، پس از این 

که روستای شان توسط طالبان ترصف شد، با بی میلی به این گروه 

پیوستند. آن ها به یک نارضایتی معمول اشاره داشتند: جهادگران 

خانه های  ترکمنستان  و  تاجیکستان  چین،  پاکستان،  از  خارجی 

شان را به ترصف خود درآورده و تقاضای غذا کردند. 

در  دولت  اطاعاتی  فرمانده ی  نورستانی،  حنیف  محمد 

این  در  خارجی  جنگ جوی   400 دست کم  که  گفت  بدخشان، 

والیت وجود دارند که برای طالبان، القاعده یا داعش می جنگند. 

سلطان محمد، 4۶ساله، که ادعا می کند فرمانده ی 15 جنگ جوی 

طالبان بوده است، گفت: »آن ها به زبان ما صحبت منی کردند؛ اما 

غذای مان را با آن ها تقسیم می کردیم. ما چاره ای نداشتیم. برای 

می کردیم.« پشتیبانی  آن ها  از  مان  خانواده های  از  محافظت 

بر منطقه، یک معلِم حامی  از تسلط طالبان  محمد که  پیش 

حتا  و  سپتامر  ماه  جنگ های  از  پیش  که  می گوید  بوده،  دولت 

در جریان آن، با رهران دولت محلی ارتباط تلفونی داشته است. 

محمد در پاسخ به سوال ما مبنی بر این که او و افرادش در کجا 

تسلیم یا اسیر شدند گفت: »ما اسیر نشدیم، ما از دولت پشتیبانی 

انشاءالله.« می کنیم 

امسال  که  گفت  ندارد،  دیگری  نام  که  19ساله  نظام الدین 

پیوسته  طالبان  به  مشتاقانه  و  خورده  را  آن ها«  »ایدیولوژی  فریب 

کرد،  حمله  منطقه  به  افغانستان  ارتش  که  زمانی  افزود  اما  بود؛ 

زنگ  او  به  است،  دولت  اطاعاتی  افرس  یک  که  بزرگ ترش  برادر 

به  می گوید،  نظام الدین  برد.  پناه  دولت  به  تا  کرد  قانعش  و  زد 

امریکا  هوایی  حمات  باعث  که  خارجی  جهادگران  حضور  دلیل 

می شوند، جبهه بدل کرده است. او گفت: »ما راضی به حضور آن ها 

نداشتیم.« چاره ای  اما  نبودیم؛  وطن مان  در 

براقی  و  آبی  دریشِی  که  اطاعاتی  قوی هیکل  افرس  آن 

پوشیده بود و از دادن نامش امتناع کرد، گفت که دولت برای آن 

جنگ جویان، غذا، حام و محلی برای زندگی داده بود. او افزود 

که به درخواست خود شان، آرایش گری را آورده بود تا موهای دراز 

و ریش های وحشی  شان را کوتاه کند. یکی از جنگ جویان گفت: 

»ما می خواهیم مانند مأموران دولت به نظر برسیم.« با گفن این 

خندیدند. بلندی  صدای  با  دوستانش  جمله، 

افرس اطاعاتی گفت، جنگ جویانی که اجازه دارند با استفاده 

اجازه  زودی  به  باشند،  متاس  در  شان  خانواده های  با  تلفون  از 

آن ها می توانند  او، گفت که  برگردند.  به خانه   خواهند داشت که 

محوطه را ترک کنند؛ اما آن محوطه توسط رسبازانی از امنیت ملی 

محارصه شده بود که دروازه ی روبه رو را بسته بودند.

این  جنگ جویان به تازگی همراه حمدالله محب، مشاور امنیت 

بدخشان  والیت  مرکز  فیض آباد،  در  مراسمی  به  افغانستان  ملی 

برده شده بودند. در یک پُست توییری، آقای محب گفت که این 

دلیل  به  آن ها  از  او  اند.  کشیده  دست  خشونت  از  جنگ جویان 

کرد. ستایش  دولت،  مروعیت  »تأیید«  و  درست«  راه  »انتخابات 

عبدالله ناجی نظری، از اعضای شورای والیتی بدخشان، گفت 

که این جنگ جویان »دیگر از طالبان خوش شان منی آید« و حاال 

به نیروهای دولتی اعتاد کرده اند تا به آن ها در آوردن امنیت به 

روستاهای شان کمک کنند.

اطاعات  جنگ جویان  این  که  گفت  نورستانی  رستیب 

ارزش مندی داده اند. او گفت: »شاید آن ها را به عنوان جاسوسان 

برگردانیم.« بودند  که  جایی  به  مان، 

که  قوی ای  اما  کوچک  مرد  حسن،  محمد  حویلی،  داخل  در 

به سوی  زیادی  راکت های  فکر می کرد ۶5 ساله است، گفت که 

رسبازان شوروی در دهه ی 80 میادی و نیروهای دولتی، در حالی 

که برای طالبان می جنگید؛ در سال جاری شلیک کرده است. او 

آماده  بدهد،  و مهات  او ساح  به  دولت  که  در صورتی  می گوید 

کند.  شلیک  طالبش  رفقای  سوی  به  را  راکت ها  هان  تا  است 

او، گفت که پیش از پیوسن به طالبان، یک کشاورز بوده و حاال 

چیزی جز جنگیدن منی خواهد. در حالی که لبخند می زد، گفت: 

»بعضی از مردم باغبانی یا طوطی ها را دوست دارند؛ اما من دوست 

دارم بجنگم.« رفقایش از خنده خود شان را خم کرده بودند. یکی 

»من  داد:  ادامه  زد. حسن  پیرمرد  آن  به پشت  به شوخی  آن ها  از 

معتاد جنگیدن شده  ام. لقب من حسن راکت است!« خنده ها پس 

از این جمله ی حسن بیشر شد؛ حتا محافظان اطاعاتی هم که 

بر شانه داشتند، می خندیدند. ساح 

اطاعاتی  افرس  و  شد  متام  زود  خیلی  حویلی  داخل  منظره ی 

رفتند.  هم  ماقات کنندگان  است.  متام  وقت  که  کرد  اشاره 

جنگ جویان که به نظر می رسید تسلیم شده و شاید برخی از آنان 

گرفتند. رس  از  را  محوطه  در  زدن  قدم  بودند،  برده  پناه 

یکی از محافظان در حالی که با دقت مراقب آن ها بود، گفت: 

»تک تک آن ها خطرناک است. به هیچ کدام شان اعتاد نداریم.«

اسیر یا پناهنده؟
 داستان های متناقض از جنگ جویان طالبان

مرتجم: مهدی غالمی

New York Times – نویسنده: دیوید زوچینو
در داخل حویلی، محمد حسن، مرد 
کوچک اما قوی ای که فکر می کرد 

65 ساله است، گفت که راکت های 
زیادی به سوی رسبازان شوروی در 

دهه ی 80 میالدی و نیروهای دولتی، 
در حالی که برای طالبان می جنگید؛ 

در سال جاری شلیک کرده است. 
او می گوید در صورتی که دولت 

به او سالح و مهامت بدهد، آماده 
است تا هامن راکت ها را به سوی 

رفقای طالبش شلیک کند. او، گفت 
که پیش از پیوسنت به طالبان، 

یک کشاورز بوده و حاال چیزی جز 
جنگیدن منی خواهد.


