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تیرتهای مهم

ــه رنــگ زن«، خشــونت هایی  در بیشــر روایت هــای »زندگــی ب

روبــه رو  آن  بــا  ازدواج  از  بعــد  زنــان  کــه  اســت  روایــت شــده 

آن هــا  بــا  کــه  خانــواده اش  از  زنــی  وقتــی  یعنــی  می شــوند؛ 

ــواده ی دیگــر تعلــق  ــه خان روابــط خونــی دارد، جــدا می شــود و ب

می گیــرد، بــه بهانه هــای مختلــف کــه شــاید بخشــی از آن را 

ــکل  ــه مش ــت، ب ــی دانس ــی و خانوادگ ــای فرهنگ ــوان تفاوت ه بت

مواجــه شــده و مــورد خشــونت قــرار می گیــرد؛ روایــت امــروز امــا 

از زنــی می گویــد کــه از کودکــی بــا انــواع خشــونت بــزرگ شــده 

اســت؛ خشــونتی کــه نــه از ســوی کســانی دیگــر، بلکــه از ســوی 

ــر  ــل دخ ــه دلی ــواده ب ــای خان ــه اعض ــرادر و هم ــادر، ب ــدر، م پ

ــت. ــده اس ــال ش ــر او اع ــودن ب ب

از  یکــی  در  کــه  اســت  دخــری  مســتعار«،  »نــام  ربابــه 

ــواده ی  ــت. خان ــده اس ــزرگ ش ــتان ب ــی افغانس ــای رشق والیت ه

ســنتی ربابــه کــه انــگار داشــن دخــر...
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ــد کــه  ســخنگوی ریاســت جمهوری، می گوی

انــس حقانــی و دو عضــو کلیــدی طالبــان، هنوز 

هــم در بنــد دولــت افغانســتان اســتند.

ــرب(  ــب )25 عق ــی، شنبه ش ــق صدیق صدی

عــدم  کــه  نوشــت  خــود  تویــر  برگــه ی  در 

رعایــت رشایــط از ســوی طالبــان، ســبب تعلیق 

ــت. ــده اس ــان ش ــه ی زندانی در تبادل

افغانســتان،  »دولــت  اســت:  افــزوده  او 

ــرار داده  ــری ق ــت بازنگ ــه را تح ــه ی تبادل پروس

و در روشــنایی مصالــح و منافــع علیــای کشــور 

اقــدام خواهــد کــرد.«

ایــن در حالــی اســت کــه روال غنــی، همــر 

ــود  ــه ب رییس جمهــور غنــی، پیــش از ایــن گفت

ــر  ــو دیگ ــی و دو عض ــس حقان ــه ی ان ــه تبادل ک

طالبــان بــا دو اســتاد دانشــگاه امریکایــی در 

ــن  ــم روش ــل آن ه ــده و دلی ــی نش ــل، عمل کاب

ــت. نیس

از ســویی هــم، میررحــامن رحامنــی، رییــس 

مجلــس مناینــدگان، روز شــنبه )25 عقــرب( در 

نشســت عمومــی ...

والــی لوگــر، تأکیــد می کنــد کــه ادعــای بدرفتــاری جنســی 

بــا دانش آمــوزان در ایــن والیــت، حقیقــت نــدارد.

ــه ای  ــا نــر اعالمی وزارت معــارف، روز شــنبه )25 عقــرب( ب

گفتــه اســت کــه میرویــس بلخــی، در دیــدار بــا محمدانــور 

اســحاق زی، والــی و شــار دیگــری از مقام هــای ارشــد والیــت 

لوگــر، در مــورد ادعــای بدرفتــاری جنســی بــا دانش آمــوزان در 

ــت. ــرده اس ــو ک ــت، گفت وگ ــن والی ــای ای مکتب ه

ــه  ــت ک ــه اس ــدار گفت ــن دی ــارف، در ای ــت وزارت مع رسپرس

ــه  ــوع ب ــن موض ــی ای ــور بررس ــه منظ ــی، ب ــا صالحیت ــأت ب هی

ــت. ــه اس ــر رفت ــت لوگ والی

آقــای بلخــی گفتــه اســت: »بــه ایــن دلیــل کــه مراکــز 

آموزشــی و معــارف محــل تعلیــم و تربیــه ی اطفــال افغانســتان 

اســت؛ مــا بــر عمل کــرد متامــی کارکنــان ایــن وزارت بــه شــمول 

ــم.« ــدی داری ــارت ج ــان اداری نظ ــوزگاران و کارکن آم

ــه  ــت ک ــه اس ــز گفت ــر نی ــی لوگ ــحاق زی، وال ــور اس محمدان

ادعــای بدرفتــاری جنســی بــا دانش آمــوزان، نــه تنهــا حقیقــت 

نــدارد؛ بلکــه اهانــت بــه خانــواده ی معــارف و باشــندگان لوگــر 

اســت.

هیــأت  کــه  اســت  کــرده  تأکیــد  اســحاق زی،  آقــای 

ــام  ــدی مت ــه ی ج ــر، به گون ــت لوگ ــطح والی ــی در س باصالحیت

کــرد. بررســی خواهــد  را  ایــن موضــوع  ابعــاد 

روزنامــه ی گاردیــن، بــه تازگــی، از کشــف شــبکه ای متشــکل 

در  قدرت منــد  افــراد  و  جــوان  دانش آمــوزان  آمــوزگاران،  از 

ــه  ــم ب ــای آن، مته ــه اعض ــت ک ــزارش داده اس ــر گ ــت لوگ والی

ــتند. ــر اس ــوز پ ــا 5۴۶ دانش آم ــی ب ــاری جنس بدرفت

بــر اســاس ایــن گــزارش، برخــی خانواده هــا در ایــن والیــت، 

پــس از نــر ویدیــو و تصاویــر سوءاســتفاده ی جنســی از پــران 

۱۳ و ۱۴ســاله ی شــان، آن هــا را کشــته انــد.

ایــن روزهــا اعضــای گــروه تروریســتی داعش 

در افغانســتان، بــه گونــه ی بی ســابقه ای بــه 

نیروهــای امنیتــی افغــان تســلیم می شــوند. 

بــر بنیــاد آمــار وزارت دفــاع ملــی، در یــک مــاه 

اخیــر، بیــش از 600 تــن از اعضــای ایــن گــروه 

بــه شــمول خانواده هــای  شــان، تســلیم دولــت 

ــاع  ــا، اتب ــان آن ه ــه در می ــدند ک ــتان ش افغانس

اوزبیکســتان، پاکســتان و اعضــای ســابق گــروه 

طالبــان شــامل اســت.

دولــت افغانســتان معتقــد اســت کــه اعضــای 

گــروه تروریســتی داعــش بــه دلیــل فشــارهای 

عملیــات   زیــرا  شــده  انــد؛  تســلیم  نظامــی 

ــاص  ــات  خ ــی و عملی ــی، هوای ــرده ی زمین گس

رشق  در  ارتــش  کامندوهــای  رهــری  بــه 

افغانســتان راه انــدازی شــد تــا راه هــای فــرار 

ــدن،  ــلیم ش ــز تس ــه ج ــود ک ــدود ش ــا مس آن ه

هیــچ راه دیگــری نداشــتند.

تسلیم شــدگان  بــرای  افغانســتان،  دولــت 

داعشــی پرونــده تشــکیل داده تــا از هــر کــدام 

ــود... ــق ش ــا تحقی آن ه

صدیق صدیقی: 
عدم رعایت رشایط از سوی طالبان 
سبب تعلیق در تبادله ی زندانیان شد

والی لوگر: 

ادعای بدرفتاری جنسی با دانش آموزان حقیقت ندارد
تسلیم شدن جنگ جویان داعش؛
 تاکتیک جنگی یا شکست

 در میدان نربد 
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ــرای  ــی، ب ــت بدن ــراردادی تربی ــان، ق در آن زم

ــا  ــا آن را ب ــت؛ ام ــر می گرف ــد دال ــش، ص ــک کف ی

ــرد.  ــه می ک ــل تهی ــدوی کاب ــی از من 1200 افغان

انگیــزه ی  کــه  کفــش  بــوی  هــامن  از  ببینیــد، 

در  کــه  زمانــی  تــا  می شــود  خــراب  ورزش کار 

میــدان حــارض می شــود. مــا حتــا »الپ« درســت 

ــیدیم،  ــی کــه می پوش نداشــتیم، جمپــر و برزوی

بــدل بــود. همــه چیــز مــا کم اصــل، بدرنــگ و 

ــود. ــواره ب بدق

طــرف  از  نامــه ای  قبــل  هفتــه   یــک  حــدود 

یونامــا یــا دفــر منایندگــی ســازمان ملــل متحــد 

در افغانســتان بــه آدرس کمیســیون انتخابــات 

فرســتاده شــده بــود کــه در آن از بدرفتــاری موالنا 

محمــد عبداللــه، یکــی از کمیشــران کمیســیون 

انتخابــات، انتقــاد شــده بــود، ایــن روزهــا بــه یــک 

ــت.  ــده اس ــدل ش ــیار داغ مب ــث بس بح

و  دست فروشــان  پاییــزی،  ســوزناک  بادهــای 

کودکانــی کــه مجبــور بــه کار اســتند را بــه ســینه ی 

ــت.  ــبانده اس ــل چس ــگاه کاب ــه روی دانش ــوار روب دی

دو کــودک 13 و 11ســاله را کنــار یــک کراچــی 

بوالنی فروشــی می بینــم و از آن هــا می پرســم کــه 

ــای  ــن روزه ــای ای ــد و رسم ــب منی رون ــه مکت ــرا ب چ

اتاقــی گــرم درس  ســال را در کنــار هم دیگــر در 

منی خواننــد. 

تا پنجاه سال دیگر هم منی توانیم 
از املپیک مدال بگیریم

گفت وگو با نثاراحمد بهاوی

 ) نایب قهرمان سابق تکواندوی جهان (

بن بست انتخاباتی با اتهام بستن 
شکسته نمی شود

سردی هوا و لبخندهای مصنوعی 
کودکان کار
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فرار پشت فرار
 هیچ خانه ای برای »ربابه« امن نیست

زندگی به رنگ زن
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روند بازشامری و تفتیش آرا دوباره آغاز شد
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حــدود یــک هفتــه  قبــل نامــه ای از طــرف یونامــا یــا 

دفــر منایندگــی ســازمان ملــل متحــد در افغانســتان بــه 

ــه در آن  ــود ک ــده ب ــتاده ش ــات فرس ــیون انتخاب آدرس کمیس

از بدرفتــاری موالنــا محمــد عبداللــه، یکــی از کمیشــران 

کمیســیون انتخابــات، انتقــاد شــده بــود، ایــن روزهــا بــه یــک 

ــت.  ــده اس ــدل ش ــیار داغ مب ــث بس بح

ــالدی،  ــاری می ــال ج ــر س ــخ ۱0 نوام ــه تاری ــاد ب ــن نه ای

ــات خواســته  طــی یــک نامــه ی رســمی از کمیســیون انتخاب

بــود کــه مراقــب رفتارهــای غیراخالقــی و ناپســند کارمنــدان 

ــد  ــا محم ــه موالن ــت ک ــده اس ــه آم ــن نام ــد. در ای ــود باش خ

عبداللــه، در جریــان یــک جلســه ی رســمی، بــه  گونــه ی 

ایــن  مســتقیم، بشــیرعلی )بصیرعلــی(، مدیــر دیتابیــس 

کمیســیون را تهدیــد بــه مــرگ کــرده اســت. همچنــان در ایــن 

نامــه گفتــه شــده اســت کــه آقــای عبداللــه، بــه قــوم و مذهــب 

ــه اســت. ــز تاخت ــن کمیســیون نی ــر دیتابیــس ای مدی

ــت  ــدر واقعی ــا چق ــه ی یونام ــه نام ــن اســت ک ــم ای ــا مه ام

دارد و یونامــا بــرای ثابت کــردن ایــن ادعــا چــه ســندی را 

ــد و  ــد بفهمن ــار دارن ــردم انتظ ــه م ــزی ک ــد؛ چی ــه می کن ارائ

همــه روزه از یونامــا آن را درخواســت می کننــد. 

ــات،  ــه، کمیشــر کمیســیون انتخاب ــا محمــد عبدالل موالن

متــام مــواردی کــه در آن نامــه آمــده را رد کــرده و تأکیــد 

می کنــد کــه تــا کنــون هیــچ گونــه نامــه ی رســمی بــه 

کمیســیون انتخابــات پیرامــون ایــن مســأله فرســتاده نشــده 

ــت. اس

ــرای روشــنی  ــه کــه روز شــنبه )25عقــرب( ب آقــای عبدالل

انداخــن بــه ایــن مســأله نشســت خــری برگــزار کــرده بــود، 

گفــت: »مــن کــه طــرف قضیــه  اســتم؛ امــا تــا کنــون نامــه ای 

کــه از ســوی یونامــا ارســال شــده، بــه مــه نرســیده، بلکــه ایــن 

ــه رســانه ها درز کــرده اســت.« نامــه ب

ایــن کمیشــر کمیســیون، ادعاهــای یونامــا مبنــی بــر 

ــه  ــد ب ــیون را تهدی ــس کمیس ــش دیتاب ــر بخ ــه او مدی ــن ک ای

مــرگ کــرده و همچنــان بــه قــوم و مذهــب او توهیــن کــرده را، 

دروغ  می خوانــد و می گویــد کــه برخــی افــراد تخریــب کار در 

ــرای او اســتند.  تــالش ســاخن پاپــوش ب

بــر بنیــاد کــود جــزا و قانــون اساســی افغانســتان، هــرگاه 

کســی بــه قــوم و مذهــب کســی توهیــن کنــد و یــا ایــن کــه 

ــد، جــرم پنداشــته می شــود و  ــه مــرگ کن ــد ب کســی را تهدی

ــازات  ــه مج ــوم ب ــدت محک ــا  درازم ــدت و ی ــس کوتاه م ــه حب ب

ــه  ــد ک ــد می کن ــز تأکی ــه نی ــد عبدالل ــا محم ــود. موالن می ش

اگــر یونامــا نتوانــد، ادعاهــای خــود را ثابــت کنــد، خــود نیــز 

ــود.  ــته می ش ــرم پنداش مج

نظــر  اظهــار  مــورد  ایــن  در  امــا  یونامــا  ســخنگویان 

منی کننــد. ایــن نهــاد ســه روز قبــل، ضمــن تأییــد ایــن نامــه، 

ــس  ــود: »ریی ــته ب ــود نگاش ــوک خ ــمی فیس ب ــه ی رس در برگ

ــه رییــس کمیســیون مســتقل  ــه تاریــخ ۱0 نوامــر ب یونامــا ب

انتخابــات، نامــه ای فرســتاد و خواهــان توجــه وی بــه نگرانــی 

ایــن مأموریــت در بــاره ی حادثــه ای شــد کــه در آن رفتــار یــک 

ــته  ــب دانس ــات نامناس ــتقل انتخاب ــیون مس ــر کمیس کمیش

شــده و در تناقــض بــا قانــون انتخابــات افغانســتان قــرار 

ــته  ــات خواس ــیون انتخاب ــه از کمیس ــن نام ــت. ای ــته اس داش

اســت تــا بــرای رســیدگی بــه ایــن موضــوع اقداماتــی را روی 

ــرد.« ــت گی دس

و  »حایــت  را  نامــه  ایــن  فرســتادن  از  هــدف  یونامــا 

ــات  ــاس داری از شــفافیت امــور کمیســیون مســتقل انتخاب پ

و احــرام بــه قانــون انتخابــات« دانســته و از کمیســیون 

ــه  ــن نام ــه در ای ــی ک ــا موضوع ــت ت ــته اس ــات خواس انتخاب

ــی و  ــل بررس ــه و کام ــورت عادالن ــه ص ــود را ب ــده ب ــرح ش مط

یافته هایــش را بــه موقــع نــر کنــد.«

بیانیــه ی رســمی ای  انتخابــات  کنــون، کمیســیون  تــا 

ــه نکــرده و  ــا تأییــد کنــد، ارائ ــا ایــن مســأله را رد و ی کــه گوی

ســکوت کمیســیون نیــز بــر ابهــام ایــن رویــداد افــزوده اســت. 

ــی،  ــک نهــاد بین  امللل ــوان ی ــه عن ــا ب ــای یونام ــن کــه پ ای

ایــن گونــه در قضیــه ی انتخابــات افغانســتان کشــانده شــده، 

بــا واکنش هــای متفــاوت مواجــه شــده اســت. شــاری از 

آگاهــان سیاســی و کاربــران شــبکه های اجتاعــی نســبت بــه 

ادعــای یونامــا انتقــاد کــرده و ایــن نهــاد را بــه عــدم بی طرفــی 

ــال  ــن ح ــد. در همی ــرده ان ــم ک ــات مته ــه ی انتخاب در پروس

شــاری هــم کمیشــر کمیســیون انتخابــات را بــه دامــن زدن 

ــد.  ــم می کنن ــی مته ــائل قوم مس

ایــن آگاهــان بــر ایــن باورنــد کــه در رشایــط کنونــی 

کمیســیون انتخابــات و یونامــا، هیــچ کــدام حــارض بــه حــل 

مســأله ی بن بســت انتخاباتــی نیســتند و هــر دو نهــاد بــه 

جلــوی  و  گذاشــته  انتخابــات  چــرخ  گونــه ای چــوب الی 

شکســت بن بســت کنونــی را گرفتــه انــد. 

ــات  از ســویی هــم، خاموشــی ناظــران بین املللــی انتخاب

و  رشیــکان  بزرگ تریــن  از  نیــز  یونامــا  کــه  افغانســتان 

ناظــران ایــن پروســه بــه حســاب می آیــد، قصــه ی انتخابــات 

افغانســتان را مبهم تــر کــرده اســت. قــرار بــود ســه روز پیــش، 

ــات ریاســت جمهوری اعــالم شــود؛  ــی انتخاب نتیجــه ی ابتدای

ــض  ــی را نق ــم انتخابات ــوم تقوی ــار س ــرای ب ــیون ب ــا کمیس ام

ــای  ــی و مخالفت ه ــکالت ظرفیت ــز مش ــل آن را نی ــرد و دلی ک

ــوان کــرد.  سیاســی عن

موالنــا عبداللــه، نیــز از عــدم همــکاری یونامــا انتقــاد 

درون  در  زیــادی  مشــکالت  کــه  می گویــد  و  می کنــد 

ــن  ــال در ای ــا ح ــا ت ــا یونام ــت؛ ام ــات اس ــیون انتخاب کمیس

مــورد خاموشــی اختیــار کــرده و هیــچ گونــه پرسشــی را 

مطــرح نکــرده کــه چــرا ایــن مشــکالت در کمیســیون وجــود 

دارد و تــا چــه زمانــی باقــی خواهــد مانــد. 

ــا پایــان آن، نتیجــه ی  رونــد بازشــاری آرا کــه قــرار بــود ب

ابتدایــی اعــالم شــود نیــز بــه دلیــل اعراض هــا از ســوی 

ــال  ــد. در ح ــف ش ــت جمهوری متوق ــزدان ریاس ــی از نام برخ

و  دارد  قــرار  در رسدرگمــی  انتخابــات  کمیســیون  حــارض 

تــالش می کنــد تــا تکت هــای انتخاباتــی را متقاعــد کنــد کــه 

ــود.  ــاز ش ــاره آغ ــاری آرا دوب ــد بازش ــد، رون اجــازه بدهن

در  کــه  مشــکالتی  از  نیــز  انتخابــات  ناظــر  نهادهــای 

تأکیــد  و  انــد  نگــران  دارد،  وجــود  انتخابــات  کمیســیون 

می کننــد کــه ضعــف کمیســیون، ســبب بی بــاوری مــردم 

اســت.  رونــد مردم ســاالری شــده  ایــن  بــه  نســبت 

ــرای  ــدار ب ــن هش ــی، جدی تری ــت انتخابات ــدار بن بس هش

آینــده ی سیاســی افغانســتان اســت؛ گفتنــی اســت تــا زمانــی 

ــی اش  ــتگی داخل ــد یک دس ــات نتوان ــیون انتخاب ــه کمیس ک

را دوبــاره بــه دســت بیــارود، مشــکل اســت نســبت بــه اعــالم 

نتیجــه ی ابتدایــی و نهایــی امیــدوار بــود. پــس باید مســؤوالن 

ــای  ــا و کنفرانس ه ــت از نامه بازی ه ــا دس ــیون و یونام کمیس

خــری اتهام گونــه ی  شــان بردارنــد و راه حلــی بــرای شکســت 

بن بســت انتخاباتــی پیــدا کننــد.  
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افراط گرایــی، حــرف تــازه و جدیــدی نیســت. ایــن 

ــی  ــونت و برتری طلب ــی دارد. خش ــر طوالن ــده عم پدی

بــه دلیــل رشایــط ناگــوار سیاســی و اجتاعــی و بعضا 

بــه خاطــر فشــارهای درونــی، عقده هــای انبــار شــده 

ــی جامعــه را  ــوازن روان ــت کــه گاهــی ت ــود عدال از نب

ــد  ــر چن ــد. ه ــود می آی ــه وج ــرد، ب ــن می ب ــز از بی نی

افراط گرایــی عمــر دراز دارد؛ امــا امــروز از آن بــه 

ــه مقاصــد  ــرای رســیدن ب ــزار و وســیله ای ب ــوان اب عن

ــورهایی  ــود. کش ــتفاده می ش ــی اس ــی و نظام سیاس

کــه عمــق اســراتیژیک و منافــع ملــی شــان را در 

دیگــر  کشــورهای  در  و خون ریــزی  جنــگ  ایجــاد 

نقــش  افراط گرایــی  ایجــاد  در  می کننــد،  تعریــف 

ــوخت  ــوب س ــی چ ــای افراط ــع گروه ه ــد. در واق دارن

ــدل  ــا ب ــی قدرت ه ــای نیابت ــرای جنگ ه ــزاری ب و اب

ــه  ــان آن ک ــه گ ــد. ب ــق می کنن ــه خل ــده و فاجع ش

بــرای حــق می رزمنــد؛ امــا در اصــل یــک وســیله 

بــرای شــعله ور کــردن جنــگ و دلیــل بــودن قدرت هــا 

ــد. ــگ ان ــای جن در جغرافی

و  گســرش  کــه  می کننــد  فکــر  بســیاری 

ــه  ــن منطق ــی در ای ــر افراط گرای ــدن تفک ــه ش نهادین

نــرم،  ابــزار  بــا  منی شــود  و  اســت  اصالح ناپذیــر 

وادار  را  افراطــی  و  خشــونت طلب  جریان هــای 

موفقیــت،  بــرای  راه  تنهــا  کــرد.  گفت وگــو  بــه 

ــز  ــع و مراک ــردن مناب ــن ب ــارزه و از بی ــجام در مب انس

متویل کننــده ی آنــان اســت. دغدغــه ی کســانی کــه 

بــرای روشــن شــدن حقایــق کار می کننــد نیــز همیــن 

اســت تــا چهــره ی متــام کســانی کــه از افراط گرایــی 

و خشــونت حایــت می کننــد، واضــح شــود.

امنیتــی  نیروهــای  هم بســتگی  زمانــی،  هــر 

تروریــزم  و  افراط گرایــی  بــا  مبــارزه  بــرای  کشــور 

بیشــر بــوده و آن هــا توانســته انــد، تعریــف و هــدف 

ــد.  ــده ان ــروز ش ــرد پی ــند، در ن ــته باش ــن داش روش

گــروه  اعضــای  تســلیم شــدن  رونــد  روزهــا  ایــن 

داعــش بــه نیروهــای امنیتــی افغانســتان شــدت 

ــاع  ــه ی وزارت دف ــاس اعالمی ــر اس ــت و ب ــه اس گرفت

تــا کنــون ۶۱5 داعشــی تســلیم شــده انــد. ایــن 

نتیجــه ی اصــالح یــا رسخوردگــی آنــان از جنــگ 

و  فشــار  از  ناشــی  بــل  نیســت؛  خون ریــزی  و 

اســت. رسزمیــن  ایــن  فرزنــدان  جان بــازی 

ــگ و  ــان جن ــت خواه ــچ وق ــتان هی ــردم افغانس م

درگیــری نبــوده انــد و همــه در آرزوی آرامــش و صلــح 

انــد؛ امــا تجربــه نشــان داده اســت کــه نیروهــای 

افراطــی را فقــط می تــوان بــا اســراتیژی منظــم و 

برنامــه ی دقیــق نظامــی، وادار بــه دوری از افراطیــت 

خشــونت  خواهــان  کســی  هیــچ  کــرد.  جنــگ  و 

ــاه و  ــردم بی گن ــال م ــان و م ــد از ج ــا بای ــت؛ ام نیس

ــرد. کاری را  ــاس داری ک ــتان پ ــیده ی افغانس دردکش

ــد. ــام می دهن ــا انج ــازان م ــروز رسب ــه ام ک

می دانیــم کــه کنــرل نبــض اصلــی و ماشــین 

جنگــی گروه هــای افراطــی در خــارج اســت. کســانی 

خانواده هــای  بــا  حتــا  دیگــر،  کشــورهای  از  کــه 

خــود در افغانســتان حضــور دارنــد و می جنگنــد؛ 

امــا حکومــت بــه انــدازه ای کــه بایــد، در جنــگ 

تبلیغاتــی و رســوا کــردن کشــورهایی کــه اتبــاع شــان 

ــرده  ــل نک ــوب عم ــد، خ ــران می کنن ــتان را وی افغانس

ــا کشــورهای دیگــر  ــن اســت کــه آی اســت. ســؤال ای

در  و  آمــده  بیــرون  از  کــه  جنگ جویانــی  بــا  نیــز 

این جــا می جنگنــد، همیــن کاری را می کننــد کــه 

مــا انجــام می دهیــم یــا ممکــن اســت متفــاوت عمــل 

کننــد. کشــورهای دیگــر اگــر اتبــاع بیگانــه را در 

جنــگ دســتگیر کننــد، چنــان بــوق و کرنــا خواهنــد 

ــا کــر شــود.  کــرد کــه گــوش دنی

مــوج تســلیم شــدن اعضــای داعــش بــه نیروهــای 

ــب  ــا را فری ــؤوالن م ــد مس ــتان، نبای ــی افغانس امنیت

دهــد. بایــد افراط گراهــا را تــا آخریــن نقطــه تعقیــب 

کــرد و النه هــای اصلــی آنــان را از بین بــرد. باید کاری 

ــی  ــزم و افراط گرای ــی تروری ــورهای حام ــه کش ــرد ک ک

بــه ایــن نتیجــه برســند کــه دود ایــن آتــش چشــم خود 

ــه  ــت ک ــن اس ــرد. چنی ــد ک ــور خواه ــم ک ــان را ه ش

کارهــای امنیتــی و کشــفی، بیــش از هــر زمــان دیگــر 

برجســته می شــود. نیروهــای امنیتــی افغانســتان 

نبایــد تــا از بیــن بــردن النه هــای افراط گرایــی از 

ــا  ــن روزه ــند. ای ــته باش ــواب داش ــته و خ ــای نشس پ

متــام امیــد مــردم بــه رسبازانــی اســت کــه در رسمــای 

ــن  ــرای همی ــد. ب ــتان ها می جنگن ــوزنده ی کوهس س

ــازان  ــگاه مــردم نســبت بــه رسب اســت کــه همیشــه ن

و مدافعــان ایــن رسزمیــن بــا همــه چیــز فــرق داشــته 

اســت. مــردم قــدر نیروهــای امنیتــی خــود را دانســته 

و همیشــه حامــی آن هــا بــوده  انــد. اکنــون کــه فصــل 

ــت و  ــیده اس ــرا رس ــتان ف ــی تروریس ــا و درماندگ رسم

منی تواننــد در کوه هــا مثــل دیگــر فصل هــا ســال 

دوام بیاونــد، بایــد دولــت افغانســتان آن قــدر زمینــه  را 

بــرای آنــان تنــگ کنــد تــا مجبــور شــوند، ســالح شــان 

ــا  ــی و ی ــای امنت ــلیم نیروه ــته تس ــن گذاش ــه زمی را ب

نابــود شــوند. 

جلغــوزه ی ســیاه کــه یکــی از مفیدتریــن و بــا ارزش تریــن 

میوه هــای خشــک در افغانســتان بــه شــار مــی رود، بــا 

بــرای  درمانــی  خــواص  و  فــراوان  ویتامین هــای  داشــن 

ــدن، ســالمت و شــادابی پوســت،  ــی ب ــت سیســتم ایمن تقوی

تقویــت حافظــه، پیش گیــری از حمله هــای قلبــی و ... مــورد 

ــه از  ــتان ک ــول افغانس ــن محص ــرد. ای ــرار می گی ــتفاده ق اس

ــون  ــت، اکن ــوردار اس ــان برخ ــطح جه ــی در س ــهرت باالی ش

می تــوان آن را در مارکیت هــای مختلــف دنیــا پیــدا کــرد. 

صــادرات جلغــوزه ی افغانســتان توانســته اســت شــهرت ایــن 

ــرد. ــاال ب ــاارزش ب ــوالت ب ــان محص ــور را در می کش

افغانســتان  رشقــی  بخش هــای  در  جلغــوزه  درختــان 

بــه گونــه ی وحشــی و خــودرو می رویــد. شــکل ظاهــری 

بــرگ درختــان آن ســوزن ماننــد و از لحــاظ ظاهــری نیــز 

ــه های  ــت درون خوش ــن درخ ــوه ی ای ــت. می ــد اس ــیار بلن بس

ــن  ــت ای ــرای برداش ــرار دارد. ب ــا ق ــود آن ه ــه خ ــوص ب مخص

محصــول، خوشــه ها از درخــت جــدا می شــوند و بــرای چنــد 

روز در یــک اتــاق نســبتا تاریــک و پــس از مدتــی در زیــر 

ــدن  ــاز ش ــد از ب ــرد و بع ــرار می گی ــید ق ــتقیم خورش ــور مس ن

ــل  ــوند. قاب ــارج می ش ــوزه از آن خ ــای جلغ ــه ها، دانه ه خوش

ذکــر اســت کــه  در حــال حــارض، بیــش از ۴۳ هــزار هکتــار 

ــگالت  ــش جن ــت پوش ــاحات تح ــت س ــت والی ــن در هش زمی

جلغــوزه ی  ســیاه را در کشــور احتــوا مــی کنــد.  افغانســتان 

ــگاه  ــوه از جنگل هــای جلغــوزه، جای ــا داشــن کوه هــای انب ب

ــان  ــا در جه ــوه ی گران به ــن می ــت ای ــرای برداش ــژه ای را ب وی

دارد. 

صــادر  چیــن  بــه  را  جلغــوزه اش  افغانســتان  چــرا 

؟ می کنــد

ــادی از  ــار زی ــن، ش ــه چی ــوزه ب ــادرات جلغ ــش از ص پی

بازرگانــان و دهقانــان از نبــود بــازار مناســب رنــج می بردنــد. 

آنــان خواهــان بازارهــای جدیــد بــرای فــروش ایــن محصــول 

شــان بودنــد. در برخــی مــوارد، جلغــوزه ی افغانســتان بــه 

ــه پاکســتان  ــه کشــورهای همســایه از جمل ــه ی قاچــاق ب گون

ــدک  ــا ان ــور ب ــوارد آن کش ــی م ــه در برخ ــد ک ــال می ش انتق

تغییــرات در بســته بندی آن ارزش افزایــی کــرده و حتــا بــه نــام 

ــه  ــرد. خوش بختان ــادر می ک ــا ص ــا دنی ــه مارکیت ه ــودش ب خ

بــا ایجــاد دهلیــز هوایــی افغانســتان-چین؛ اکنــون ایــن 

میــوه ی مهــم کشــور بــه گونــه ی پروســس و بســته بندی شــده 

ــه چیــن صــادر می شــود. در  ــام افغانســتان مســتقیا ب ــه ن ب

حــال حــارض روزانــه یــک تــا دو پــرواز از طریــق دهلیــز هوایــی 

بــه چیــن صــورت می گیــرد کــه درحــدود 20 تــا ۳0 تُــن 

ــان،  ــر اســاس گفته هــای بازرگان ــد. ب ــال می یاب ــوزه انتق جلغ

اکنــون آنــان جلغــوزه را دو و حتــا ســه برابــر نســبت بــه بــازار 

ــل  ــی از دالی ــانند. یک ــروش می رس ــه ف ــن ب ــتان در چی پاکس

و  بــاالی جلغــوزه در چیــن، داشــن رستیفیکــت  فــروش 

معیارهــای آن کشــور و همچنــان بــه گونــه ی پروســس و 

بســته بندی شــده در داخــل افغانســتان می باشــد.

تأثیرات دهلیز هوایی بر صادرات جلغوزه

افغانســتان بــه دلیــل ایــن کــه یکــی از کشــورهای محــاط 

بــه خشــکه اســت، تــالش دارد تــا بــا گشــایش راه هــای 

ــورهای  ــایر کش ــا س ــی، ب ــای هوای ــد دهلیزه ــی مانن ترانزیت

جهــان روابــط بازرگانــی داشــته باشــد. یکــی از فوایــد ایجــاد 

دهلیــز هوایــی ایــن اســت کــه حمــل و نقــل را رسعــت 

می بخشــد و ســکتور خصوصــی را قــادر می ســازد تــا بــه 

زودتریــن فرصــت کاالهــای صادراتــی شــان را از ایــن طریــق 

بــه نقــاط مختلــف جهــان صــادر کننــد. دهلیــز هوایــی 

میــان افغانســتان و  چیــن در مــاه عقــرب  ۱۳۹۷توســط 

رییس جمهــور غنــی و مقام هــای بلندپایــه ی چیــن در کابــل  

گشــایش یافــت و در نخســتین پــرواز، بیســت تـُـن جلغــوزه بــه 

ــن  ــگام گشــایش ای آن کشــور صــادر شــد. رییس جمهــور هن

دهلیــز، پانزدهــم عقــرب را بــه نــام روز ملــی جلغــوزه مســا و 

تأکیــد کــرد کــه پــس از ایــن، همه ســاله از ایــن روز بــه عنــوان 

ــا در  ــد. تنه ــد آم ــل خواه ــه عم ــل ب ــوزه  تجلی ــی جلغ روز مل

ســال گذشــته، بیــش از ۱۴00 تـُـن جلغــوزه از طریــق دهلیــز 

هوایــی بــه چیــن صــادر شــده اســت و توقــع مــی رود میــزان 

صــادرات آن در ســال روان نســبت بــه پارســال افزایــش یابــد. 

در همیــن حــال در یک اعالمیــه ی ارگ ریاســت جمهوری، 

پســته،  قاچــاق  ممنوعیــت  فرمــان  غنــی  رییس جمهــور 

جلغــوزه و زعفــران را صــادر کــرده اســت. رییس جمهــور غنــی 

در ایــن فرمــان بــه نهادهــای امنیتــی دســتور داده اســت 

کــه زعفــران، پســته و جلغــوزه را هنــگام قاچــاق ضبــط و 

قاچاق بــران را بــه نهادهــای عدلــی و قضایــی معرفــی کننــد. 

پــس از آن کــه صــادرات جلغــوزه از طریــق دهلیــز هوایــی 

ــای  ــیاه در بازاره ــوزه ی س ــای جلغ ــد، به ــاز ش ــن آغ ــه چی ب

از گشــایش دهلیــز  پیــش  یافــت.  افزایــش  نیــز  داخلــی 

ــی  ــای داخل ــیاه در بازاره ــوزه ی س ــو جلغ ــک کیل ــی، ی هوای

ــه  ــی ک ــید؛ در حال ــروش می رس ــه ف ــی ب ــا۹00 افغان ۸00 ت

اکنــون  یــک کیلــو جلغــوزه در بازارهــای داخلــی کشــور 

ــروش  ــه ف ــر از آن ب ــا بلندت ــی  و حت ــدود  2500  افغان در ح

ــژه  ــه وی ــه کشــورهای منطقــه ب می رســد. صــادرات جلغــوزه ب

ــت و در  ــه اس ــش یافت ــنه ای افزای ــه ی بی پیش ــه گون ــن، ب چی

ــوزه  ــرین جلغ ــا بیش ــت ت ــد اس ــن عالقه من ــارض چی ــال ح ح

را از افغانســتان خریــداری کنــد. در حــال حــارض چیــن 

ــن محصــول در  ــروش ای ــه یکــی از بازارهــای مناســب و پرف ب

ــت. ــده اس ــل ش ــان تبدی ــه و جه ــطح منطق س

گفتنــی اســت کــه در ایــن زمینــه، رشکــت بــزرگ افشــان 

در مــاه حمــل  ۱۳۹۸ توســط رییس جمهــور گشــایش یافــت. 

ایــن رشکــت، جلغــوزه ی ســیاه را بــه گونــه ی معیــاری در هفت 

ــن کارش  ــا ای ــه ب ــد ک ــته بندی می کن ــس و بس ــه پروس مرحل

ــتندردهای  ــا اس ــتان را ب ــوزه ی افغانس ــت، جلغ ــته اس توانس

بین املللــی در ســطح جهــان بــه ویــژه بــه چیــن صــادر کنــد.

وزارت صنعــت و تجــارت، پــالن دارد بــا صــادرات جلغــوزه 

بــه خــارج از کشــور، ســطح صــادرات را افزایــش داده و عوایــد 

ملــی کشــور را بلنــد بــرد.

افراط گرایی ابزاری 
برای جنگ

چگونه جلغوزه ی سیاه افغانستان 
به بازارهای چین رسید؟

این آگاهان بر این باورند 

که در رشایط کنونی 

کمیسیون انتخابات و 

یوناما، هیچ کدام حارض 

به حل مسأله ی بن بست 

انتخاباتی نیستند و هر دو 

نهاد به گونه ای چوب الی 

چرخ انتخابات گذاشته و 

جلوی شکست بن بست 

کنونی را گرفته اند. 

سعدیه سیرت

بن بست انتخاباتی با اتهام بستن شکسته نمی شود

رازق اختیاربیگ
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ــی  ــان و کودکان ــزی، دست فروش ــوزناک پایی ــای س باده

ــه روی  ــوار روب ــینه ی دی ــه س ــتند را ب ــه کار اس ــور ب ــه مجب ک

دانشــگاه کابــل چســبانده اســت. دو کــودک ۱۳ و ۱۱ســاله 

را کنــار یــک کراچــی بوالنی فروشــی می بینــم و از آن هــا 

می پرســم کــه چــرا بــه مکتــب منی رونــد و رسمــای ایــن 

روزهــای ســال را در کنــار هم دیگــر در اتاقــی گــرم درس 

منی خواننــد. 

از حرف هایــی کــه بــا هــم می گوینــد، می فهمــم کــه 

هــر دوی ایــن کــودکان بــرادر انــد.  جوانــی هــم کــه گویــی 

خلیفــه ی شــان اســت یکــی یکــی خمیرهــای بوالنــی آمــاده 

ــدازد. ــن داغ می ان ــده را در روغ ش

ــره می شــوم. آن هــا متوجــه حضــورم  ــه آن کــودکان خی ب

شــده انــد و از آن هــا می پرســم کــه چــرا شــا کار می کنیــد 

ــرای درس خوانــدن؟ ــه مکتــب ب و منی رویــد، ب

ســؤامل هنــوز بــه پایــان نرســیده اســت کــه آن مــرد جــوان 

ــن  ــم از ای ــر می توان ــن به ــد: »م ــد می گوی ــدای بلن ــا ص ب

دو پــرک جــواب ســؤال تــان را بدهــم. آن هــا بــرادران مــن 

ــا آن هــا رس  اســتند و کاش می توانســتم کــه اجــازه بدهــم ت

کار نیاینــد و بــه مکتــب برونــد. گنــاه مــن اســت.«

جوانی که از کودکی با کار بزرگ شــد

ــزرگ دو  ــرادر ب ــت، ب ــد اس ــش احم ــه نام ــوان ک ــن ج ای

ــی  ــی بوالنی فروش ــار کراچ ــا او در کن ــه ب ــت ک ــی اس کودک

ــد و  ــدی می رس ــی بع ــر بوالن ــه خمی ــت ب ــد. نوب کار می کنن

در روغنــی کــه روی ماهیتابــه  داغ آمــده اســت، می انــدازد. 

بعــد رو بــه مــن می کنــد و  می گویــد: »ایــن رسمــا کــه 

اســت  ایــن  هــم  خوبــی اش  مــا،  بــرای  نیســت  چیــزی 

کــه حداقــل می توانیــم کار کنیــم و چنــد تایــی بوالنــی 

بفروشــیم و گرنــه خانــواده ی مــان گرســنه می مانــد. همیــن 

ــرد.  ــدن دور ک ــب خوان ــم را از مکت ــن و برادران ــنگی م گرس

ــت فروش  ــا دس ــم؛ ام ــی بخوان ــتم فارمس ــت داش ــن دوس م

شــدم.« بعــد چشــانش را می بنــدد و بــه گذشــته فکــر 

می کنــد؛ کودکــی، بغضــی ا ســت کــه از گلویــش بیــرون 

می  زنــد.

احمــد، هفت ســاله بــود کــه پــدرش را از دســت داد و از 

هــان روز کــه دســت روزگار ســایه ی پــدر را از رسش کوتــاه 

کــرد، مجبــور شــد بــرای لقمــه نانــی بــه خیابــان بــرود و کار 

کنــد؛ او کــودک کار شــد. 

اکنــون 2۴ ســال دارد و بوالنی پــزی می کنــد. احمــد 

می گویــد کــه تــا صنــف هفــت مکتــب را بــه ســختی ادامــه 

داد؛ چــون آن زمــان در رســتورانت شــاگردی می کــرد و 

ــه تــرک  ــور ب ــه مکتــب رفتــه منی توانســت، مجب همــه روزه ب

مکتــب شــد.

احمــد نگاهــش را عمیــق بــه دروازه ی دانشــگاه مــی دوزد 

کــه اجــازه ی ورود بــه آن را نــدارد و بیشــر دانشــجویانی کــه 

ــرون می شــوند، هم ســن او اســتند.  از آن دروازه بی

احمــد در خانــواده ی ۱۶ نفــری زندگــی می کنــد و بــا دو 

تــن از بردارانــش کــه کوچک تــر از او اســتند، مســؤول پیــدا 

ــه  ــد بلک ــا احم ــه تنه ــتند؛ ن ــواده اس ــن خان ــد ای ــردن عای ک

ــب  ــدند و مکت ــه کار ش ــور ب ــی مجب ــز از کودک ــش نی برادران

را تــرک کردنــد.

نگرانی از آینده ی کودکان کار در افغانســتان

ــا رسد شــدن هــوا، رس هــر چهارراهــی ای کــه برســید،  ب

بــه خوبــی می توانیــد، بفهمیــد کــه تعــداد کــودکان کار 

بیشــر شــده انــد و حضــور شــان جنب وجــوش دیگــری 

بــه پیاده روهــای شــهر کابــل داده اســت. ایــن کــودکان 

از  تعــدادی  آن هــا  هــوا  شــدن  رسد  بــا  کــه  می گوینــد 

ــد  ــام بدهن ــتند انج ــا می توانس ــل گرم ــه در فص ــی ک کارهای

ــر رس چهــارراه آمــده و  ــه همیــن خاطــر  ب ــد و ب را منی توانن

می آورنــد.  روی  »تکدی گــری«  بــه 

کــودکان بــا رسد شــدن هــوا بیشــر نگــران ایــن اســتند 

کــه نتواننــد مثــل روزهــای گــرم فصــل ســال، درآمــد داشــته 

بــود،  آن  نگــران  بایــد  بیشــر  کــه  چیــزی  امــا  باشــند؛ 

ــت.  ــودکان کار اس ــده ی ک آین

افغانســتان  بــر  حقــوق  کمیســیون  مســؤوالن 

می گوینــد کــه بیــش از ســه میلیــون کــودک در افغانســتان 

ــویی،  ــه موترش ــف از جمل ــای مختل ــروف کار در بخش ه م

ــک، کار در  ــنگ و من ــال س ــادن ذغ ــی، کار در مع قالی باف

ــام  ــه انج ــتند ک ــی اس ــت پزی و دست فروش ــای خش داش ه

کارهــای شــاقه باعــث معلولیــت فزیکــی کــودکان می شــود.

ایــن مســؤوالن می گوینــد کــه هــر چنــد ایــن کــودکان از 

انجــام کارهــای شــاق منــع اســتند؛ امــا فقــر آنــان را مجبــور 

می کنــد کــه دســت بــه ایــن کارهــا برنــد.

نجیب اللــه زدران، هآمهنگ کننــده ی بخــش کــودکان 

حقــوق بــر افغانســتان می گویــد: »کــودکان کارگــر در 

فزیکــی،  جنســی،  خشــونت های  انــواع  بــا  افغانســتان 

لفظــی و روانــی مواجــه اســتند.«

در  کارگــر  کــودکان  آســیب پذیری  از  ایــن کمیســیون 

ــده ی  ــن کــودکان از آمــوزش و آین ــدن ای ــان کار، بازمان جری

آنــان نگــران و از دولــت افغانســتان خواســتار توجــه بــه ایــن 

کــودکان اســت.

جــز کار انتخاب دیگری ندارند

در پــس لبخنــد کودکانــه  ی زحــل ده ســاله، دردهــای 

ــوان حــس کــرد؛ دخــری کــه ســاعت هفــت  ــادی را می ت زی

ــد  ــش لبخن ــه هم صنف های ــرود و ب ــب ب ــه مکت ــد ب ــح بای صب

بزنــد؛ امــا حــاال زندگــی از او یــک کــودک کار ســاخته اســت. 

ــای  ــاب در جاده ه ــروب آفت ــا غ ــح ت ــوع صب ــل از طل زح

خاک آلــود کابــل در متــام فصل هــای ســال، بــا تحمــل 

رسمــا و گرمــا، محکــوم بــه فروخــن تخــم  مــرغ  اســت. 

و  مریــض  مــادر  شــب  کــه  می فروشــد  را  تخم هایــی  او 

صبــح  زحــل  می کننــد.  آمــاده  را  آن  کوچکــش  خواهــر 

ــی دارد  ــر م ــانده اش را ب ــرغ جوش ــم م ــته های تخ ــت بس وق

ــا  ــد. او، تنه ــه می زن ــل پرس ــای کاب ــب در خیابان ه ــا ش و ت

ــت. ــواده اس ــان آور خان ن

هــم  گاهــی  و  تخم مــرغ  »گاهــی  می گویــد:  زحــل 

ــه  ــا صــد افغانــی ب ــه هشــتاد ی پالســتیک می فروشــم؛ روزان

ــا می شــود.  ــان خشــک م ــول ن ــا پ دســت مــی آورم کــه تنه

ــوان کار  ــده و ت ــض ش ــه مری ــود ک ــاه می ش ــش م ــادرم ش م

کــردن نــدارد، پــدر را دو ســال قبــل از دســت دادیــم، بعــد 

مــردم کاالشــویی  مــادرم در خانه هــای  پــدرم،  از مــرگ 

می کــرد؛ امــا وقتــی مریــض شــد، دیگــر مــن مجبــور اســتم 

ــم.« ــه کار  کن ک

زحــل مکتــب منــی رود؛ امــا چنــد بــاری بــا حــرت 

ــد؛  ــا منی توان ــرود؛ ام ــب ب ــه مکت ــت دارد ب ــه دوس ــت ک گف

پــول خریــد  در ضمــن  کنــد.  کار  اســت  مجبــور  چــون 

کتابچــه، قلــم، کیــف و لبــاس را نــدارد.

او می گویــد کــه وقتــی دخــران مکتــب از مــن تخــم 

ــن  ــم کــه چــرا م ــدی می کن ــد احســاس ناامی ــرغ می خرن  م

ــب بــروم.  ــم مکت منی توان

پیامد هــای روانی کار کودک

بــه  کــه  می شــود  گفتــه  کودکانــی  بــه  کار  کــودک 

صــورت مــداوم و پایــدار بــه خدمــت گرفتــه می شــوند و 

را تهدیــد  فشــار کار، ســالمت روحــی و جســمی آن هــا 

. می کنــد

ظاهــر غزنــوی، روان شــناس، می گویــد کــه کــودکان 

عــالوه بــر آمــوزش و تفریــح، نیــاز بــه محافظــت دارنــد؛ 

ــه  ــورد هرگون ــا م ــتان در خیابان ه ــودکان کار افغانس ــا ک ام

آزار و اذیــت قــرار می گیرنــد و بــا خشــونت فزیکــی مواجــه 

می شــوند. آن هــا بــه جــای صــدای مهربــان مــادر و دســت 

ــان  ــران، صاحب ــی عاب ــونت های کالم ــا خش ــدر، ب ــر پ پُرمه

ــد و بیشــر اوقــات صاحبــان  کار و مشــریان قــرار می گیرن

فحــش  آنــان  بــه  و  می زننــد  فریــاد  آن هــا  رس  بــر  کار 

ــوار در زندگــی و  ــر ناگ ــی تأثی ــه از لحــاظ روان ــد ک می دهن

ــذارد. ــا می گ ــه ج ــودکان ب ــده ی ک آین

محیط هــای  در  کار  »پیامدهــای  می گویــد:  غزنــوی 

ــد،  ــراه باش ــی هم ــی و کالم ــونت فزیک ــا خش ــه ب ــامل ک ناس

ــی را از  ــی دوران کودک ــل طبیع ــه مراح ــود ک ــث می ش باع

ــد.« ــت دهن دس

کار در محیط هــای ناســامل، عــالوه بــر ایــن کــه روی 

از نــگاه روحــی و عاطفــی تأثیــر منفــی دارد،  کــودکان 

را  توان مندی هــای شــان  و  اســتعدادها  پــرورش  فرصــت 

نیــز از آن هــا می گیــرد.

تحقیــر  و  کــودکان  کارکــردن  کــه  می گویــد  غزنــوی 

ــود  ــث می ش ــرون، باع ــط بی ــا محی ــط کار ی ــان در محی آن

و  نکننــد  پیــدا  زندگــی  از  درســت  شــناخت  آنــان  کــه 

ممکــن اســت حــس نفــرت و انزجــار در مقابــل جامعــه 

و مــردم پیــدا کننــد؛ چــون کــودکان امــروز، پــدران و 

ــای  ــا در محیط ه ــه آن ه ــی ک ــتند. وقت ــردا اس ــادران ف م

ــی و  ــکالت روح ــواع مش ــا ان ــد و ب ــد می کنن ــب رش نامناس

منی تواننــد،  آینــده  در  می گذراننــد،  را  زندگــی  روانــی 

فرزنــدان شــان را نیــز بــه خوبــی تربیــت کننــد. فرزنــدان 

آن هــا نیــز در یــک محیــط خانوادگــی نامناســب رشــد 

ــیب های  ــا و آس ــج ه ــی، رن ــواع بدبخت ــرد و ان ــد ک خواهن

بــرد.  بــه ارث خواهنــد  از خانــواده  را  و روانــی  روحــی 

جامعــه  وارد  نــاآرام  و  خشــن  روحیــه ی  بــا  نیــز  آن هــا 

ــای  ــا هنجاری ه ــیب ها و ن ــه ، آس ــد و در نتیج ــد ش خواهن

اجتاعــی افزایــش خواهــد یافــت. 

ــه  ــت ک ــش اس ــه افزای ــی رو ب ــودکان کار در حال ــار ک آم

ــر  ــر اث ــتان ب ــودکان افغانس ــیاری از ک ــود، بس ــده می ش دی

ــای  ــاری، بیاری ه ــالت انفج ــون حم ــری چ ــوادث دیگ ح

ــی و  ــم جنای ــتی، جرائ ــات بهداش ــود امکان ــردار، کمب واگی

ــن عوامــل  ــد؛ اگــر ای ــر جــان شــان را از دســت می دهن فق

در  ســن  زیــر  کــودکان  آمــار  طبیعتــا  شــود،  جلوگیــری 

جــدی  برنامــه ی  اگــر  و  می یابــد   افزایــش  افغانســتان 

و دقیقــی را بــرای رســاندن خدامــت  بــه ایــن کــودکان 

نداشــته باشــیم، در نهایــت کــودکان جامعــه ی مــان تــا 

ــد و آن  ــاب دارن ــک انتخ ــان، ی ــد ش ــاه درص ــش از پنج بی

ــان  ــی ش ــط خانوادگ ــر و رشای ــر فق ــه خاط ــه ب ــن ک ــم ای ه

ــند.  ــل باش ــای تحصی ــه ج ــاب کار ب ــه انتخ ــور ب مجب

3 زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

در  وقتی  که  است  عادی  خیلی  روال  این  حال  هر  به 

نام  به  دورمنایی  و  باشیم  مصمم  می گذاریم،  قدم  مسیری 

موفقیت برای خود ترسیم کنیم و قدم های استوار بگذاریم تا 

باالخره بتوانیم خود را به نقطه ی پایان برسانیم. زندگی پاک 

برای معتادان هان دورمنایی است که تنها نقطه ی پایانش 

پاک  بودن،  پاک  شدن،  پاک  معتادان  برای  است.  مرگ 

این فصل  با رشوع  است.  زندگی  در  تازه ای  ماندن؛ فصلی 

حداقل  بگذاریم.  نامتام  که  نداریم  دوست  مان  کدام  هیچ 

پاک  زندگی  نامتام  فصل  قهرمان  را  من  ندارم،  دوست  من 

صدا کنند و یا حرفی به میان بیاورند. 

این  پایان  مرگم،  روز  که  باشم  خوشحال  باید  من  پس 

فصل از زندگی ام خواهد بود و بعد از پایان این فصل، دیگر 

مجالی برای کسی باقی نخواهد ماند تا طوری دیگر تصور 

در رسنوشت  که  را  رضایت مندی  از  پایان رسشار  این  کند 

من است. 

رشوع  افراد  از  شاری  زندگی  در  فصل ها  از  بعضی  اما 

در رشوع  مان  ما خود  دارند.  زودهنگام  پایان  که  می شوند 

فصل های زندگی اختیار کامل داریم که کی و کجا؟ زندگی 

را ورق بزنیم و برویم فصل بعد؛ اما متام فصل های زندگی با 

مرگ پایان منی یابد. مثل زمستان که با بهار پایان می یابد. 

)مرده ای بیش نیستی و بعد به دنیا می آیی( یا مثل تابستان 

که با پاییز به »کای قبل از مرگ« می رود و آن وقت است 

که زندگی دچار رسگردانی می شود. )پاییز فصلی است که 

نه می دانی زنده استی و نه می دانی مرده ای(

زندگی را اگر بخواهیم به اتفاقات کوچک تر تقسیم کنیم، 

از زندگی همین چندتا اتفاق مهم برایت می ماند؛ اتفاقاتی 

با  شک  بدون  فصل  هر  است.  زندگی  فصل های  رشوع  که 

اتفاقی رشوع می شود و با اتفاق بعدی پایان می یابد. فصل 

رشوع شد و در نهایت فصل متام شد. 

کنم،  اضافه  سطرها  این  به  می خواهم  که  نکته ای  اما 

این است که هر کدام مان در زندگی فصل نامتامی داریم. 

و  بگیریم  تصمیم  درست  برابرش  در  نتوانستیم  که  اتفاقی 

را هم منی کردیم.  تصورش  که  زد  ما رس  از  اشتباهی 

بعد پشیان هم نشدیم و اشتباه مان را بر گردن جامعه 

انداختیم؛ کاری که این روزها همه برای توجیه خود شان آن 

را انجام می دهند. خوب است که بدانیم ما توانستیم، خود 

را توجیه کنیم از مقر نبودن در تصمیم گیری اشتباه  مان؛ 

اما جامعه را چه کسی قرار است توجیه کند.

نیست  مقر  کسی  زندگی  فصل های  ماندن  نامتام  در 

اما چه سود که دیر فهمیدیم. این آگاهی به  جز خودمان؛ 

آخرین  را  زندگی  هر یک مان کمک می کند که تصمیات 

انتخاب بدانیم و این محدود ساخن کمک می کند. نزدیک 

را  از عدم موفقیت در زندگی من  و ترس  به موفقیت  شدن 

است.  ساخته  هوشیار 

در فراز و نشیب های این هوشیاری آموختم که با مرف 

آن لحظه  انداختم؛  به چاله  را  مواد مخدر، خود  اولین دود 

حس و حال هان تابستانی را داشتم که در کا فرو رفته و 

به پاییز دچار شده بود. حاال فکر می کنم که من چقدر ساده 

بودم؛ اصال به این فکر نکرده بودم که پل سوخته و معتادان 

زیر پل دشمن این هوشیاری استند. آن ها دوست ندارند که 

فصل آخر زندگی یک معتاد این گونه متام شود.

جنگیدن،  برای  آن ها  و  می جنگم  بودن  پاک  برای  من 

می جنگند. فرق مان در چیست؟ زمین تا آسان فرق دارد 

و این تفاوت ها هان خط رسخی است که همه بر آن باور 

همین  و  جداگانه ای  مشخصات  و  شکل ها  با  اما  داریم؛ 

انگیزه ی  مان،  دلخواه  شیوه ی  به  رسخ  خط  بودن  منحر 

کافی را می دهد تا هر لحظه، دقیقه و ثانیه ای از خط رسخ 

نشویم.  غافل  خود  زندگی  نامتام  فصل  

هر ساختاری برای خود خط کشی ها و قانون های ذهنی و 

عینی مسلمی دارد که بدون استثنا باید بپذیریم و نپذیرفن 

عینیت و ذهنیت یک ساختار؛ یعنی ناآگاهی فرد از جهان 

بیهوده ای  تقالی  یعنی  بیشر؛  رسپیچی  و  خودش  ماحول 

برای توجیه کردن خود. 

برای  بخواهی  که  این  از  قبل  شد.  مشخص  آدرس  پس 

آدرس، نشانی یا مخاطب خاصی بنویسی، کمی تعمق کن 

و بعد رشوع کن به نوشن برای خودت. خودت را به جای 

مخاطب و مخاطب را به جای خود بگذار و با این شیوه کمی 

خودت را نقد کن. 

رسخ  خط های  روی  به  پانگذاشن  حاصل  خودآگاهی 

در هر رشایطی کمک  دادن  ادامه  به  زندگی،  نامتام  فصل 

می کند و حال که خط رسخ این فصل زندگی با فکر نکردن 

»فرهاد  روز  »لبان شیرین« رقم خورده است، من هم هر  به 

می کنم. مترین  را  بودن« 

ادامه دارد...

لب های »شیرین«؛ 
خط رسخ »فرهاد«های معتاد  

من یک معتادم

حسن ابراهیمی

سردی هوا و لبخندهای مصنوعی کودکان کار 

راحله یوسفی

کودک کار به کودکانی 
گفته می شود که به صورت 

مداوم و پایدار به خدمت 
گرفته می شوند و فشار کار، 

سالمت روحی و جسمی 
آن ها را تهدید می کند.

ظاهر غزنوی، روان شناس، 
می گوید که کودکان عالوه 

بر آموزش و تفريح، نياز به 
محافظت دارند؛ اما کودکان 
کار افغانستان در خيابان ها 

مورد هرگونه آزار و اذيت 
قرار مي گريند و با خشونت 

فزيکي مواجه مي شوند. 
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افغانستان4 مهاجران  روایت 

نویــد و دیگــر مهاجــراِن همراهــش، پــس از ســاعت ها ســفر بــا موتــر 

در روشــنی روز بــه تهــران می رســند.

نویــد می گویــد کــه دقیــق بــه یــاد نــدارم چنــد ســاعت را درون تهــران 

راه کردیــم تــا بــه مقصــدی کــه آن را پــارک آزادی می گفتنــد، رســیدیم.

ایــن مهاجــران از پــارک آزادی- محل گــردآوری مهاجران افغانســتانی 

و پاکســتانی  ای کــه بــه ترکیــه می رونــد-  بارگیــری شــده و راهــی شــهر 

مــرزی ارومیــه می شــوند. نویــد بــا شــش تــن دیگــر در موتــر تیزرفتــاری 

جابه جــا شــده و راهــی مــرز می شــوند .

موتــر هفــت ســاعت را از آزادی راه می کنــد تــا بــه شــهر مــرزی 

ارومیــه  می رســد.

بــا رســیدن بــه ارومیــه، نویــد بــه ایــن می اندیشــد کــه درد رسهایــش 

دارد بــه پایــان می رســد و او می توانــد پــس از یــک یــا دو روزی بــه ترکیــه 

نزد دوســتان و بســتگانش برســد .

و ایــن گونــه اســت کــه نویــد پــس از گذرانــدن یــک شــب در ارودگاه 

ــمت  ــه س ــود، ب ــران اداره می ش ــط قاچاق ب ــه توس ــران ک ــی مهاج مخف

ــفرش  ــن س ــد در ای ــد. نوی ــت  می کن ــه حرک ــران و ترکی ــرزی ای ــط م خ

تنهــا نیســت؛ او بــه همــراه مســافران بی شــاری کــه انتظــار رســیدن بــه 

ــد. ــه راه می افت ــد، ب ــه را دارن ترکی

نویــد و دیگــر مســافران بــا راهنایی هــای راه بلد هــا شــش ســاعت را 

پیــاده می رونــد تــا بــه خــط مــرزی می رســند. 

همیــن کــه آخریــن رگه هــای خورشــید از بلنــدای تپــه ای کــه خــط 

مــرزی را تشــکیل می دهــد، ناپدیــد می شــود؛ نویــد و مهاجــران از خــط 

مــرزی رد شــده و وارد خــاک ترکیــه می شــوند.

ــودم و همــه اش  ــی ترســیده ب ــد کــه در آن لحظــه خیل ــد می گوی نوی

تــالش می کــردم کــه الی ســیم های خــارداری کــه در مــرز کشــیده انــد، 

گیــر نکنــم.

امــا نویــد و دیگــران مســافران همراهــش پــس از بیســت شــبانه روز 

می تواننــد خــود را از افغانســتان بــه ایــن جــا؛ بــه نقطــه ی مــرزی ترکیــه 

برســانند.

ــه  ــران و ترکی ــرزی ای ــوار م ــح دی ــاال از فت ــته ح ــران خس ــن مهاج ای

ــای  ــه رسم ــت ک ــه اس ــن لحظ ــا همی ــند و تنه ــر می رس ــه نظ ــنود ب خش

ــد. ــرده ان ــاد ب ــان را از ی ــای ش ــر پ ــای زی ــتان و برف ه زمس

نویــد می گویــد: »وقتــی از مــرز تیــر شــدیم، همــه ی بچه هــا خــوش 

ــد.« ــد و می خندیدن بودن

ایــن مهاجــران دو ســاعت دیگــر را در خــاک ترکیــه پیــاده روی 

جــا  آن  را  شــب  بایــد  کــه  می رســند  خوابــگاه ی  بــه  تــا  می کننــد 

بگذراننــد.

ــد  ــی اســتند کــه بتوانن ــد و دیگــر مســافران همــه خســته تر از آن نوی

ســاعتی دیگــر راه برونــد؛ اســراحت را غنیمــت بزرگــی دانســته و متــام 

ــد. ــی گاه می خوابن ــب را در مخف ش

ســاعت هشــت صبــح اســت کــه راه بلــد تــازه ای بــا موتــری کــه 

راه می رســد. از  دارد،  را  نفــر  تــا ۳0  بیســت  گنجایــش 

پــس از خــوردن صبحانــه ی مختــری کــه صاحب خانــه یــا در 

حقیقــت هــان قاچاق بــر بــرای شــان تهیــه کــرده اســت؛ بچه هــا 

ســوار موتــر شــده و در مســیر مرکــز وان )شــهر مــرزی ترکیــه( در حرکــت 

می شــوند.

در  شــهر  درون  آن هــا  کــه  اســت  ســفر  ســاعت  ســه  از  پــس 

ــد ناچــار می شــود  ــاده می شــوند؛ خواب گاهــی کــه نوی خواب گاهــی پی

ســه شــب را آن جــا ســپری کنــد.

ــرد در  ــگ می ک ــرا هم آهن ــفر م ــه س ــری ک ــد: »قاچاق ب ــد می گوی نوی

ــود.« ــم ب ــه زندگــی می کــرد و از هــم والیتی های ترکی

بــا ایــن کــه قــرار بــود نویــد را در بــدل یــک میلیــون و ســه  صدهــزار 

تومــان از ایــران بــه ترکیــه برســاند؛ امــا زمانــی کــه نویــد در خــواب گاه 

بــرای رفــن بــه اســتانبول ثانیه شــاری می کنــد، نظــر قاچاق بــر 

ــد  ــد کــه بای ــد و دوســتان وی در ترکیــه می گوی ــه نوی عــوض شــده و ب

ــون و پنــج صــد هــزار تومــان  ــک میلی ــه اســتانبول ی ــش ب ــرای آوردن ب

ــد. بپردازن

ــان  ــا ه ــواب گاه ی ــه در خ ــب را اضاف ــد دو ش ــل نوی ــن دلی روی ای

می مانــد. وان  شــهر  در  قاچاق بــران  مخفــی گاه 

ایــن کــه نویــد می پذیــرد بایــد در بــدل انتقالــش بــه  پــس از 

اســتانبول یــک میلیــون و  پنج صــد هــزار تومــان بپــردازد؛ مســؤول 

خــواب گاه برایــش بلیــط اســتانبول را تهیــه می کنــد و او ســوار بــر 

اســتانبول حرکــت می کنــد. بــه مقصــد  اتوبوســی 

ــا او هم ســفر اســتند، 2۴  نویــد و شــاری دیگــر از مســافرانی کــه ب

ــد  ــند. نوی ــتانبول می رس ــه اس ــا ب ــد ت ــوس راه می کنن ــاعت را در اتوب س

پــس از ایــن کــه در اســتانبول پیــاده می شــود، راهــی شــهر دیگــری کــه 

در چنــد کیلومــری اســتانبول اســت، می شــود. 

نویــد می گویــد، زمانــی کــه در ترکیــه نــزد دوســتانش جا به جــا 

ــی  ــن در محیط ــل قرارگرف ــه دلی ــت ب ــد روز نخس ــرای چن ــود، ب می ش

کامــال متفــاوت، نســبتا خوش حــال اســت؛ امــا پــس از چنــد روزی ناچــار 

می شــود بــرای گــذران زندگــی بــه کار بــرود کــه در رشوع بــرای کار در 

ــه   ــی رود و دو هفت ــی اش م ــل زندگ ــک مح ــای نزدی ــی از گل خانه ه یک

را آن جــا کار می کنــد؛ امــا درد پاهایــش تــازه خــود را نشــان داده و 

ــرود. ــه کار ب ــر از آن ب ــه بیش ــذارد ک منی گ

ادامه دارد...

مهاجرت شش سال زندگی ام 
را پس انداخت 

فرزندان زمین

مجیب ارژنگ 

می گویند، چون بنیان گذاران ایاالت متحده ی امریكا 

یا مهاجر بوده اند و یا فرزندان مهاجر و برای تأمین حقوق 

اند.  داشته  خاصی  توجه  و  احرام  فردی  آزادی های  و 

ترك  را  خویش  اولیه ی  رسزمین  وقتی  معموال  مهاجران 

اند.  بیشر  رفاهی  و  مرت  جست وجوی  در  می كنند، 

سیاسی  منی كند  فرق  افراد،  مهاجرت  ابتدایی  انگیزه ی 

باشد، اقتصادی یا فرهنگی؛ مسأله ی مهم این است كه 

خویش  زندگی  وضعیت  و  رشایط  می خواهد  مهاجر  فرد 

را در رسزمین جدید بهر سازد. بنیان گذاران امریكا نیز 

به  و خواست های مهاجران  روان  ویژگی در  این  از  چون 

در  را  نظامی  كه  گرفتند  تصمیم  داشتند،  اطالع  خوبی 

ضانتی  بتواند  كه  کنند  اساس گذاری  متحده  ایاالت 

فراهم کند. مهاجران  و خواسته های  تأمین مرت  برای 

برای من که هم تلخی های آوارگی و مهاجرت را تجربه 

در  »جامعه«  تقدیس  در  زندگی ام  هم متام  و  بودم  کرده 

برابر »فرد« سپری شده بود، این دریافت نیز هیجان انگیز 

بود. برای من که مدت درازی از زندگی ام را در مخالفت 

با تفکر و نظام رسمایه داری سپری کرده بودم، فردگرایی، 

تبدیل  با  که  می شد  تلقی  رسمایه داری  نظام  توطئه ی 

و  راحت تر  فروش  برای  را  زمینه  فرد،  به  جامعه  کردن 

به  »فرد«  مفهوم  می کند.  فراهم  خود  کاالهای  وسیع تر 

در  را  اعتباری  آن  هنوز  جامعه  تشکیل  زیربنای  عنوان 

برای آن هویت مستقل قایل  بتوانم  نیافته بود که  ذهنم 

شوم. برای من اصطالحاتی از جنس »حقوق فرد« و متایز 

آن با »حقوق جامعه« هنوز قابل درک نبود. حداقل از ربط 

و نسبت این اصطالحات با قانون چیزی نشنیده بودم. در 

این جا بود که این تعبیر را در هر زبانی که اهمیت قانون 

و قانونیت در امریکا را توضیح می داد، به تکرار می شنیدم 

سلطه ی  برابر  در  فرد  حق  حافظ  قانون  می گفتند:  که 

و  انارشی  نظام  ایجاد  عنوان  به  امر  این  اما  است؛  جمع 

نیست. فردی  القیدی 

از زبان امریكایی های زیادی می شنیدم که می گفتند، 

پدران بنیان گذار این کشور توانسته اند در نظام سیاسی 

و اجتاعی امریکا تعادل خوبی میان حقوق فرد و حقوق 

جامعه ایجاد کنند. به ادعای آن ها، حقوق فردی در نظام 

امریكایی بر بنیاد حقوق بر استوار است. حكومت حق 

ندارد در مسائلی كه به حقوق فردی مردم ارتباط می گیرد، 

آزادی  و عقیده،  آزادی مذهب  فکر،  آزادی  دخالت كند؛ 

فعالیت های  آزادی  بیان،  آزادی  انتخاب،  آزادی  وجدان، 

سیاسی و فرهنگی و اجتاعی، آزادی تشكیل اجتاع و 

انجمن، آزادی سفر و سیاحت؛ و .... 

اساسی  قانون  وقتی  عدلیه،  وزارت  در  انگس  جیم 

امریکا را توضیح می داد، با اشاره به همین مفهوم گفت:

یا  مذهب  وزارت  امریكایی  نظام  در  علت،  همین  »به 

از  منی تواند  حكومت  یعنی  ندارد؛  وجود  مذهبی  امور 

قدرت و امكانات خود غرض اِعال نفوذ بر انتخاب مذهبی 

مردم استفاده كند. در نظام امریكایی وزارت اطالعات و 

دولت  كنرل  تحت  ادبیات  و  هر  ندارد.  وجود  فرهنگ 

نیست. حكومت حق هیچ گونه سانسور بر نوشته ها و آثار 

مردم را ندارد و منی تواند برای مردم معیار خوبی و بدی 

تلویزیون دولتی  و  رادیو  امریكا  تعیین كند. در داخل  را 

وجود ندارد. تنها »صدای امریكا« دولتی است كه آن  هم 

برای خارج از امریكا برنامه پخش می كند. نظام امریكایی 

برنامه  هیچ گونه  ندارد.  صنایع  و  برنامه  و  اقتصاد  وزارت 

باشند  مكلف  همه  كه  ندارد  وجود  ده ساله  یا  پنج ساله 

اند  آزاد  مردم  امریكایی  نظام  در  کنند.  حركت  آن  طبق 

هر طور كه می خواهند زندگی و عمل خویش را هدایت 

قرار  مردم  فشار  تحت  همیشه  دولت  و  حكومت  كنند. 

دارد تا مطابق منافع و خواست مردم عمل كند. مردم از 

دولت می خواهند كه به خواست های شان به طور دقیق 

رسیدگی كند؛ در غیر آن، دولت از هیچ گونه مروعیتی 

منی باشد.« برخوردار 

تعدیل قوا میان كنگره و حكومت

در  سیاسی  نظام  ساختار  امریكایی ها،  ادعای  طبق 

امریكا تنها هدفی را كه دنبال می كند، تأمین حق افراد 

است. برای این منظور، تضمین هایی در قانون اساسی 

چه  هر  را  دولت  قدرت  كه  است  شده  گنجانده  امریكا 

در  را  خود  که  می کند  ناگزیر  را  دولت  و  محدود  بیشر 

نظام  حال،  عین  در  کند.  احساس  پاسخ گو  مردم  برابر 

است  كرده  ایجاد  نیز  دیگری  تضمین های  امریكایی 

برهم زننده ی  افراد  حقوق  تضمین ها،  این  مبنای  بر  كه 

حقوق جمع نشود. این جا است كه در كنار حقوق بر، 

نظام امریكایی بر بنیاد دیگری نیز تكیه می كند كه آن 

است. قانونیت  مبنای  بر  دموکراسی 

به  قدرت  كنرل  نظام  خود،  تنهایی  به  دموکراسی 

این  تأمین  كنار  در  قانون،  اما  است؛  اكرثیت  خواست 

حق  از  خصوص  به  و  اقلیت  حق  از  اكرثیت،  برای  حق 

كه  اند  معتقد  امریكایی ها  می كند.  حایت  نیز  فرد، 

تقسیم شدن قوای حكومت به سه شاخه، راهی معقول 

برای كنرل و تعدیل قدرت در نظام سیاسی بوده است. 

حصول  و  انتخابات  طریق  از  را  خود  منایندگان  مردم 

منایندگان  این  و  می فرستند  كنگره  به  آرا  اكرثیت 

همین  به  می زنند؛  قانون  ایجاد  به  دست  كنگره  در 

نیز  مقننه  مجلس  را  منایندگان  مجلس  یا  كنگره  علت، 

دسرس  به  شدن،  تصویب  از  پس  قانون  می گویند. 

حكومت یا قوای اجرائیه گذاشته می شود. رییس جمهور 

دارد. قرار  اجرائیه  قوای  رأس  در 

كنگره  است؛  كنگره  قدرت  تابع  رییس جمهور  قدرت 

رأی  آن  به  یا  و  كند  استیضاح  را  رییس جمهور  می تواند 

اعتاد ندهد؛ اما رییس جمهور منی تواند كنگره را منحل 

مصوب  قانون  كه  دارد  را  حق  این  رییس جمهور  کند. 

وضع  در  هیچ گاهی  خود  اما  كند؛  وتو  را  كنگره  توسط 

رییس جمهور  كه  كاری  منی تواند.  كرده  دخالت  قانون 

قانونی  و  مروع  طریق های  از  كه  است  این  می كند 

منایندگان  تا  بكوشد  و  شده  متاس  داخل  كنگره  با 

حایت  او  برنامه های  و  طرح ها  از  كه  سازد  متقاعد  را 

نیز  بودجه  و  پول  سازند.  قانون  شامل  را  آن  و  كنند 

توسط مجلس منایندگان كنرل می شود. رییس جمهور 

می تواند بودجه ی تصویب شده در كنگره را رد كند؛ اما 

منجر  حكومت  به  پول  جریان  توقف  به  معموال  كار  این 

می شود؛ بنا بر این، رییس جمهور می كوشد كه با ارائه ی 

دالیل قناعت بخش، كنگره را متقاعد سازد كه در بودجه 

کند. نظر  تجدید 

سنا  مجلس  موافقت  باید  نیز  رییس جمهور  كابینه ی 

خود  با  است،  منایندگان  مجلس  از  بخشی  یك  كه  را 

است.  كنگره  صالحیت  در  جنگ  اعالن  باشد.  داشته 

وتو  را  كنگره  مصوبات  از  مصوبه ای  رییس جمهور  اگر 

و  سنا  مجلس  در  رأی  سوم  دو  با  می تواند  كنگره  كند، 

منایندگان، این وتو را رد و رییس جمهور را وادار کند تا 

کند. اطاعت  كنگره  تصویب  و  تصمیم  از 

امريكا: مدنيتي بر پايه ي حقوق بشر و دموکراسي 

عزیز رویش

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

در  داعــش  تروریســتی  گــروه  اعضــای  روزهــا  ایــن 

ــی  ــای امنیت ــه نیروه ــابقه ای ب ــه ی بی س ــه گون ــتان، ب افغانس

ــی،  ــاع مل ــار وزارت دف ــاد آم ــر بنی ــوند. ب ــلیم می ش ــان تس افغ

در یــک مــاه اخیــر، بیــش از ۶00 تــن از اعضــای ایــن گــروه 

ــتان  ــت افغانس ــلیم دول ــان، تس ــای  ش ــمول خانواده ه ــه ش ب

ــاع اوزبیکســتان، پاکســتان و  ــان آن هــا، اتب شــدند کــه در می

ــت. ــامل اس ــان ش ــروه طالب ــابق گ ــای س اعض

گــروه  اعضــای  کــه  اســت  معتقــد  افغانســتان  دولــت 

تروریســتی داعــش بــه دلیــل فشــارهای نظامــی تســلیم شــده 

ــات   ــی و عملی ــی، هوای ــرده ی زمین ــات  گس ــرا عملی ــد؛ زی  ان

ــتان  ــش در رشق افغانس ــای ارت ــری کاندوه ــه ره ــاص ب خ

راه انــدازی شــد تــا راه هــای فــرار آن هــا مســدود شــود کــه جــز 

ــتند. ــری نداش ــچ راه دیگ ــدن، هی ــلیم ش تس

ــرای تسلیم شــدگان داعشــی پرونــده  دولــت افغانســتان، ب

ــا از هــر کــدام آن هــا تحقیــق شــود و پــس از  تشــکیل داده ت

ــزای  ــود ج ــذه و ک ــن ناف ــه قوانی ــق ب ــات، مطاب ــم تحقیق خت

افغانســتان، بــا آن هــا رفتــار می شــود؛ امــا در ایــن میــان، 

روایت هــای دیگــری هــم وجــود دارد کــه فامیل هــای اعضــای 

گــروه داعــش بــه دلیــل فــرار از رسمــای زمســتان، بــه دولــت 

ــد. افغانســتان تســلیم شــده  ان

الزم بــه یــادآوری ا ســت، در کنــار القاعــده و طالبــان، گــروه 

تروریســتی داعــش، نیــز بزرگ تریــن تهدیــد بــرای امنیــت 

ملــی افغانســتان محســوب می شــود. داعــش بــا ایــن  کــه یــک 

پدیــده ی نوظهــور در خاورمیانــه اســت، در پنــج ســال اخیــر، 

چندیــن رویــداد تروریســتی را در قلــب پایتخــت و شــاری از 

شــهرهای افغانســتان انجــام داد.

ــن ســه گــروه  ــا فعالیت هــای ای ــی افغانســتان ب امنیــت مل

ــر  ــت؛ اگ ــش( روبه روس ــان و داع ــده، طالب ــتی )القاع تروریس

افغانســتان امــن و باثبــات داشــته باشــیم، بایــد رشیان هــای 

اصلــی اقتصــادی و نظامــی ســه گــروه تروریســتی قطــع 

ــت و  ــده اس ــتی پیچی ــای تروریس ــاختار گروه ه ــا س ــود؛ ام ش

از حایــت قدرت هــای منطقــه برخــوردار انــد کــه نابــودی 

ایــن گروه هــا را دشــوار کــرده اســت. القاعــده زیــر چــر یــک 

گــروه اســالم گرای تنــدرور بــه هــدف حملــه بــر منافــع امریــکا 

در بخش هایــی از افغانســتان جاخــوش کــرده و بــه شــکل 

سیســتاتیک بــا گــروه طالبــان همــکاری دارد. گــروه طالبــان 

ــا حایــت مالــی و آموزشــی  هــم کــه نیــاز بــه پشــتوانه دارد ب

القاعــده، بــه دنبــال ســاقط کــردن نظــام سیاســی افغانســتان 

اســت؛ امــا در ایــن میــان، داعــش نســبت بــه دو گــروه دیگــر، 

ــری،  ــای تکفی ــر روایت ه ــتوار ب ــده و اس ــا ش ــاختارمند احی س

ــر گروه هــای چــون طالبــان و القاعــده می جنگــد  هــم در براب

و هــم تهدیــد جــدی بــرای دولــت و مــردم افغانســتان اســت.

داعــش فقــط یک ایدیولوژی نیســت؛ شــبکه ی یا ســازمانی 

اســت کــه نهــاد رهــری، مرکــز تصمیم گیــری سیاســی، نهــاد 

اقتصــادی، شــاخه ی نظامــی، مرکــز امنیتــی، شــورای اجرایی، 

ــانه ای دارد؛  ــورای رس ــه ش ــر از هم ــری و مهم ت ــز عضوگی مرک

ــان و  ــروه طالب ــه گ ــبت ب ــش را نس ــم، داع ــاختار منظ ــن س ای

ــد ســاختارمندی  ــع، تهدی ــز می ســازد و در واق القاعــده متای

اســت کــه بعــد از عــراق و ســوریه، اکنــون خطــرات جــدی ای را 

بــرای مــردم و دولــت افغانســتان خلــق کــرده اســت.

چنــد  طــول  در  خــود،  ســاختارهای  از  مجــزا  داعــش 

ــا  ــراه ب ــر، هم ــای اخی ــتفاده از ناآرامی ه ــا اس ــر، ب ــال اخی س

خانواده هــای  شــان، از مرزهــای جنوبــی وارد مناطــق رشقــی 

ــت  ــش در دام دول ــای داع ــون اعض ــدند و اکن ــتان ش افغانس

ــان  ــر ش ــش بیش ــان داع ــد. جنگ جوی ــاده  ان ــتان افت افغانس

ــد؛  ــان بودن ــی افغانســتان پنه کــه در دره هــا و کوه هــای رشق

امــا ظاهــرا بــه دلیــل رسد شــدن هــوا و بــرای ایــن  کــه از مــرگ 

ــد.  ــح دادن ــدن را ترجی ــی ش ــد، زندان ــری کنن ــان جلوگی ش

ــای  ــر اعض ــی ب ــگ و زندگ ــه ی جن ــارض، عرص ــال ح در ح

داعــش در جغرافیــای افغانســتان تنــگ شــده اســت. جبهــات 

جنــگ ایــن گــروه  هــم در عــراق، ســوریه و هــم در افغانســتان 

ــک  ــا تاکتی ــن، آن ه ــر ای ــا ب ــوند؛ بن ــوب می ش ــدت رسک ــه ش ب

تســلیمی را پیــش گرفتــه  انــد. 

ــروه  ــن گ ــای ای ــادی از اعض ــار زی ــه ش ــت ک ــن اس ممک

ــلیم  ــوز تس در پناه گاه هــای شــان وجــود داشــته باشــند و هن

دولــت نشــده  انــد؛ کــه آنــان دو راه بیشــری ندارنــد: یــا ایــن 

ــد  ــنگی مبیرن ــوا و گرس ــا از رسدی ه ــای کوه ه ــه در مغاره ه  ک

ــا هــم تســلیم دولــت افغانســتان شــوند. و ی

داعــش، هرچنــد کــه بــا روش و اســراتیژی »اطاعتــی« 

ــد از  ــا بع ــرش داده؛ ام ــود را گس ــای خ ــون فعالیت ه ــا کن ت

ــردم  ــب م ــد. اغل ــت کن ــه اطاع ــت ک ــور اس ــود مجب ــن، خ ای

افغانســتان بــر ایــن بــاور انــد کــه چــاق کــردن اعضــای 

ــه،  ــن  ک ــرای ای ــت و ب ــتی نیس ــا کار درس ــش در زندان ه داع

تهدیدهــای ناشــی از ایــن گــروه، بــرای همیشــه از نطفــه 

دفــع شــود، بایــد زندانیــان ایــن گــروه نیســت و نابــود شــوند. 

تــرس و تهدیدهــای ناشــی از داعــش، نشــان داده اســت 

ــرای از  ــا ب ــتند ت ــی اس ــر فرصت ــروه منتظ ــن گ ــای ای ــه اعض ک

ــرای  ــد ب ــوند و بتوانن ــاده ش ــان آم ــای ش ــری فعالیت ه رسگی

از بیــن بــردن دولــت و گســرش تفکــرات داعشــی مبنــی بــر 

احیــای خالفــت اســالمی، دوبــاره منازعــات مســلحانه را رشوع 

ــر،  ــن خاط ــه همی ــد؛ ب ــاز کنن ــار را آغ ــونت های مرگ ب و خش

ــت افغانســتان  ــک فرصــت دیگــر، اطاعــت از دول ــا ایجــاد ی ت

می پذیرنــد. را 

شــار جنگ جویــان داعــش در افغانســتان دقیــق نیســت؛ 

امــا تســلیم شــدگان ایــن گــروه بــه دولــت افغانســتان نشــان 

ــف  ــه طــور گســرده ای در نقــاط مختل می دهــد کــه آن هــا، ب

افغانســتان از جملــه رشق کشــور پنهــان شــده و در واقــع، 

ایــن بخش هــا، امن تــر از عــراق و ســوریه بــرای آن هــا قلمــداد 

می شــود.

بــا ایــن وجــود، گرایــش تســلیمی اعضــای داعــش بــه 

دولــت افغانســتان، می توانــد کــه بــه لحــاظ تهدیــدات و 

آســیب ها، بــر امنیــت افغانســتان بــه خصــوص در امنیــت 

مناطــق جنوبــی تأثیــر مثبــت داشــته باشــد و تحــول تســلیمی 

اعضــای داعــش، بــرای دولــت مرکــزی افغانســتان یــک فرصت 

ــی،  ــای اساس ــی و راهرده ــای جنگ ــا تاکتیک ه ــه ب ــت ک اس

بــدون هزینه هــای ســنگین و زمان گیــر از نبــوغ جنگــی  شــان 

ــی نیروهــای  ــد کــه فشــارهای نظام ــد. هــر چن اســتفاده کنن

افغــان و ناتــو علیــه داعــش، ایــن گــروه را در تنگنــا قــرار داده 

اســت کــه البتــه ایــن فشــارها کافــی نیســت؛ در حــال حــارض، 

ایــن فرصــت خلــق شــده اســت کــه مدیــران امنیتــی و رهــری 

حکومــت وحــدت ملــی بــا درایــت خــود و بــا اســتفاده از 

ــد. ــا کنن ــه  خنث ــی را در نطف فرصــت، تهدیدهــای امنیت

نزاع در خاورمیانه

لبنــان،  در  تظاهــرات  عــراق،  در  مرگ بــار  تظاهــرات 

عربســتان  و  ایــران  سیاســی  تنــش  پاکســتان،  تظاهــرات 

این هــا نشــان می دهــد کــه خــاور  و... همــه ی  ســعودی 

میانــه در آتــش جنــگ می ســوزد و البتــه جنــگ در خــاور 

ــادی،  ــی، اقتص ــای اجتاع ــت. ویژگی ه ــد نیس ــه، جدی میان

ــه  ــده ک ــبب ش ــه س ــاور میان ــع خ ــی جوام ــی و سیاس فرهنگ

ــن  ــتی در بی ــونت آمیز و تروریس ــای خش ــروز رفتاره ــه ی ب زمین

مردمــان ایــن منطقــه از جهــان، بیــش از ســایر مناطــق باشــد. 

ــت  ــکل گیری هوی ــزرگ، ش ــای ب ــور قدرت ه ــالوه، حض ــه ع ب

ــد  ــای جدی ــری از ابزاره ــان و بهره گی ــا آن ــل ب ــد در تعام جدی

ارتباطــی، ایــن زمینــه را بیــش از پیــش فراهــم کــرده کــه خــاور 

میانــه شــاهد گســرش فعالیت هــای تروریســتی و گرایــش 

جریان هــای مختلــف باشــد.

ــیرهای  ــه، تفس ــاور میان ــه ی خ ــای منطق ــی از ویژگی ه یک

ــن  ــن اســالم اســت. در متــدن اســالمی، از دی ــاوت از دی متف

ــیرها،  ــن تفس ــه ای ــت ک ــده اس ــادی ش ــیرهای زی ــالم  تفس اس

برخــی  شــان از بیــن رفتــه و برخــی دیگــر آن هــا هنــوز باقــی 

مانــده اســت. در خــاور میانــه، دیــن اســالم اساســا دیــن 

ــالف در  ــر، اخت ــن خاط ــه همی ــود و ب ــف می ش ــی تعری سیاس

تفســیرهای مذهبــی باعــث اختالفــات در جوامــع خــاور میانــه 

شــده اســت؛ بــه ایــن معنــا، تفســیرهای متفــاوت ســبب بــروز 

شــکاف قومیت هــا و شــکاف مذهبــی در میــان ملت هــای 

خــاور میانــه شــده اســت؛ زیــرا در عقــب ایــن تفســیرها، 

قدرت هایــی نهفتــه اســت کــه منافــع اســراتیژیک دارنــد 

ــی از  ــش ناش ــکل گیری داع ــاس ش ــر، اس ــن خاط ــه همی و ب

ــای  ــروه، قدرت ه ــن گ ــت ای ــه در پش ــود ک ــیرهایی می ش تفس

ــه اســت. ــرار گرفت ــه ق منطق

تسلیم شدن جنگ جویان داعش؛
 تاکتیک جنگی یا شکست در میدان نبرد  
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تکوانــدوی  ملــی  تیــم  ســابق  عضــو  بهــاوی،  نثاراحمــد 

افغانســتان، کســی اســت کــه نامــش بــا خــط زریــن، در تاریــخ 

ورزش افغانســتان نوشــته شــده اســت. او، در ســال 2005 

از بازی هــای همبســتگی کشــورهای اســالمی در عربســتان 

ــز،  ــدال برن ــر م ــیایی 200۶ قط ــای آس ــز، از بازی ه ــدال برن م

از رقابت هــای تکوانــدوی قهرمانــی جهــان 200۷ چیــن مــدال 

نقــره، از بازی هــای هرهــای رزمــی آســیا در تایلنــد مــدال 

طــال و از بازی هــای آســیایی گوانــگ ژوی چیــن مــدال نقــره 

ــاد،  ــالش زی ــا وجــود ت ــاوی ب ــرای افغانســتان کســب کــرد. به ب

نتوانســت از املپیــک مــدال بگیــرد؛ امــا او کارهــای در تکوانــدو 

ــار در  ــدگار اســت. نث ــاد و خاطــر مــردم مان انجــام داد کــه در ی

ــان  ــدوی جه ــام دار تکوان ــای ن ــی اش چهره ه ــول دوران ورزش ط

را شکســت داد کــه می تــوان بــه »هــادی ســاعی« یکــی از 

نوابــغ تاریــخ تکوانــدو، برنــده ی چندیــن مــدال طــالی املپیــک 

و رقابت هــای جهانــی اشــاره کــرد. در روزگاری کــه بهــاوی 

عضویــت تیــم ملــی تکوانــدوی افغانســتان را داشــت، مثــل»روح 

ــای درد  ــود. پ ــا«، ســال ها در افغانســتان بی رقیــب ب ــه نیک پ الل

ــتیم. ــتان نشس ــدگار ورزش افغانس ــزرگ و مان ــرد ب ــن م دل ای

صبــح کابــل: در بــاره ی خودتــان بگوییــد؛ قهرمانی هــا و 

ــان. ــای ت افتخاره

نثاراحمــد بهــاوی: نثاراحمــد بهــاوی، ســی وچهار ســاله 

اســتم و از یازده ســالگی وارد تکوانــدو شــدم. خرســندم کــه 

ــای ادب،  ــدو را انتخــاب کــردم؛ چــون جــدا از ورزش، دنی تکوان

معرفــت و اخــالق نیــز اســت. عالقــه بــه »بروســلی و محمدعلــی 

کلــی« موجــب شــد کــه رساغ ورزش رزمــی و انفــرادی را بگیــرم. 

صبح کابل: غیر از این، دلیل دیگری هم بود؟

نثاراحمــد بهــاوی: در ابتــدا فقــط دوســت داشــتم کــه وارد 

تکوانــدو شــوم و بــرای مســابقه بــه ســفر بــروم؛ حتــا اگــر ســفر 

والیتــی باشــد. انگیــزه ی بــزرگ نداشــتم. بعــد، دمل می خواســت 

مشــهور شــوم و مــرا در تلویزیــون ببیننــد. انگیزه هایــم زیــاد 

بســیار خوبــی  آدم هــای  بــا  تکوانــدو  در  امــا  نبــود؛  خــوب 

روبــه رو شــدم. خوش شــانس بــودم کــه بــا اســتادان باســواد 

و مهربــان کار کــردم. در ابتــدا از نظــم، لبــاس یک دســت و 

قوانیــن تکوانــدو خوشــم آمــد. اســتادان همیشــه بــه شــاگردان 

می گفتنــد کــه تکوانــدو بــرای درگیــری و جنــگ نــه کــه ورزشــی 

ــوخ  ــیار ش ــی بس ــی. در نوجوان ــس و پاک ــزت نف ــرای ع ــت ب اس

ــرژی ام در راه درســت  ــا از ان ــدو کمــک کــرد ت ــا تکوان ــودم؛ ام ب

ــم. ــتفاده کن اس

صبح کابل: بهرین مربی تان چه کسی بود؟ 

نثاراحمــد بهــاوی: از رشوع تــا فرجــام کــه املپیــک 20۱2 

آدم هــای  کــردم.  تجربــه  را  متفاوتــی  رشایــط  بــود،  لنــدن 

ــی  ــوال کم ــن س ــواب ای ــد. ج ــم کردن ــن راه کمک ــادی در ای زی

ــت دارم؛  ــتادانم را دوس ــه ی اس ــن هم ــون م ــت؛ چ ــخت اس س

امــا مجبــورم چنــد نفــر را نــام بــرم و امیــدوارم دیگــران ناراحــت 

نشــوند. می توانــم از نام هــای مثــل اســتاد ضیاؤالحــق بخشــی،  

نوراحمــد دلســوز، بشــیر تره کــی و من ســن هــاگ یــاد کنــم کــه 

ــد. ــر بودن در رشــد مــن مؤث

صبح کابل: چه چیزی بیشر شا را به جلو هدایت کرد؟

نثاراحمــد بهــاوی: ســال ۱۳۷5، پــس از یک ســال متریــن، 

ــدم.  ــل ش ــان کاب ــدوی نوجوان ــی تکوان ــای انتخاب وارد رقابت ه

ــا حریفــی  پــس از چنــد مســابقه در یــک روز و در نیمه نهایــی ب

بایــد بــازی می کــردم کــه چنــد ســال در وزن خــودش قهرمــان 

ــردم و در  ــز ب ــابقه را نی ــیدند؛ آن مس ــی ترس ــه از او م ــود. هم ب

نهایــت اول شــدم. ایــن اتفــاق موجــب شــد کــه تشــویق شــوم. 

ــه  ــرد کــه صبــح زود، ب ــم منی ب ــان منی شــود، شــب خواب ــاور ت ب

باشــگاه بــروم تــا دیــده شــوم و بگوینــد کــه قهرمــان شــده ام.

ــن  ــم، همی ــش برگردی ــال پی ــه 2۴ س ــر ب ــل: اگ ــح کاب صب

راه دیگــری می رفتیــد؟ یــا  را می آمدیــد؟  مســیر 

ــروز را  ــم ام ــه  و فه ــان تجرب ــر آن  زم ــاوی: اگ ــد به نثاراحم

داشــتم کــه یــک ورزش کار چگونــه بایــد متریــن و زندگــی کنــد، 

ــه،  ــدم. تجرب ــان می ش ــان جه ــار قهرم ــه ب ــا نُ ــت ی ــا هش حت

ــتباه  ــا اش ــاند ت ــی می رس ــه پختگ ــا را ب ــاط، ش ــناخت و ارتب ش

خــود را ببینیــد. برخــی چیزهــا را اشــاره می کنــم: خــواب و 

غــذای مناســب، دوری از فضــای مجــازی، فاصله داشــن از زرق 

و بــرق، وارد نشــدن در سیاســت، رفتارهــای خطرنــاک نداشــن، 

مواظبــت از خــود و ... کمــک می کننــد کــه ورزش کاران در عمــر 

کوتــاه قهرمانــی شــان وارد حاشــیه نشــوند.

صبــح کابــل: کنــرل ایــن چیزهــا وظیفــه ی چــه کســی 

اســت؟ مربــی یــا ورزش کار؟

نثاراحمــد بهــاوی: ورزش کاران افغانســتان بایــد خــود شــان 

ــانی و  ــی جس ــن، آمادگ ــراحت، روان، متری ــذا، اس ــه غ متوج

ــا  ــت و آن ه ــه نیس ــر این گون ــورهای دیگ ــا در کش ــند؛ ام ... باش

ورزش کار را مثــل یــک طفــل، مــدام مواظبــش اســتند و بــا 

دقــت، او را راهنایــی و بــزرگ می کننــد. 

صبــح کابــل: چــرا ورزش کاران مــا بــه خصــوص در تکوانــدو، 

خیلــی زود اشــباع شــده و وارد حاشــیه می شــوند؟ 

نثاراحمــد بهــاوی: ایــن بیشــر بــه سیاســت فدراســیون ها و 

خانــه ی ورزش بــر می گــردد تــا رسمایــه ی ورزش کــه ورزش کاران 

ــق  ــت و دقی ــزی درس ــت و برنامه ری ــد. سیاس ــن نرون ــد، از بی ان

می توانــد ورزش کاران را از حاشــیه دور کــرده و مترکــز آن هــا 

ــازم  ــن ع ــک بازی ک ــی ی ــد. وقت ــوف کن ــه ورزش معط ــط ب را فق

ــد  ــت، بای ــر اس ــای دیگ ــا بازی ه ــک ی ــهمیه ی املپی ــب س کس

متــام امکانــات برایــش فراهــم باشــد؛ در حالــی کــه بازی کنــان 

ــدای راه  ــه در ابت ــم زی ک ــد عبدالرحی ــل نثاراحم ــا مث ــوان م ج

ــه ورزش کار  ــکل ب ــد. دو مش ــار می رون ــد، از ورزش کن ــرار دارن ق

آســیب می رســاند. بخــش مالــی و ضعــف شــدید اداره ی ورزش 

ورزش  اداره ی  بــرای  منی کننــد.  تفکیــک  را  مدال هــا  کــه 

ــال  ــا مث ــد ی ــدال می گیری ــک م ــا از املپی ــه ش ــت ک ــم نیس مه

ــتان. ورزش کاران  ــو( در ترکمنس ــاقان اوغل ــر )ش ــی پ از عروس

ــه تشــویق  بــرای رسبلنــدی کشــور شــان می رزمنــد؛ امــا نیــاز ب

ــد. وقتــی انتقــاد می کننــد،  ــاد انتقــاد می کردن ــد. از مــا زی دارن

بایــد زمینــه ی قهرمانــی را نیــز فراهــم کننــد. در ورزش مــا 

رسمایه گــذاری روی ورزش ســوار اســت، نــه ورزش کار. 

ــدوی افغانســتان بیــش  ــی تکوان ــم مل ــل: چــرا تی صبــح کاب

ــا  ــدوکاران مهاجــر شــده اســت؟ آی ــه تکوان از گذشــته وابســته ب

ــت؟ ــه اس ــن رفت ــال از بی ــازی کام پشتوانه س

ــی  ــم مل ــن کــه مهاجــرن در تی نثاراحمــد بهــاوی: دلیــل ای

ــا  ــی م ــدوی داخل ــه تکوان ــت ک ــن اس ــد، ای ــرف اول را می زنن ح

ــران  ــت و مهاج ــده اس ــف ش ــالف، ضعی ــال ها اخت ــل س ــه دلی ب

بــا برنامه تــر کار می کننــد. در زمــان مــا کم تــر مهاجــری در 

انتخابــی تیــم ملــی اول می شــد. ایــن ضعــف فدراســیون و 

ــه  ــت ک ــه ای اس ــه گون ــت ب ــروز وضعی ــت. ام ــا اس ــدوی م تکوان

کیفیــت تکوانــدوی ۳۴ والیــت یک کشــور، به انــدازه ی مهاجران 

مــا نیســت؛ امــا فدراســیون همیشــه می گویــد، بهریــن بودیــم، 

ــن طــور نیســت.  ــی کــه ای ــود؛ در حال ــم ب اســتیم و خواهی

ــکایت نامه  ــک ش ــران در ی ــم مهاج ــی تی ــل: مرب ــح کاب صب

گفتــه بــود، رشایطــی را فراهــم کنیــد کــه مثــال کمپل هــای 

خوابــگاه تیــم ملــی، بــوی ســگ مــرده ندهــد! ایــن یعنــی چــه؟

نثاراحمــد بهــاوی: در گذشــته هــم مشــکالت بــود؛ امــا 

نســبت بــه امــروز کم تــر بــود. مهاجــران در این جــا خانــه، 

قــوم و قریــب ندارنــد، معــاش هــم کــه ندارنــد، بایــد فدراســیون 

امکانــات اولیــه را در اختیــار شــان بگــذارد تــا متریــن و زندگــی 

ــا  ــک ی ــا معــاش ی ــر ممکــن اســت کــه ملی پوشــان ب ــد. غی کنن

ــد.  ــد و از املپیــک مــدال بگیرن ســه هــزار افغانــی در مــاه، برون

ــوال  ــر س ــدا زی ــت خ ــت ورزش و عدال ــود، عدال ــن ش ــر چنی اگ

ــی  ــال وقت ــم؛ مث ــکل داری ــیار مش ــا در ورزش بس ــت. م ــه اس رفت

ــی  ــه تربیــت بدن ــرای کمــک ب ــی مصــدوم و ب ــم مل ورزش کار تی

ــم.  ــص نداری ــه تخصی ــد ک ــرود، می گوین ب

صبح کابل: از دوران مصدومیت خودت بگو.

نثاراحمــد بهــاوی: زمانــی کــه »ظاهــر اغــر«، رییــس تربیــت 

بدنــی و املپیــک بــود، بــه دفــر او رفتــم و گفتــم کــه عــادت بــه 

ــرای کشــورم  ــدارم؛ امــا مــن ب ــا دســت دراز کــردن ن گدایــی و ی

را منی دهیــد، حــد  اگــر هزینــه ی درمانــم  مصــدوم شــدم؛ 

اقل،کرایــه ی راهــم را بدهیــد امــا فایــده ای نداشــت. حــاال هــم 

مهاجــران مــا خواســته های بســیار انــدک دارنــد؛ چیزهایــی 

مثــل اتاقــی کــه حــام داشــته باشــد، غذایــی کــه قابــل خــوردن 

باشــد و کمپلــی کــه بــوی ســگ مــرده ندهــد. 

ــی  ــم مل ــفرهای تی ــا و س ــل: از دوران قهرمانی ه ــح کاب صب

ــد. ــته بگویی ــدو در گذش تکوان

ــه  ــی کــه مــن و روح الل ــادم اســت زمان نثاراحمــد بهــاوی: ی

نیک پــا، بــرای کســب ســهمیه ی املپیــک 20۱2 بــه آذربایجــان 

ــای  ــد در میدان ه ــم و بای ــت بودی ــاعت ترانزی ــم، ۴۸ س می رفتی

هوایــی، شــب و روز می ماندیــم. می گفتنــد کــه بودجــه نیســت، 

منی توانیــم تکــت مســتقیم بگیریــم. مــردم مــا را می شــناختند؛ 

چــون مــدال آســیایی، جهانــی و املپیکــی داشــتیم. بــرای 

چوکــی  زیــر  روح اللــه،  و  مــن  هوایــی،  میــدان  در  همیــن، 

خوابیــده و چیــزی را روی صــورت خــود می گذاشــتیم تــا کســی 

مــا را نشناســد.

صبــح کابــل: کیفیــت لبــاس و وســائل ورزش کاران مــا هــم 

نســبت بــه دیگــر کشــورها متفــاوت اســت.

می گویــم،  کــه  را  چیزهایــی  متــام  بهــاوی:  نثاراحمــد 

کفــش  دارد.  مســتقیم  ارتبــاط  ورزش کاران  انگیــزه ی  بــه 

ــوی  ــود و زود ب ــی ب ــد، چینای ــا می دادن ــرای م ــه ب ــی را ک ورزش

می گرفــت. وقتــی داخــل هواپیــا می نشســتیم و کفــش خــود 

ــی داد. در  ــوراب م ــا ج ــه م ــد و ب ــه می آم ــیدیم، خدم را می کش

ــع  ــرای رف ــه ب ــدم ک ــت فهمی ــا در نهای ــدم؛ ام ــدا منی فهمی ابت

بــوی کفــش و جــوراب مــا اســت. در آن زمــان، قــراردادی تربیــت 

ــا  ــا آن را ب ــت؛ ام ــر می گرف ــد دال ــش، ص ــک کف ــرای ی ــی، ب بدن

۱200 افغانــی از منــدوی کابــل تهیــه می کــرد. ببینیــد، از 

هــان بــوی کفــش کــه انگیــزه ی ورزش کار خــراب می شــود تــا 

زمانــی کــه در میــدان حــارض می شــود. مــا حتــا »الپ« درســت 

نداشــتیم، جمپــر و برزویــی کــه می پوشــیدیم، بــدل بــود. همــه 

ــود. ــواره ب ــگ و بدق ــل، بدرن ــا کم اص ــز م چی

صبــح کابــل: در داخــل میــدان چــه چیزهایــی ورزش کاران 

ــرد؟ ــت می ک ــا را اذی م

ــدال  ــه م ــا ک ــه ورزش کاران م ــن ب ــاوی: آفری ــد به نثاراحم

املپیــک، آســیا، جهــان و ... گرفتنــد. بــاور کنیــد مــدال گرفــن 

ــرای کســب ســهمیه ی املپیــک  بســیار ســخت اســت. وقتــی ب

200۸ بــه کوریــای جنوبــی رفتیــم، منی دانــم چــرا بــا قــد بلنــد، 

خــودم را کوتــاه احســاس می کــردم. کوریایی هــا می گفتنــد، 

اوه، چــه قامتــی دارم؛ امــا مــن فکــر می کــردم کــه پاهایــم کوتــاه 

اســت. ایــن حــس دقیقــا از رشایــط بــد ورزش و ورزش کاران مــا 

ــات و ارزش نیســت. ــرد. توجــه، امکان نشــأت می گی

صبــح کابــل: چــه زمانــی از کارشــکنی ها و کمبــود امکانــات 

بیــش از حــد عصبــی شــدید؟

ــب  ــای کس ــد، در نزدیکی ه ــادم می آی ــاوی: ی ــد به نثاراحم

ــم؛  ــا رفتی ــه کوری ــود. ب ــگ ب ــک 200۸ بیجین ــهمیه ی املپی س

امــا تیــم پــول نداشــت تــا در هوتــل اتــاق بگیریــم. مجبــور 

شــدیم، در یــک بــازار لیالمی فروشــی، چهــار، پنــج نفــر در 

ــود  ــه، محم ــن، روح الل ــم. م ــی کنی ــب، زندگ ــاق نامناس ــک ات ی

ــاگ در  ــن ه ــی و من س ــیر تره ک ــی، بش ــن رضای ــدری، حس حی

یــک اتــاق اســراحت می کردیــم. اتــاق را پــاک می کردیــم، 

غــذا می پختیــم و بــرای رفــن بــه متریــن تاکســی می گرفتیــم. 

عاشــق تکوانــدو و ورزش بــودم؛ امــا گاهــی بــه خــودم می گفتــم، 

و  می شــدم  بی انگیــزه  بکشــم؟  زحمــت  اینقــدر  بایــد  چــرا 

می گفتــم بــس اســت. 

صبــح کابــل: شــا از ضعــف روحیــه ی ورزش کاران گفتیــد و 

ایــن کــه امکانــات چــه نقشــی در درخشــش آن هــا دارد. کمــی 

بیشــر توضیــح دهیــد!

نثاراحمــد بهــاوی: روحیــه ی یــک ورزش کار بــه تاریــخ، 

چیزهــا  بســیار  و  امکانــات  اجتاعــی،  بافت هــای  باورهــا، 

مرتبــط اســت. بــرای همیــن، درخشــش ورزش کاران مــا مقطعــی 

ــان  ــان کار ش ــه راندم ــی ک ــد ورزش کاران ــم ان ــیار ک ــت. بس اس

ــش  ــا بی ــش ورزش کاران م ــه درخش ــدم ک ــد. معتق ــی باش طوالن

باشــد،  و خــوب  مــدون  برنامــه ی  یــک  کــه محصــول  آن  از 

ــت.  ــدک اس ــان ان ــا مربی ــای ورزش کاران و ی ــل زحمت ه حاص

ــه  ــبت ب ــان نس ــتعداد ش ــه اس ــتیم ک ــی داش ورزش کاران گم نام

مــن و روح اللــه بهــر بــود؛ امــا امکانــات نداشــتند. کســانی کــه 

ــه راحتــی می توانســتند  ــه آن هــا توجــه می شــد، ب اگــر کمــی ب

افتخارآفریــن شــوند؛ امــا بــه دلیــل عــدم امکانــات، تلــف شــدند.

صبــح کابــل: روح اللــه نیک پــا، ایمــل بابــه کرخیــل، حســن 

رضایــی و برخــی دیگــر چطــور موفــق شــدند؟

ــه  ــت، ن ــی اس ــا عموم ــگاه م ــث و ن ــاوی: بح ــد به نثاراحم

انفــرادی. برخــی ورزش کاران مــا بــا وجــودی کــه رشایــط خوبــی 

ــد و موفــق شــدند. حــرف مــن ایــن  نداشــتند؛ امــا تــالش کردن

اســت کــه اگــر توجــه می شــد، افغانســتان می توانســت بــه 

ــد.  ــته باش ــدال داش ــا م ــک، ده ه ــدال املپی ــای دو م ج

ــه  ــتان چ ــخ افغانس ــدوکار تاری ــن تکوان ــل: بهری ــح کاب صب

ــت؟ ــی اس کس

نثاراحمــد بهــاوی: بــدون شــک »روح اللــه نیک پــا«. نیک پــا 

تکوانــدو کار بــا اســتعداد، نــرس و بــا کیفیــت بــود کــه بــه کار 

و کیفیتــش بــاور داشــت. روح اللــه را دوســت داشــتم؛ چــون 

موجــب شــد تــا بیشــر متریــن کنــم. مــا دو نفــر بــه صــورت غیــر 

ــم، موجــب رشــد  ــک وزن نبودی ــا وجــودی کــه در ی مســتقیم، ب

یک دیگــر شــدیم. 

صبــح کابــل: بهریــن ورزش کار تاریــخ ورزش افغانســتان 

ــت؟ کیس

نثاراحمــد بهــاوی: جــواب ایــن ســوال بســیار ســخت اســت. 

ــت  ــا گف ــرار داد و ی ــاب ق ــالک انتخ ــدال را م ــا م ــوان تنه منی ت

ــه ای از  ــا گِل ــا اســت؛ ام ــخ م ــن ورزش کار تاری چــه کســی بهری

فدراســیون تکوانــدو دارم و آن ایــن اســت کــه نخســتین مــدال 

جهانــی تکوانــدو را مــن گرفتــم؛ امــا تــالش می کننــد کــه 

ــد.  ــان کنن ــم را پنه ــا و افتخارات مدال ه

صبــح کابــل: چــه کســانی تــالش دارنــد تــا افتخــارات شــا 

دیــده نشــود؟

نثاراحمــد بهــاوی: فدراســیون تکوانــدو در یــک کشــمکش 

درونــی، تــالش دارد تــا یکــی را بــه قیمــت فرامــوش کــردن 

ــاورد. ــاال بی ــری، ب دیگ

ــا قومــی و  صبــح کابــل: ایــن کشــمکش ســلیقه ای اســت ی

تبــاری؟

نثاراحمــد بهــاوی: خوش بختانــه، در تکوانــدو بحــث قومــی 

نداریــم. هــر چنــد در جاهایــی مثــل کرکــت بــورد، یــا فدراســیون 

فوتبــال و ... بحــث قومــی و تبــاری بــه شــدت جریــان دارد، در 

تکوانــدو مــا بــا ایــن مشــکل روبــه رو نیســتیم.

صبــح کابــل: شــا گفتیــد کــه روزگاری، از نظــر روحــی در 

رقابت هــای بیرونــی، خــود را کوچــک احســاس می کردیــد. 

ــد؟ ــت دادی ــور شکس ــاعی را چط ــادی س ــس، ه پ

نثاراحمــد بهــاوی: بعــد از 2005 کــه »من ســن هــاگ« بــه 

ــه رصاحــت  ــود. ب ــر ب ــدو مؤث ــرای رشــد تکوان افغانســتان آمــد، ب

می گویــم کــه دلیــل پیــروزی ام بــر ســاعی او بــود. او بــود تــا بــاور 

ــا هــر کســی دیگــری  کنــم کــه حتــا می توانــم هــادی ســاعی ی

را بــرم.

صبح کابل: روش من سن هاگ در مربی گری چه بود؟

ــدو،  ــی تکوان ــای جهان ــاوی: روزی در رقابت ه ــد به نثاراحم

هــادی ســاعی و اســتفن لوپــز امریکایــی همزمــان مســابقه 

داشــتند. اســتاد بشــیر تره کــی، رساســیمه آمــد کــه بیاییــد لوپــز 

ــیر  ــتاد بش ــوی اس ــه س ــاگ، ب ــن ه ــد. من س ــاعی را ببینی و س

نــگاه کــرد و گفــت، آن هــا را کــه نــام بــردی چــه کســی اســت؟ 

ــت،  ــرد و گف ــاره ک ــه اش ــن و روح الل ــه م ــاگ ب ــم! ه منی شناس

بــرای مــن ایــن دو نفــر قهرمــان املپیــک انــد؛ نــه لوپــز و ســاعی. 

ایــن حــرف »هــاگ« بــرای مــا بســیار ارزش داشــت. او همیشــه 

بــه مــا می گفــت، دو تکوانــدوکار در دنیــا بهریــن انــد و آن دو، 

ــه و نثــار اســت.  روح الل

صبــح کابــل: ســال ها شــا دو نفــر امیــد اول ورزش مــا 

ــد! بودی

ــه  نثاراحمــد بهــاوی: وقتــی یــک کاروان مثــال صدنفــری ب

رقابت هــا می رفتیــم، مربیــان و مســؤوالن رشــته های دیگــر 

ــا  ــد م ــا امی ــه تنه ــد ک ــه می آمدن ــن و روح الل ــاق م ــدام دم ات م

شــا اســتید. بــه خــودم می گفتــم، وقتــی امیــدی نداریــد، 

ــد.  ــرف می کنی ــر را م ــور فقی ــک کش ــه ی ی ــه بودج ــرای چ ب

ایــن گونــه نیســت کــه ســطح تکوانــدوی دنیــا نســبت بــه دیگــر 

ــد داشــتیم،  ــم. امی ــا خــوب بودی ــه، م ــن باشــد؛ ن رشــته ها پایی

از  حتــا  بگیریــم.  مــدال  می خواســتیم  و  داشــتیم  انگیــزه 

املپیــک؛ چیــزی کــه هیــچ وقــت در رشــته های دیگــر ورزشــی 

ــوده اســت. ــا نب م

ــران و  ــط روی ای ــه فق ــم ک ــیده بودی ــی رس ــه جای ــا روزی ب م

ــدول را  ــی ج ــا وقت ــش از بازی ه ــم. پی ــاب می کردی ــا حس کوری

ــان  ــد، ه ــا نبودن ــدول م ــران در ج ــا و ای ــر کوری ــم، اگ می دیدی

جــا مدال هــا را بــه یک دیگــر تریــک می گفتیــم. 

صبــح کابــل: شــا بــه جــز ســاعی، فــرزاد عبدالهــی 

ــه  ــن ک ــد. راز ای ــز بردی ــران را نی ــی ای ــدوکار نام ــر تکوان دیگ

ــت  ــه منی توانس ــد و روح الل ــوب می بردی ــا را خ ــا ایرانی ه ش

ــود؟ چــه ب

نثاراحمــد بهــاوی: روح اللــه در مبــارزه بــا ایرانی هــا از نظــر 

ــا هــادی ســاعی، من ســن  ــارزه ب ــی مشــکل داشــت. در مب روان

ــم،  ــه می گفت ــود ک ــزه داده ب ــن انگی ــه م ــدازه ای ب ــه ان ــاگ ب ه

ــاگ  ــا ه ــم؛ ام ــش کن ــدان بیرون ــت از می ــد نخس ــروم و در راون ب

ــه از احساســاتم.  ــرم ن ــم کار بگی گفــت از عقل

صبــح کابــل: برخــی می گوینــد، روش مترینــی آقــای هــاگ 

بســیار کهنــه و قدیمــی اســت. قبــول داریــد؟

نثاراحمــد بهــاوی: نــه، قبــول نــدارم؛ چــون تکنیــک در متام 

ــود؛  ــد نب ــم او ب ــی ه ــای مترین ــت. در روش ه ــابه اس ــا مش دنی

امــا گاهــی مــا را بــا چــوب مــی زد. یــادم می آیــد، یــک بــار مــرا 

ــه  ــم خــون می آمــد. مترین هــای مــا ب ــود کــه از پای چنــان زده ب

انــدازه ای ســنگین بــود کــه اگــر مواظــب منی بودیــم، بــه راحتــی 

زانوهــای خــود را از دســت می دادیــم. امکانــات مــا بســیار کــم 

ــی را انجــام  ــد مرب ــد کار چن ــه بای ــی داشــتیم ک ــک مرب ــود. ی ب

ــا 50  مــی داد. اگــر ایــن مشــکالت از ورزش دور نشــود شــاید ت

ســال دیگــر هــم نتوانیــم از املپیــک مــدال بگیریــم.

صبح کابل: چه باید کرد که ورزش رشد کند؟

نثاراحمــد بهــاوی: تــا کــه در پالیســی و اســراتیژی حکومت 

نســبت بــه ورزش تغییــر نیایــد، دیگــر منی توانیــم مــدال بگیریــم 

و رشــد کنیــم. مــا از 200۶ تــا 20۱0، 20۱۴ و 20۱۸ هــر 

گرفتیــم.  مــدال  یــک  فقــط  آســیایی  رقابت هــای  از  ســال 

اصالحــات بایــد از پایــه، باشــگاه ها، معــارف و زیرســاخت ها 

باشــد. تغییــر در ورزش فقــط تفاهم نامــه امضــا کــردن نیســت. 

ــکل دارد.  ــن مش ــی، داور و ف ــر مرب ــا از نظ ورزش م

باشــید،  مــا  اگــر تصمیم گیرنــده ی ورزش  کابــل:  صبــح 

تعطیــل می کنیــد؟ یــا  و  را اصــالح  کــدام رشــته ها 

نثاراحمــد بهــاوی: مــن رشــته ای را تعطیــل منی کنــم؛ چــون 

ــا  ــان را از بدرفتــاری دور می کنــد. ب هــر رشــته ی ورزشــی، جوان

ــون  ــت؛ چ ــارزات آزاد، ورزش نیس ــن مب ــر م ــن، از نظ ــود ای وج

ــش دارد.   ــر ورزش چرب ــاری اش، ب ــای تج جنبه ه

***

شــاعر،  حســن زاده،  مســعود  بــا  بعــدی  گفت وگــوی 

ترانــه رسا، آهنگ ســاز و نویســنده اســت کــه  روز د وشــنبه 

27 عقــرب 1398 در شــامره ی 119 روزنامــه ی صبــح کابــل 

ــه نــر خواهــد رســید. ب
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اگــر در زندگــی مشــرک بــا مشــکالتی روبــه رو شــده 

ایــد و ممکــن اســت بــه ســوی طــالق پیــش برویــد، بایــد بــه 

خاطــر داشــته باشــید کــه همیشــه خــراب کــردن یــک زندگــی 

راحت تریــن کار ممکــن اســت و در اکــرث مواقــع بدتریــن 

ــراد  ــن از اف ــوره گرف ــا مش ــد ب ــا می توانی ــت. ش ــز اس راه نی

متخصــص و ریشــه یابی مشــکل در رابطــه ای کــه داریــد، 

آن را درمــان کنیــد و بــا تــالش و اســتفاده از راهکار هــای 

ــد و  درســت، پایه هــای زندگــی مشــرک خــود را محکــم کنی

ــد. ــات دهی آن را نج

از مهم تریــن آســیب هایی کــه هــر خانــواده را تهدیــد 

ــد  ــن بع ــه زوجی ــی ک ــت. زمان ــالق اس ــده ی ط ــد، پدی می کن

از ازدواج نتواننــد هــدف مشــرک خــود را دنبــال کننــد و 

تنش هــا و ناســازگاری ها شــدت یابــد، بــه طــوری کــه موفــق 

بــه حــل مســائل و مشــکالت خــود نشــوند، ابتــدا طــالق 

عاطفــی اتفــاق می افتــد و بــه تدریــج بــه ســمت جدایــی 

ــک  ــا کم ــه ش ــالق ب ــواع ط ــا ان ــی ب ــد. آگاه ــش می رون پی

ــه ی  ــن گزین ــی، بهری ــورت رضورت جدای ــا در ص ــد ت می کن

ــر  ــان بیش ــل زی ــد و متحم ــاب کنی ــود را انتخ ــش روی خ پی

ــوید.  نش

ــواع طــالق را بشناســید  ــد ان ــه بتوانی ــرای آن ک ــاال ب احت

بــه ســایت ها و کتاب هــای حقوقــی مراجعــه کــرده ایــد؛ 

ــده  ــی پبچی ــا زبان ــوق عموم ــای حق ــان کتاب ه ــفانه زب متأس

اســت کــه ایــن امــر تقریبــا در متــام کشــور ها مشــابه اســت. 

انــواع طــالق متفــاوت اســت؛ پــس الزم اســت قبــل از مراجعــه 

ــالق  ــت ط ــرح دادخواس ــی و ط ــی و قضای ــای عدل ــه نهاده ب

ابتــدا در خصــوص انــواع آن اطالعــات کافــی و جامــع  داشــته 

ــی از  ــان ناش ــار رضر و زی ــالق، دچ ــگام ط ــا در هن ــید ت باش

ــه مســائل قانونــی نشــوید. عــدم آگاهــی ب

انواع طالق

ــه لحــاظ  ــن حــال کــه ب ــواع طــالق در عی هــر کــدام از ان

حقوقــی تأثیــرات متفاوتــی بــه جــا می گــذارد؛ از نظــر روحــی 

و روانــی نیــز دارای اثــرات مختلفــی اســت.

۱- طــالق رجعــی: کلمــه ی رجعــی از ریشــه ی کلمــه ی 

رجعــت بــه معنــای قابــل بازگشــت گرفتــه شــده اســت. طــالق 

ــوند  ــیان ش ــالق پش ــس از ط ــن پ ــر زوجی ــی اگ ــی یعن رجع

می تواننــد طــالق ثبــت شــده را فســخ کــرده و دوبــاره بــا 

ــه  ــد ک ــال می دهی ــر احت ــس اگ ــد. پ ــر ازدواج کنن یک دیگ

ممکــن اســت در آینــده از ارائــه ی دادخواســت و انجــام طــالق 

ــوع  ــا از ن ــالق ش ــه ط ــد ک ــت کنی ــد دق ــوید بای ــیان ش پش

ــن نباشــد.  بائ

ــت  ــل بازگش ــر قاب ــای غی ــه معن ــن ب ــن: بائ ــالق با         ئ 2- ط

اســت؛ یعنــی زمانــی کــه طــالق شــا بــه صــورت بائــن 

ــر  ــوید، دیگ ــیان ش ــالق پش ــوع ط ــر از موض ــا اگ ــد، حت باش

البتــه  ازدواج کنیــد.  قبلــی خــود  بــا همــر  منی توانیــد 

مــواردی نیــز وجــود دارنــد کــه بــه لحــاظ حقوقــی بــرای شــا 

طــالق از نــوع بائــن مناســب تر اســت.

تفاوت عده در طالق رجعی و طالق بائن

عــده، مــدت زمانــی اســت کــه زن بعــد از طــالق اجــازه ی 

ازدواج مجــدد بــا مــرد دیگــری را نــدارد. عــده در طــالق 

ــه ایــن صــورت اســت کــه مــرد می توانــد در صــورت  رجعــی ب

متایــل بــه ســمت همــر خــود بازگــردد. ایــن رشایــط فرصــت 

تصمیــم  مــورد  در  بتواننــد  زوجیــن  کــه  اســت  مناســبی  

ــه خصــوص در رشایطــی  ــه قطعیــت برســند، ب طــالق خــود ب

کــه صاحــب فرزنــد باشــند، می تواننــد متــام پیامدهــای 

ــوز  ــرد هن ــان زن و م ــن زم ــد. در ای ــی کنن ــی را بررس احتال

ــود را  ــر خ ــه ی هم ــت نفق ــف اس ــرد مؤظ ــتند و م ــرم اس مح

پرداخــت کنــد. در صــورت مــرگ هــر یــک از زوجیــن، دیگــری 

از او ارث خواهــد بــرد. عــده در طــالق بائــن بــه ایــن صــورت 

ــه  ــت ب ــکان بازگش ــوهر ام ــرای ش ــان ب ــن زم ــه در ای ــت ک اس

ســمت همــر وجــود نــدارد. مــرد مؤظــف نیســت بــه زن نفقــه 

بدهــد و در صــورت مــرگ هــر یــک از زوجیــن دیگــری از ارث 

او ســهمی منی بــرد. 

ــالق  ــد ط ــه رش ــرخ رو ب ــش ن ــا افزای ــالق ب ــیب های ط آس

ــده  ــده ش ــری نگران کنن ــه ام ــل ب ــروزی، تبدی ــع ام در جوام

ــا  ــالمت خانواده ه ــالق، س ــیب های ط ــش آس ــا افزای ــت. ب اس

نیــز در خطــر می افتــد. جدایــی زوج هــا می توانــد بــه دالیــل 

مختلــف از جملــه افزایــش اســرس ها، مشــکالت مالــی، 

ــادی و ...  ــای فرهنگی/اعتق ــی، تفاوت ه ــناخت کاف ــدم ش ع

رخ دهــد. بــا وجــود ایــن، طــالق آســیب ها و عــوارض زیــادی 

ــه  ــدی ک ــا ح ــد؛ ت ــاد می کن ــواده ایج ــرد و خان ــرای زن و م ب

ــأله  ــن مس ــد. ای ــه می یاب ــال ها ادام ــا س ــی ت ــات آن گاه تبع

ــأله در  ــل مس ــارت ح ــش از از ازدواج و مه ــناخت پی ــزوم ش ل

ــد.  ــر می کن ــی را بیش ــول زندگ ط

ــا در طــالق توافقــی نیــز مشــاهده  آســیب های طــالق حت

جوامــع  خصــوص  بــه  جوامــع  از  خیلــی  در  می شــود. 

ــه  ــو گفت ــک تاب ــالق، ی ــه ط ــتان، ب ــد افغانس ــنتی تر هانن س

می شــود. بــه عبارتــی تجربــه ی طــالق از نظــر اجتاعــی بــار 

ــادی دارد.  ــیار زی ــی بس منف

مــردان  بــر  طــالق  پیامدهــای  بــه  بعــد،  در شــاره ی 

پرداخــت. خواهیــم 

 ادامه دارد...

طالق؛
 عوامل و تأثیراتش در خانواده
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  سیاســت را می شــود مجموعــه ای از فعالیت هــای انســانی 

دانســت کــه انســان ها از طریــق آن؛ قواعــد کلــی زندگــی خــود 

را تعییــن، حفــظ و اصــالح می کننــد. عدالــت، نظــم، ســعادت، 

ــه سیاســت اســت.  ــوط ب ــع انســانی، من ــوای جوام اخــالق و تق

ــانی، از  ــه ی انس ــه جامع ــود ب ــتگی خ ــد پیوس ــت هانن سیاس

فطــرت  در  ریشــه  معرفت شناســی  و  ماهیت شناســی   نظــر 

ــان دارد. انس

آزادی،  فطــرت  در  سیاســت  ریشــه ی  ماهیــت،  نظــر  از 

عقالنیــت، حــرص، حســادت، خوبــی، انسان دوســتی، همــکاری 

ــرد و  ــر خ ــی ب ــی، مبتن ــر روش شناس ــان و از نظ ــی انس و مهربان

زبــان انســانی اســت؛ بــه همین  خاطــر سیاســت را عرصــه ی 

هــم کاری و ســازش، جنــگ و صلــح، عدالــت و ظلــم گفتــه 

ــیری ناپذیر و  ــانی س ــرص انس ــتها و ح ــه اش ــه ک ــد. هان گون ان

ــد.  ــی اش می باش ــزء خوش بخت ــش ج ــه هم نوع ــان ب ــق انس عش

سیاســت گران نســبت بــه مــردم خــود و جوامــع نســبت بــه 

را  هم دیگــر  منی تواننــد  هــم  و  انــد  عاشــق  هــم  هم دیگــر 

هم تــراز خــود تصــور کننــد. همیــن خصلــت دوگانــه ی سیاســت 

کــه منشــأ در فطــرت انســانی دارد، ســبب می شــود کــه رهــران 

بــرای جامعــه ی خــود بــه زیــر ریســان دار برونــد و بــرای حفــظ 

مقــام رهــری خــود، زندگــی میلیون هــا انســان جامعــه ی خــود 

ــد.  ــود روا  دارن ــردم خ ــه م ــبت ب ــم را نس ــزاران ظل ــد و ه را بگیرن

  مــا انســان ها بــرای ایــن  کــه نیازمنــد هــم اســتیم و غریــزه ی 

نوع دوســتی درون خــود داریــم، منی توانیــم بــدون هــم زند گــی 

دوســت  را  هم دیگــر  و  می کنیــم  زند گــی  هــم  بــا  کنیــم؛ 

می داریــم؛ امــا بــه خاطــر ایــن  کــه قبــول کــرده منی توانیــم 

کــه از دیگــران عقــب باشــیم، بــا دیگــران حســد می ورزیــم. بــه 

همیــن خاطــر بــا هم دیگــر رقابــت و جنــگ می کنیــم. آن  چــه مــا 

ــاری می رســاند،  ــت، عشــق و جنــگ ی ــن دوســتی و رقاب را در ای

خــرد و زبــان مــا اســت. خــرد، مــا را یــاری می کنــد بدانیــم کــه 

چگونــه بــر دیگــران برتــری یابیــم و ایــن برتــری را حفــظ کنیــم و 

زبــان مــا را یــاری می رســاند دیگــران را قانــع کنیــم کــه چــرا مــا 

بایــد برتــر باشــیم و آن هــا را هدایــت کنیــم. هان گونــه کــه بــه 

عنــوان فــرد بــا کمــک خــرد و زبــان بــر دیگــران نفــوذ می کنیــم؛ 

ــای گاه  ــان ج ــرد و زب ــوز خ ــویم، هن ــت می ش ــی وارد سیاس وقت

ــرد و  ــا خ ــد؛ ام ــظ می کن ــران حف ــر دیگ ــوذ ب ــرای نف ــود را ب خ

زبــان ابزارهــای خــود را بــر خــالف دنیــای فــردی در دنیــای 

ــان  ــش و زب ــش  و پژوه ــه دان ــرد ب ــد. خ ــعه می ده ــت توس سیاس

ــه قانــون، تصامیــم دولتــی، مســاجد، کلیســاها، رســانه ها و...  ب

ــد.  ــعه می ده ــود را توس خ

    فــرض و حقیقــت انکارناپذیــر سیاســت گری مــا ایــن اســت 

کــه همــه ی انســان ها آزاد و صاحــب خــرد و زبــان انــد؛ یعنــی مــا 

از مــاورای طبیعــت نیامدیــم، مــا از جنــس و هم تــراز هم نوعــان 

ــام  ــد انج ــتیم و بای ــی آن اس ــا در پ ــه م ــا آن  چ ــتیم؛ ام ــود اس خ

ــم و  ــودات آزاد بجنگی ــا موج ــرد، ب ــا خ ــه ب ــت ک ــن اس ــم، ای دهی

آن هــا را در خدمــت خــود بگیریــم؛ بــه زبــان ســاده، دیگــران بایــد 

قناعــت کننــد کــه مــا آن هــا را رهــری  کنیــم. ایــن فعالیــت مــا را 

در سیاســت امــروز بــه نــام نفــوذ یــاد می کننــد. در سیاســت، مــا 

در پــی نفــوذ اســتیم. نفــوذ در سیاســت هاننــد روح در وجــود 

ــا در جــای گاه برتــر و رهــری قــرار  انســان عمــل می کنــد. مــا ت

داریــم کــه بــر دیگــران نفــوذ داشــته باشــیم. هــر زمانــی کــه خــرد 

دیگــران پذیــرای مــا نشــد و از حیطــه ی اختیــار مــا خــارج شــد، 

دیگــر مــا هــم موجودیــت و حضــور نداریــم و هاننــد خــروج روح 

از تــن انســان، دیگــر دوام نداریــم و می میریــم. وقتــی سیاســت 

می کنیــم و نفــوذ خــود را ازدســت داده ایــم دیگــر زنــده نیســتیم 

ولــو نفــس در روح مــا باشــد؛ بــرای این کــه مــا بــا دیگــران هیــچ 

تفاوتــی نداریــم. بــه هــان میزانــی و زمانــی کــه بتوانیــم نفــوذ 

خــود را وســعت دهیــم و نــگاه داریــم، بــه هــان میــزان تنومنــد 

و زنــده اســتیم. 

     باتوجــه بــه ایــن  کــه انســان دو بُعــد مــادی و معنــوی دارد 

ــاز انســان هــم دو جنبــه ی مــادی و معنــوی دارد؛ سیاســت  و نی

ــای  ــد نیازه ــان ها منی توانن ــه انس ــود ک ــاز می ش ــی آغ ــم زمان ه

ــان ها  ــه ی انس ــی هم ــد. وقت ــوع کن ــی مرف ــه تنهای ــش را ب خوی

تــا  ســاختند  را  هابــز  لیواتــان  بیاورنــد،  امنیــت  نتوانســتند، 

ــان  ــه ارمغ ــتند آزادی را ب ــه نتوانس ــی هم ــد؛ وقت ــت آور باش امنی

ــتند  ــه نتوانس ــی ک ــاختند و زمان ــویی س ــی روس ــد، دموکراس آورن

احــکام دیــن مبــارک اســالم را فــرد فــرد تطبیــق و گســرش 

دهنــد، ابوبکرصدیقــرض  را خلیفــه ی رســول  خــدا و مأمــور ایــن 

امــر ســاختند و همــه بــا او بیعــت کردنــد. نتیجتــا مــا بــرای نفــوذ 

بــر دیگــران و قبوالنــدن خــود بــر دیگــران نیــاز داریــم خــرد 

دیگــران را بــه صــورت مــادی و معنــوی اقنــاع کنیــم. در جامعــه ی 

انســانی ایــن اقنــاع اوال؛ می توانــد منطقــی و غیــر منطقــی باشــد 

ــا؛ ایــن اقنــاع هزینــه ی گــران می طلبــد و متــام ابزارهــای  و ثانی

ــرد.  ــت می گی ــروع را در خدم ــروع و غیرم ــم از م ــدرت ه ق

    انســان ها در درازای تاریــخ بــرای اقنــاع معنــوی و فکــری 

جوامــع انســانی بــه ابزارهــای مــروع و نامــروع دســت زدنــد. 

ــه  ــرای ب ــه ب ــت ک ــت گری اس ــارزی از سیاس ــه ی ب ــون منون فرع

ــان؛  ــان مری ــر اذه ــوذ ب ــانی و نف ــل انس ــن عق ــت گرف خدم

ــا  ــرار داده و ب ــادی ق ــان های ع ــر از انس ــام باالت ــود را در مق خ

گســتاخی تــام خــود را خداونــدگار مریــان روزگار خویــش 

یــا  کــرد  نظــر اخالقــی کاری درســت  از  ایــن  کــه  خوانــد. 

ــر  ــا از نظ ــون؛ ام ــون و مذهبی ــه اخالقی ــش ب ــط می گذاریم غل

سیاســی وی رصف یــک هــدف داشــت؛ نفــوذ بــر مــردم کنــرل 

اذهــان آنــان. پیامــران یــک رسه بــا پیــام الهــی آمدنــد و ســعی 

کردنــد بــا پیــام الهــی خــرد انســانی را جهــت دهنــد. محمــد ص 

بــا بــه دســت گرفن قــرآن، انســان زمــان خــود و مــا را امــر 

ــع  ــی، جوام ــول کل ــان اص ــا بی ــرد و ب ــردوزی ک ــل و خ ــه تعق ب

ــی  ــد. او مدنیت ــت ورزی فراخوان ــوره و حکم ــه مش ــانی را ب انس

بــه بــار آورد کــه انســان ســده ی 2۱ خــود را مدیونــش می دانــد 

ــی  ــی از  زند گ ــش بزرگ ــرد و بخ ــام می گی ــروز از او اله ــا ام و ت

خــود را وقــف او می کنــد و بهریــن راه  و روش ســعادت بــری 

را در پیــروی او می پنــدارد. بــرای اثبــات ادعــای خــود هــزاران 

ــر  دلیــل منطقــی و علمــی مــی آورد و دانــش و خــرد امــروزی ب

روش او صحــه می گذارنــد. 

ــین  ــردم ماش ــان م ــاع اذه ــرای اقن ــروز ب ــت گران ام     سیاس

می اندازنــد.  کار  بــه  را  معنــوی  و  فکــری  پُرهزینــه ی  و  کالن 

آزادی،  تــوده ای،  انقــالب  وطن پرســتی،  همچــون  مفاهیمــی 

ــد و  ــق می کنن ــی خل ــداری و بی دین ــیت، دین م ــت، جنس عدال

ــالت،  ــگاه ها، مج ــدارس، دانش ــب، م ــق مکات ــه روزه از طری هم

ــد.  ــن می کنن ــردم تلقی ــوم م ــن عم ــرات در ذه ــا و مناظ بحث ه

می کننــد  آرزو  مــا  پــدران  تولــد می شــویم  کــه  اولــی  روز  از 

مــا مهنــدس و پژشــک خــوب جامعــه ی خــود شــویم، رسبــاز 

ــرای  ــم، ب ــب می روی ــه مکت ــه ب ــی  ک ــویم؛ زمان ــود ش ــوری خ کش

مــا از بدبختی هــا، نیازهــا، قهرمانی هــا و افتخــارات مملکــت 

و دین مــان می آموزنــد، زمانــی کــه وارد دانشــگاه می شــویم، 

بــرای مــا یــاد می دهنــد کــه چــرا بایــد یــک انســان وطن دوســت، 

دنیــای  وارد  زمانی کــه  و  باشــیم  برعکــس  یــا  و  دین مــدار 

ــرای  سیاســت می شــویم؛ مثــال وارد حــزب سیاســی می شــویم ب

ــم؟ و  ــاز کنی ــه آغ ــا؛ و چگون ــی را؛ از کج ــه چ ــد ک ــا می آموزانن م

ــا  این جــا اســت کــه مــا یــک مفکــوره ی سیاســی را می گیــرم و ب

دیــدن مــوارد تجربــه، معتقــد بــه مفکــوره ی خــود می شــویم کــه 

در دنیــای امــروز آن  را ایدیولــوژی می گوییــم؛ مــا خــود معتقــد و 

پیــروی ایدیولــوژی خــاص می  شــویم و دیگــران را بــه اطاعــت از 

ــم.  ــرا می خوانی ــوژی ف ــان ایدیول ه

ادامه دارد ... 

در بیشــر روایت هــای »زندگــی بــه رنــگ زن«، 

خشــونت هایی روایــت شــده اســت کــه زنــان بعــد از 

ازدواج بــا آن روبــه رو می شــوند؛ یعنــی وقتــی زنــی از 

خانــواده اش کــه بــا آن هــا روابــط خونــی دارد، جــدا 

می شــود و بــه خانــواده ی دیگــر تعلــق می گیــرد، 

ــی از آن را  ــاید بخش ــه ش ــف ک ــای مختل ــه بهانه ه ب

بتــوان تفاوت هــای فرهنگــی و خانوادگــی دانســت، 

بــه مشــکل مواجــه شــده و مــورد خشــونت قــرار 

ــه  ــد ک ــی می گوی ــا از زن ــروز ام ــت ام ــرد؛ روای می گی

ــت؛  ــده اس ــزرگ ش ــونت ب ــواع خش ــا ان ــی ب از کودک

ــه از ســوی کســانی دیگــر، بلکــه از  خشــونتی کــه ن

ــواده  ــرادر و همــه اعضــای خان ــدر، مــادر، ب ســوی پ

بــه دلیــل دخــر بــودن بــر او اعــال شــده اســت.

ربابــه »نــام مســتعار«، دخــری اســت کــه در 

یکــی از والیت هــای رشقــی افغانســتان بــزرگ شــده 

ــگار داشــن  ــه کــه ان ــواده ی ســنتی رباب اســت. خان

هــان  از  را  ربابــه  می دانســتند،  ننــگ  را  دخــر 

کودکــی بــا خشــونت های مختلــف بــزرگ کــرده 

ــه،  ــی بهان ــا ب ــه ی ــا بهان ــه ب ــونت هایی ک ــد؛ خش ان

ــورت  ــه ص ــی ب ــتند. وقت ــر روا می داش ــن دخ ــر ای ب

زیبــای ربابــه نــگاه می کنــی، بــه روشــنی جــای 

شــکنجه ها و خشــونت هایی کــه از کودکــی بــر او 

رفتــه و آثــارش مانــده اســت را، می بینــی.

ربابــه کــه پــای فرارکردنــش از ایــن خشــونت ها، 

ــته  ــری اش وابس ــوان دخ ــته و نات ــای شکس ــه پاه ب

می کنــد؛  تحمــل  را  متــام  ســال  بیســت  اســت، 

تحملــی کــه رسانجــام پــس از بیســت ســال، رس 

مــی رود و توانــی را بــه پاهــای زنانــه و ناتــوان ربابــه 

ــد و در بی جهــِت  ــه بیــرون بزن می بخشــد کــه از خان

زندگــی فــرار کنــد. ربابــه کــه تــا هنــوز پایــش 

را از محلــه ی شــان دورتــر نرفتــه اســت، پــس از 

لت وکــوب بی رحانــه ای کــه بــه دلیــل ســوخن 

ــه  ــه را ب ــود؛ خان ــپزی، می ش ــگام آش ــک هن ــر دی زی

ــل؛ نامــی کــه  ــد؛ کاب ــرک می کن ــام ت ــک ن مقصــد ی

ــه نظــر می رســد  ــه تنهــا روزنــه ی نجــات ب بــرای رباب

ــرای  ــی ب ــای امن ــل ج ــه کاب ــن ک ــال ای ــه دنب و او ب

ــا مقــدار اندکــی پــول، از خانــه  زندگــی اش شــود، ب

می زنــد. بیــرون 

ربابــه، وقتــی می فهمــد کــه وارد کابــل شــده 

ــر  ــس، از موت ــی پولی ــن ایست بازرس ــت، در اولی اس

پیــاده شــده و خــودش را تحویــل پولیــس می دهــد. 

ربابــه می گویــد کــه اختطــاف شــده اســت و راه 

منی فهمــد. را  خانــه اش 

ــه فــرار گذاشــته اســت، از  ــا ب ــه پ آن روز کــه رباب

بدشانســی او، رخصتــی اســت و پولیــس منی توانــد 

ــب را در  ــه آن ش ــد. رباب ــال ده ــی انتق ــه جای او را ب

کــه  رسبــازی  بــا  ایست بازرســی  غرفــه ی  هــان 

ــفره ی دل  ــه س ــبی ک ــد؛ ش ــت می مان ــوال اس نوکری

ــال  ــا ح ــی ت ــه از کودک ــود و آن چ ــاز می ش ــه ب رباب

بــر او گذشــته اســت را بــا ایــن رسبــاز در میــان 

توقعــی  هیــچ  کــه  می گویــد  ربابــه  می گــذارد. 

ــا او ازدواج  ــدارد؛ فقــط دنبــال مــردی اســت کــه ب ن

برگردانــده  خانــه  آن  بــه  دوبــاره  نگــذارد  و  کنــد 

ــرای ازدواج  ــه را ب ــط رباب ــه رشای ــاز ک ــود. آن رسب ش

ــگاه  ــی ن ــم زن ــه چش ــه ب ــه رباب ــد، ب ــب می بین مناس

می کنــد کــه انــگار بــاد آورده اســت و اگــر ایــن 

بــادآورده را نگیــرد، کفــران نعمــت کــرده اســت. 

فــردای هــان روز، ربابــه را بــه خانــه اش می بــرد 

مــالی  خانــواده اش،  مخالفت هــای  وجــود  بــا  و 

مســجد را آورده بــا او نــکاح می کنــد. خانــواده ی 

ــه  ــد و ب ــش منی بینن ــپی ای بی ــه را روس ــاز، رباب رسب

ــدام  ــد از ک ــدا می دان ــه خ ــد ک ــان می گوین ــر ش پ

ــردن او  ــه گ ــودش را ب ــرده، خ ــرار ک ــپی خانه ف روس

انداختــه اســت. زندگــی ربابــه و آن رسبــاز بــا وجــود 

می شــود؛  رشوع  خانــواده،  شــدید  مخالفت هــای 

امــا پــس از رشوع اســت کــه ربابــه می فهمــد او 

بــادآورده ای بیــش نیســت بــرای شــوهر و خانــواده ی 

شــوهرش.

شــوهر ربابــه، هــر روز و شــب همیــن کــه از 

بــه  او  حضــور  در  می شــود،  جــدا  ربابــه  آغــوش 

حرف هــای  و  می زنــد  زنــگ  دیگــری  زن هــای 

شــهوت آمیز رد و بــدل می کنــد؛ حرف هایــی کــه 

بــرای ربابــه تحملــش ســخت اســت؛ امــا همیــن کــه 

اعــراض می کنــد، شــوهرش می گویــد کــه خــودش 

چنیــن خواســته اســت و اگــر راضــی نیســت، طــوری 

هیــچ کســی  کــه  می کنــد  نابــود  و  نیســت  را  او 

بویــی از آن نــرد. ربابــه کــه می بینــد، خودکــرده را 

ــر جگــر  ــدان صــر ب ــه درمــان، دن ــه درد اســت و ن ن

می کنــد. تحمــل  و  می بــرد  فــرو  زخم خــورده 

او  زن بارگی هــای  و  شــوهر  بی توجهــی  تنهــا 

مادرشــوهر  می دهــد؛  آزار  را  ربابــه  کــه  نیســت 

ــر  ــا ه ــر روز ب ــت و ه ــاال زده اس ــتین ب ــرف آس آن ط

می کنــد  وارد  ربابــه  بــر  را  اتهام هایــی  بهانــه ای 

دیگــری  مــردان  بــا  پــرش  از  پیــش  گویــا  کــه 

بــوده و حــاال خــودش را بــار گــردن او کــرده اســت؛ 

ــه  ــوهر رباب ــرت ش ــه غی ــام ب ــه رسانج ــی ک اتهام های

ــه  ــر می خــورد و رشوع می کنــد ب ــاز پولیــس« ب »رسب

ــون  ــونت های گوناگ ــال خش ــه و اِع ــق از رباب تحقی

بــر او. رسبــازی کــه بایــد مجــری قانــون باشــد و 

از ربابــه نــه بــه صفــت زنــش؛ بلکــه بــه صفــت یــک 

قربانــی خشــونت، دفــاع کنــد، پــس از گذشــت 

چنــد روز کــه عطــش جنســی اش فروکــش می کنــد، 

ربابــه  رساغ  گوناگــون  خشــونت های  بــا  روز  هــر 

مــی رود و او را زیــر مشــت و لگــد می گیــرد. بــه 

ــه  ــی ک ــد و تلفون ــون می زن ــای گوناگ ــه اتهام ه رباب

برایــش داده بــود تــا هنگامــی کــه در وظیفــه اســت، 

ــه  ــاره از رباب از همدیگــر خــر داشــته باشــند را دوب

ــت  ــه اس ــه ی رباب ــا مهری ــه تنه ــی ک ــرد؛ تلفون می گی

کــه بعــد از بســن نــکاح، بــه عنــوان تحفــه برایــش 

داده می شــود. زندگــی ربابــه بــه عنــوان کنیــزی کــه 

خریــداری نــه، بــاد تحفــه آورده اســت، در خانــه ی آن 

رسبــاز ادامــه پیــدا می کنــد؛ در خانــه ی کســی کــه 

مجــری قانــون اســت. او در حبــس خانگــی اســت و 

حتــا وقتــی شــوهرش در خانــه نیســت، اجــازه نــدارد 

کــه پرده هــای اتاقــش را بــاال بزنــد تــا مبــادا بــا 

روشــنی ای کــه از پنجــره می تابــد، رابطــه ی جنســی 

ــد. ــرار کن برق

ــت،  ــه نیس ــوهرش در خان ــه ش ــا ک روزی از روزه

لت وکــوب  زیــر  را  او  مادرشــوهرش  بهانــه ای  بــه 

ــا کــه خســته  ــد ت ــه را می زن ــدر رباب ــرد و آن ق می گی

ــا  ــود ت ــرون می ش ــاق بی ــوهر از ات ــود؛ مادرش می ش

چیــزی را بــرای کشــن ربابــه بیــاورد؛ ربابــه کــه 

بارهــا تهدیــد بــه مــرگ شــده اســت، بــرای بــار 

دوم پــا بــه فــرار می گــذارد؛ بــار اول از خانــه ای 

کــه بــه دنیــا آمــده اســت و بــار دوم از خانــه ای کــه 

پنــاه بــرده اســت. ربابــه خــودش را بــه حــوزه ی 

و  شــوهر  از  را  شــکایتش  و  می رســاند  پولیــس 

ــه مانــده اســت  مادرشــوهر درج می کنــد. حــاال رباب

ــه کجــا  و رسنوشــتی کــه خــودش هــم منی فهمــد ب

می کشــاندش. او، نــه خــری از خانــواده اش دارد 

ــه برگــردد؛ هم چنــان  ــه خان ــاره ب و نــه می توانــد دوب

نشــود،  جــدا  شــوهرش  از  اگــر  کــه  می فهمــد 

ایــن بــار بــا برگشــن بــه خانــه ی شــوهر، حتــا 

ــای  ــق تهدیده ــا طب ــود و ی ــرون می ش ــازه اش بی جن

شــوهر و مادرشــوهر، کشــته و در هــان گوشــه ای از 

خانــه گــم و گــور می شــود.

قیس احمد قادری 

فرار پشت فرار؛ هیچ خانه ای برای »ربابه« امن نیست

افسانه یاس

افول سیاست گری
دیدگاه تیوریک از ظهور تا زوال سیاست گران

قسمت اول
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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 $

انــس  کــه  می گویــد  ریاســت جمهوری،  ســخنگوی 

ــد  ــم در بن ــوز ه ــان، هن ــدی طالب ــو کلی ــی و دو عض حقان

دولــت افغانســتان اســتند.

ــه ی  ــرب( در برگ ــب )25 عق ــی، شنبه ش ــق صدیق صدی

ــوی  ــط از س ــت رشای ــدم رعای ــه ع ــت ک ــود نوش ــر خ توی

شــده  زندانیــان  تبادلــه ی  در  تعلیــق  ســبب  طالبــان، 

ــت. اس

او افــزوده اســت: »دولــت افغانســتان، پروســه ی تبادلــه 

را تحــت بازنگــری قــرار داده و در روشــنایی مصالــح و 

ــرد.« ــد ک ــدام خواه ــور اق ــای کش ــع علی مناف

همــر  غنــی،  روال  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 

کــه  بــود  گفتــه  ایــن  از  پیــش  غنــی،  رییس جمهــور 

ــا دو  ــان ب ــر طالب ــو دیگ ــی و دو عض ــس حقان ــه ی ان تبادل

اســتاد دانشــگاه امریکایــی در کابــل، عملــی نشــده و 

نیســت. روشــن  هــم  آن  دلیــل 

ــس  ــس مجل ــی، ریی ــان رحان ــم، میررح ــویی ه از س

ــرب( در نشســت عمومــی  ــدگان، روز شــنبه )25 عق مناین

ــان،  ــه ی زندانی ــق در تبادل ــه تعلی ــت ک ــس گف ــن مجل ای

ــد  ــی اراده و فاق ــول، ب ــان، بد ق ــه طالب ــد ک ــان می ده نش

ــد. ــگ ان ــح و جن ــورد صل ــری در م تصمیم گی

فاقــد  کــه  انــد  داده  نشــان  »طالبــان  افــزود:  او 

صالحیــت تصمیم گیــری در مــورد جنــگ و صلــح بــوده 

و حتــا تصمیــم در مــورد رهایــی فرزنــدان شــان نیــز از 

دایــره ی صالحیت هــای ایــن گــروه بیــرون اســت و یــا هــم 

شــاید اســتادان دانشــگاه امریکایــی دیگــر زنــده نباشــند.«

رییس جمهــور غنــی، صبــح روز سه شــنبه )2۱ عقــرب( 

در یــک نشســت خــری در کابــل گفــت کــه انــس حقانــی، 

شــبکه ی  بنیان گــذار  حقانــی،  جالل الدیــن  فرزنــد 

تروریســتی حقانــی و دو زندانــی دیگــر طالبــان، از زنــدان 

بگــرام آزاد می شــوند.

او افــزود کــه حکومــت افغانســتان پــس از مشــورت 

ــده ی  ــاالت متح ــژه ای ــه وی ــی اش ب ــکاران بین امللل ــا هم ب

امریــکا، انــس حقانــی و دو تــن دیگــر از اعضــای طالبــان 

را در بــدل رهایــی دو تــن از اســتادان دانشــگاه امریکایــی، 

به گونــه ی مــروط از زنــدان آزاد می کنــد.

بــا ایــن حــال، ذبیح اللــه مجاهــد، ســخنگوی گــروه 

طالبــان، روز جمعــه )2۴ عقــرب( بــه صــدای امریــکا گفــت 

ــر را در  ــه نف ــن س ــتند ای ــی نتوانس ــای امریکای ــه مقام ه ک

محــل تعییــن شــده در یکــی از مناطــق افغانســتان، بــرای 

تبادلــه حــارض کننــد.

دو  کــه  می گوینــد  کل،  دادســتانی  مســؤوالن 

دادســتان مرکــز عدلــی و قضایــی میــدان هوایــی نظامــی 

ولســوالی  در  ناشــناس  تفنــگ داران  ســوی  از  بگــرام، 

قره بــاغ کابــل کشــته شــده  انــد.

کل،  دادســتانی  ســخنگوی  رســولی،  جمشــید 

ــی  ــی و قضای ــز عدل ــتان مرک ــار دادس ــه چه ــد ک می گوی

فــرودگاه نظامــی بگــرام، صبــح روز شــنبه )25 عقــرب( از 

ســوی تفنــگ داران ناشــناس در مربوطــات ولســوالی قــره 

ــد. ــرار گرفتن ــه ق ــورد حمل ــل، م ــت کاب ــاغ والی ب

او می افزایــد کــه در نتیجــه ی تیرانــدازی، دو دادســتان 

کشــته و دو نفــر دیگــر شــان زخــم برداشــته اند.

از ســویی هــم، نــرت رحیمــی، ســخنگوی وزارت 

داخلــه، در برگــه ی تویــر خــود نوشــته اســت کــه نیروهای 

پولیــس تــا کنــون پنــج فــرد مشــکوک را بــه اتهــام دســت 

داشــن در ایــن رویــداد بازداشــت کــرده انــد.

تــا کنــون فــرد یــا گروهــی مســؤولیت ایــن رویــداد را بــه 

عهــده نگرفته اســت.

ــته،  ــاه گذش ــد م ــی چن ــه ط ــت ک ــی اس ــن در حال ای

تــرور کارمنــدان نهادهــای عدلــی و قضایــی، در شــاری 

از والیت هــای افغانســتان افزایــش یافتــه اســت.

بــه  زودی،  کــه  می گویــد  خارجــه،  وزارت  ســخنگوی 

فهرســت اعضــای هیأتــی کــه قــرار اســت از ســوی دولــت 

افغانســتان در نشســت بیجینــگ رشکــت کنــد، همگانــی 

خواهــد شــد.

ــنبه )25  ــه، روز ش ــخنگوی وزارت خارج ــواد، س ــران هی گ

عقــرب( در یــک نشســت خــری در کابــل گفــت کــه تالش هــا 

ــده و  ــای رشکت کنن ــت اعض ــه  زودی، فهرس ــا ب ــان دارد ت جری

زمــان برگــزاری نشســت بیجینــگ، همگانــی شــود.

ــح افغانســتان، در  ــد صل ــاره ی رون ــود نشســتی در ب ــرار ب ق

اواخــر مــاه گذشــته ی میــالدی در بیجینــگ، پایتخــت چیــن 

ــق  ــه تعوی ــی ب ــر دالیل ــا ب ــت، بن ــن نشس ــا ای ــود؛ ام ــزار ش برگ

ــه  ــت ک ــه اس ــی گفت ــل از منابع ــه نق ــتیدپرس ب ــاد. آسوش افت

نشســت بیجینــگ بــرای مــدت کوتــاه؛ ولــی نامعلــوم بــه 

ــت. ــاده اس ــق افت تعوی

پیــش از ایــن، وحیــد عمــر، مشــاور ارشــد ریاســت جمهوری 

در امــور روابــط عامــه، گفتــه بــود، فهرســت هیأتــی کــه قــرار 

اســت در نشســت بیجینــگ رشکــت کنــد، نهایــی شــده اســت.

ــت افغانســتان در نشســت  ــود: »دول ــزوده ب ــای عمــر، اف آق

ــی  ــأت نهای ــای هی ــت اعض ــد. فهرس ــت می کن ــگ رشک بیجین

شــده، تأکیــد مــا بــر ایــن اســت کــه یــک هیــأت فراگیــر 

افغانســتان  دولــت  از  بــه منایندگــی  محــدود،  تعــداد  بــا 

ــت  ــم نشس ــود. امیدواری ــتاده ش ــگ فرس ــت بیجین ــه نشس ب

بیجینــگ آغازگــر یــک گفتــان خــوب میــان دولت افغانســتان 

ــود.« ــان ش و طالب

می گویــد  خارجــه  وزارت  ســخنگوی  هــم،  ســویی  از 

کــه بــرای بهبــود رابطــه ی کابــل – اســالم آباد، بــا جــرال 

پاکســتان،  اســتخباراتی  ســازمان  رییــس  فیض حمیــد، 

اســت. گرفتــه  صــورت  مفصلــی  گفت وگــوی 

او افــزود کــه ادعــای ســفارت پاکســتان در افغانســتان، 

ــن وزارت،  ــرار دارد و ای ــر بررســی ق از ســوی وزارت خارجــه زی

ــه تأمیــن امنیــت دیپلات هــای پاکســتانی و دیگــر  متعهــد ب

کشــورها اســت.

جــرال  پیــش،  هفتــه ی  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 

فیض حمیــد، رییــس ســازمان اســتخباراتی و ســهیل محمــود، 

معــاون وزرات خارجــه ی پاکســتان، وارد کابــل شــده و بــا 

ــدار  ــتان، دی ــی افغانس ــت مل ــاور امنی ــب، مش ــه مح حمدالل

کردنــد. کبیــر حقمــل، ســخنگوی شــورای امنیــت ملــی، گفته 

بــود کــه دو طــرف، در مــورد بهبــود روابــط میــان کابــل – 

انــد. کــرده  گفت وگــو  اســالم آباد 

بدرفتــاری  ادعــای  بــر،  حقــوق  مســتقل  کمیســیون 

را  لوگــر  والیــت  در  دانش آمــوز  کــودکان  بــا  جنســی 

بازداشــت  و  شناســایی  خواســتار  و  خوانــده  تکان دهنــده 

اســت. شــده  آن  عامــالن 

نــر  بــا  عقــرب(   25( شــنبه  روز  کمیســیون،  ایــن 

اعالمیــه ای گفتــه اســت کــه ســوء اســتفاده ی جنســی از 

ــوق  ــح حق ــض رصی ــانی  و نق ــت انس ــالف کرام ــودکان، خ ک

بــر اســت. 

تالش هــای  وجــود  بــا  کــه  اســت  آمــده  اعالمیــه  در 

کمیســیون مســتقل حقــوق بــر در زمینــه ی جرم انــگاری 

ــم  ــوز  ه ــودکان، هن ــی از ک ــتفاده ی جنس ــازی و سوءاس بچه ب

بــه  ویــژه  اطفــال،  از  از سوء اســتفاده ی جنســی  مــواردی 

پــر در والیت هــای مختلــف وجــود دارد. کــودکان 

گزارش هایــی  کــه  اســت  افــزوده  کمیســیون،  ایــن 

مبنــی بــر آزار و اذیــت جنســی کــودکان در مکتب هــای 

و  عدلــی  نهاد هــای  و  اســت  تکان دهنــده  لوگــر،  والیــت 

قضایــی، بایــد تحقیقــات الزم را در زمینــه ی حقیقت یابــی 

و مستند ســازی پرونده هــای آزار و اذیــت جنســی کــودکان 

ــد. ــام ده انج

کمیســیون مســتقل حقــوق بــر، همچنــان از نهادهــای 

ــا امنیــت مدافعــان حقــوق بــر و  امنیتــی خواســته اســت ت

فعــاالن مدنــی ای را کــه بــا هــدف مستند ســازی پرونده هــای 

ــد. ــن کنن ــد، تأمی ــت می کنن ــر فعالی ــوق ب ــض حق نق

روزنامــه ی گاردیَــن، چنــد روز پیــش، از کشــف شــبکه ای 

افــراد  و  جــوان  دانش آمــوزان  آمــوزگاران،  از  متشــکل 

قدرت منــد در والیــت لوگــر خــر داد کــه اعضــای آن، متهــم 

بــه بدرفتــاری جنســی بــا 5۴۶ دانش آمــوز پــر اســتند. 

ــن  ــا در ای ــاری از خانواده ه ــه ش ــود ک ــده ب ــزارش، آم در گ

سوءاســتفاده ی  تصاویــر  و  ویدیــو  نــر  از  پــس  والیــت، 

جنســی از پــران ۱۳ و ۱۴ســاله ی شــان، آن هــا را بــه قتــل 

ــد. ــانده ان رس

وزارت معــارف گفتــه اســت کــه هیأتــی بــه منظــور بررســی 

ــور  ایــن ادعــا گاشــته شــده اســت. از ســویی هــم، محمدان

اســحاق زی، والــی لوگــر، گفتــه اســت کــه ادعــای بدرفتــاری 

ــه  ــدارد؛ بلک ــت ن ــا حقیق ــه تنه ــوزان، ن ــا دانش آم ــی ب جنس

ــواده ی معــارف و باشــندگان لوگــر اســت. ــه خان اهانــت ب

ــه در  ــت ک ــرده اس ــالم ک ــی، اع ــازی و اراض وزارت شهرس

جریــان یــک ســال گذشــته، بیــش از چهارونیــم میلیــون 

ــت. ــیده اس ــت رس ــه ثب ــی، ب ــن دولت ــب زمی جری

ــه ای  ــر اعالمی ــا ن ــرب( ب ــنبه )25 عق ــن وزارت، روز ش ای

ــک  ــه ی بان ــق برنام ــد تطبی ــه ی رون ــه در ادام ــت ک ــه اس گفت

زمیــن دولتــی در افغانســتان، چهــار میلیــون و هفتصــد هــزار 

جریــب زمیــن دولتــی، در 2۸ والیــت، رسوی و بــه ثبــت 

ــت. ــیده اس رس

میــان، ۳۷0 هــزار  ایــن  »از  اســت:  آمــده  اعالمیــه  در 

جریــب در ننگرهــار، 2۳۸ هــزار جریــب در نیمــروز، 2۳5 

هــزار جریــب در کابــل، 2۳0 هــزار جریــب در بلــخ، 2۱۷ هزار 

ــزار  ــدز، ۱۹۸ ه ــب در کن ــزار جری ــا، 200 ه ــب در پکتی جری

جریــب در کندهــار، ۱۹۴ هــزار جریــب در هــرات و متباقــی 

ــت.« ــیده اس ــت رس ــه ثب ــر، رسوی و ب ــت دیگ در 20 والی

وزارت شهرســازی و اراضــی، تأکیــد کــرده اســت کــه ایــن 

وزارت متعهــد بــه ثبــت زمین هــای دولتــی و ملکیت هــای 

عامــه ی تحــت اســتفاده ی دولــت، جلوگیــری از غصــب بیشــر 

زمیــن دولتــی و اســتفاده ی مؤثــر و مقعــول از اراضــی دولتــی 

ــت. ــه اس ــای عام املنفع ــق پروژه ه ــرای تطبی ب

ســال  یــک  جریــان  در  کــه  اســت  آمــده  اعالمیــه  در 

ــه  منظــور تطبیــق  گذشــته، ۱۸۹5۳ جریــب زمیــن دولتــی ب

۹۴ پــروژه ی عام املنفعــه در 20 والیــت، در اختیــار ادارات 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــی ق متقاض

ــره ی  ــزار من ــدود 20 ه ــه ح ــت ک ــزوده اس ــن وزارت اف ای

ــدگان  ــدگان، بیجاش ــکان عودت کنن ــرای اس ــز ب ــی نی رهایش

و  دفاعــی  و  امنیتــی  نیروهــای  شــهدا،  ورثــه ی  داخلــی، 

آمــوزگاران در والیــت کابــل، هــرات، ننگرهــار و لوگــر توزیــع 

ــت. ــده اس ش

ــش  ــای ارت ــر نیروه ــروزی اخی ــی، از پی ــور غن رییس جمه

ــرده  ــتایش ک ــار، س ــت ننگره ــش در والی ــروه داع ــر گ در براب

ــت. اس

صدیــق صدیقــی، ســخنگوی ریاســت جمهوری، روز شــنبه 

)25 عقــرب( در برگــه ی تویــر خــود نوشــت کــه محمــد 

و دفاعــی  امنیتــی  نیروهــای  اخیــر  پیــروزی   ارشف غنــی، 

کشــور را کــه در نتیجــه ی آن، صدهــا داعشــی بــه دولــت 

ــت. ــرده اس ــتایش ک ــد، س ــده ان ــلیم ش تس

وزارت دفــاع اعــالم کــرده اســت، شــار جنگ جویــان 

داعــش کــه بــا اعضــای خانــواده ی شــان در والیــت ننگرهــار 

بــه نیروهــای امنیتــی تســلیم شــده انــد، بــه ۶۱5 نفــر 

ــت. ــیده اس رس

در آخریــن مــورد، بــه دنبــال عملیــات نظامــی در ولســوالی 

 ۱۸ عقــرب(   2۴( جمعه شــب  ننگرهــار،  والیــت  اچیــن 

ــای  ــه نیروه ــودک، ب ــا 2۴ زن و ۳۱ ک ــش ب ــوی داع جنگ ج

ــدند. ــلیم ش ــی تس امنیت

وزارت دفــاع تأکیــد کــرده اســت، شــاری از اعضــای 

ــد  ــته خواهن ــه زودی کش ــد، ب ــده ان ــواری ش ــه مت ــش ک داع

ــد. ش

ــه  ــود ک ــه ب ــه، گفت ــت وزارت داخل ــن، رسپرس ــش از ای پی

گــروه تروریســتی داعــش در افغانســتان، بــه ویــژه در والیــت 

ــا شکســت ســنگینی مواجــه شــده اســت. ننگرهــار ب

ــت  ــه والی ــرب( ب ــنبه )۱۹ عق ــی، روز یک ش ــعود اندراب مس

افغانســتان  در  داعــش  کــه  بــود  گفتــه  و  رفتــه  ننگرهــار 

ــدارد. ــور ن ــن کش ــی در ای ــر پناه گاه ــورده و دیگ ــت خ شکس

بزرگ تریــن  افغانســتان،  رشق  در  ننگرهــار  والیــت 

ــوب  ــور محس ــن کش ــش در ای ــتی داع ــروه تروریس ــز گ مرک

شــمول  بــه  تروریســتی  گروه هــای  ســایر  و  می شــود 

ــش،  ــاه پی ــک م ــد. ی ــرده دارن ــور گس ــان، در آن حض طالب

مســؤوالن محلــی ایــن والیــت اعــالم کردنــد کــه ولســوالی 

اچیــن، بزرگ تریــن مرکــز داعــش در ننگرهــار، از وجــود 

ــت. ــده اس ــاک ش ــش پ داع

کمیســیون مســتقل انتخابــات، امــروز )یک شــنبه، 2۶ 

عقــرب( رونــد بازشــاری و تفتیــش آرا در والیت هــا را دوبــاره 

آغــاز کــرد.

مســتقل  کمیســیون   رییــس  نورســتانی،  حواعلــم 

یــک نشســت  در  عقــرب(  انتخابــات، شــنبه شــب )25 

ــا دســته های  خــری گفــت کــه در دو نشســت تخنیکــی ب

انتخاباتــی و احــزاب سیاســی معــرض، بــا ارائــه ی گــزارش 

تخنیکــی بــه آن هــا، فیصلــه شــده اســت کــه رونــد تفتیــش 

آرا از رس گرفتــه شــود. 

او، بــه دســته های انتخاباتــی و مــردم افغانســتان اطمینــان 

داد کــه بــرای کمیســیون مســتقل انتخابــات، تنهــا آرای 

بایومریــک شــده اعتبــار دارد و نتیجــه ی ابتدایــی انتخابــات 

ــد. ــد ش ــالم خواه ــه زودی اع ــز ب ــت جمهوری نی ریاس

بانــو نورســتانی، دلیــل تأخیــر در اعــالم نتیجــه ی ابتدایــی 

احــزاب  و  انتخاباتــی  دســته های  شــاری  مخالفــت  را، 

سیاســی عنــوان کــرد. او از دســته های انتخاباتــی و ناظــران 

آن هــا خواســت تــا در رونــد بازشــاری و تفتیــش آرا، بــا 

ــد. ــکاری کنن ــات هم ــتقل انتخاب ــیون مس کمیس

ــتقل  ــیون مس ــدان کمیس ــرد، کارمن ــد ک ــان تأکی او همچن

انتخابــات کــه در تخلــف و تقلــب انتخاباتــی دخیــل انــد، نباید 

در رونــد بازشــاری و تفتیــش آرا حضــور داشــته باشــند.

کمیســیون  دبیرخانــه ی  »بــه  افــزود:  نورســتانی  بانــو 

مســتقل انتخابــات، وظیفــه ســپرده شــده تــا فهرســت متــام 

کارمنــدان انتخاباتــی ای کــه بــه شــکلی در جریــان انتخابــات 

مرتکــب تخلــف شــده انــد تــا بیست وهشــتم عقــرب، تهیــه و 

ــتد.« ــی بفرس ــکایت های انتخابات ــیون ش ــه کمیس ب

 22( چهارشــنبه  روز  انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون 

عقــرب( اعــالم کــرد کــه رونــد بازشــاری و تفتیــش آرا، بــرای 

رســید گی بــه اعراض هــا و شــکایت های برخــی نامــزدان 

ریاســت جمهــوری، احــزاب سیاســی و جامعــه ی مدنــی، 

ــت. ــده اس ــف ش متوق

تیم هــای انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی، بــه رهــری 

رهــری  بــه  عدالــت،  و  امنیــت  عبداللــه،  عبداللــه 

ــری  ــه ره ــالمی ب ــت اس ــح و عدال ــل و صل ــه نبی رحمت الل

ــش آرا را  ــاری و تفتی ــد بازش ــار، رون ــن حکمت ی گلب الدی

تحریــم کــرده بودنــد.

عبداللــه عبداللــه، ادعــا کــرده بــود کــه بیــش از ۳00 

هــزار رأی، تقلبــی اســت و کمیســیون مســتقل انتخابــات 

باطــل  را  آن  آرا،  تفتیــش  و  بازشــاری  از  پیــش  بایــد 

ــد. اعــالم کن

در همیــن حــال، بانــو نورســتانی می گویــد، کــه فــورم 

نتایــج ۱۶2 محــل رأی دهــی، امضــای ناظریــن را نــدارد و بــه 

ــرد. ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــل، م ــن دلی همی

او، همچنــان گفــت: »۱۳۷۶۳0 معلومــات ثبــت شــده ی 

بایومریــک کــه بــا رأی دهنــدگان پروســس شــده تفــاوت 

دارد، بــه دلیــل مشــکالت تخنیکــی رشکــت درملــوگ، دارای 

کــدام مشــکل خــاص نیســت.«

بــاره ی  در  انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون  افــزود،  او 

رشکــت  توســط  کــه  بایومریکــی  معلومــات   ۱020۱2

کــرده  فیصلــه  شــده،  گــزارش  زمــان  از  خــارج  درملــوگ 

اســت کــه در 2۶2 محــل رأی دهــی کــه ۱۳۹۴۹ معلومــات 

بایومریــک خــارج از وقــت رأی دهــی ثبــت شــده اســت؛ 

متــام مــوارد تجزیــه و تحلیــل  و در صــورت اثبــات تخلــف، بــی 

اعتبــار شــناخته شــود.

کــرد:  عــالوه  انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون  رییــس 

»در باقــی، ۷0۹2 محــل رای دهــی والیت هــای مختلــف، 

معلومــات بایومریکــی کــه خــارج از وقــت رأی دهــی گــزارش 

ــم  ــی در تنظی ــکالت تخنیک ــه مش ــه ب ــا توج ــت، ب ــده اس ش

ســاعت ماشــین های بایومریکــی، در صورتــی کــه کــدام 

مشــکل جــدی نباشــد، آرای آن بــدون مشــکل خواهــد بــود.«

ــود، نتیجــه ی ابتدایــی  ایــن درحالــی اســت کــه قــرار ب

انتخابــات در 2۳ عقــرب اعــالم شــود؛ امــا بــه دلیــل توقــف 

بازشــاری آرا، اعــالم نتیجــه ی انتخابــات نیــز در ابهــام 

قــرار گرفــت. 

وزارت خارجه: فهرست رشکت کنندگان در نشست 
بیجنیگ به  زودی همگانی می شود

حقوق برش: عامالن بدرفتاری جنسی
 با دانش آموزان محکمه شوند

ثبت بیش از چهارونیم میلیون جریب زمین 
در بانک زمین دولتی

غنی از پیروزی نیروهای ارتش در برابر داعش 
ستایش کرد

روند بازشامری و تفتیش آرا دوباره آغاز شد

صدیق صدیقی: عدم رعایت رشایط از سوی 
طالبان سبب تعلیق در تبادله ی زندانیان شد

کشته شدن دو دادستان مرکز عدلی و قضایی 
بگرام در کابل
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w w w . s u b h e k a b u l . c o m 8ما می نویسیم، شام قضاوت کنید

از  با وجود خواست های مکرر برای آموزش ابتدایِی رسارسی و 

میان برداشن نابرابری های جنسی، تنها تعداد کمی از کشورهای 

این هدف ها  به  برای دست یافن  در حال توسعه، پیش رفت هایی 

برنامه ی  در  جنوبی  آسیای  هرچند  منونه،  گونه ی  به  اند.  داشته 

پایداری  پیش رفت   )20۱5-2000( ساله  هزار  توسعه ی  اهداف 

اما این منطقه هنوز  در رسیدن به برابری جنسیتی داشته است؛ 

دارد  جهان  در  را  مکتب  از  بیرون  کودکان  باالی  آمار  دومین  هم 

بین املللی  استانداردهای  از  کلیدی،  در چندین شاخص  هنوز  و 

است. مانده  عقب 

را  منی آموزند  رسمی  سواد  که  کودکی  میلیون  ده  از  بیشر 

فقر،  مکتب،  کم بود  دلیل  به  هم  آن   می دهند؛  تشکیل  دخران 

تهدید خشونت و رسم و رواج های اجتاعی. مشخصا در کشورهایی 

مانند پاکستان و افغانستان که ارزش های مردساالری و هنجارهای 

سنتِی فرهنگ با علم آموزی دخران، در جنگ است، پیش رفت ها 

بسیار کم بوده است.

در افغانستان، وضعیت زنان در زمان حکم رانی طالبان در میان 

سال های ۱۹۹۶ تا 200۱، به رسعت بد شد. آموزش عمومی برای 

دخران ممنوع و مکاتب دخرانه ی دولتی، به نهادهایی که تنها 

مختص پران و مردان بودند، تبدیل شد. ثبت  نام خالص دخران 

و زنان تا سال 200۱، از ۳2 درصد به تنها ۶.۴ درصد کاهش پیدا 

کرد که در این زمان ۱.5 میلیون کودک از رفن به مکتب بازداشته 

شدند. نرخ سواد در میان زنان روستا به سه درصد رسید. هزاران 

مهارت  کسب  برای  که  کمی  فرصت های  دلیل  به  جوان  دخر 

داشتند، مجبور به ازدواج های پیش از وقت شدند.

با در نظرداشت این اوضاع تاریخی، افغانستان محک دشواری 

بوده  رسارسی  آموزش  تأمین  جهت  در  جهانی  تالش های  برای 

سال  در  افغانستان  اساسی  قانون  طالبان،  سقوط  از  پس  است. 

200۳ برای تضمین حق تحصیل زنان و دخران اصالح شد و زنان 

از سال 2005 به این طرف، حق حضور در سیاست را دارند؛ اما 

و سهم  اجتاع شدن  وارد  است.  قوی  هنوز هم  مردساالری  نفوذ 

گرفن در آن، هنوز هم برای دخران، به ویژه آن هایی که به سن 

بلوغ رسیده اند، محدود است. بدتر این که، پس از دو دهه حضور 

امریکا، طالبان قوی تر از هر زمانی استند. حمله بر مکاتب دخرانه 

باز هم به رو افزایش است و با لغو شدن گفت وگوهای صلح توسط 

ایاالت متحده، آینده ی سیاسی افغانستان متزلزل به نظر می آید.

باید  است،  خطر  در  ارزش هایی  چه  بدانیم  که  این  برای 

دست آوردهای مهمی که از سال 200۱ به این طرف کسب شده 

اند را مد نظر بگیریم. در مطالعه ی اخیری که مشرکا با عبدالعلیم 

از  پس  که  دریافتیم  نوشتم،   )BRAC( سازمان  از  انورحسین  و 

متوسط،  و  ابتدایی  آموزش های  برای  ثبت  نام  طالبان،  سقوط 

تا   200۱ سال های  میان  در  است.  داشته  چشم گیری  افزایش 

از ۳.500 به ۱۴.۶00 رسیده است  20۱۳، شار مکاتب کشور 

و میانگین تکمیل دوره ی ابتدایی مکاتب در میان دخران از ۴۷ 

درصد به 52 درصد افزایش یافته است. تا سال 20۱5، نسبت ثبت 

 نام دخران به پران در دوره های ابتدایی و متوسط، به ترتیب به 

است.  یافته  افزایش  و 5۶ درصد  ۶۹ درصد 

و  اشراک  نرخ  بین املللی،  استانداردهای  با  مقایسه  در  اما 

ثبت  نام  سهم  است.  پایین  هنوز  افغانستان  در  تحصیل  ادامه ی 

نهم  صنف  در  درصد   ۳5 به  درصد   ۳۹ از  اول  صنف  در  دخران 

در  می کند.  پیدا  کاهش  مکاتب(،  در  متوسطه  دوره ی  )پایان 

توضیح این آمار، دولت افغانستان به کم بود مکاتب متام دخرانه، 

آموزگاران شایسته ی زن و منابع برای مکاتب کنونی، اشاره می کند.

آموزش،  کیفیت  بودن  پایین  که  می دهد  نشان  ما  یافته های 

ادامه ی تحصیل  و  برای میزان کم ثبت نام  می تواند دلیل دیگری 

زیادی  چیز  هم  می روند  مکتب  به  که  دخرانی  حتا  باشد. 

نُه، آن ها تقریبا هیچ  تا  منی آموزند. در میان دخراِن صنف چهار 

پیش رفتی در مهارت های ابتدایِی ریاضیکی نداشته اند، عمل کرد 

دانش آموزان در تسلط روی خواندن من و درک آن، نتایج مشابهی 

داشته است. این یافته ها، بازتاب دهنده ی هان مطالعاِت اخیر و 

رسارسی در افغانستان است که نشان می دهد تنها ۴۳ درصد از 

با درک آن بخوانند. را  اند من  کودکاِن صنف سوم، قادر 

افغانستان داللت  در  آموزش  به چالش گسرده تر  یافته ها  این 

می کنند. هم اکنون ۳.۷ میلیون کودک افغان که بیشر شان دخر 

از  یکی  آموزش  پایین  اگر کیفیت  اما  به مکتب منی روند؛  استند، 

نگه  خانه  در  را  شان  دخران  مادران،  و  پدران  که  باشد  دالیلی 

برای  درنیاورند-، اصالحات  ازدواج  به  را  آن ها  اگر  -البته  می دارند 

نتیجه نخواهد داد. به مکتب،  این کودکان  وارد کردن 

برای اطمینان بیشر باید گفت که بحران آموزش تنها مختص 

به افغانستان نیست. شکاف های مشابهی را می توان در بنگالدیش 

پیش رفت های  دست کم  کشور،  دو  این  اما  دید؛  هندوستان  و 

بیشری در ثبت  نام دخران در مکاتب داشته اند. در افغانستاِن 

حتا  نیست؛  جامعه شمول  اولویِت  یک  هنوز  آموزش  پساطالبان، 

کم ترین اولویت هم به شار منی رود؛ چون گروه های محافظه کار 

آموزش مخالفت می کنند. اصل  با  وفادارانه ای  به طور  مذهبی، 

کمک کننده  سازمان های  کنیم،  صحبت  عمومی  طور  به  اگر 

انکشافی شان، به درستی روی کمک به دولت های  و هم کاران 

بیشری  مکاتب  تا  اند  کرده  افغانستان مترکز  مانند  شکننده ای 

گُرُدن  کنند.  رسمایه گذاری  دخران  آموزش  روی  و  بسازند 

می نویسد:  آموزش،  برای  متحد  ملل  ویژه ی  فرستاده ی  ِبَرون، 

دور  برای  راه  تأثیرگذارترین  مکتب،  به  دخران  »فرستادن 

نگه داشن آنان از بهره کشی سوء، کار اجباری، قاچاق انسان و 

است.« کودک همری 

مهارت های  دانش آموزان  به  نتوانند  مکاتب  که  صورتی  در  اما 

به  برای رسیدن  بیاموزانند، تالش ها  را  ابتدایِی ریاضیکی و سواد 

در  آموزش  بحران  برای حل  ماند.  ناکام خواهد  آموزش رسارسی، 

کشورهای در حال توسعه، دولت و سازمان های انکشافی باید به 

راه بردی  همکاری های  تشکیل  جهت  بیشری  فرصت های  دنبال 

بنگالدیش،  در  به طور منونه  باشند.  غیردولتی  تأمین کنندگان  با 

زن  استادان  می شود،  اداره   )BRAC( سازمان  توسط  که  مکاتبی 

استخدام  را  دارند-  دخران  ثبت نام  افزایش  در  مؤثری  نقش  -که 

می کنند و در امر نتایج آموزشی، عمل کرد بسیار بهری نسبت به 

دارند. دولتی  مکاتب 

روی  به  را  درهایش  کم  کم  افغانستان  دولت  خوش بختانه، 

جامعه محوِر  آموزشی  برنامه ی  مانند  دولتی  غیر  سازمان های 

زن،  شایسته ی  آموزگاران  کم بود  اما  است؛  کرده  باز   )BRAC(

ناممکن می رساند.  به  از دشوار  را  زمینه  این  احتال موفقیت در 

تنها یک سوم متام آموزگاران افغان در مکاتب ابتدایی و متوسط 

از دالیل آن، سطح سواد  را زنان تشکیل می دهند که شاید یکی 

بسیار پایین میان زنان کشور باشد و هان گونه که دیدیم، کیفیت 

به  را  زن  آموزگاران  پسین  نسل  کنونی،  مکاتب  در  آموزش  پایین 

می کند. تهدید  حرفه  این  از  شدن  خارج 

بدیهی است که پشتیبانی بین املللی از آموزش در افغانستان، 

پاییِن  فوق العاده  کیفیت  اسناد  به  توجه  با  اما  مباند؛  پایدار  باید 

دخرانه ی  مکاتب  در  صنف(  هر  به  نسبت  کم  )یادگیری  آموزش ِ 

دولتی، باید به تقویت ظرفیت دولت در سکتور آموزش هم مترکز 

کنیم. تنها با رسمایه گذاری مورد نیاز برای باال بردن کیفیت آموزش 

است که می توان به چرخه ی شوم بی سوادی که به چندین نسل 

کشور رضبه زده پایان دهیم، چه برسد به این که بتوانیم تا ساِل 

هدف که 20۳0 است، به »اهداف توسعه ی پایا« دست یابیم.

فاصله ی علمی افغانستان با جهان

مرتجم: مهدی غالمی

Project Syndicate – نویسنده: م. نیاز اسدالله
خوش بختانه، دولت افغانستان کم 
کم درهایش را به روی سازمان های 

غیر دولتی مانند برنامه ی آموزشی 
جامعه محوِر )BRAC( باز کرده است؛ 
اما کم بود آموزگاران شایسته ی زن، 

احتامل موفقیت در این زمینه را از 
دشوار به ناممکن می رساند. تنها 

یک سوم متام آموزگاران افغان در 
مکاتب ابتدایی و متوسط را زنان 
تشکیل می دهند که شاید یکی از 

دالیل آن، سطح سواد بسیار پایین 
میان زنان کشور باشد و هامن گونه 

که دیدیم، کیفیت پایین آموزش 
در مکاتب کنونی، نسل پسین 

آموزگاران زن را به خارج شدن از 
این حرفه تهدید می کند.


