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گزارش روز

گفت وگو

ــوهرش  ــه ش ــد ک ــان می ده ــتعار« نش ــام مس ــده »ن عقی

و  مــرگ شــوهرش، عقیــده می مانــد  از  پــس  می میــرد؛ 

چهــار فرزنــد دخــر کــه بایــد در کنــار دادن محبــت مــادری 

بــه دخرانــش، آســتین بــاال بزنــد و بــرای شــان پــدری هــم 

ــش  ــا دخران ــد ت ــوان کار می کن ــام ت ــا مت ــده ب ــد. عقی بکن

بتواننــد مکتــب برونــد و زندگــی آســوده ای بــرای شــان 

ــتواری  ــا اس ــه ب ــد ک ــا و قدبلن ــت زیب ــی اس ــازد. او، زن بس

می ســازد. را  زندگــی اش 

چنــد ســال از مــرگ شــوهرش گذشــته اســت کــه مــردی 

برایــش درخواســت ازدواج می دهــد؛ مــردی جوان تــر از 

ــه  ــار شــوهری ب ــاده اســت در کن ــد آم خــودش کــه می گوی

عقیــده، بــه دخرانــش هــم پــدری کنــد و کمــک کنــد کــه 

ــه  ــده ک ــد. عقی ــش بربن ــان را پی ــات ش ــی تحصی ــه خوب ب

ــوهرش  ــا ش ــش ب ــمتی از رؤیاهای ــت و قس ــوان اس ــوز ج هن

قبلــی اش دفــن شــده اســت، ایــن فرصــت را بــرای خــود و 

دخرانــش غنیمــت می شــارد ...
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آن چــه در رشایــط کنونــی ناامیدکننــده بــه نظــر می آید، 

امکانــات و پــول بســیار کمــی اســت کــه دولــت بــرای 

دانش آمــوزان معلــول کشــور در نظــر گرفتــه اســت. نهــادی 

کــه مســؤولیت آمــوزش معلــوالن کــودک در کشــور را دارد، 

ــن اداره  ــت. ای ــکلی اس ــی و مس ــات تخنیک اداره ی تعلی

ــدا  ــارف ج ــه ی وزارت مع ــاری )1398( از بدن ــال ج در س

ــردازد.  ــش می پ ــه فعالیت های ــتقل ب ــور مس ــه ط ــده و ب ش

در  اداره،  ایــن  آکادمیــک  امــور  معــاون  اکــرب،  حمیــد 

صحبــت بــا روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد کــه تنهــا 10 

لیســه در رسارس کشــور مشــغول آمــوزش کــودکان معلــول 

ــن لیســه ها بیــش از 2.000 کــودک درس  اســتند و در ای

ــنوایی،  ــوع ناش ــی از ن ــه دارای معلولیت های ــد ک می خوانن

نابینایــی و ذهنــی اســتند. آقــای اکــرب گفــت: »از ایــن 10 

لیســه، ســه لیســه ی آن در والیــت کابــل و هفــت لیســه ی 

ــت،  ــرات، خوس ــار، ه ــخ، ننگره ــِت بل ــش والی ــر در ش دیگ

ــد.« کنــدز و ســمنگان موقعیــت دارن

ــاز  ــه نی ــور ک ــول کش ــودکان معل ــار ک ــد، ش ــی تردی ب

نفــری   2.000 از  بیــش  دارنــد،  آمــوزش  بــه  مربمــی 

درس  مخصــوص  لیســه های  در  هم اکنــون  کــه  اســت 

ــق  ــور از ح ــادی در کش ــول زی ــودکان معل ــد. ک می خوانن

آمــوزش شــان محــروم شــده انــد و کارهــای صــورت گرفتــه 

بــرای آمــوزش آن هــا بســیار کــم و ناچیــز اســت؛ امــا آقــای 

اکــرب تأکیــد کــرد کــه بــر پایــه ی راه بــرد جدیــد ایــن اداره 

ــش ... ــه پی ــدود دو هفت ــه ح ک

دارای  افراد  ما می تواند درک کند که  از  کمر کسی 

را  شان  روزمره ی  زندگی  دشواری هایی  چه  با  معلولیت 

عضو  یک  نبود  متوجه  شان  ذهن  وقتی  می برند.  پیش 

بدن شان یا ناقصه ای که دارند، می شود با چه پرسش ها 

و احساساتی درگیر می شوند. مطمنئ باشید که هر قدر 

بخواهیم ابراز هم دردی مان را با یک فرد دارای معلولیت 

منی توانیم.  دهیم،  نشان  جسمی 

یکی  است  ممکن  که  افراد  این  با  هم دردی  برای 

مان  اقارب  از  یکی  یا  و  باشد  مان  خانواده ی  اعضای  از 

دنبال  به  نیست  نیاز  مان،  دوستان  از  یکی  هم  یا  و 

وامنود  آن،  آوردن  زبان  بر  با  تا  بگردید  مناسب  کلاتی 

برای  کنید.  حس  اید  توانسته  را  فرد  آن  درد  که  کنید 

مان هستند  اطراف  در  که  افرادی  زندگی  واقعیت  درک 

معلولیت جسمی که نصیب حال شان شده  به خاطر  و 

است، گوشه ی انزوا و تنهایی را برگزیده اند، کافی است 

چشان تان را ببندید و برای چند دقیقه خود را به جای 

کنید. تصور  آنان 

که  شا  برای  زندگی  نوع  این  تصور  است،  درست 

چارچوب بدن تان سامل است، دشوار است، برای آنان نیز 

دشوار است؛ اما افراد دارای معلولیت جسمی افراد قوی 

و شجاعی استند که اجازه ندادند معلولیت مانع پیرشفت 

شان در زندگی شود. آنان با این که دست ندارند یا پای 

شان را از دست داده اند و کمر شان دیگر نای حرکت را 

ندارد؛ اما هرگز از حرکت باز نه ایستاده  ...

وضعیت نامناسب معلوالن
 و مشکالتی که هرگز متام منی شود

معلولیت سد آهنی نیست
 سکوی پرتاب است
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املپیــک  اولــی اش  کــه  دارم  بزرگــی  اهــداف 

امــا  2020 اســت. وعــده ی قهرمانــی منی دهــم؛ 

و متــام  نگــذارم  کــم  کــه  قــول می دهــم  را  ایــن 

ــوردم را  ــه  رک ــا 6 ثانی ــا 5 ی ــم ت ــام ده ــم را انج تاش

بهبــود ببخشــم. خواســت بعــدی ام درخشــش در 

ــه  ــت ک ــای 2024، 2028 و 2032 اس پاراملپیک ه

مــدال بگیــرم.

ــرای  ــه ب ــد ک ــد می کن ــی، تأکی ــور غن رییس جمه

ــای  ــتان، از تجربه ه ــدار در افغانس ــح پای ــن صل تأمی

ــی اســتفاده خواهــد شــد. موفــق جهان

ســخنگوی ریاســت جمهوری، تأکیــد کــرده اســت 

کــه طــرح حکومــت مشــارکتی کــه از ســوی شــورای 

ــه شــده، در مخالفــت  نامــزدان ریاســت جمهوری ارائ

بــا قانــون اساســی قــرار دارد.

ــت  ــرده اس ــام ک ــی، اع ــور اجتاع وزارت کار و ام

کارکنــان  تقاعــد  حقــوق  تنظیــم  مقــرره ی  کــه 

ــم  ــی حک ــی، ط ــکتور خصوص ــی و س ادارات غیردولت

اســت. شــده  نافــذ  ریاســت جمهوری، 

ــی،  ــی بلخاب ــن رشیف سیدحس

و  عدلــی  کمیســیون  رییــس 

اعضــای  می گویــد،  قضایــی 

ــن کمیســیون، صحــرا کریمــی  ای

»رییــس افغان فیلــم« را بــه دلیــل 

اتهامــات کاذب و توهیــن بــه خانــه ی ملــت، بــه 

می کنــد. معرفــی  کل  دادســتانی 

مجلــس  قضایــی  و  عدلــی  کمیســیون  رییــس 

مناینــدگان، روز دوشــنبه )11 قــوس( بــه روزنامــه ی 

ــس  ــه ریی ــی را ک ــام اتهامات ــت، مت ــل گف ــح کاب صب

دروغ  نوشــته،  مجــازی  صفحــات  در  افغان فیلــم 

ــت.  اس

ایــن  خواســتار  »مــا  گفــت:  بلخابــی  رشیفــی 

اســتیم کــه وی را بــه نهادهــای عدلــی و قضایــی 

ــم. ــود را داری ــند خ ــاهد و س ــا ش ــم. م ــی کنی معرف

 تالش می کنم روزی به یک 
افسانه بدل شوم

صدیق صدیقی:
 طرح حکومت مشارکتی 
خالف قانون اساسی است

غنی: 
برای تأمین صلح پایدار از تجربه های 

موفق جهانی استفاده خواهد شد

مقرره ی حقوق تقاعد کارمندان
 نهادهای غیردولتی نافذ شد

دیدار اسکات میلر و اسدالله خالد
 با جرنال دوستم

گفت وگو با عباس کریمی 

) ورزشکار (

»رییس افغان فیلم« به 
دادستانی کل معرفی می شود

سیدمهدی حسینی
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اقدام ناموفق تجاوز ناپدری ای بر دخرتش زندگی به رنگ زن

2
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بحران انتخابات
 نیاز به شاه کلید دارد!
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سیدحســن رشیفــی بلخابــی، رییــس کمیســیون عدلــی و 

قضایــی می گویــد، اعضــای ایــن کمیســیون، صحــرا کریمــی 

ــن  ــات کاذب و توهی ــل اتهام ــه دلی ــم« را ب »رییــس افغان فیل

بــه خانــه ی ملــت، بــه دادســتانی کل معرفــی می کنــد.

رییــس کمیســیون عدلــی و قضایــی مجلــس مناینــدگان، 

روز دوشــنبه )11 قــوس( بــه روزنامــه ی صبــح کابــل گفــت، 

در صفحــات  افغان فیلــم  رییــس  کــه  را  اتهاماتــی  متــام 

ــت.  ــته، دروغ اس ــازی نوش مج

رشیفــی بلخابــی گفــت: »مــا خواســتار ایــن اســتیم کــه 

وی را بــه نهادهــای عدلــی و قضایــی معرفــی کنیــم. مــا 

شــاهد و ســند خــود را داریــم. اتهامــات بزرگــی را بــه آدرس 

خانــه ی ملــت و کمیســیون عدلــی و قضایــی انداختــه، 

اتهامــات ســنگین اســت، متأســف اســتیم. بــرای مــا اســناد 

ــوده.« ــان نب ــی در می ــه ی تلفون ــدام مکامل ــت و هیچ ک اس

ماجرا چیست؟

مناینــدگان،  مجلــس  قضایــی  و  عدلــی  کمیســیون 

ــی  ــت، برخ ــرار اس ــه ق ــد ک ــت می کن ــی را دریاف گزارش های

ــاحه ی  ــن را در س ــب زمی ــژده جری ــی، ه ــای دولت از نهاده

وزیراکربخــان بــه ســفارت بریتانیــا در کابــل بــرای 90 ســال 

ــم،  ــه افغان فیل ــوط ب ــه فــروش برســانند. ایــن زمین هــا مرب ب

وزارت ترانســپورت و تلویزیــون ملــی می شــود. یافته هــای 

کمیســیون عدلــی و قضایــی مجلــس مناینــدگان نشــان 

ــرار اســت هــژده جریــب  ــوط، ق می دهــد کــه نهادهــای مرب

ــن  ــای ای ــا اعض ــند؛ ام ــر« بفروش ــک »دال ــر« ی ــن را »م زمی

اساســی  جــزو  زمین هــا  ایــن  کــه  معتقدنــد  کمیســیون 

آبــدات تاریخــی و ارزش هــای تاریخــی اســت کــه نبایــد بــه 

شــود. داده  ســفارت خانه ها 

ــی  ــیون عدل ــا، کمیس ــروش زمین ه ــری از ف ــرای جلوگی ب

و قضایــی دوبــار بــا مســؤوالن مربــوط، نشســت برگــزار 

ــا  می کنــد. در نشســت نخســت، اعضــای ایــن کمیســیون ب

ــه،  ــازی، وزارت مالی ــه، وزارت شهرس ــؤوالن وزارت خارج مس

چگونگــی  ملــی،  تلویزیــون  رییــس  و  ترانســپورت  وزارت 

ــد  ــرار می دهن ــب زمیــن را مــورد بحــث ق فــروش هــژده جری

ــیون  ــای کمیس ــه اعض ــا ب ــن نهاده ــؤوالن ای ــخ  مس ــه پاس ک

رضایت بخــش نیســت. اعضــای کمیســیون عدلــی و قضایــی 

بــه ریاســت رشیفــی بلخابــی، نشســت دوم را بــا حضــور 

معیــن وزارت شهرســازی، معیــن وزارت ترانســپورت، ریاســت 

مالــی و اداری وزارت مالیــه، معــاون تلویزیــون ملــی و رییــس 

ــاب  ــیون خط ــای کمیس ــد. اعض ــزار می کن ــم  برگ افغان فیل

بــه مســؤوالن ایــن نهادهــا می گوینــد، هــژده جریــب زمینــی 

ــه  ــود، ب ــپورت می ش ــم  و وزارت ترانس ــوط افغان فیل ــه مرب  ک

ــدارد  ــود ن ــی وج ــی، رضایت ــدات تاریخ ــی و آب ــاظ ارزش لح

کــه بــه ســفارت بریتانیــا داده شــود و نیــاز اســت کــه دولــت 

ــر،  ــک دیگ ــاحه ی دیپلاتی ــک س ــفارت در ی ــن س ــرای ای ب

زمیــن بدهــد.

آن چــه کــه رییــس کمیســیون عدلــی و قضایــی ادعــا 

ــوع،  ــن موض ــدن ای ــرح ش ــه از مط ــت ک ــن اس ــد، ای می کن

و  عقده مندانــه  شــده،  ناراحــت  کریمــی  صحــرا  خانــم 

هیجانــی رشوع بــه توهیــن می کنــد و بــه اعضــای کمیســیون 

هــر  و  منی فهمیــد  اســتید،  بی ســواد  »شــا  می گویــد: 

را خــراب کردیــد، از افغان فیلــم خــرب نداریــد، مــا پــروژه 

ــن را بفروشــیم و  ــه زمی ــن اســتیم ک ــرف دار ای ــا ط ــم. م ندای

ــم.« ــرف کنی ــا م ــم ت ــه نداری ــون بودج ــم، چ ــول بگیری پ

در ادامــه ی ایــن ماجــرا، آقــای بلخابــی پاســخ می دهــد 

کــه »شــا )صحــرا کریمــی( چــه زمانــی بــه پارملــان مراجعــه 

ــرای در  ــا ب ــود. ش ــه ش ــر گرفت ــه در نظ ــه بودج ــد ک کردی

نظرگرفــن بودجــه بــه کمیســیون مالــی و بودجــه ی مجلــس 

مناینــدگان مراجعــه کنیــد، مــا شــا را همــکاری می کنیــم. 

ــت.  ــن اس ــروش زمی ــث ف ــت، بح ــه نیس ــث بودج ــروز بح ام

ــی  ــدید، زمین های ــتجواب ش ــن اس ــب زمی ــژده جری ــرای ه ب

ــن را  ــر زمی ــک م ــد. ی ــرار دارن ــاس ق ــت حس ــه در موقعی ک

ــا  ــا را حت ــه آن زمین ه ــت ک ــته اس ــت گذاش ــر قیم ــک دال ی

ــی  ــم کریم ــد خان ــد. بع ــم منی ده ــر ه ــزار دال ــک ه ــر ی م

ــا پرخاش گــری، توهیــن و فحــش، از جلســه برامــد. قصــه  ب

ــود.« همیــن ب

جلســه ی دوم کمیســیون عدلــی و قضایــی تصویربــرداری 

شــده و صحبت هــای هرکــدام از اعضــای جلســه وجــود دارد 

و در کنــار آن، شــواهد و ســندهای رســمی نیــز در ایــن 

کمیســیون وجــود دارد کــه بــه احتــال زیــاد، ایــن ســندها 

ــد. ــت می کن ــرف را ثاب ــای دو ط ادعاه

انتقــاد صحرا کریمی از روزنامه ی صبح کابل

ــن  کــه، صحــرا کریمــی، جلســه ی کمیســیون  پــس از ای

ــد، او  ــرک می کن ــدگان را ت ــس مناین ــی مجل ــی و قضای عدل

در صفحــه ی تویــر خــود، اتهاماتــی را بــه رییــس و اعضــای 

ــس  ــه ی او، ریی ــه گفت ــه ب ــی  ک ــدد؛ اتهام ــیون می بن کمیس

کمیســیون از او »باج گیــری« می کنــد. »روزنامــه ی صبــح 

کابــل« روز یک شــنبه بــا اخــذ دیــدگاه صحــرا کریمــی و 

ــی، اتهامــات دو طــرف را  ــی و قضای رییــس کمیســیون عدل

طــی یــک گــزارش نــرش کــرد. صحــرا کریمــی معتقــد اســت 

کــه »صفحــه ی تویــر« یــک صفحــه ی شــخصی اســت و ایــن 

ــد. ــرش می ش ــه ن ــد در روزنام ــوع نبای موض

 خانــم کریمــی، روز دوشــنبه )11 قــوس( گفــت کــه 

ــه زنانگــی او  ــن نشســت، ب اتهامــات او دروغ نیســت و در ای

توهیــن شــده اســت. خانــم کریمــی می گویــد کــه نشســت 

ــأله ی  ــا مس ــی ب ــا ارتباط ــی اص ــی و قضای ــیون عدل کمیس

فــروش زمیــن نداشــت بلکــه مســأله سیاســی اســت کــه 

آن هــا می خواهنــد بــر حکومــت تاخــت و تــاز کننــد. او 

افــزود: »زمیــن اصــا ربطــی نــدارد، مســأله سیاســی اســت 

و می خواهنــد حکومــت را بزننــد. زمیــن بــه فــروش نرفتــه و 

حتــا کرایــه داده نشــده و بحــث آن، در حــد گفتــان اســت. 

ــد.« ــی می کنن ــائل را سیاس ــده و مس ــزی نش ــچ چی هی

ام  شــخصی  »تویــر  می گویــد:  افغان فیلــم   رییــس 

اســت، دمل اســت کــه راجــع بــه مــادرم بنویســم. مــن 

نــربده ام. گفتــم کمیســیونی  از کمیســیون  نامــی  اصــا 

ــر  ــه ام. تحقی ــراد نگرفت ــی از اف ــت. نام ــه اس ــی جرگ از ولس

شــدم، تهمــت زدنــد، چــکاره اســتند کــه بــرای مــن بودجــه 

بگیرنــد؟«

ــد کــه اعضــای کمیســیون  ــان می کن صحــرا کریمــی، بی

بــه همیــن  و  اشــتباه شــدند  و قضایــی مرتکــب  عدلــی 

ــدگان  ــس مناین ــس مجل ــی« ریی ــان رحان ــر »میررح خاط

او  از  مجلــس  ریاســت  معــاون  رمضــان«  »احمدشــاه  و 

کردنــد. معذرت خواهــی 

»رونــد  قبــل  روز   23 حــدود  انتخابــات،  کمیســیون 

بازشــاری آرا« را در رسارس افغانســتان آغــاز کــرده بــود؛ امــا 

تــا کنــون کارمنــدان ایــن کمیســیون توانســته انــد ایــن رونــد 

را در 27 والیــت  تکمیــل کننــد، بــه جــر هفــت والیتــی کــه 

ــد.  ــاری آرا را منی دهن ــازه ی بازش ــان اج ــوز معرض ــا هن ت

بــه دلیــل مخالفــت شــدید نامــزدان ریاســت جمهوری 

بــه ویــژه دســته ی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی، دفــر 

والیتــی کمیســیون انتخابــات در والیت هــای رسپــل، تخــار، 

بدخشــان، فاریــاب، پــروان، کاپیســا و پنجشــیر بســته اســت 

و افــراد معــرض هم چنــان پافشــاری دارنــد کــه کمیســیون 

انتخابــات ابتــدا بایــد 300 هــزار رأیــی کــه بــه گفتــه ی آنــان 

تقلبــی اســت را از دور خــارج کنــد و پــس از آن اجــازه ی 

بازشــاری آرا را می دهنــد. 

هــواداران  8قــوس(   ( جمعــه  روز  دلیــل  همیــن  بــه 

دســته ی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی بــه رهــربی عبداللــه 

ــد و از  ــل زدن ــهر کاب ــی در ش ــه راه پیای ــت ب ــه، دس عبدالل

کمیســیون انتخابــات خواســتند کــه اجــازه ندهــد 300هــزار 

ــود.  ــتم ش ــی وارد سیس رأی تقلب

پــس از آن کــه راه پیایــی معرضــان در کابــل نتیجــه ای 

بــه همــراه نداشــت، معرضــان در جریــان دو روز گذشــته در 

والیت هــای بغــان، تخــار و فاریــاب نیــز دســت بــه اعــراض 

ــدند.  ــاک ش ــاک از ناپ ــازی آرای پ ــتار جداس ــد و خواس زدن

حکومــت  ضــد  شــعارهای  دادن  رس  بــا  معرضــان  ایــن 

و کمیســیون انتخابــات، هشــدار دادنــد، تــا زمانــی کــه 

خواســت های قانونــی آن هــا کــه اعــام نتیجــه ی انتخابــات  

و باطــل کــردن 300 هــزار رأی بــدون بایومــرک اســت،  

ــد زد. ــرده خواهن ــراض گس ــه اع ــت ب ــود، دس ــرآورده نش ب

ــا  ــه اعراض ه ــن ک ــن ای ــات ضم ــیون انتخاب ــا کمیس ام

ریاســت جمهوری  نامــزد  و  شــهروند  هــر  حــق  را  مدنــی 

می دانــد، می گویــد، تــا زمانــی کــه دروازه هــای والیتــی 

ــازه ی  ــود و اج ــاز نش ــان ب ــوی معرض ــیون از س ــن کمیس ای

بازشــاری آرا داده نشــود، رونــد کاری آنــان متوقــف خواهــد 

ــود.  ب

ذبیــح اللــه ســادات، ســخنگوی کمیســیون انتخابــات، 

حــال  در  کــه  می گویــد  کابــل  صبــح  روزنامــه ی  بــه 

ــده  ــپرده ش ــه س ــیون وظیف ــه  ی کمیس ــه دبیرخان ــارض ب ح

تــا نتیجــه ی بازشــاری آرا را بررســی کــرده و آن را بــه 

ــد.  ــه کن ــیون ارائ کمیس

اعراضــی  »نشســت های  می گویــد:  ســادات  آقــای 

ــه در  ــی ک ــت؛ درصورت ــت جمهوری اس ــزدان ریاس ــق نام ح

چارچــوب قانــون انجــام شــود. مــا هرچنــد بارهــا بــا معرضان 

ــه  ــد ک ــداده ان ــازه ن ــا اج ــوز آن ه ــا هن ــتیم؛ ام ــه داش جلس

دفاتــر والیتــی کمیســیون بــاز شــود. معلــوم نیســت کــه چــه 

وقــت اجــازه خواهنــد داد. در صورتــی کــه نامــزدان همچنــان 

ــه  ــه اعراض هــا شــان ادامــه دهنــد، رهــربی کمیســیون ب ب

ــرد.« ــد ک ــام خواه ــود را اع ــه ی خ زودی فیصل

در همیــن حــال، نامــزدان معــرض می گوینــد کــه خــط 

رسخ آنــان 300 هــزار رأی اســت و کمیســیون بــه جــای 

ایــن کــه ســکوت اختیــار کنــد، بــه قانــون و طرزالعمل هــای 

قانونــی عمــل کنــد. نورالرحــان اخاقــی، عضــو ارشــد 

کــه  می گویــد  وهمگرایــی،  ثبــات  انتخاباتــی  دســته ی 

داشــت.  خواهــد  ادامــه  هم چنــان  آنــان  اعراض هــای 

»امیــدوارم کــه کمیســیون بــه قانــون و طرزالعمــل برگــردد. 

اگــر کمیســیون کوتــاه نیایــد، مــردم تصمیــم خواهنــد 

ــل  ــاملت آمیز ح ــق مس ــه از طری ــم ک ــا می خواهی ــت. م گرف

ــت.« ــد گرف ــم خواهن ــردم تصمی ــر آن م ــود در غی ش

ــه ی  ــه روزنام ــات ب ــیون انتخاب ــز، کمیس ــن نی ــش از ای پی

صبــح کابــل گفتــه بــود کــه تــا کنــون نزدیــک بــه 100 

ــه  ــا شــورای نامــزدان و دســته ی انتخاباتــی عبدالل جلســه ب

ــن نشســت ها ظاهــرا  ــا همــه ی ای ــه برگــزار شــده؛ ام عبدالل

بی نتیجــه بــوده اســت. 

چندیــن  در  تظاهــرات  ادامــه ی  بــا  همزمــان 

نازمــزدان  شــورای  کابــل،  در  این جــا  شــالی،  والیــت 

اعــام  بــه دلیــل  تأکیــد می کنــد کــه  ریاســت جمهوری 

نشــدن نتیجــه ی انتخابــات، افغانســتان وارد بحــران شــده و 

نیــاز اســت تــا بــرای خــارج شــدن از آن، حکومــت مشــارکتی 

ایجــاد شــود.

روز  ریاســت جمهوری،  نامــزد  مســعود،  احمدولــی 

ــه  ــت ک ــربی گف ــت خ ــک نشس ــوس( در ی ــنبه )11 ق دوش

وضعیــت انتخابــات ریاســت جمهوری، بــه وخامــت گراییــده و 

هــر لحظــه ممکن اســت کــه دامنــه ی بحــران در افغانســتان، 

بیشــر شــود. او افــزود: »کمیســیون انتخابــات، انتخابــات را 

ــرق  ــتان را از غ ــا افغانس ــم ت ــاش کنی ــد ت ــرده و بای ــن ک دف

شــدن در بحــران نجــات بدهیــم. کمیســیون انتخابــات، 

آرای مــردم را طــوری مخلــوط کــرده کــه بایــد یــا تیمــی کــه 

وابســته بــه آن اســت را برنــده اعــام کنــد و یــا هــم انتخابــات 

را بــه دور دوم بکشــاند؛ امــا هــر دو مــورد بــرای شــورای 

ــت.« ــول نیس ــل قب ــزدان قاب نام

امــا طــرح ایجــاد حکومــت مشــارکتی، بــا واکنــش شــدید 

حکومــت افغانســتان مواجــه شــده اســت. صدیــق صدیقــی، 

اظهــارات  بــه  واکنــش  در  ریاســت جمهوری،  ســخنگوی 

ــت  ــرح حکوم ــه ط ــت ک ــرده اس ــد ک ــزدان، تأکی ــورای نام ش

ــرار دارد. ــی ق ــون اساس ــا قان ــت ب ــارکتی در مخالف مش

ــه ی  ــوس( در برگ ــنبه )11 ق ــی، روز دوش ــق صدیق صدی

برخــی شــوراها،  روزهــا،  ایــن  »در  نوشــت:  تویــر خــود 

ملــی  مشــارکت  )حکومــت  نــام  زیــر  را  طرح هایــی 

انتخابات محــور!؟( عنــوان کــرده  انــد کــه در مخالفــت رصیــح 

ــای  ــه ی آق ــه گفت ــرار دارد.« ب ــور ق ــی کش ــون اساس ــا قان ب

ــات گذشــته ی ریاســت جمهوری،  صدیقــی، نامــزدان انتخاب

بایــد بــه اراده، تصمیــم و جایگاهــی را کــه مــردم بــرای شــان 

ــد. ــرام بگذارن ــد، اح ــده ان برگزی
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انرنــت  در  ویدیویــی  گذشــته،  روزهــای  در 
ــد  ــی داد، چن ــان م ــه نش ــد ک ــت ش ــه دس ــت ب دس
بــرای تفریــخ و از رس متســخر،  ایرانــی،  جــوان 
ســطل  بــه  را  هشت ســاله ای  حــدودا  کودکــی 
ــران، حتــا برخــی  زبالــه می اندازنــد. بســیاری کارب
ســایت های رســمی، مثــل کودک نیــوز در واکنــش 
بــه ایــن رویــداد وحشــتناک، نوشــتند کــه ایــن 
ــه  ــر دردآوری ک ــت. تصوی ــوده اس ــان ب ــودک افغ ک
روح انســان های خــوب را ویــران کــرد. تفاوتــی 
ــه؟  ــا ن ــود ی ــان ب ــودک افغ ــه آن ک ــت ک ــم نداش ه
تربیتــی،  فرهنگــی،  فقــر  کــه  اســت  آن  مهــم 
ــم  ــت. مه ــود داش ــی در آن وج ــم بزرگ ــی و ظل مال
آن اســت کــه زمینــه ی بــدل شــدن هــر کــودک 
افغــان بــه کــودک کار و خیابانــی وجــود دارد. مهــم 
ــته  ــدای شکس ــه ص ــی ب ــوش کس ــه گ ــت ک آن اس
و  انســانی  جامعــه ی  و  زندگــی  تاروپــود  شــدن 
ــه  ــت ک ــن نیس ــم ای ــت. مه ــکار نیس ــی بده افغان
ــت،  ــا نیس ــت ی ــان اس ــطل افغ ــل س ــودک داخ ک
ــن  ــن رسزمی ــودکان ای ــده ی ک ــت و آین ــل رسنوش ب
مهــم اســت؛ کودکانــی کــه رســوایی تجــاوز جنســی 
ــی و  ــر کامیاب ــی در براب ــه ی جنس ــنهاد رابط و پیش
منــره در مکتب هــای مــان شــهره ی آفــاق و رسخــط 
کــه  کودکانــی  اســت.  شــده  جهــان  خربهــای 
در معــرض انــواع خشــونت ها اســتند. خشــونت 
جنســی، خشــونت اجتاعــی و محیطــی، خشــونت 
اقتصــادی و مالــی و خشــونت روانــی و ذهنــی. 
ــک  ــت در ی ــن اس ــه ممک ــر لحظ ــه ه ــی ک کودکان
حادثــه، انفجــار، در یــک دزدی مســلحانه، در یــک 
کوچــه ی خلــوت و در هــر کجــا، حامــی خــود را از 
ــود را در  ــی خ ــر، کودک ــام عم ــد و مت ــت بدهن دس

ــد.  ــپند بگذرانن ــردن اس ــا دود ک ــان و ب خیاب
در جامعــه ای کــه هــر روز بــر کــودکان یتیمــش 
ــرای  ــه جــای اندیشــیدن ب ــه و زمام دارانــش ب اضاف
ــع  ــردای کــودکان، متــام هــم و غــم  شــان در دف ف
توطئــه و یــا شکســت دادن رقیــب داخلــی ســپری 
می شــود، رفــن بــه داخــل ســطل زبالــه می توانــد 

بخــش خــوب رسنوشــت کــودکان باشــد.
تفریــح  بــرای  زبالــه  ســطل  داخــل  رفــن 
ــا مصیبت هــا و ماجراهایــی  دیگــران، در مقایســه ب
ــه،  ــران، ترکی ــان در ای ــان افغ ــودکان و جوان ــه ک ک
ــا،  ــی، اندونیزی ــورهای اروپای ــام کش ــان، در مت یون
مســیر اســرالیا و ... تحمــل می کننــد، بــه مراتــب 

اســت.  خوب تــر  و  انســانی تر 
ــای  ــه ج ــن ب ــن رسزمی ــیاری در ای ــودکان بس ک
انجــام  بــه  مجبــور  شــادی؛  و  بــازی  کودکــی، 
ــرگ  ــون و م ــه خ ــیدن ب ــخت و اندیش ــای س کاره
انــد. کودکانــی کــه وقتــی بــا خوش شانســی از 
میــان دود و آتــش عبــور کــرده و بــه کشــورهای 
حــق  ابتدایی تریــن  از  می رســند،  هم ســایه 
ــروم  ــز مح ــت نی ــل اس ــی و تحصی ــه زندگ ــان ک  ش
می شــوند. کودکانــی کــه فقــر شــان، گرســنگی 
شــان، بدبختــی و حــرام شــدن کودکــی شــان بــرای 

دیگــران خنــده دار اســت.
ــه  ــر ب ــودک فقی ــن ک ــد، انداخ ــر می رس ــه نظ ب
درون ســطل آشــغال، در والیــت الــربز ایــران اتفــاق 
افتــاده اســت. چنان چــه گفتــم کــودک افغــان 
باشــد یــا نباشــد، منی توانــد افتضــاح اخــاق و 
خردشــدن انســانیت را انــکار کــرد. کــودکان افغــان 
و مــردم مــا خاطــرات این چنینــی زیــاد دارنــد. 
آبــدان  شــهرداری  کارمنــد  یــک  پیــش  چنــدی 
ــال  ــودک خردس ــک ک ــز ی ــران نی ــهر ای ــت بوش والی
ــود.  ــرده ب ــوب ک ــره، لت وک ــه روی کم ــان را روب افغ
کودکانــی که پیشــر حیثیت و ارزش انســانی شــان 
ــه ی تفنــگ و در کشــور خــود شــان قربانــی  ــا لول ب
شــده اســت. چــه گلــه و شــکایت از مردمــان دیگــر 

ــد.  ــان کنن ــان چن ــا و کــودکان م ــا م کــه ب
بیــش از آن کــه در بیــرون بــه دنبــال معیــار 
ــل  ــیم، دلی ــان باش ــودکان م ــرام ک ــنجش و اح س
ــد در داخــل جســت وجو کنیــم. وقتــی در  آن را بای
ایــن جغرافیــا نیــز انســانیت مــرده باشــد و آشــنا بــه 
فکــر فــردای کــودکان ایــن رسزمیــن نباشــد، نبایــد 
از بیگانــه انتظــار لطــف و مهربانــی داشــت. نبایــد 
ــرا  ــه چ ــود ک ــد ب ــا گله من ــه های اقیانوس ه از کوس
بــدن جوانــان مــا را تکــه تکــه می کننــد؛ بــل بایــد 
ــن  ــی ای ــی و ویران ــه ی بدبخت ــه زمین ــانی ک از کس
رسزمیــن را فراهــم کــرده انــد، شــکایت کــرد. از 
کســانی کــه بــه جــای اندیشــیدن بــه منافــع ملــی، 
غــرق در فســاد و قوم پرســتی انــد. وقتــی هیــچ 
پروســه و پــروژه ای بــدون فســاد و جنجــال نیســت، 
هیــچ جایــی امــن و مصــؤون بــرای مــردم و کــودکان 
نیســت، واضــح اســت کــه ارزش انســان افغانــی در 
متــام ابعــاد زیــر ســؤال رفتــه و در دنیــای مهاجرت، 
کســی بــه آن هــا احــرام نخواهــد گذاشــت. وقتــی 
ــرای آبادانــی و ســاخن نداریــم،  هیــچ برنامــه ای ب

آینــده بدتــر از امــروز خواهــد بــود.

آینده ی سیاه کودکان

بحران انتخابات نیاز به شاه کلید دارد!

سیدمهدی حسینی

رازق اختیاربیگ

»رییس افغان فیلم« به دادستانی کل معرفی می شود

ذبیح الله سادات، 

سخنگوی کمیسیون 

انتخابات، به 

روزنامه ی صبح کابل 

می گوید که در حال 

حارض به دبیرخانه  ی 

کمیسیون وظیفه 

سپرده شده تا 

نتیجه ی بازشامری 

آرا را بررسی کرده و 

آن را به کمیسیون 

ارائه کند. 

کمیسیون عدلی و قضایی 

مجلس منایندگان، گزارش هایی 

را دریافت می کند که قرار است،  

برخی از نهادهای دولتی، هژده 

جریب زمین را در ساحه ی 

وزیراکربخان به سفارت بریتانیا 

در کابل برای 90 سال به فروش 

برسانند.
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آمار هــای بانــک جهانــی نشــان می دهــد کــه در رسارس 

دنیــا، نزدیــک بــه یــک میلیــارد نفــر کــه مســاوی بــه 15درصــد 

ــد  ــکیل می دهن ــرادی تش ــت را، اف ــن اس ــره ی زمی ــت ک جمعی

ــبت  ــراد نس ــن اف ــتند. ای ــت اس ــار معلولی ــکلی دچ ــه ش ــه ب ک

ــا پیامدهــای نامناســب  ــد، ب ــه آن هایــی کــه معلولیتــی ندارن ب

کمــر،  آمــوزش  ماننــد  جامعــه،  و  اقتصــاد  در  بیشــری 

دست رســی محــدود بــه خدمــات بهداشــتی، نــرخ پاییــن 

اســتخدام و میــزان بــاالی فقــر روبــه رو می شــوند.

امــروز روز جهانــی معلــوالن اســت. ســازمان ملــل متحــد از 

ــج  ــرای تروی ــن روز ب ــن ســو، از ای ــه ای ســال 1992 میــادی ب

درک بهــر مــردم از مــوارد معلولیــت و کســب حایــت جهانــی 

بــرای حقــوق، کرامــت و رفــاه معلــوالن؛ گرامی داشــت بــه 

ــن  ــت ای ــی از نیکوداش ــداف اصل ــی از اه ــی آورد. یک ــل م عم

ــد  ــی مانن ــون زندگ ــای گوناگ ــوالن در جنبه ه ــام معل روز، ادغ

سیاســت، اجتــاع، اقتصــاد و فرهنــگ اســت. چــه از معلولیــت 

رنــج می بریــم و چــه منی بریــم، بایــد کاری بــرای احقــاق 

حقــوق ایــن بخــش از جامعــه کنیــم. ســازمان آموزشــی، علمــی 

ــودکان  ــد از ک ــه 90درص ــد ک ــد می گوی ــل متح ــی مل و فرهنگ

معلــول در کشــورهای در حــال توســعه، بــه مکتــب منی رونــد و 

رسانجــام بی ســواد باقــی می ماننــد.

ــور، در 14  ــه ی کش ــت عام ــر صح ــروز، وزی ــن فی فیروزالدی

عقــرب گفتــه اســت کــه در حــال حــارض یــک میلیــون نفــر در 

ــن  ــت پایی ــل کیفی ــه دلی ــه ب ــه البت ــد ک ــول ان ــتان معل افغانس

ــت  ــن اس ــرد، ممک ــورت می گی ــور ص ــه در کش ــی هایی ک بررس

معلــوالن زیــادی از قلــم بــاز مانــده باشــند و ایــن رقــم، نهایــی 

ــا ایــن وجــود؛ بــرای ایــن یــک میلیــون فــرد معلــول  نباشــد. ب

ــا آن  ــا واقع ــت؟ آی ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــه کارهای ــور چ در کش

گونــه کــه شایســته اســت، دولــت و مســؤوالن بــه آن هــا توجــه 

ــور،  ــوالن کش ــور معل ــک در ام ــه ی ــؤول درج ــد؟ مس ــرده ان ک

وزارت دولــت در امــور شــهدا و معلــوالن اســت کــه بــر پایــه ی 

فرمــان شــاره 132 مــورخ 29 جــدی 1397 ریاســت جمهوری 

ــدا  ــی ج ــور اجتاع ــه ی وزارت کار و ام ــه از بدن ــد ک ــاد ش ایج

شــده بــود.

ضیاؤالحــق فضلــی، ســخنگوی ایــن وزارت، شــار معلــوالِن 

ملکــی و نظامــی ثبــت شــده در کشــور را 139.000 نفــر 

می دانــد. بــا توجــه بــه آمــار آقــای فیــروز، وزیــر صحــت  عامــه ی 

کشــور کــه تعــداد کل معلــوالن را نزدیــک بــه یــک میلیــون نفــر 

ــور،  ــول در کش ــا 139.000 معل ــت تنه ــود، ثب ــرده ب ــام ک اع

ثابــت می کنــد کــه در ایــن عرصــه کارهــای بســیار کمــی انجــام 

شــده اســت و بــر پایــه ی آمارهــای ایــن دو مقــام رســمی دولــت 

ــد  ــر از 14درص ــه کم ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــتان، می ت افغانس

ــهدا و  ــور ش ــت در ام ــت وزارت دول ــور، ثب ــوالن کل کش از معل

معلولیــن اســتند کــه پــول و خدمــات دریافــت می کننــد و 

86% دیگــر از معلــوالن مــورد حایــت قــرار منی گیرنــد. آقــای 

ــوالن در ایــن وزارت  ــد ثبــت معل ــد کــه رون فضلــی امــا می گوی

رو بــه افزایــش اســت و در مجمــوع، 30.000 تــن از معلــوالن و 

بازمانــدگان شــهدا، منتظــر ثبــت در ایــن وزارت انــد کــه از ایــن 

میــان، 14.000 – 15.000 تــن از آنــان را معلــوالن تشــکیل 

می دهنــد.

صبــح  روزنامــه ی  بــا  گفت وگــو  در  فضلــی  ضیاءالحــق 

ــن  ــور شــهدا و معلولی ــت در ام ــد کــه وزارت دول ــل می گوی کاب

ــوالن  ــه معل ــی و ب ــاالنه 60.000 افغان ــی، س ــوالن کل ــه معل ب

می دهــد.  اختصــاص  افغانــی   40.000-30.000 جزئــی، 

بنــا بــر گفتــه ی آقــای فضلــی، معلــوالن کلــی ماهانــه 5.000 

افغانــی و معلــوالن جزئــی 2.500 افغانــی دریافــت می کننــد 

کــه مبلــغ بســیار ناچیــزی اســت و همیشــه رس وقــت پرداخــت 

ــور  ــت در ام ــخنگوی وزارت دول ــود؛ س ــن وج ــا ای ــود. ب منی ش

شــهدا و معلولیــن می گویــد کــه بــرای معلــوالن، نــه تنهــا 

پــول، بلکــه مــواد خوراکــی و پوشــاک نیــز در نظــر گرفتــه 

شــده و روزانــه 500 خانــواده در رسارس کشــور، ایــن خدمــات 

را دریافــت می کننــد. آقــای فضلــی بــا تأییــد مشــکات در 

پرداخــت معــاش معلولیــن، گفــت: »در ســال های گذشــته 

ــال در  ــا امس ــود؛ ام ــر ب ــاش  بیش ــت مع ــکات در پرداخ مش

ــن کــه  ــل ای ــه دلی ــم. ب حــدود 80 درصــد آن را اجــرا کــرده ای

ــته  ــون نتوانس ــا کن ــت، ت ــداده اس ــول ن ــا پ ــه م ــه ب وزارت مالی

ایــم 20درصــد باقی مانــده را پرداخــت کنیــم.« آیــا متــام ایــن 

پرداختی هــا بــه جیــب معلــوالن مــی رود یــا مقــداری از آن 

ــت در  ــر دول ــی، وزی ــن آریوب ــل می شــود؟ لعل الدی ــف و می حی

امــور شــهدا و معلولیــن در مــاه ثــور امســال )1398( گفتــه بود 

کــه »شــهدا و معلــوالن خیالــی از بودجــه ی حکومــت، خدمــات 

ــا ایــن حســاب، منی تــوان  و پــول نقــد دریافــت می کننــد« و ب

ــت  ــه دس ــاالنه ، ب ــای س ــام پرداختی ه ــه مت ــت ک ــار داش انتظ

معلــوالن برســد؛ بلکــه بخشــی از آن را برخــی از افــراد بــه 

ــدواری  ــراز امی ــاره اب ــن ب ــی در ای ــای فضل ــد. آق ــب می زنن جی

ــت  ــی معلولی ــناد جعل ــا اس ــال صده ــد: »امس ــرده و می گوی ک

را پیــدا و شناســایی کــرده ایــم و ایــن رونــد بــرای ســال آینــده 

ــد در  ــک می توان ــتم بایومری ــت. سیس ــد یاف ــه خواه ــز ادام نی

ــد.« ــک کن ــت، کم ــی دارای معلولی ــراد واقع ــفافیت اف ش

معلوالن چگونه وارد جامعه می شوند؟

آقــای فضلــی می گویــد در راســتای اشــتغال زایی بــرای 

معلــوالن کشــور، وزارت دولــت در امــور شــهدا و معلولیــن، طرح 

اشــتغال معلــوالن را آمــاده کــرده و بــر پایــه ی ایــن طــرح، قــرار 

ــی،  ــر اداره ی دولت ــاالنه ی ه ــتخدام س ــوالن در اس ــت معل اس

دســت کم ســه درصــد ســهم داشــته باشــند کــه مســؤول 

ــات  ــات اداری و خدم ــتقل اصاح ــیون مس ــرای آن، کمیس اج

ملکــی اســت. در واقــع ایــن کمیتــه ی صلیــب رسخ افغانســتان 

ــد و  ــه دوش می کش ــن کار را ب ــنگینی ای ــر س ــه بیش ــت ک اس

در امــر اشــتغال زایی، بیشــر از وزارت دولــت در امــور شــهدا و 

معلولیــن کار کــرده اســت. رؤیــا موســوی، ســخنگوی کمیتــه ی 

صلیــب رسخ افغانســتان می گویــد: »صلیــب رسخ بــه معلــوالن 

ــتفاده از آن،  ــا اس ــه ب ــد ک ــی می ده ــای کوچک ــور قرضه ه کش

ــار  ــد. در کن ــه راه بیاندازن ــب وکارهایی ب ــد کس ــوالن بتوانن معل

آن، کورس هــای آمــوزش ترمیــم جراتــور یــا موبایل ســازی  

هــم بــرای معلــوالن بــه راه انداختــه شــده تــا معلــوالن بتواننــد 

حرفه هــای تخصصــی مفیــدی داشــته باشــند و مهم تــر از 

ــتان  ــب رسخ افغانس ــد صلی ــام 750 کارمن ــه مت ــن ک ــه ای هم

ــی  ــا معلوالن ــاران ی ــدی آن، بی ــه ی ارتوپی ــز هفت گان در مراک

اســتند کــه صلیــب رسخ آن هــا را درمــان کــرده و حــاال در 

ایــن مراکــز کار می کننــد. خانــم موســوی گفــت: »هــدف 

مراکــز  در  کمیتــه  ایــن  پیشــین  بیارهــای  اســتخدام  از 

ارتوپیــدی، انگیــزه و روحیــه دادن بــه بیــاران اســت کــه 

ــم  ــا ه ــه آن ه ــد ک ــاور کنن ــد و ب ــت ندانن ــت را محدودی معلولی

ــت  ــی ثاب ــه ی جهان ــرد.« تجرب ــد ک ــی کار خواهن روزی در جای

کــرده اســت کــه معلــوالن یــک جامعــه می تواننــد در وظایفــی 

کــه درآمــد خوبــی دارنــد گاشــته شــوند و ماننــد دیگــر افــراد 

ــغل ها  ــن ش ــد. بهری ــان بپردازن ــادی ش ــی ع ــه زندگ ــه ب جامع

بــرای معلــوالن در رسارس دنیــا، حســاب داری، دارو ســازی، 

برنامه ســازی کمپیوتــری، آمــوزگاری، نجــاری، فیلم ســازی و 

ــه ی خــوب دیگــر اســت. ــد حرف چن

بودجه ی ناچیز وزارت معارف برای معلوالن

ــد،  ــر می آی ــه نظ ــده ب ــی ناامیدکنن ــط کنون ــه در رشای آن چ

بــرای  دولــت  کــه  اســت  کمــی  بســیار  پــول  و  امکانــات 

دانش آمــوزان معلــول کشــور در نظــر گرفتــه اســت. نهــادی کــه 

مســؤولیت آمــوزش معلــوالن کــودک در کشــور را دارد، اداره ی 

ــت. ــکلی اس ــی و مس ــات تخنیک تعلی

حمیــد اکــرب، معــاون امــور آکادمیــک ایــن اداره، در صحبت 

ــه در  ــا 10 لیس ــه تنه ــد ک ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب ــا روزنام ب

ــتند و در  ــول اس ــودکان معل ــوزش ک ــغول آم ــور مش رسارس کش

ــه  ــد ک ــودک درس می خوانن ــش از 2.000 ک ــه ها بی ــن لیس ای

ــی  ــی و ذهن ــنوایی، نابینای ــوع ناش ــی از ن دارای معلولیت های

اســتند. آقــای اکــرب گفــت: »از ایــن 10 لیســه، ســه لیســه ی آن 

در والیــت کابــل و هفــت لیســه ی دیگــر در والیت هــای بلــخ، 

ننگرهــار، هــرات، خوســت، کنــدز و ســمنگان موقعیــت دارنــد.«

شــار کــودکان معلــول کشــور کــه نیــاز مربمــی بــه آمــوزش 

در  هم اکنــون  کــه  اســت  نفــری   2.000 از  بیــش  دارنــد، 

معلــول  کــودکان  لیســه های مخصــوص درس می خواننــد. 

ــد  ــده ان ــروم ش ــان مح ــوزش ش ــق آم ــور از ح ــادی در کش زی

ــم و  ــیار ک ــا بس ــوزش آن ه ــرای آم ــه ب ــورت گرفت ــای ص و کاره

ــه ی  ــر پای ــه ب ــرد ک ــد ک ــرب تأکی ــای اک ــا آق ــت؛ ام ــز اس ناچی

راه بــرد جدیــد ایــن اداره کــه حــدود دو هفتــه پیــش در شــورای 

عالــی رسمایــه ی بــرشی تصویــب شــد، قــرار اســت بــا در 

ــه  ــی کــه ب ــی، شــار کــودکان معلول ــات مال نظرداشــت امکان

مکتــب می رونــد بــه 8.000 نفــر برســد.

ــوزش  ــه آم ــه ب ــا در رابط ــورد پیش رفت ه ــرب در م ــای اک آق

ــا  ــل تقریب ــه ی بری ــن مطبع ــت: »کار اولی ــول گف ــودکان معل ک

ــاده شــده اســت. ماشــین های  ــزات آن آم متــام اســت و تجهی

ایــن مطبعــه رســیده انــد؛ امــا حــدود چهــار مــورد آن کــم اســت 

کــه همــکاران انکشــافی مــا وعــده کــرده انــد کــه آن مــوارد را 

ــل در  ــه ی بری ــن مطبع ــده، اولی ــا 20 روز آین ــد. ت ــم کنن فراه

کشــور فعــال می شــود؛ مطبعــه ای کــه در منطقــه ی داراالمــان 

شــهر کابــل فعالیــت خواهــد کــرد.«

ــار فعالیت هــای علمــی و آموزشــی اداره ی تعلیــات  در کن

ــوالن  ــوزش معل ــم در آم ــب رسخ ه ــلکی، صلی ــی و مس تخنیک

ــام  ــا انج ــرای آن ه ــدری ب ــل ق ــای قاب ــیده و کاره ــور کوش کش

داده اســت. رؤیــا موســوی می گویــد: »کمیتــه ی صلیــب رسخ 

افغانســتان، مضامیــن مکتــب را بــرای بیارانــش آمــوزش 

ناحیــه ی  از  کــه  معلوالنــی  از  عــده  آن   بــرای  و  می دهــد 

حرکــت  منی تواننــد  و  اســتند  فلــج  شــان  فقــرات  ســتون 

ــای  ــه خانه ه ــه ب ــده ک ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــد، آموزگاران کنن

ــب رسخ  ــد.« صلی ــوزش می دهن ــا آم ــه آن ه ــد و ب ــان می رون ش

در افغانســتان مکتــب کوچکــی دارد کــه در آن آمــوزگاران 

گاشــته شــده توســط ایــن کمیتــه، بــه دانش آمــوزان معلــول 

می آموزاننــد.  ســواد 

عاقه منــد  معلــوالن  خــوِد  »اگــر  می گویــد:  موســوی 

نام نویســی  گوناگونــی  دانشــگاه های  در  را  آن هــا  باشــند، 

می کنیــم و هزینــه ی تحصیــل شــان از ســوی صلیــب رسخ 

می شــود.« پرداخــت 

در  مســلکی  و  تخنیکــی  تعلیــات  اداره ی  فعالیت هــای 

عرصــه ی آمــوزش کــودکان معلــول بــه هیــچ وجــه کافــی 

نیســت؛ حتــا صلیــب رسخ هــم منی توانــد متــام کــودکان 

ــرب  ــای اک ــد. آق ــی اش کن ــای آموزش ــامل برنامه ه ــول را ش معل

دلیــل ناکافــی بــودن فعالیت هــای ایــن اداره  را کمبــود بودجــه  

می دانــد.

و  تخنیکــی  تعلیــات  اداره ی  ســهم   « می گویــد:  او 

ــی  ــارد افغان ــا 1.8 میلی ــور تنه ــه ی کش ــکلی از کل بودتج مس

ــه هیــچ وجــه کافــی نیســت؛ امــا  در ســال اســت. ایــن رقــم ب

خوش بختانــه، همــکاران خارجــی افغانســتان ماننــد کمیتــه ی 

ــن اداره را  ســویدن و مؤسســه ی GIZ مقــداری از بودجــه ی ای

می کننــد.« تأمیــن 

آقــای اکــرب بــر رضورت ایجــاد پروفایــل ملــی معلولیــت 

و  تأکیــد می کنــد  یــا رسشــاری دقیــق کــودکان معلــول 

می گویــد در صورتــی کــه مشــخص شــود در کــدام والیــت 

چــه تعــداد کــودک معلــول داریــم، بهــر می تــوان بــه آمــوزش 

اداره ی  اکــرب،  آقــای  گفتــه ی  بــه  کــرد.  رســیدگی  آن هــا 

ــی  ــربد مل ــون روی راه ــکلی هم اکن ــی و مس ــات تخنیک تعلی

آموزش هــای خــاص کار می کنــد تــا پروفایــل مشــخصی از 

ــد. ــته باش ــول داش ــودکان معل ک

ــه ی  ــم در عرص ــن ه ــهدا و معلولی ــور ش ــت در ام وزارت دول

ــت  ــته اس ــت نگذاش ــت روی دس ــور دس ــوالن کش ــوزش معل آم

ــه ی گفته هــای آقــای ضیاءالحــق فضلــی، ســخنگوی  ــر پای و ب

ایــن وزارت، معلــوالن زیــادی تــا کنــون بــرای ادامــه ی تحصیــل 

در نهادهــای آموزشــِی داخــل و خارجــی، بورســیه گرفتــه انــد. 

ــدود 800  ــال )1398( در ح ــد: »امس ــی می افزای ــای فضل آق

نفــر از معلــوالن بورســیه ی داخلــی و خارجــی گرفتــه انــد. 

ــه  ــد ک ــیه بگیرن ــت بورس ــرار اس ــر ق ــر دیگ ــون 400 نف هم اکن

ــیه  ــن آن 400 بورس ــرای گرف ــه ب ــرادی ک ــان اف ــج امتح نتای

اقــدام کــرده انــد، مشــخص شــده اســت.« آقــای فضلــی 

می گویــد بــر پایــه ی توافقاتــی کــه بــا وزارت معــارف در ســال 

ــاد  ــه ایج ــف ب ــارف مکل ــت، وزارت مع ــده اس ــا ش ــاری امض ج

ــوالن اســت و 7 درصــد  ــرای معل ســهولت بیشــر در مکاتــب ب

از بورســیه های وزارت معــارف، ســهِم وزارت دولــت در امــور 

شــهدا و معلولیــن می باشــد.

کم توجهی به ورزش معلوالن

گوشه نشــینی  و  انــزوا  از  برون رفــت  راه هــای  از  یکــی 

معلــوالن، ورزش اســت کــه تأثیــر شــگرفی بــر زندگــی هــر 

کــدام از آن هــا دارد. در افغانســتان، کمیتــه ی پاراملپیــک، 

نهــاد اداره  کننــده ی ورزش معلــوالن اســت. کبیــر خوش بیــن، 

مســؤول رســانه ای ایــن کمیتــه، دشــواری های ورزش معلــوالن 

ماننــد  معلــوالن  ورزش  بــا  می گویــد  و  می دانــد  بســیار  را 

خوش بیــن  کبیــر  می شــود.  برخــورد  ششــم«  »انگشــت 

گفــت: »بــه ورزشــکاران معلــول، ماهانــه 1.000 افغانــی داده 

ــبت  ــوالن نس ــت، معل ــزی اس ــیار ناچی ــول بس ــه پ ــود ک می ش

ــه افــراد ســامل، نیــاز بــه توجــه بیشــری دارنــد، چــون قــرش  ب

ــچ  ــون هی ــا کن ــول، ت ــکاران معل ــتند. ورزش ــیب پذیری اس آس

ــد.« ــده ان ــوی نش ــادی و معن ــویق م ــه تش گون

پاراملپیــک کشــور در ســال 1382 تأســیس  کمیتــه ی 

ــتند.  ــت اس ــول در آن ثب ــکار معل ــت و 1.800 ورزش ــده اس ش

کمیتــه  ایــن  هم اکنــون  کــه  می گویــد  خوش بیــن  آقــای 

در 12 والیــت کشــور منایندگــی دارد و ورزشــکاران آن، در 

ــر،  ــا ویلچ ــکتبال ب ــد بس ــی مانن ــون ورزش ــته ی گوناگ 12 رش

والیبــال نشســته، شــطرنج، تنیــس  روی میــز و دوچرخه ســواری 

فعالیــت می کننــد. دســت آوردهای ورزش معلــوالن کــم نبــوده 

ــا وجــود  اســت. آقــای خوش بیــن در ایــن رابطــه می گویــد: »ب

ــا  ــتان مهی ــوالن در افغانس ــرای ورزش معل ــط ب ــه رشای ــن ک ای

نیســت و هیــچ گونــه امکاناتــی نداریــم؛ امــا خوش بختانــه 

ــی  آســیا  در بخــش اتلتیــک شــش مــدال از بازی هــای قهرمان

ــدو  ــدال از پاراتکوان ــم، دو م ــرده ای ــب ک ــال 2012 کس در س

ــرده  ــب ک ــدال کس ــم م ــواری ه ــابقات قایق س ــم و در مس داری

ــی  ــه ی مل ــرای کمیت ــه ب ــد ک ــن می گوی ــر خوش بی ــم.« کبی ای

ــت. ــده اس ــه نش ــر گرفت ــه ای در نظ ــچ بودج ــک هی املپی

راه پر پیچ و خم معلوالن در ادغام مجدد

روزنه هــای امیــد بــرای بهبــود وضعیــت معلــوالن بســیار کــم 

ــرار  ــه ق ــد ک ــن می گوی ــور معلولی ــت در ام ــا وزارت دول ــد؛ ام ان

ــه ی  ــت برنام ــن وزارت هف ــوس 1398( ای ــروز )12 ق ــت ام اس

جدیــد بــرای معلــوالن را اعــام کنــد کــه ایــن برنامه هــا بیشــر 

روی مشــارکت معلــوالن در رهــربی حکومــت، دست رســی 

ــوالن و  ــی معل ــه ادارات دولتــی، ایجــاد فدراســیون مل آن هــا ب

ــد  ــن وزارت می گوی ــخنگوی ای ــود. س ــد ب ــز خواه ــره متمرک غی

کــه قــرار اســت ســهم معلــوالن در اداره هــای دولتــی 3 درصــد 

شــود و ایــن کار شــدنی اســت.

از  افغانســتان  رسخ  صلیــب  ســخنگوی  موســوی،  رؤیــا 

ــد.  ــرب می ده ــتان خ ــه در افغانس ــن کمیت ــر ای ــرش دفات گس

معلولیــن 18.6  و  امــور شــهدا  در  دولــت  وزارت  بودجــه ی 

میلیــارد افغانــی در ســال اســت کــه البتــه متــام آن رصف 

ــه بازمانــدگان و خانواده هــای  معلــوالن نشــده و نیمــی از آن ب

رسخ  صلیــب  دیگــر،  ســوی  از  می گیــرد.  تعلــق  شــهدا 

افغانســتان هــم ســاالنه 100 میلیــون فرانــک سویســی بودجــه 

دارد کــه معــادل بــه 7 میلیــارد و 839 میلیــون افغانــی در 

ــب  ــه ی صلی ــای کمیت ــود کارکرده ــن وج ــا ای ــت. ب ــال اس س

رسخ در افغانســتان، در زندگــی  معلــوالن بســیاری تفــاوت 

ایجــاد کــرده و ایــن کمیتــه در راســتای فراهــم کــردن امکانــات 

ــا  ــرای آن ه ــته ب ــدر توانس ــه ق ــر چ ــوالن، ه ــه معل و کمــک ب

انجــام داده اســت.

ــور،  ــل کش ــه در داخ ــان و چ ــه در جه ــوالن چ ــروزه معل ام

ــد.  ــم می زنن ــان رق ــورهای ش ــرای کش ــی را ب ــارات بزرگ افتخ

اســتیون هاوکینــگ در بخــش علــم و فیزیــک، چنــان خدمــات 

ــه در  ــرای همیش ــش ب ــه نام ــت ک ــرده اس ــرش ک ــه ب ــایانی ب ش

ــناگری  ــی، ش ــاس کریم ــد. عب ــد ش ــت خواه ــخ ثب ــر تاری دف

ــدازه ی او  ــه ان ــور ب ــر کش ــناگر دیگ ــچ ش ــاید هی ــه ش ــت ک اس

در ســطح بین املللــی محبــوب نشــده و افتخــار کســب نکــرده 

ــارات  ــاال در ام ــه ح ــت ک ــی اس ــدی، نقاش ــه محم ــد. رباب باش

متحــده ی عربــی منایشــگاه نقاشــی بــاز کــرده و هیــچ گاه 

تســلیم رسنوشــت نشــده اســت. معلــوالن جهــان نــه تنهــا 

ــار  ــه دچ ــرادی ک ــه اف ــتند بلک ــو اس ــر الگ ــوالن دیگ ــرای معل ب

هیــچ معلولیتــی نیســتند هــم، از آن هــا چیزهــای زیــادی یــاد 

می گیرنــد.
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مهدی غالمی

زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

امروز روز جهانی معلوالن است؛ طیفی از جامعه که 

که  معلوالنی  نیست. چه  کم  تعداد شان  افغانستان  در 

مادرزاد معلول به دنیا آمدند و چه معلوالنی که در نتیجه 

حادثه ای یک عضو بدن خود را از دست داده اند. 

دامن  در  را  معلول  بیش ترین  افغانستان  در  جنگ 

در  که  معلولی  افراد  از  بسیاری  گذاشت.  ما  جامعه ی 

می روند.  شار  به  جنگی  معلوالن  هستند،  افغانستان 

متأسفانه شار این معلوالن آن قدر زیاد است که دولت 

نتوانسته است متام این افراد معلول را تحت حایت و 

بدهند.  قرار  خود  پوشش  یا 

مالی  حایت  تحت  مان  کشور  معلوالن  از  خیلی 

و  نیستند  افغانستان  احمر  یا هال  و  افغانستان  دولت 

دولت  مالی  حایت های  تحت  آنان  از  اندکی  شاری 

را  خود  وظیفوی  معاش  ماهانه  صورت  به  و  دارند  قرار 

می کنند.  دریافت 

حضور  شاهد  هم  سوخته  پول  معتادان  بین  در 

زندگی  در  که  این  از  بعد  که  بودم  معلوالن  چشم گیر 

شان عضوی از بدن شان را از دست داده اند، دیگر از 

رس ناامیدی و افرسدگی روی به مرف مواد مخدر آورده 

راه آسودگی خیال می دانستند.  تنها  را  اعتیاد  و  بودند 

در صورتی که این گونه نبود و آنان با قدم گذاشن به 

را  بزرگی  اشتباه  چه  که  فهمیدند  بعدها  اعتیاد  وادی 

مرتکب شده اند و حاال خود را غرق شده در باتاقی به 

می دیدند.  مخدر  مواد  نام 

تاش  و  ناامیدی  ظرفیت  قبل  از  چون  افراد  این 

رشایطی  چنین  در  که  این  محض  به  دارند،  را  نکردن 

پایان  به  جهان  دیگر  شان  گان  به  می شوند،  گرفتار 

خود رسیده است و هیچ تاشی هم منی کنند برای این 

که بخواهند خود را از رشایط اعتیاد در زیر پل سوخته 

کنند.  فکر  پاک  زندگی  به  و  دهند  نجات 

و  شدند  ناامید  شان  معلولیت  از  بعد  که  افرادی  از 

گرفتند،  را  پل سوخته  زیر  در  مخدر  مواد  رساغ مرف 

مجریان  از  یکی  مستعار(  )نام  »توریالی  از  می توانم 

)جرال  لنگ  »سخی   ،»3 ورزشی  شبکه ی  تلویزیونی 

ملی«،  اردوی  سابق  افرس  ایوبی(  محمد  سخی 

شربغان«،  نفتی  تأسسیات  -کارمند  دست  یک  »میرزا 

برد  نام   .... و  بازنشسته«  معلم  اعتادی  »رجب علی 

نام بردن متام آن معلوالن  برای  که حضور خاطر کامل 

و هان جا  داشتند  اعتیاد  پل سوخته  زیر  که  معتادی 

ندارم.  می کردند،  زندگی 

حضور این افراد معلول آن هم به این اندازه در زیر پل 

سوخته اتفاقی بود که توجه همه را به خود جلب می کرد. 

منی توانم از رشایط مالی کل آنان حرف به میان بیاورم؛ 

دو  به  معلول  معتادان  این  که  می دانم  قدر  همین  اما 

معتادی  معلوالن  اول  دسته ی  می شوند.  تقسیم  دسته 

با  که  بودند  مجبور  را  خود  مرف  هزینه ی  که  بودند 

تاش خود به دست بیاورند و این افراد بیشر به خاطر 

دست یابی به این هدف شان، مجبور بودند که دست به 

تکدی گری در سطح شهر بزنند و از این راه پولی را برای 

مرف مواد مخدر شان به دست می آوردند. 

که  بودند  معلولی  افراد  معتادان،  این  دوم  دسته ی 

صورت  به  آنان  و  بودند  افغانستان  دولت  حایت  تحت 

هزار   15 تا  افغانی  هزار  هشت  مبلغ  از  ماه  هر  ماهانه 

دریافت  دولت  از  خود  معاش  عنوان  به  را  افغانی 

پل  معلول  معتادان  دوم  دسته ی  همین  و  می کردند 

سوخته هر شش ماه یک بار با مراجعه به یکی از شعبات 

بانک که در نزدیکی پل سوخته بود، می رفتند و مبلغی 

می گرفتند.  افغانی  لک  یک  تا   60 حدود  در  را 

آنان با پول دست داشته ی خود یا مشغول فروشندگی 

مواد مخدر می شدند و یا این که آن پول را طوری ذخیره 

خرج  کفاف  پول  مقدار  آن  بتواند  که  می کردند  خرج  و 

شش ماه اعتیاد و زندگی شان را بدهد تا نشود که در 

کم خرجی  و  بی پولی  با  شان  ماه  شش  دوره ی  پایان 

زیر  معلول  معتادان  این  خاطر  همین  به  شوند.  روبه رو 

و  بودند  پل سوخته  معتادان  آسوده ترین  از  پل سوخته 

با این رفاه نسبی که عاید حال شان شده بود، به نظرم 

هیچ گاه به دنبال این نبودند که بروند یا تصمیم بگیرند 

مرف  دیگر  و  بگذارند  کنار  را  مخدر  مواد  روزی  که 

نکنند. 

آنان  برای  را  خوبی  رشایط  معاش  این  شک  بدون 

فراهم کرده بود و اگر حتا یک چهارم این مزیت یا امتیاز 

او همه مثل هان معتادان  را معتاد دیگری می داشت 

می کرد.   رفتار  پل سوخته  معلول 

معلوالن معتاد 
معتادان آسوده خاطر 

من یک معتادم

حسن ابراهیمی

وضعیت نامناسب معلوالن و مشکالتی که هرگز تمام نمی شود
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افغانستان4 مهاجران  روایت 

مهاجــرت بــه اضافــه ی ایــن کــه باعــث فــرار مغزهــا و نیــروی 

شــکل دهی  در  اســت،  شــده  افغانســتان  بــرای  جــوان  کار 

ذهنیــت جامعه هــای مهاجرپذیــر در برابــر افغانســتانی ها و 

ــادی دارد. ــش زی ــز نق ــت نی ــن ذهنی ــر ای تغیی

ــه  ــش از 2000 ب ــان پی ــورهای جه ــم در کش ــت حاک ذهنی

ــم  ــرا و نفه ــان عقب گ ــتانی ها را مردم ــه افغانس ــود ک ــه ای ب گون

اســتند کــه بــرای نابــودی رسزمیــن  شــان بــه جــان هــم افتــاده 

انــد؛ امــا بــا ورود بیــش از انــدازه ی مهاجــران افغانســتانی 

در کشــورهای مختلــف جهــان، ایــن ذهنیــت نیــز اندکــی 

ــث  ــا باع ــن مهاجرت ه ــورادی ای ــا در م ــده و ی ــول ش ــار تح دچ

ــتانی ها در  ــر افغانس ــی در براب ــت منف ــه ذهنی ــت ک ــده اس ش

ــود. ــه ش ــش تقوی ــر از پی ــر بیش ــورهای مهاجرپذی کش

چهــار  از  ایــران  در  افغانســتانی ها  میلیونــی  مهاجــرت 

ــران ذهنیــت  ــه ایــن ســو، باعــث شــده اســت کــه در ای دهــه ب

بگیــرد.  شــکل  افغانســتانی ها  بــه  رابطــه  در  متفاوت تــری 

و  فقیــر  طبقــه ی  ایــران  در  افغانســتانی  مهاجــران  بیشــر 

آســیب پذیر انــد کــه این هــا بــا ورود شــان بــه ایــران بــرای 

ادامــه ی زندگــی ناچــار شــده انــد بــه زندگــی کارگــری تــن داده 

ــر  ــنگ بری و دیگ ــای س ــاختان ها، کارخانه ه ــا را در س و روزه

بخش هــای ایــران کار کننــد و شــام را آن هایــی کــه مجــرد انــد 

ــا هــم شــاری توانســته  ــد و ی رس ســاختان نیمــه کاره بخوابن

ــد . ــاره کنن ــان اج ــرای ش ــه ای را ب ــختی خان ــه س ــد ب ان

ــت  ــران یاف ــتانی ای در ای ــر افغانس ــال کم ــر ح ــه ه ــا ب ام

و  افغانــی  آشــغال  تحقیرآمیــز  توصیف هــای  کــه  می شــود 

افغانــی کثافــت را نشــنیده باشــد.

ــا بیشــر شــان بی ســواد  ــران ی مهاجــران افغانســتانی در ای

ــد و از محل هــای دوردســت کشــور  ــا ســواد کمــی دارن ــد و ی ان

بــه آن جــا رفتــه انــد؛ این هــا بــه دلیــل زندگــی دوام دار در 

جنــگ و دیگــر عامل هــای موجــود در افغانســتان، منی تواننــد 

ــد. ــل کنن ــر و عم ــروزی فک ــین و ام ــان های شهرنش ــل انس مث

شــاری از مهاجــران افغانســتانی در ایــران، کارگــری را 

ــر  ــول بیش ــی پ ــه راحت ــه ب ــن ک ــرای ای ــته و ب ــل ندانس راه ح

ــانی زده  ــر انس ــای غی ــه کنش ه ــت ب ــد، دس ــت بیاورن ــه دس ب

و حتــا در مــواردی بــرای گرفــن انگشــری از دســت خامنــی، 

ــاوز  ــر تج ــی ب ــی مبن ــد. پرونده های ــرده ان ــع ک ــتش را قط انگش

ــه  ــت، ب ــن دس ــی از ای ــران و کارهای ــان در ای ــر زن ــران ب مهاج

نحــوی باعــث ایجــاد ذهنیــت منفــی تــوأم بــا تنفــر در ایرانی هــا 

شــده اســت. امــا در ایــن میــان هســتند کســانی کــه بــا 

توانایی هــا و پشــت کار خــود در جامعــه ی ایــران، ثابــت کــرده 

انــد کــه افغانســتانی ها می تواننــد در شــاری مــوارد حتــا 

بهــر از هــر ایرانــی یــا شــهروند جامعــه ی دیگــری فکــر کننــد و 

ــد. ــرون دهن ــود بی ــی را از خ ــول خوب محص

ــران؛  ــتانی در ای ــران افغانس ــت مهاج ــن دس ــد از ای ــاد ان زی

چــه در جمــع شــاعران و اهــل هــر و چــه در بخش هــای دیگــر. 

ــه نحــوی باعــث شــده اســت کــه کــم از کــم ذهنیــت  این هــا ب

ــر افغانســتانی ها دگرگــون شــود. شــاری از ایرانی هــا را در براب

امــا مهاجــران افغانســتانی ای کــه بــه کشــورهای پیش رفته ی 

ــا مهاجــران افغانســتانی در  ــد در مقایســه ب اروپایــی رســیده ان

ایــران؛ رشایــط متفاوتــی را تجربــه می کننــد و بــه دلیــل تفــاوت 

ــران،  ــا ای فرهنگــی، علمــی و اقتصــادی جامعه هــای اروپایــی ب

ــن  ــتانی در ای ــران افغانس ــی مهاج ــخصیتی و هویت ــورد ش بازخ

ــد. ــاوت می کن ــز تف ــا نی جامعه ه

ــی کــه دیگــر  ــی از آن جای ــه ی اروپای در کشــورهای پیش رفت

بحــث ناســیونالیزم اهمیــت دیــروز خــود را از دســت داده و 

شــهروندان آن برابــری انســان ها را پذیرفتــه انــد، مهاجــران 

افغانســتانی می تواننــد بــا بازدارندگــی کمــری وارد جامعــه 

ــد. ــت کنن ــود را ثاب ــده و خ ش

دهــه ی  یــک  در  افغانســتانی ها  بی ســابقه ی  مهاجــرت 

اخیــر بــه کشــورهای پیش رفتــه ی اروپایــی، باعــث شــده اســت 

ــتانی ها  ــری از افغانس ــناخت دقیق ت ــه ش ــا ب ــن جامعه ه ــه ای ک

ــر   ــان در براب ــای ش ــش و واکنش ه ــد و در کن ــدا کنن ــت پی دس

ــوند. ــه وارد ش ــبی آگاهان ــه ی نس ــه گون ــتانی ها ب افغانس

بــه  کــه  افغانســتانی هایی  از  شــاری  متأســفانه  امــا 

کشــورهای پیش رفتــه ی اروپایــی راه یافتــه انــد، جــای ایــن کــه 

بــه اســتفاده ی درســت از ســهولت ها و امکان هــای موجــود 

در آن جامعــه بــرای شــکوفایی شــخصیتی خــود کار کننــد، 

دســت بــه کنش هــای ناانســانی زده و بارهــا بــه شــهروندان 

ــن  ــد؛ همی ــته ان ــا را کش ــرده و آن ه ــی ک ــاوز جنس ــی تج اروپای

طــور شــاری از افغانســتانی ها در ایــن کشــورها وارد مافیــای 

ــس از  ــه پ ــد ک ــده ان ــدر ش ــواد مخ ــاق م ــان و قاچ ــاق انس قاچ

ــه  ــت ک ــده اس ــث ش ــان، باع ــدن ش ــانه ای ش ــایی و رس شناس

ذهنیــت منفــی در برابــر ایــن مهاجــران شــکل بگیــرد کــه پــس 

از 2015 بــه همیــن دلیــل قواعــد مربــوط بــه مهاجــران تغییــر 

ــی  ــه ی اروپای ــورهای پیش رفت ــرش در کش ــط پذی ــت و رشای یاف

ــد.  ــش ش ــخت تر از پی ــتانی س ــران افغانس ــرای مهاج ب

فرزندان زمین

مجیب ارژنگ 

شالی،  كارولینای  در  دوك  دانشگاه  به  متعلق  كلیسای  در 

موسیقی  شدیم.  مواجه  عجیبی  روحانی  و  خلوت  فضای  با 

هم  در  را  كلیسا  می شد،  پخش  بلندگوها  از  كه  مخصوصی 

می پیچید. موسیقی آرام بود؛ اما ریتم آهنگ آن قلب ها را تكان 

صندلی  روی  كه  دیدم  را  جوان  چند  تاالر  داخل  در  می داد. 

دخری  می كردند.  مطالعه  را  مقدس  كتاب  آرام  آرام  و  نشسته 

و  را روی دست هایش گذاشته  در یك سمت دیگر رسش  جوان 

به دیواره ی صندلی پیش روی خود تكیه داده و در عامل تفكر و 

خیال غرق بود. كسی به كسی كار نداشت. لحظه ای در داخل 

در  كه  زمانی  تا  آن  فضای  اما  شدیم؛  بیرون  و  ماندیم  كلیسا 

جلسه ی صحبت با مسؤوالن و استادان دانشگاه اشراك کردیم، 

می كرد. سنگینی  ذهنم  بر 

رجال  از  تن  ده ها  دفن  محل  واشنگن  كاتدرال  كلیسای 

متفكر  و  رییس جمهور  ویلسن،  وودرو  جمله  از  امریكا،  مشهور 

امریكایی، می باشد. در دریچه های زیبا و نقاشی شده ی كلیسا 

منایشی از هم آهنگی مذهب و ساینس را متثیل كرده اند: اولین 

باری كه برش به كره ی مهتاب گام گذاشت، سنگی را با خود آورد 

و آن سنگ اكنون در یكی از دریچه های همین كلیسا نگه داری 

می كنند.  متثیل  را  خلقت  داستان  همه  نقاشی ها  می شود. 

مجسمه ی جرج واشنگن را نیز در حالی كه یك دست در پهلو و 

یك دست در نزدیكی شكمش دارد، این جا نصب كرده اند. كاه 

و می گویند كه معموال در  او است  نیز در دست  جرج واشنگن 

می گرفته  شكل  همین  به  را  كاهش  سخرانی  و  خطابه  موقع 

و  داشت  وجود  جالبی  نكته های  كشیش  سخنان  در  است. 

شنوندگان او هر چند لحظه یك بار برایش كف می زدند و گاهی 

داخل  در  لوحه  یك  روی  در  می خندیدند.  محجوب  و  آرام  هم 

كلیسا تجلیلی از معنویت و روحانیت زن حك بود كه هر كس در 

آن دعایی را با دسته ی گل یا یادگاری از تكه های رنگارنگ آویخته 

بود. یكی از دعاها این بود:

»خدایا! ما را رحمت كن.«

و در دیگری:

»خدایا! به تو ایان دارم.«

کلیسای کاتدرال را متثیلی از آمیزش خدا و انسان می دیدم. 

به دنیا  را  انسانی  با خدا  آمیزش  افتادم که در  یاد قصه ی مریم 

آورد: عیسی، پیامرب خدا یا به تعبیر نحله ای از عیسویان، فرزند 

تصویر  این  اند.  ساخته  هان گونه  را  کلیسا  می دیدم  خدا. 

فرق  بود،  کرده  بیان  خود  اندیشه های  در  نیچه  که  تصویری  با 

بلند  »برج های  یا  خدایند«  بزرگ  مقربه های  »کلیساها  داشت: 

کلیساها سنگ های بلندی اند بر قرب خدا«. همیشه با این طنز 

فکر می کردم که  با خود  و  بودم  درآویخته  نیچه  تلخ در سخنان 

بر  قابل حس، چگونه می تواند  غیر  و  نامرئی  غیر  خدا، وجودی 

انسان  برابر  در  بی رحم  و  خطرناک  خداچه های  به  زمین  روی 

تبدیل شود. مساجد و معابد را بدون استثنا گورهایی می دیدم 

که ماها و روحانیون خدا را در آن دفن کرده و خود بر رس سنگ 

خدا  می گویند  اسام  در  می کنند.  خدایی  و  نشسته  گور  این 

»یسأُل و الیُسئل« است. در واقع، این نه خدا، بلکه خداچه هایند 

اند. را گرفته  که مقام »یسأل و الیسئل« 

این جا می دیدم که انسان های پس از قرون وسطا چگونه این 

متثیل را دگرگونه کرده اند. کشیش را نگه بان کلیسا مقرر کرده 

اند. جرج واشنگن  او دور کرده  از تن  اما لباس خدایی را  اند؛ 

و  سنگ ها  اند،  شده  دفن  کلیسا  در  که  دیگری  چهره های  و 

نشانه هایی که از رشد و پیش رفت انسان حکایت می کنند، همه 

سخن  او  خوبی  و  کرامت  از  انسان  برای  و  شده  کلیسا  داخل 

می گویند. با خود می گفتم که آیا ما هم این تحول را در مساجد 

که  کنند  قبول  ما  روحانیون  و  ماها  که  می توانیم  ایجاد  خود 

دین برای انسان است و خدا برای انسان و هدایت انسان پیام 

فرستاده است و پیامرب تنها واسطه ی انتقال خدا به انسان است 

و  ذلیل  را  انسان  و  بگذارند  انسان حرمت  به  دلیل،  به همین  و 

خوار نسازند و فکر و وجدان و اراده و انتخاب او را لگدمال نکنند.

در واشنگن از مسجد مسلان ها نیز دیدار كردیم. سواالت و 

متثیل هایم از رابطه ی انسان و دین و خدا در مقایسه ی این دو 

دیدار جابه جایی بیشری را شاهد شد. می گویند كه این مسجد 

سال ها قبل ساخته شده و اكرث مصارف آن توسط افراد و بعضی 

است.  شده  پرداخت  ایران  و  ترك  و  عرب  كشورهای  رؤسای  از 

فرش های قالین آن هنوز یادگار شاهنشاه ایران را با خود دارد. 

ایران،  در  اسامی  انقاب  پیروزی  از  بعد  كه  گفت  ما  رهنای 

مسجد  این  به  خمینی  امام  و  انقاب  دل سوخته ی  هواداران 

داشتند.  نگه  خود  اشغال  در  مدتی  برای  را  آن  و  كردند  حمله 

آن ها یادگارهای شاهنشاه را از روی قالین ها و دیوار محو کردند. 

البته بعدها برای احیای نام شاه و برخی از آثار گذشته اقداماتی 

رؤیت  قابل  دیوار  و  فرش  در  آن  نشانه های  حاال  و  آمد  عمل  به 

انقابی  ایرانی های  حمله ی  خاطره ی  كه  می گویند  اما  است؛ 

حفظ  را  خویش  تلخی های  امریكا  مسلانان  از  بسیاری  برای 

است. كرده 

مسجد مسلانان چیز خاصی را در خود نشان منی داد که با 

مساجدی که در افغانستان یا پاکستان دیده بودم، تفاوت داشته 

زمین  روی  که  خزانی  علف های  از  بود  پر  مسجد  صحن  باشد. 

و  بود  رسد  مسجد  داخل  می کردند.  آدم صدا  پای  زیر  و  ریخته 

چند نفری در گوشه ای به رکوع و سجود می پرداختند. دو تن از 

همراهان ما نیز از فرصت استفاده کردند و به مناز ایستادند. این 

هان فرصتی بود که من و راموز و چند تنی دیگر از همراهان 

بخش های مختلف مسجد و دیواره ها و نقش و نگارهای آن را از 

گذراندیم. نظر 

نام  به  شخصی  با  واشنگن  اسامی  مؤسسه ی  مركز  در 

عهده  بر  را  مؤسسه  این  ریاست  او  كردیم.  دیدار  صفوری  خالد 

از فعالیت های مؤسسه اش در بخش های  داشت. خالد صفوری 

مختلف یاد كرد. این مؤسسه در سال 1998 تأسیس شده؛ اما 

مسلاناِن  سیاسی  مشاركت  و  فعالیت  رشد  در  است  توانسته 

كند.  بازی  خوبی  نقش  واشنگن  شهر  در  مخصوصا  امریكا 

پس از یازدهم سپتامرب و افزایش ناگهانی فشار روی مسلانان 

در  و  كرده  دایر  را  كنفرانس هایی  اسامی  مؤسسه ی  امریكایی، 

آن با دعوت از صاحب نظران و روزنامه نویساِن گوناگون فرصتی را 

فراهم ساخته است تا روی مسائل مختلف بحث و تبادل نظر به 

عمل آمده و نتایج آن از طریق رسانه ها و مطبوعات به افكار عامه 

منتقل شود. خالد مدعی بود كه فعالیت های مؤسسه ی اسامی 

در كاهش مشكات مسلاناِن عرب نژاد پس از یازدهم سپتامرب 

سهم خوبی داشته است. وی از قانون اساسی امریكا به عنوان 

سند بزرگی یاد كرد كه زمینه ی مساعد و مناسبی را برای فعالیت 

فراهم کرده است. و دعوت های مذهبی 

کلیسای کاتدرال؛ تمثیل آمیزش خدا و انسان
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کمــر کســی از مــا می توانــد درک کنــد کــه افــرادی دارای 

ــره ی شــان را پیــش  ــا چــه دشــواری هایی زندگــی روزم معلولیــت ب

می برنــد. وقتــی ذهــن شــان متوجــه نبــود یــک عضــو بــدن شــان 

یــا ناقصــه ای کــه دارنــد، می شــود بــا چــه پرســش ها و احساســاتی 

ــراز  ــم اب ــدر بخواهی ــر ق ــه ه ــید ک ــنئ باش ــوند. مطم ــر می ش درگی

ــان  ــمی نش ــت جس ــرد دارای معلولی ــک ف ــا ی ــان را ب ــم دردی م ه

دهیــم، منی توانیــم. 

بــرای هــم دردی بــا ایــن افــراد کــه ممکــن اســت یکــی از 

اعضــای خانــواده ی مــان باشــد و یــا یکــی از اقــارب مــان و یــا هــم 

ــه دنبــال کلاتــی مناســب  یکــی از دوســتان مــان، نیــاز نیســت ب

بگردیــد تــا بــا بــر زبــان آوردن آن، وامنــود کنیــد کــه درد آن فــرد را 

توانســته ایــد حــس کنیــد. بــرای درک واقعیــت زندگــی افــرادی کــه 

در اطــراف مــان هســتند و بــه خاطــر معلولیــت جســمی کــه نصیــب 

حــال شــان شــده اســت، گوشــه ی انــزوا و تنهایــی را برگزیــده انــد، 

کافــی اســت چشــان تــان را ببندیــد و بــرای چنــد دقیقــه خــود را 

بــه جــای آنــان تصــور کنیــد.

درســت اســت، تصــور ایــن نــوع زندگــی بــرای شــا کــه 

چارچــوب بــدن تــان ســامل اســت، دشــوار اســت، بــرای آنــان نیــز 

ــوی  ــراد ق ــمی اف ــت جس ــراد دارای معلولی ــا اف ــت؛ ام ــوار اس دش

ــت  ــع پیرشف ــت مان ــد معلولی ــازه ندادن ــه اج ــتند ک ــجاعی اس و ش

شــان در زندگــی شــود. آنــان بــا ایــن کــه دســت ندارنــد یــا پــای 

ــت را  ــای حرک ــر ن ــان دیگ ــر ش ــد و کم ــت داده ان ــان را از دس ش

نــدارد؛ امــا هرگــز از حرکــت بــاز نــه ایســتاده و بــه زندگــی کــردن 

ــد.  ــه داده ان ادام

یکــی از ایــن آدم هــای شــجاع کــه می توانــد الگــوی خوبــی 

ــی  ــوالن باشــد، سیدحســن موســوی اســت؛ جوان ــرای دیگــر معل ب

ــه ی ترافیکــی، دچــار معلولیــت  ــر حادث کــه ســه ســال پیــش در اث

جســمی شــده اســت. هــر چنــد ایــن معلولیــت تــا امــروز او را زمیــن 

گیــر کــرده؛ امــا ناامیــد نشــده اســت. 

ــدت  ــه م ــاال ب ــت و ح ــدی اس ــت دایکن ــوی از والی ــن موس حس

ــل آمــده اســت. ایــن پــرس جــوان  ــه کاب هفــت مــاه می شــود کــه ب

دانشــجوی رشــته ی انجنیــری در والیــت بغــان بــود؛ امــا نتوانســت 

ــه ی  ــر از ناحی ــه بیش ت ــه ک ــن حادث ــد. ای ــل بده ــه ی تحصی ادام

کمــر او را آســیب رســانده اجــازه نــداد، بــر روی صندلــی دانشــگاه 

بنشــیند و روزی بــا مــدرک انجنیــری خــود بــه دایکنــدی و بــه 

آغــوش خانــواده خــودش برگــردد. بــه آغــوش مــادری در ولســوالی 

اشــرلی دایکنــدی کــه آرزویــش ایــن بــود، پــرسش را انجنیــر صــدا 

بزنــد و صورتــش را ببوســد و آســتین بــاال بزنــد تــا بعــد انجنیــر شــدن 

او را دامــاد بســازد. 

امــا حســن بعــد از ایــن حادثــه ماننــد مــادر دل رسد نشــد. هــر 

چنــد در ابتــدای آن روزهــا کــه ایــن اتفــاق افتــاده بــود، برایــش 

ســخت و غیــر قابــل تحمــل بــود؛ امــا او خواســت بــر خــاف 

ــی  ــان در زندگ ــت زم ــا گذش ــه را ب ــن حادث ــنا و ای ــان آب ش جری

خــود هضــم کنــد. 

در آن حادثــه چنــد نفــر دیگــر نیــز کــه همــراه حســن موســوی 

ســوار آن موتــر بودنــد، کشــته و یــا زخمــی شــدند؛ امــا ایــن گونــه 

بــه نظــر می آیــد کــه حســن تنهــا کســی اســت کــه در بیــن 

ــا  ــود را ب ــی خ ــت زندگ ــته اس ــه، توانس ــن حادث ــیب دیدگان ای آس

ــازد.  ــب س ــمی اش متناس ــی جس ــط فیزیک رشای

ــاده  ــی کــه افت ــه و اتفاقات ــات کمــی را از روز حادث حســن جزئی

ــد  ــه هــوش آم ــل ب ــه او در کاب ــد ک ــا می گوی ــاد دارد؛ ام ــه ی ــود، ب ب

و فهمیــد کــه در شــفاخانه ی جمهوریــت کابــل بســری اســت؛ امــا 

او حــاال بــا گذشــت مــدت طوالنــی هنــوز هــم از خدمــات پزشــکی 

شــفاخانه  ایــن  پرســونل  و  داکــران  و  شــفاخانه ی جمهوریــت 

ناراضــی اســت و تأکیــد می کنــد کــه اگــر در هــان ابتــدا داکــران 

شــفاخانه تــداوی او را جــدی می گرفتنــد، شــاید حــاال وضعــش بــه 

گونــه ی دیگــری بــود. 

برخــوردار  اقتصــادی خــوب  از وضعیــت  خانــواده ی حســن 

نیســت و همیــن دلیــل، ســبب شــده اســت تــا امــروز جریــان 

تــداوی کمــرش بــه تأخیــر بیفتــد. او آرزویــش در حــال حــارض ایــن 

ــداوی کمــرش  ــرای ت ــر راهــی را ب ــد هــر چــه زودت ــه بتوان اســت ک

ــد؛  ــدا کن ــود، پی ــمی ش ــت جس ــده او دارای معلولی ــبب ش ــه س ک

ــه  ــی خیرخواهان ــه اقدام ــن ک ــز ای ــی ج ــچ راه حل ــع هی ــا در واق ام

و انسان دوســتانه از ســوی شــخص یــا نهــادی بــرای تــداوی او 

ــت.  ــرد، نیس ــورت بگی ص

ــس  ــوی، ح ــت ش ــا او هم صحب ــی ب ــه وقت ــوان ک ــرس ج ــن پ ای

می کنــی کــه آن قــدر پرانــرژی اســت کــه گویــی بــه دنبــال تغییــر 

نــه تنهــا زندگــی خــود بلکــه جهان اســت؛ امــا در پشــت ایــن انرژی، 

شــکایت ها و گایه هــای بســیاری اســت. حســن موســوی تنهــا بــه 

یــک مــورد آن اشــاره دارد کــه می گویــد، بــا تأســف، هــر شــهروندی 

ــت از ســوی  ــع حای ــت جســانی توق و در هــر رشایطــی از وضعی

ــتان  ــهروندان افغانس ــام ش ــروز مت ــا ام ــا ت ــود را دارد؛ ام ــت خ دول

شــاهد ایــن اســتند کــه از دولت هــای پیشــین تــا دولــت فعلــی بــه 

تنهــا چیــزی کــه فکــر منی کننــد، حــق و حقــوق شــهروندان اســت. 

او می گویــد: »از زمانــی کــه ایــن حادثــه بــرای مــن پیــش آمــده، 

بــه ایــن درک رســیده ام، بــا نهایــت تاشــی کــه افــراد معلــول بــرای 

ــد،  ــته ان ــان داش ــهروندی ش ــوق ش ــت حق ــی و بازخواس دادخواه

دولــت افغانســتان همیشــه در برابــر دادخواهــی مــا، ســکوت 

اختیــار کــرده و خــود را در برابــر معلــوالن جامعــه مســؤولیت ناپذیر 

ــت.« ــان داده اس نش

ــت در  ــه از دول ــزی ک ــر چی ــون ه ــا کن ــه ت ــد ک ــن می گوی حس

ــت. ــوده اس ــعار ب ــنیده، دروغ و ش ــوالن ش ــورد معل م

حســن موســوی، بــا ایــن امیــد کــه هنــوز فرصــت بــرای زندگــی 

کــردن دارد، دســت از تــاش برنداشــته اســت. بــا ایــن کــه معلولیت 

جســمی او را چنــد ســال اســت از نشســن در صندلــی دانشــگاه 

محــروم کــرده؛ امــا حســن بــه ایــن معلولیــت اجــازه نــداده تــا او را از 

کســب علــم و دانــش دور نگــه دارد. 

ــاب مشــغول شــده  ــدن کت ــه خوان ــر ب ــر و قوی ت حســن مصمم ت

اســت؛ کتاب هایــی کــه تــا قبــل از هفــت مــاه پیــش کــه بــه کابــل 

ــت  ــه امان ــرای او ب ــان ب ــه ی ش ــالی در قری ــردی کهن س ــد، م بیای

ــا مطالعــه ی آن کتاب هــا  مــی داد تــا ســاعت های روزمرگــی اش را ب

ســپری کنــد. 

حســن، خوانــدن کتــاب را بیشــر از هــر چیــزی دوســت دارد. 

او حــاال در کابــل در اتــاق کرایــه ای مننــاک و رسدش، دلــش گــرم 

اســت بــه همیــن چنــد کتــاب در کتابخانــه ی شــخصی اش کــه مثل 

ــد.  ــت می کن ــا، از آن محافظ ــه ای گران به گنجین

ــه او آموختنــد  ــه گفتــه ی حســن موســوی، همیــن کتاب هــا ب ب

کــه هیــچ اتفاقــی حتــا در بدتریــن رشایــط ممکــن، منی توانــد 

ــه دارد.  ــاز نگ ــت ب ــی را از حرک زندگ

ــکین داده  ــرش را تس ــنگین کم ــه درد س ــود ک ــا ب ــن کتاب ه ای

ــورت  ــود را ق ــد درد خ ــه می نویس ــطرهایی ک ــا س ــر روز ب ــت و ه اس

می دهــد. حســن موســوی شــاعری اســت کــه آن حادثــه جســم او 

را از حرکــت بــاز داشــته اســت؛ امــا ســبب شــده کــه ذهــن حســن 

ــا  ــود ت ــی ش ــن زندگ ــر م ــال و درگی ــش فع ــش از پی ــوی بی موس

بتوانــد دردهایــش را بــا زبــان شــعر بیــان کنــد. ایــن شــعرها التیــام 

ــام  ــن التی ــع ای ــا در واق ــت؛ ام ــوی اس ــن موس ــر حس ــای کم درده

مقطعــی اســت و بایــد بــه دنبــال درمــان قطعــی ایــن دردهــا بــود. 

بایــد کمــی بــه خــود  بیاییــم و امــروز کــه روز جهانــی معلولیــت 

جســمی اســت، حســن و حســن هایی کــه دچــار معلولیــت جســمی 

ــک  ــم و کم ــان را بگیری ــانه های ش ــر ش ــم؛ زی ــتند را درک کنی اس

کنیــم تــا زندگــی قامــت اســتوار آن هــا را نشــکند.

ــد  ــک س ــمی ام ی ــت جس ــن معلولی ــرای م ــد: »ب ــن می گوی حس

آهنــی نیســت کــه نتوانــم خــود و زندگــی ام را از آن عبور دهــم؛ برای 

مــن معلولیــت جســمی، حــال حــارضم یــک ســکوی پرتــاپ اســت 

کــه بایــد از آن بــه بهریــن شــکل اســتفاده کنــم.«

حسن ابراهیمی

معلولیت سد آهنی نیست
 سکوی پرتاب است
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عبــاس  کریمــی، شــناگر معلــول افغانســتان اســت 

کــه در زندگــی بــا ناهنجــاری و مشــکات زیــادی روبــه رو 

ــرده و از  ــه ک ــی را تجرب ــای متفاوت ــت؛ ورزش ه ــده اس ش

هــر کــدام چیزهــای بــرای زندگــی و امیــد بــه دســت آورده 

ــی  ــای زندگ ــام مصیبت ه ــر مت ــه در براب ــت. او یک تن اس

ــا  ــه ب ــرسی ک ــت. پ ــرده اس ــم نک ــت و رس خ ــتاده اس ایس

وجــود معلولیــت مــادرزادی، تســلیم نشــده و امــروز یکــی 

از ورزش کاران شــناخته شــده و نامــی افغانســتان اســت 

کــه بــرای درخشــش در املپیــک تــاش می کنــد. عبــاس 

ــه  ــر هم ــا او ب ــد؛ ام ــش بپوس ــج عزلت ــد، در کن ــه می ش ک

چیــز پیــروز شــد.

ــا  ــه ش ــه ورزش ب ــزی ک ــن چی ــل: مهم تری ــح کاب صب

داده، چیســت؟

عبــاس کریمــی: ورزش بــرای مــن زندگــی و نــگاه 

بــه دنیــا را داده اســت. ورزش موجــب تغییــر  مثبــت 

گســرده در زندگــی ام شــده و همیــن کافــی اســت.

ایــن  از  گوشــه هایی  بــه  می شــود  کابــل:  صبــح 

کنــی؟ اشــاره  مثبــت  تغییرهــای 

عبــاس کریمــی: نخســتین مســأله، تغییــر نگاهــم 

بــه زندگــی اســت. دور شــدن از فکرهــای منفــی و حــس 

ــد  ــب ش ــت. ورزش موج ــت اس ــی از معلولی ــی ناش ناتوان

کــه معلولیــت بــرای مــن محدودیــت نباشــد و بفهمــم کــه 

ــود. ــم ش ــد و پیرشفت ــع رش ــد مان ــزی منی توان ــچ چی هی

صبــح کابــل: معلولیــت ســختی های خــودش را دارد؛ 

ــخت ترینش را  ــی س ــته های ورزش ــام رش ــن مت ــرا در بی چ

انتخــاب کردیــد؟ شــا شــنا را برگزیدیــد یــا شــنا شــا را 

انتخــاب کــرد؟

عبــاس کریمــی: بــه رصاحــت می گویــم، مــن اتفاقــی 

وارد شــنا شــدم؛ امــا وقتــی خــودم را بــه او معرفــی کــردم، 

مــرا انتخــاب کــرد. بــه واســطه ی بــرادرم وارد حــوض 

»الجــورد« شــدم، هــر چــه گذشــت عاقــه ام بــه شــنا 

بیشــر شــد.

صبــح کابــل: پیــش از شــنا، در رشــته های رزمــی 

ــد؟ ــال بودی فع

کیــک  بــودم،  12ســاله  وقتــی  کریمــی:  عبــاس 

ــرا  ــه م ــانی را ک ــوم و کس ــوی ش ــه ق ــم ک ــس می رفت بوک

هــدف  کنــم.  لت وکــوب  می زدنــد،   صــدا  بی دســت 

درســتی در ورزش نداشــتم، می خواســتم نگــذارم کســی 

ــته های  ــدا رش ــن، در ابت ــرای همی ــد. ب ــخند کن ــرا ریش م

رزمــی را دوســت داشــتم؛ امــا وقتــی وارد شــنا شــدم، 

ــرد. ــر ک ــم تغیی دنیای

ورزش  در  تــان  دســت آوردهای  کابــل:  صبــح 

ــن  ــت و ای ــم اس ــا مه ــزه ی ش ــا انگی ــرای م ــرف، ب یک ط

ــد؟ ــزه را داری ــوی انگی ــه الگ ــدن ب ــدل ش ــط ب ــه رشای  ک

ــم  ــن را برای ــادی ای ــراد زی عبــاس کریمــی: خــوب، اف

ــن  ــت. ای ــزه زا اس ــان انگی ــرای ش ــم ب ــه کارهای ــد ک گفتن

مســؤولیتم را بیشــر می کنــد؛ چــون بایــد انگیزه هــای 

مثبــت و خــوب داشــته باشــم. انگیــزه هــم ناشــی از 

هــدف اســت، وقتــی هدفــت بــزرگ باشــد، مجبــور اســتی 

تــاش کنــی تــا بــه خواســته هایت برســی! پــس اول 

ــت. ــم اس ــدف مه ه

صبــح کابــل: چنــد نفــر در ایــن کــه شــا عبــاس 

کریمــی شــوید، نقــش داشــته انــد؟

عبــاس کریمــی: در نخســت بــرادرم »محمــد کریمــی« 

ــد  ــرد. بع ــا ک ــم مهی ــنا را برای ــه ی ورزش ش ــه زمین ــود ک ب

خوش شــانس بــودم کــه بــا اســتاد »قاســم علی حمیــدی« 

رسخــوردم. او کــه موجــب شــد، مــن از آب نرســم، شــنا 

ــه امــروز برســم. البتــه دعــای خیــر پــدر و  یــاد بگیــرم و ب

مــادر و فامیلــم هــم بــود کــه ضمــن دعــا، مشــوقم بودنــد.

ــتید،  ــرت برگش ــال ها مهاج ــس از س ــل: پ ــح کاب صب

برخوردهــای فامیــل، دوســتان و مــردم نســبت بــه گذشــته 

تــا چــه انــدازه بــا شــا تفــاوت کــرده اســت، مثبــت شــده 

اســت یــا منفــی؟

ــت،  ــدا اس ــابش ج ــه حس ــل ک ــی: فامی ــاس کریم عب

همیشــه تشــویق کــرده انــد و لطــف داشــته انــد؛ امــا 

ــت  ــه دس ــد ک ــرا می دیدن ــی م ــته وقت ــه در گذش ــردم ک م

چطــور  زندگــی ام  کــه  می کردنــد  افســوس  نــدارم، 

ــز  ــه چی ــاال هم ــا ح ــتند؛ ام ــی داش ــگاه منف ــود. ن می ش

ــگاه ترحم آمیــزی حــس  فــرق کــرده اســت. حــاال دیگــر ن

ــوان منی بینــد  منی کنــم. دیگــر کســی مــرا ضعیــف و نات

کــه موجــب انــرژی مثبــت اســت. هــان طــور کــه گفتــم، 

ــرای  ــار ب ــدی و افتخ ــب رسبلن ــه موج ــم ک ــاش می کن ت

ــوم. ــورم ش ــردم و کش م

ــوده  ــکا ب ــا و امری ــه، اروپ ــا در ترکی ــل: ش ــح کاب صب

ــا معلــوالن چــه  ــد، برخــورد مــردم غــرب و افغانســتان ب ای

دارد؟ تفاوت هایــی 

اروپــا و  عبــاس کریمــی: تفــاوت زیــاد اســت. در 

ــه پاییــن وجــود نــدارد.  ــاال ب ــه معلــول نــگاه از ب امریــکا ب

ــا  ــت ش ــار معلولی ــاه از کن ــد کوت ــک لبخن ــا ی ــوال ب معم

بــه روح، مغــز  از جســم،  بیشــر  رد می شــوند، آن جــا 

و فکــر شــا می اندیشــند کــه چگونــه اســت. مثبــت 

یــا منفــی. در افغانســتان امــا، فــورا شــا را قضــاوت 

ــد  ــد و معلولیــت جســمی شــا را بیشــر می بینن می کنن

تــا فکــر و اندیشــه ی تــان را. مهــم ذهــن و فکــر اســت کــه 

ــا  ــر کج ــه ه ــان را ب ــد، انس ــر باش ــت و آینده نگ ــر مثب اگ

می رســاند.

صبــح کابــل: چیــزی کــه معلــوالن را اذیــت می کنــد، 

بگویــی  می توانــی  اســت.  ترحم آمیــز  و  دوگانــه  نــگاه 

کــدام برخــورد و نــگاه بیشــر از همــه بــرای معلــوالن 

ــت؟ ــده اس آزاردهن

ــب  ــه موج ــزی ک ــتان چی ــی: در افغانس ــاس کریم عب

ناتوانــی  دیــدن  می شــود،  معلــوالن  پیش رفــت  عــدم 

اســت.  معلــوالن  توانایی هــای  نکــردن  درک  و  آن هــا 

معمــوال مــردم، معلــوالن را کــم و ناتــوان می بیننــد و ایــن 

کــم دیــدن و کــم زدن، بــه مــرور زمــان بــدل بــه ملکــه ی 

ذهــن معلــول شــده و او بــاور می کنــد کــه ناتــوان اســت. 

صبــح کابــل: می توانیــد ســقف توانایــی یــک انســان 

را تصــور کنیــد و بگوییــد کــه تــا چــه انــدازه اســت؟ 

الیتناهــی  انســان ها  توانایــی  کریمــی:  عبــاس 

و  باشــی  داشــته  هــدف  اگــر  اســت.  فرجام ناپذیــر  و 

تــاش کنــی، بــه هــر چیــزی کــه دوســت داشــته باشــی، 

ــود او دارد  ــه خ ــتگی ب ــی آدم بس ــقف توانای ــی. س می رس

کــه میــزان آرزوهــا و رشــد فکــری اش تــا چــه حــد اســت، 

بــه دریــا فکــر می کنــد یــا بــه انگشــت دانه. 

ــا کجاســت؟  صبــح کابــل: ســقف آرزوهــای خــودت ت

ده ســال بعــد، موقعیــت ورزشــی، اجتاعــی و فکــری 

ــود؟ ــد ب ــد خواه ــه ح ــی در چ ــاس کریم عب

ــی اش  ــه اول ــی دارم ک ــداف بزرگ ــاس کریمــی: اه عب

املپیــک 2020 اســت. وعــده ی قهرمانــی منی دهــم؛ امــا 

ایــن را قــول می دهــم کــه کــم نگــذارم و متــام تاشــم را 

انجــام دهــم تــا 5 یــا 6 ثانیــه  رکــوردم را بهبــود ببخشــم. 

خواســت بعــدی ام درخشــش در پاراملپیک هــای 2024، 

2028 و 2032 اســت کــه مــدال بگیــرم.

صبــح کابــل: در بــاره ی کتــاب زندگــی تــان هــم کمــی 

ــح دهید؟ توضی

عبــاس کریمــی:  هــدف بعــدی ام نوشــن همیــن 

ــده ام،  ــن دی ــه م ــختی هایی را ک ــون س ــت؛ چ ــاب اس کت

ــی  ــم و کارهای ــه رفت ــی را ک ــد؛ راه های ــده ان ــران ندی دیگ

و  دنیــا  در  کتابــم  دارم  دوســت  دادم.  انجــام  کــه  را 

افغانســتان موجــب انگیــزه و نــگاه مثبــت مــردم و جوانــان 

ــه ورزش  ــردم ب ــا تشــویق م ــم تنه ــه زندگــی شــود. هدف ب

نیســت، بلکــه دوســت دارم کــه همــه نــگاه مثبــت و خــوب 

بــه زندگــی داشــته باشــند. از خــودم توقــع زیــادی دارم، 

و  افغانســتان  در  روزی  کــه می خواهــم،  انــدازه ای  بــه 

ــم. ــانه باش ــک افس ــان ی جه

صبــح کابــل: کتــاب تــان بــه زبــان فارســی اســت یــا 

ــت؟ ــنده اش کیس ــی؟ نویس انگلیس

عبــاس کریمــی: انگلیســی اســت. از ســال ها پیــش 

توصیه هــای  و  قصه هــا  جمــع آوری  بــه  کــرده ام  رشوع 

انگیزشــی پــدرم کــه همیشــه همراهــم انــد. دوســت دارم 

ــر باشــد.  ــر خــوب و مؤث ایــن کتــاب، یــک اث

صبــح کابــل: در پاراملپیــک ورزش کاران چــه مراحلــی 

را بــرای رســیدن بــه املپیــک طــی می کننــد؟

عبــاس کریمــی: مراحــل متعــدد و گوناگونــی را از 

رشکــت در رقابت هــای شــهری، منطقــه ای، کشــوری و 

قــاره ای بایــد پشــت رس بگذارنــد تــا بــه املپیــک برســند. 

البتــه رقابت هــای کســب ســهمیه هــم در برخــی رشــته ها 

وجــود دارد کــه ورزش کاران الزامــا بایــد از آن عبــور کننــد.

صبــح کابــل: می دانیــم کــه قهرمانــی و مــدال از 

ــاس  ــه عب ــن ک ــرای ای ــت، ب ــخت اس ــیار س ــک بس املپی

کریمــی بتوانــد از املپیــک مــدال بگیــرد، بایــد چــه 

کنــد؟ تغییــر  زندگــی اش  در  چیزهایــی 

ــرای آن کــه بتوانــم در پاراملپیــک  عبــاس کریمــی: ب

ــده  ــه آن مان ــز ب ــرم کــه وقــت کمــی نی 2020 مــدال بگی

ــه  ــم. از نظــر تغذی ــم را بیشــر کن ــد مترین های اســت، بای

ــه اهــداف  و اســراحت بایــد حرفــه ای باشــم و همیشــه ب

بلنــدم فکــر کنــم.

صبح کابل: امکانات الزم برایت فراهم است؟

عبــاس کریمــی: تقریبــا بلــی. برخــی چیزهــای دیگــر 

ــه در  ــت ک ــکل آن اس ــم. مش ــم کن ــد فراه ــه بای ــت ک اس

امریــکا تنهــا اســتم و بایــد هــر چیــزی را کــه نیــاز اســت 

خــودم دنبالــش باشــم.

ــا  ــد، حت ــی کار بوده ای ــه رزم ــا ک ــل: ش ــح کاب صب

بروســلی را می شناســید. او می گفــت کــه قــدرت و نقــش 

ــر ذهنــی  ذهــن در موفقیــت مهــم اســت. قــدرت و تصوی

شــا از املپیــک چیســت؟

عبــاس کریمــی: بروســلی خالــق ســبک جدیــد و 

یــک الگــوی بــه متــام معنــا در ورزش و هــر اســت. 

افــراد زیــادی بــا دیــدن بروســلی وارد ورزش شــدند. مــن 

همیشــه از نظــر ذهنــی قــوی و از بابــت فیزیــک ضعیــف 

ــدال  ــودم، 15 م ــه ب ــه در ترکی ــالی ک ــار س ــوده ام. چه ب

گرفتــم. بســیار ســختی کشــیدم. در امریــکا دوبــاره از 

ــدم. ــان دوم ش ــا در جه ــردم ت ــر رشوع ک صف

صبــح کابــل: پــس هشــت ســال تقریبــا طــول کشــید 

تــا بــه املپیــک برســی؟

عبــاس کریمــی: بلــی، پس از هشــت ســال ســهمیه ی 

املپیــک را گرفتــم. ســختی ها ادامــه دارد، زندگــی آســان 

منی شــود، ایــن مــا اســتیم کــه قــوی می شــویم. بــا 

وجــود مشــکات و فــوت شــدن پــدرم؛ امــا زندگــی ادامــه 

دارد. نبــودن پــدرم موجــب انگیــزه ی بیشــر مــن در 

ــم. ــا روح او را شــاد کن زندگــی شــده اســت ت

صبــح کابــل: ســفر تــان بــه افغانســتان اجبــاری بــود. 

جنبه هــای مثبــت ایــن ســفر اجبــاری را توضیــح دهیــد.

فامیــل  دیــدن  خوبــش  نکتــه ی  کریمــی:  عبــاس 

ــدم،  ــل ش ــی وارد کاب ــرد. وقت ــاال ب ــه ام را ب ــه روحی ــود ک ب

مــردم، فامیلــم و رســانه ها بــه اســتقبامل آمــده بودنــد کــه 

برایــم قشــنگ و باورنکردنــی بــود. مــن اولیــن شــناگر 

معلــول افغانســتان اســتم کــه از رقابت هــای جهانــی 

ــاش  ــه ت ــت ک ــث آن اس ــردم باع ــویق م ــدال دارد. تش م

ــام  کنــم از پاراملپیــک هــم مــدال بگیــرم. دوســت دارم ن

افغانســتان را در دنیــای ورزش پــرآوازه ســازم.

صبح کابل: الگوی فنی تان چه کسی است؟

تــاش  نــدارم.  خاصــی  الگــوی  کریمــی:  عبــاس 

می کنــم، از اشــتباهاتم درس بگیــرم و نقــاط قوتــم را 

ــک  ــلی، مای ــل بروس ــانه های ورزش مث ــم. افس ــر کن بیش

تایســن، محمدعلــی کلــی و آرنولــد شــوارتزنگر را دوســت 

دارم.

بگوییــد.  تــان  شــخصی  زندگــی  از  کابــل:  صبــح 

متأهــل؟ یــا  مجردیــد  اســتید؟  چندســاله 

عبــاس کریمــی: تــازه وارد 23ســالگی شــده ام. مجــرد 

اســتم و متــام مترکــزم روی پاراملپیــک اســت.

صبح کابل: فامیل ارصار بر ازدواج تان که ندارند؟

ــار  ــد ب ــود، چن ــده ب ــی زن ــدرم وقت ــی: پ ــاس کریم عب

ــا  ــم؛ ام ــردی وداع کن ــای مج ــا دنی ــه ب ــت ک ــم گرف تصمی

ــاال ازدواج  ــا ح ــاید ت ــد، ش ــده بودن ــان زن ــر ایش ــد. اگ نش

ــن  ــدارم و ای ــم را ن ــن تصمی ــر ای ــاال دیگ ــودم. ح ــرده ب ک

ــه فــال نیــک گرفتــه و فکــرم را روی اهدافــم متمرکــز  را ب

می کنــم.

صبــح کابــل: شــا زمانــی کــه در ترکیــه بودیــد، آقــای 

»مایــک آیفــس / Mike Ives« بــه شــا کمــک کــرد تــا بــه 

امریــکا برویــد. دلیــل همــکاری ایشــان بــا شــا چیســت؟

ــد،  ــویق کردن ــرا تش ــاد م ــان زی ــی: ایش ــاس کریم عب

ــران  ــه دیگ ــبت ب ــه نس ــد ک ــاب کردن ــرا انتخ ــرای آن م ب

اهــداف متفاوتــی داشــتم. دلیــل دیگری نداشــت. ایشــان 

از هــر نظــر بــه مــن کمــک کردنــد تــا در امریــکا پذیرفتــه 

شــوم و راه خــودم را پیــدا کنــم. او پــا بــه پــای مــن آمــد، 

مــرا حایــت کــرد و بــا مهربانــی زیــاد دســت مــرا گرفــت. 

واقعــا مدیونــش اســتم.

صبــح کابــل: می گوینــد دســت هایی کــه  کمــک 

دعــا  کــه  لب هایــی  انــد  از  مقدس تــر  می کننــد، 

می خواننــد. شــا خــوش شــانس بودیــد کــه دســت های 

کمک کننــده در مســیر زندگــی تــان قــرار گرفتنــد.

عبــاس کریمــی: دعــا و تــاش بــا یک دیگــر، کارســاز 

انــد. خداونــد بــزرگ می گویــد، از تــو حرکــت از مــن 

برکــت. ایــن قانــون زندگــی اســت کــه گاهــی نــاکام 

ــی رساغ آدم  ــانس وقت ــا ش ــاب؛ ام ــی کامی ــیم و گاه باش

می آیــد کــه تــاش کنیــم. در واقــع شــانس را می شــود بــا 

تــاش خریــد و بــه دســت آورد. هرچنــد گاهــی بــه شــانس 

زیــاد بــاور نــدارم. چیــزی مفــت بــه دســت منی آیــد. بــرای 

رســیدن بــه آرزوهایــت بایــد تــا رسحــد جــان تــاش کنــی.

افغانســتان  در  را  تفاوت هایــی  چــه  کابــل:  صبــح 

نســبت بــه پنــج یــا ده ســال پیــش حــس کردیــد؟

عبــاس کریمــی: تغییــر زیــاد اســت. مــن بــه چیزهــای 

مثبــت فکــر می کنــم. آدم هــا بیشــر مثبت اندیــش شــده 

انــد و بــه ورزش بهــای بیشــری می دهنــد؛ ولــی بــا 

ــه خاطــر خطــر  ــا ب ــی بیشــر شــده و آدم ه تأســف، ناامن

ــودم  ــور خ ــن، در کش ــرای همی ــد. ب ــزان ان ــور گری از کش

احســاس امنیــت منی کنــم.

ــی ازت  ــچ کس ــاال هی ــا ح ــه ت ــزی ک ــل: چی ــح کاب صب

ــت؟ ــیده چیس نپرس

ــد؛  ــم منی رس ــه ذهن ــزی ب ــا چی ــی: فع ــاس کریم عب

و  خارجــی  رســانه های  از  کــدام  هیــچ  راســتش،  امــا 

مــن  از  پرســیدید،  شــا  کــه  را  ســوال های  داخلــی 

نپرســیده بودنــد. تشــکر از شــا.

5

نعمت رحیمی

از تمجید تا نقد و اصالح

عباس کریمی: تالش می کنم روزی به یک افسانه بدل شوم

دست هایی که کمک 
می کنند، مقدس تر از 
لب هایی اند که دعا 

می خوانند

گفت وگو با عباس کریمی ) ورزشکار (
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خانواده6

ــکار  ــطح اف ــردن س ــاال ب ــدف ب ــا ه ــوالن ب ــی معل روز جهان

عمومــی و تفکــرات شــان در رابطــه بــا انــواع معلولیت هــا 

نام گــذاری شــد. در ســال 1992 میــادی »1371شمســی«، 

ســازمان ملــل متحــد ســوم دســامرب »12 قــوس« را بــه عنــوان 

ــه  ــن روز ب ــا در ای ــوالن اعــام کــرد کــه عموم ــی معل روز جهان

ــود. ــه می ش ــراد پرداخت ــن اف ــکات ای ــائل و مش مس

باالبــردن  معلــوالن،  جهانــی  روز  تعییــن  از  هــدف 

ــواع  ــه ان ــه ب ــان در رابط ــرات ش ــی و تفک ــکار عموم ــطح اف س

معلولیت هــا و پذیرفــن  آن هــا در ســطح جامعــه اســت. ایــن 

ــواع معلولیت هــا  ــاره ی ان ــه دنبــال افزایــش آگاهــی در ب روز ب

و حضــور شــان در همــه بخش هــای سیاســی، اجتاعــی، 

اقتصــادی و فرهنگــی اســت.

ــی  ــود نقص های ــت وج ــه عل ــر ب ــارد نف ــم میلی ــش از نی بی

در فرآیندهــای جســمی، روحــی و حســی بــه معلولیــت دچــار 

اســتند. ایــن اشــخاص بــه دلیــل ویژگی هــای خــاص رفتــاری، 

مواجــه می شــوند  بــا محدودیت هایــی  روحــی  و  جســمی 

ــان  ــته های ش ــی از خواس ــه خیل ــا ب ــیدن آن ه ــع رس ــه مان ک

می شــود.

معلــول بــه شــخصی گفتــه می شــود کــه نقــص در قســمت 

ــامتش  ــی و س ــام زندگ ــد مت ــی او می توان ــا روح ــمی ی جس

ــورش در  ــد و از حض ــرار ده ــر ق ــت تأثی ــه تح ــرای همیش را ب

همــه جنبه هــای اجتاعــی، سیاســی، اقتصــادی و حرفــه ای 

نابینایــان،  ناشــنوایان،  مثــل  افــرادی  کنــد.  جلوگیــری 

ــمی  ــی و جس ــی، ذهن ــای حرکت ــام عمل ه ــا در انج ناتوان ه

را جــزء دســته ی معلــوالن می داننــد؛  امــا ایــن بــه ایــن 

ــد  ــام دهن ــچ کاری انج ــد هی ــا نتوانن ــه اص ــت ک ــی نیس معن

ــخاص  ــن اش ــند. ای ــروم باش ــی مح ــتعدادهای مختلف و از اس

ــرورش  ــد و پ ــد کنن ــی رش ــد در زمینه های ــی می توانن ــه خوب ب

ــد. یابن

ســال  تــا  جهانــی  بهداشــت  ســازمان  گــزارش  طبــق 

و  یافتــه  توســعه  جامعه هــای  درصــد  ده   »1378«1999

دوازده درصــد از جامعه هــای در حــال توســعه را افــراد معلــول 

می دهنــد. تشــکیل 

مــا بــه عنــوان یــک عضــو خانــواده بایــد یــاد بگیریــم 

ــواده ی مــان معلــول اســت،  زمانــی کــه یکــی از اعضــای خان

ــا  ــم ت ــودداری کنی ــود را خ ــا خ ــا و رفتاره ــک رسی کاره از ی

ــواده  ــن دیگــر اعضــای خان ــودن خــود در بی ــول از ب ــرد معل ف

احســاس رشمندگــی نکنــد. در ادامــه بــه چنــد مــورد از 

ــول  ــرد معل ــا ف ــی ب ــان زندگ ــت در زم ــه الزم اس ــی ک کارهای

ــرد.  ــم ک ــاره خواه ــم، اش ــام دهی انج

1- ترحــم ممنــوع: چیــزی کــه در ارتبــاط بــا معلــوالن بایــد 

رعایــت شــود، احــرام بــه جــای ترحــم اســت. وقتــی کــه بــه 

ــزرگ  ــرد ب ــک ف ــم، او را ی ــته می گذاری ــرام گذاش ــردی اح ف

ــه  ــل ب ــم او را تبدی ــه کســی ترحــم کنی ــا اگــر ب ــم؛ ام می دانی

ــم. ــوان می کنی ــف و نات ــخصی ضعی ش

ــته  ــت را داش ــن موقعی ــد ای ــول بای ــراد معل ــوزش: اف 2- آم

ــرای  آن هــا  ــه ی شــکوفایی اســتعداد شــان ب باشــند کــه زمین

ــرای منافــع شــخصی  شــان، بلکــه  ــه تنهــا ب فراهــم باشــد و ن

بتواننــد در ســطح اجتــاع نیــز از آن اســتفاده کننــد و بــرای 

ــد.  ــاش کنن ــف ت ــای مختل ــه در جنبه ه ــد جامع رش

ــی آن  ــه در پ ــت ک ــی اس ــأله ی مهم ــغل مس ــغل: ش 3- ش

اســتقال اقتصــادی بــه وجــود می آیــد. اســتقال مالــی 

ــس  ــا از پ ــد ت ــک می کن ــخص کم ــه ش ــه ب ــن ک ــر ای ــاوه ب ع

ــه  ــد، ب ــته نباش ــران وابس ــه دیگ ــد و ب ــودش بربیای ــارج خ مخ

ــاع  ــش در اجت ــور پررنگ ــث حض ــد و باع ــت می بخش او هوی

می شــود کــه اعتــاد بــه نفــس او را بــه خوبــی بــاال می بــرد.

ــه  ــد ک ــق دارن ــول، ح ــراد معل ــاع: اف ــت در اجت 4- رشک

در انتخاب هــا بــه ویــژه در در رابطــه بــا محل هایــی کــه 

اعضــای آن معلــوالن اســتند یــا ایــن کــه بــه گونــه ای بــا آن هــا 

ــد  ــد، رشکــت کنن ــه آن هــا خدمــت می کنن ــد و ب ــاط دارن ارتب

ــاد  ــرای ایج ــاش ب ــرد. ت ــرار بگی ــه ق ــورد توج ــان م ــر ش و نظ

اجتاعــات مخصــوص بــه معلــوالن از مهم تریــن مســائل ایــن 

ــراد اســت. اف

ــرای رســیدن  ــح و رسگرمــی ب 5- تفریحــات مناســب: تفری

ــا  ــی الزم و رضوری اســت و هــر شــخصی ب ــه بهداشــت روان ب

هــر رشایطــی بــه آن نیــاز دارد تــا بــه فعالیــت زندگــی خــود بــا 

انــرژی ادامــه دهــد. کامــا مشــخص اســت کــه افــراد معلــول 

توانایــی بهــره بــردن از محل هــای تفریحــی در ســطح جامعــه 

ــمی  ــی و جس ــط فیزیک ــه رشای ــه ب ــا توج ــون ب ــد؛ چ را ندارن

آن هــا متناســب نیســت. در نتیجــه بایــد بــه فکــر مکان هایــی 

باشــند کــه معلــوالن هــم بتواننــد بــه ایــن نیــاز روحــی  شــان 

پاســخ دهنــد.

 6- کمک رســانی: کمک رســانی بــه یک دیگــر کار رضوری 

اســت کــه هــر انســانی هرطــور کــه می توانــد بایــد آن  را انجــام 

ــاس  ــه احس ــد ک ــه ای باش ــه گون ــد ب ــن کار نبای ــا ای ــد؛ ام ده

ــی  ــار ناراحت ــد و او را دچ ــاد کن ــل ایج ــرد مقاب ــارت در ف حق

کنــد. کســانی کــه می خواهنــد بــا کمــک کــردن فقــط خــود 

ــده  ــزرگ دی ــاس ب ــد و احس ــان دهن ــران نش ــه دیگ ــان را ب ش

ــوان  ــچ عن ــه هی ــد ب ــا کنن ــان را ارض ــی  ش ــدن و فخرفروش ش

منی تواننــد نــام کمک کننــده را بــر خــود بگذارنــد. وقتــی 

می گوییــم بــه افــراد معلــول یــاری برســانیم منظــور مــان ایــن 

نیســت کــه همــه کارهــای شــان را انجــام دهیــم. 

رفتار با عضو دارای 
معلولیت خانواده 

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

زهرا سیاس

زندگــی پــس از آن چهــره ی خشــنش را بــه 

عقیــده »نــام مســتعار« نشــان می دهــد کــه 

ــوهرش،  ــرگ ش ــس از م ــرد؛ پ ــوهرش می می ش

عقیــده می مانــد و چهــار فرزنــد دخــر کــه 

بــه  مــادری  محبــت  دادن  کنــار  در  بایــد 

ــان  ــرای ش ــد و ب ــاال بزن ــتین ب ــش، آس دخران

ــوان کار  ــا متــام ت پــدری هــم بکنــد. عقیــده ب

ــد  ــا دخرانــش بتواننــد مکتــب برون می کنــد ت

و زندگــی آســوده ای بــرای شــان بســازد. او، 

ــتواری  ــا اس ــه ب ــد ک ــا و قدبلن ــت زیب ــی اس زن

می ســازد. را  زندگــی اش 

از مــرگ شــوهرش گذشــته  چنــد ســال 

ــت ازدواج  ــش درخواس ــردی برای ــه م ــت ک اس

کــه  خــودش  از  جوان تــر  مــردی  می دهــد؛ 

ــه  ــوهری ب ــار ش ــت در کن ــاده اس ــد آم می گوی

عقیــده، بــه دخرانــش هــم پــدری کنــد و 

کمــک کنــد کــه بــه خوبــی تحصیــات شــان را 

پیــش بربنــد. عقیــده کــه هنــوز جــوان اســت و 

قســمتی از رؤیاهایــش بــا شــوهرش قبلــی اش 

دفــن شــده اســت، ایــن فرصــت را بــرای خــود 

عروســی  می شــارد.  غنیمــت  دخرانــش  و 

مختــری برگــزار می شــود و عقیــده بــا چهــار 

ــی رود. ــوهر م ــه ی ش ــه خان ــرش ب دخ

طبــق  دخرانــش،  و  عقیــده  زندگــی 

بــه  بــود،  داده  شــوهرش  کــه  وعده هایــی 

پیــش مــی رود. شــوهرش دخــران  راحتــی 

و  کــم  هیــچ  و  دارد  دوســت  را  ناتنــی اش 

کاســتی در زندگــی  و نیازهــای آنــان دیــده 

شــوهر  کنــار  عقیــده  زندگــی  منی شــود. 

از  یکــی  دارد.  ادامــه  بــه خوش حالــی  دوم، 

و هــر  اســت  بالــغ شــده  دخرانــش دیگــر 

چهــار دخــر مــروف درس هــای مکتــب شــان 

اســتند.

ــت  ــته اس ــش گذش ــی از ازدواج ــد ماه چن

مشــکوک  نگاه هــای  متوجــه  عقیــده  کــه 

در  می شــود؛  دخرانــش  بــه  شــوهرش 

ــا از  ــرد؛ ام ــده بگی ــد نادی ــعی می کن ــدا س ابت

ــش،  ــه دخران ــوهرش ب ــاد ش ــای زی مهربانی ه

ــه ی  ــا جنب ــن مهربانی ه ــد ای ــاس می کن احس

جنســی دارد. عقیــده بــه شــوهرش چیــزی 

گفتــه منی توانــد؛ امــا بــه دخرانــش گــوش زد 

می کنــد کــه بایــد از خــود شــان مواظبــت 

ــه از  ــد ک ــش منی گوی ــرای دخران ــد. او ب کنن

ــا  ــد؛ ام ــت کنن ــود را مواظب ــان خ ــدری ش ناپ

هیــچ  بگذارنــد  نبایــد  کــه  می کنــد  تأکیــد 

ــد. ــس کن ــان را مل ــدن ش ــردی، ب م

دخــران،  بــه  ناپــدری  مهربانی هــای 

کــه  می رســد  مشــکوکی  نوازش هــای  بــه 

ــده  ــت. عقی ــه آن اس ــده متوج ــی عقی هرازگاه

از ایــن کــه دخرانــش را شــوهرش بــه آغــوش 

و  می شــود  اذیــت  می بوســد،  و  می کشــد 

شــوهرش،  برخوردهــای  کــه  می کنــد  درک 

ــوهرش  ــه ش ــی ک ــت؛ یعن ــی و ارادی اس جنس

لــذت  بــردن  دنبــال  نوازش هــا،  ایــن  بــا 

ــازه یکــی از  ــه ت ــی اســت ک جنســی از دخران

آن هــا بالــغ شــده اســت.

ــد  ــه دخرانــش می گوی ــار دیگــر ب عقیــده ب

کــه نبایــد بگذارنــد مــردی بــه بــدن شــان 

دســت بزنــد؛ امــا نامــی از شــوهرش منی بــرد. 

مــرد  را  شــان  ناپــدری  کــه  هــم  دخــران 

مهربانــی می پندارنــد کــه هــر چــه از دســتش 

ــی از  ــچ گاه ــت، هی ــرده اس ــان ک ــه آن ــده ب آم

حرف هــای مــادر شــان رسدرمنی آورنــد کــه 

ــت  ــازه ی دس ــم اج ــان ه ــدری ش ــه ناپ ــد ب بای

ــد. ــان را ندهن ــدن ش ــه ب زدن ب

پروســه ی  انــگار  کــه  عقیــده  شــوهر 

درازمدتــی در پیــش دارد، بــا گذشــت هــر 

بیشــر  دخــران  بــا  صمیمت هایــش  روز، 

می شــود. او، ســعی می کنــد بــه هــر بهانــه ای 

بــدن دخــران  از  بــه قســمت های خاصــی 

ــی  ــای جنس ــن جوک ه ــا گف ــد و ب ــت بزن دس

مخصــوص  اعضــای  مــورد  در  زدن  حــرف  و 

زنــان، کــم کــم راهــش را بــرای مطــرح کــردن 

آن چــه کــه در دل دارد، بــاز کنــد. دخــران 

عکس العمل هــای  متوجــه  دیگــر  بزرگ تــر 

ناپــدری شــان شــده انــد؛ امــا وقتــی بــا خــود 

حــرف می زننــد، بــه ایــن نتیجــه می رســند کــه 

ــدری  ــات ناپ ــد جــواب مهربانی هــا و خدم نبای

ــر  ــان فک ــد. آن ــخ بدهن ــه پاس ــان را این گون ش

بــدی  ناپــدری شــان هــدف  می کننــد کــه 

ــان  ــا مهرب ــا آن ه ــان ب ــدر ش ــد پ ــدارد و مانن ن

ــت. اس

غرض آلــود  برخوردهــای  ایــن  از  ماه هــا 

می گــذرد  دخــران  بــا  ناپــدری  جنســی  و 

و عقیــده بیشــر از هــر چیــزی نگــران ایــن 

اســت کــه مبــادا، دخرانــش، قربانــی شــهوت 

ــده  ــزرگ عقی ــر ب ــوند. دخ ــان ش ــدری ش ناپ

بــزرگ کــه  بزرگ تــر شــده اســت؛ آن قــدر 

ــدری اش را می فهمــد؛  معنــی برخوردهــای ناپ

ســعی  نیرنــگ،  هــزار  بــا  کــه  ناپــدری ای 

بغــل  را  خردتــرش  خواهــران  و  او  می کنــد 

کنــد و بــه قســمت های مخصــوص بــدن شــان 

دســت بزنــد.

روزی از روزهــا کــه دخــر بــزرگ بــا ناپــدری 

ــدری اش خواســتی  ــه تنهــا اســتند، ناپ در خان

ــرح  ــت، مط ــته اس ــان داش ــا پنه ــه مدت ه را ک

ــزرگ تقاضــای ســکس  می کنــد؛ او از دخــر ب

می کنــد کــه بــا مخالفــت دخــر، تصمیــم 

می گیــرد بــر او تجــاوز کنــد؛ امــا پیــش از 

ــده از  ــد، عقی ــن کار را بکن ــد ای ــه بتوان ــن ک ای

می رســد. راه 

عقیــده دســت دخرانــش را گرفتــه بــه یکــی 

زنــان مراجعــه  نهادهــای مدافــع حقــوق  از 

ــن  ــه ای ــده ب ــه ی عقی ــس از مراجع ــد. پ می کن

کــه  می کنــد  تهدیــد  را  او  شــوهرش  نهــاد، 

اگــر دوبــاره بــه خانــه برنگــردد، او و دخرانــش 

ــه  ــن ک ــرس ای ــده از ت ــد. عقی ــود می کن را ناب

مبــادا بــه خــودش و دخرانــش آســیبی برســد، 

بــه نهادهــای  حتــا منی توانــد شــکایتش را 

عدلــی و قضایــی بکشــاند. او بــا چهــار دخــر 

قــد و نیم قــدش، در ایــن نهــاد مدافــع حقــوق 

ــی  ــد زندان ــان اســت و ماه هــا می شــود مانن زن

ــن  ــد از ای ــا منی توان ــد. او حت در آن می گذرانن

ــادا  ــه مب ــذارد ک ــرون بگ ــه بی ــش را ب ــاد پای نه

ــه او آســیبی برســاند. شــوهرش ب

دخرانــش  کــه  خیره کننــده ای  زیبایــی 

هــر  از  بیــش  انــد،  بــرده  ارث  بــه  مــادر  از 

چیــزی موجــب نگرانــی عقیــده اســت. او، 

ــار شــوهرش برگشــته  می فهمــد کــه دیگــر کن

ــه از  ــت ک ــن اس ــران ای ــده نگ ــد. عقی منی توان

زیبایــی حیــرت آور دخرانــش در جامعــه ای 

کــه حتــا ناپــدری قصــد تجــاوز بــر آنــان را 

داشــته اســت، چگونــه حفاظــت کنــد.

اقدام ناموفق تجاوز ناپدری ای بر دخرتش
افسانه یاس

در کابــل جاده هــا از بــس کــه شــلوغ بــوده، 

گاهــی کــه خلــوت می شــود، آدم حــس تنهایــی 

ــه قــول دوســتم کــه  برایــش دســت می دهــد. ب

ــوت  ــز خل ــل را هرگ ــای کاب ــد: »جاده ه می گوی

تصــور نکــن؛ چــون خلــوت بــودن از زیبایــی اش 

فرهنــگ  کــه  کــن  آرزو  فقــط  می کاهــد، 

ــد.  ــود یاب ــی بهب ــتم ترافیک ــینی و سیس شهرنش

ــد  ــر خواه ــه نظ ــا و آرام ب ــه زیب ــه چ ــر هم دیگ

ــید.« رس

امــروز گوالیــی دواخانــه و کوتــه ی ســنگی 

بــود.  راه بنــدان  و  شــلوغ  همیشــه  هاننــد 

انســان اگــر ســوار موترهــای مســافربری باشــد 

ــا رد  ــه از آن ج ــه ای ک ــد دقیق ــان چن ــرای ه ب

ــه ی  ــه گون ــز را ب ــه چی ــد هم ــود، می توان می ش

ــل  ــد. مث ــداز کن ــفاف وران ــنگ و ش ــی قش خیل

ــا هــم حــرف  ــا یــک پــرس ب یــک دخــری کــه ب

امــا  کــه چــه می گویــد؛  می زنــد، منی دانــم 

خیلــی خوشــحال بــه نظــر می رســد. چــون هــر 

حرفــی کــه میــان شــان رد و بــدل می شــود 

ــدد. آن  ــش می بن ــان نق ــای ش ــر لب ه ــم ب تبس

ــورت  ــفید و ص ــای س ــا موه ــی ب ــر کاکای طرف ت

چروکیــده کــه هــر تــار مــو و خط هــای صورتــش 

حاصــل عمــر چهــل و یــا پنجاه ســاله اش اســت؛ 

حــال بــا یــک غرفــه ی کوچــک کــه تنهــا خودش 

و چنــد شیشــه از رنگ هــای ســیاه و ســفید، 

بــرای  کــه  بَکــس  یــک  و  کفــش  برس هــای 

ــت  ــده اس ــارش مان ــایلش در کن ــت از وس مراقب

در حــال رنــگ کــردن کفــش پــرسی خوش تیــب 

و خــوش رو اســت. پــرسی بــا موهــای ســیاه، 

پیراهــن ســفید و پتلــون ســیاه منتظــر رنــگ 

ــش  ــم در کوش ــت. کاکا ه ــش اس ــدن کفش ش

ــا  ــد ت ــر آن را متــام کن اســت کــه هــر چــه زودت

ــد.  ــر از راه برس ــی دیگ ــاید کس ش

چنــد مــر کــه بیشــر می رویــم دوبــاره موتــر 

کــه  کســی  اولیــن  این بــار  می کنــد،  توقــف 

توجهــم را بــه خــود جلــب می کنــد، هــان پــرس 

از منونه هــای  بندلــی  بــا  اســت،  همیشــگی 

روبــه روی عطرفروشــی  بــوی عطــر،  کاغــذی 

ــک،  ــران ی ــرای عاب ــار ب ــر ب ــت و ه ــتاده اس ایس

و  می کنــد  تعــارف  را  آن  منونه هــای  از  یــک 

عابــران هــم گاهــی بــه آن هــا توجــه می کننــد و 

گاهــی هــم بی خیــال از کنــارش رد می شــوند؛ 

ولــی  آن پــرس چنــان بــا آن چهــره ی معصومــش 

بــه ســوی عابــران نــگاه می کنــد کــه دل، بــرای 

انســان منی گــذارد؛ امــا کــه چــه، مثــل آن پــرس 

ــای  ــب ها و روزه ــر ش ــرس دیگ ــزاران پ ــاید ه ش

ــاده  ــرف ج ــذرد. آن ط ــن می گ ــان روی همی ش

ــه  ــر لحظ ــد و ه ــرق می کن ــوا ف ــال و ه ــی ح کل

ــد کــه  ــه مشــامت می  زن ــذ ب ــوی غذاهــای لذی ب

ــد.  ــق می کن ــای خل ــای بی ج ــت هوس ه در دل

ــود  ــوح وج ــه وض ــا ب ــر جاده ه ــا و در دیگ این ج

کامــل  گونــه ی  بــه  را  اجتاعــی  طبقــات 

می تــوان دیــد.

ــام   آن طــرف جــاده، رســتورانت خیلــی پــر ن

ــه اســم نصیــب، بــه چشــم می خــورد  و آوازه ی ب

و انســان هایی کــه بــا رس و وضــع خیلــی متیــز، 

مثــل ایــن کــه تــازه از کارتُــن خــاص کــرده 

ــی از  ــه بعض ــوند ک ــن می ش ــاال و پایی ــی ب باش

ــی رود و  ــاال م ــذا ب ــوردن غ ــرای خ ــا ب ــا ی این ه

یــا غذاهــای  شــان را خــورده انــد دوبــاره راهــی 

ــرف  ــا آن ط ــد؛ ام ــد را برمی گردن ــه بودن ــه رفت ک

ــی از دود،  ــان حلقه های ــپزی، در می ــه، آش راه پل

دســتش را خیلــی بــا عجلــه تــکان می دهــد تــا 

ــد. ــش را پنکــه کن کباب

ــک  ــم و ترافی ــی منتظــر ماندی ــار خیل ــن ب  ای

ــاده  ــردن ج ــاز ک ــر ب ــه در فک ــی ک ــم آن چنان ه

باشــد نیســت. از یــک طــرف موترهــای بــس 

و از یــک طــرف عــدم مراعــت کــردن قانــون 

مشــکل خیلــی جــدی ای را هــر روز بــرای خــود 

بــا  ترافیــک  خلــق می کنــد.  راننده هــا  ایــن 

آرامــی در حــال کوشــش اســت تــا راه را بــاز 

کنــد. منی دانــم بــه یک بارگــی موتورســایکل 

شــخص  و  شــد  ایســتاده  مــا  موتــر  کنــار 

موتورسایکل ســوار هــر لحظــه هــارن مــی زد.

از  و  موتورســایکل  هــارن  طــرف  یــک  از 

ــدت  ــر ش ــه ب ــر لحظ ــوا ه ــرف رسدی ه ــک ط ی

خســتگی می افــزود، تــا کاکایــی کــه داخــل 

آرام،  »بچیــم  گفــت:  بــود  نشســته  موتــر 

ــه  ــی حوصل ــت کم ــته اس ــه راه بس ــی ک می بین

ــم نگاهــی کــرد  ــدی.« بعــد پــرس نی ــه خــرچ ب ب

ــم از رش آن  ــا ه ــت و م ــد و رف ــاز ش ــد راه ب و بع

صــدای لعنتــی رهایــی یافتیــم.

کاکای دیگــری از چوکــی پشــت رس تونیــس 

را  جمــع  همــه  و  می زنــد  ســخن  آرامــی  بــا 

ــدوارم  ــد: »امی ــد. می گوی ــرار می ده ــب ق مخاط

روزی از رش ایــن راه بندان هایــی یابیــم تــا دیگــر 

شــاهد ایــن قســم راه بنــدی نباشــیم کــه همــه ی 

زندگــی مــان در ایــن جاده هــا در راه رفــت و 

آمــد ضایــع شــده روان اســت و ایــن شــبیه 

ــر  ــی از عم ــر روز، وقت های ــه ه ــده ک ــباح ش اش

ــت.« ــده روان اس ــان را مکی ــی م زندگ

اکرم رسا

کابل شهر اشباح
روزنوشت
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اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $

وزارت کار و امــور اجتاعــی، اعــام کــرده اســت کــه 

ــان ادارات غیردولتــی  مقــرره ی تنظیــم حقــوق تقاعــد کارکن

و ســکتور خصوصــی، طــی حکــم ریاســت جمهوری، نافــذ 

ــت. ــده اس ش

ادارات  کارکنــان  تقاعــد  حقــوق  تنظیــم  مقــرره ی 

غیردولتــی و ســکتور خصوصــی، در 3 فصــل و 22 مــاده، 

ــت. ــده اس ــذ ش ــی ناف ــور غن ــوی رییس جمه ــن و از س تدوی

وزارت کار و امــور اجتاعــی، افــزوده اســت کــه ایــن 

مقــرره، نخســتین  ســند تقنینــی در پیونــد بــه پرداخــت 

ســکتور  و  دولتــی  غیــر  ادارات  کارکنــان  تقاعــد  حقــوق 

ــه تأســی  ــه ب ــه شــار مــی رود ک خصوصــی در افغانســتان ب

ــف  ــی مکل ــکتور خصوص ــی و س ــر دولت ــای غی از آن، نهاده

ــک  ــدل هــر ســال کار ی ــاش در ب ــاه مع ــک م ــه پرداخــت ی ب

کارمنــد خواهنــد شــد.

ایــن وزارت، افــزوده اســت کــه شــار زیــادی از شــهروندان 

کشــور در ادارات غیــر دولتــی مشــغول کار انــد و بایــد از 

ــند. ــد باش ــد بهره من ــوق تقاع حق

وزارت کار و امــور اجتاعــی، انفــاذ ایــن مقــرره را گامــی 

ــر  ــده در راســتای تحقــق حقــوق کارکنــان نهادهــای غی ارزن

دولتــی دانســته اســت.

بــا ایــن حــال، نــی یــا نهــاد حایت کننــده ی رســانه های 

آزاد افغانســتان، از نافــذ شــدن مقــرره ی تنظیــم حقــوق 

تقاعــد کارکنــان ادارات غیــر دولتــی اســتقبال کــرده اســت.

در  رســانه ای  نهادهــای  و  رســانه ها  متامــی  از  نــی، 

افغانســتان خواســته اســت تــا ایــن مقــرره را بــه عنــوان یــک 

ســند قانونــی قابــل تعمیــم در نظــر داشــته و بــا خربنــگاران و 

کارمندان شــان بــر اســاس ایــن ســند قانونــی تعامــل کننــد.

فرهنــگ   و  اطاعــات  وزارت  از  همچنــان  نهــاد،  ایــن 

ــش  ــون، نق ــن قان ــق ای ــتای تطبی ــا در راس ــت ت ــته اس خواس

نظارتــی داشــته باشــد.

حکومــت  اجرایــی  ریاســت  اول  معــاون 

وحــدت ملــی، می گویــد کــه 6150 مدرســه ی 

آموزشــی  نصــاب  افغانســتان،  در  دینــی 

ندارنــد. معیــاری 

قــوس(   11( دوشــنبه  روز  خــان،  محمــد 

نتیجــه ی  وزیــران،  شــورای  نشســت  در 

بررســی هایش در مــورد مبــدل شــدن مــدارس 

خصوصــی غیردولتــی بــه مــدارس دولتــی را 

ارائــه کــرد.

او افــزود کــه در حــال حــارض 1200 مدرســه 

در وزارت معــارف و 4950 مدرســه در وزارت 

ــه  ــه داد ک ــت. او ادام ــت اس ــاف ثب ــج و اوق ح

ــی  ــاب آموزش ــه ها، نص ــن مدرس ــدام ای ــچ ک هی

معیــاری ندارنــد و نوعــی تداخــل وظیفــوی نیــز 

ــاف وجــود دارد. در وزارت معــارف و حــج و اوق

ثبــت  بــر  اجرایــی،  ریاســت  اول  معــاون 

در  ســیمینارهایی  راه انــدازی  مدرســه ها، 

اتحادیــه ی  ایجــاد  و  افغانســتان  ســطح 

کــرد. تأکیــد  مــدارس 

از ســویی هــم، عبداللــه عبداللــه، رییــس 

ــتور داد  ــی، دس ــدت مل ــت وح ــی حکوم اجرای

تــا ســیمینار مشــرکی از ســوی وزارت هــای 

تحصیــات عالــی، معــارف و ارشــاد و حــج و 

ــود. ــزار ش ــه برگ ــن زمین ــاف در ای اوق

نبــود معیــار مشــخص در نصــاب درســی 

افغانســتان،  در  خصوصــی  دینــی  مــدارس 

ــج  ــرای تدریــس و تروی ــه  ای شــده اســت ب زمین

بنیادگرایــی. گفتــه می شــود کــه در بیشــر ایــن 

مــدارس، گروه هــای تروریســتی بــا اســتفاده از 

آنــان  از  دانش آمــوزان،  مغــزی  شست وشــوی 

ــتان  ــت افغانس ــه دول ــرده و علی ــری ک رسبازگی

می کننــد. اســتفاده 

عنــوان  بــه  دینــی  مــدارس  از  اســتفاده 

ــتی،  ــای تروریس ــت گروه ه ــای فعالی بن گاه ه

ــون  ــا کن ــا ت ــت؛ ام ــده اس ــاز ش ــا خربس باره

از  نظــارت  راســتای  در  افغانســتان  دولــت 

موفــق  آن  درســی  نصــاب  و  مــدارس  ایــن 

نبــوده اســت.

ســخنگوی ریاســت جمهوری، تأکیــد کــرده اســت کــه 

طــرح حکومــت مشــارکتی کــه از ســوی شــورای نامــزدان 

قانــون  بــا  مخالفــت  در  شــده،  ارائــه  ریاســت جمهوری 

قــرار دارد. اساســی 

صدیــق صدیقــی، روز دوشــنبه )11 قــوس( در برگــه ی 

شــوراها،  برخــی  روزهــا،  ایــن  »در  نوشــت:  خــود  تویــر 

ملــی  مشــارکت  )حکومــت  نــام  زیــر  را  طرح هایــی 

مخالفــت  در  کــه  کــرده  انــد  عنــوان  انتخابات محــور!؟( 

دارد.« قــرار  کشــور  اساســی  قانــون  بــا  رصیــح 

گذشــته ی  انتخابــات  نامــزدان  کــه  اســت  افــزوده  او 

ریاســت جمهوری، بایــد بــه اراده، تصمیــم و جایگاهــی را کــه 

ــد. ــرام بگذارن ــد، اح ــده ان ــان برگزی ــرای ش ــردم ب م

آقــای صدیقــی، ادامــه داده اســت کــه مــردم افغانســتان 

در چارچــوب قانــون اساســی، اراده ی شــان را بــه منظــور 

صندوق هــای  پشــت  رفــن  بــا  جمهــوری  نظــام  تــداوم 

ــد.  ــر منی گردن ــب ب ــه عق ــد و ب ــرده ان ــل ک ــی، متثی رأی ده

او تأکیــد کــرده اســت: »مــردم افغانســتان ســزاوار طرح هــای 

هوایــی و میان تهــی نیســت.«

ــزدان  ــورای نام ــی، ش ــه تازگ ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ای

ریاســت جمهوری، طرحــی را تحــت نــام )حکومــت مشــارکت 

ملــی انتخابات محــور( ارائــه کــرده اســت. اعضــای ایــن 

شــورا، گفتــه انــد کــه افغانســتان در حــال حــارض در بحــران 

فــرو رفتــه و بــا عملــی شــدن ایــن طــرح، ایــن کشــور نجــات 

خواهــد یافــت.

ــت جمهوری  ــزدان ریاس ــام نام ــرح، مت ــن ط ــاس ای ــر اس ب

حکومــت  تصمیم گیری هــای  و  ســاختار  در  می تواننــد 

ــند. ــل باش دخی

احمدولــی مســعود، نامــزد ریاســت جمهوری، روز دوشــنبه 

)11 قــوس( در یــک نشســت خــربی گفــت کــه وضعیــت 

انتخابــات ریاســت جمهوری، بــه وخامــت گراییــده و هــر 

ــتان،  ــران در افغانس ــه ی بح ــه دامن ــت ک ــن اس ــه ممک لحظ

ــود. ــر ش بیش

دفــن  را  انتخابــات  انتخابــات،  »کمیســیون  افــزود:  او 

ــا افغانســتان را از غــرق شــدن  ــم ت ــاش کنی ــد ت کــرده و بای

در بحــران نجــات بدهیــم. کمیســیون انتخابــات، آرای مــردم 

را طــوری مخلــوط کــرده کــه بایــد یــا تیمــی کــه وابســته بــه 

آن اســت را برنــده اعــام کنــد و یــا هــم انتخابــات را بــه دور 

دوم بکشــاند؛ امــا هــر دو مــورد بــرای شــورای نامــزدان قابــل 

ــول نیســت.«  قب

نامــزدان  شــورای  کــه  داد  ادامــه  مســعود،  آقــای 

ریاســت جمهوری، طــرح بدیــل »حکومــت مشــارکت ملــی 

انتخابات محــور« را ارائــه می کنــد تــا حداقــل، عدالــت و 

شــفافیت در حــق مــردم تأمیــن شــود.

انتخاباتــی،  او گفــت: »در محــور تصامیــم دســته های 

بــا یــک مــدل  حکومــت مشــارکت ملــی انتخابات محــور 

ــا نظام ســازی، دموکراســی  ــی ایجــاد شــود ت سیاســی ایتاف

ــورت  ــری ص ــاع جلوگی ــد و از انقط ــه یاب ــاالری ادام و مردم س

حکومــت  چارچــوب  در  کــه  اســتیم  مصمــم  مــا  گیــرد. 

فراهــم کنیــم.« را  انتخابــات  مشــارکتی، زمینه هــای 

اگــر طــرح حکومــت  تأکیــد کــرد کــه  آقــای مســعود 

مشــارکتی جنبــه ی عملــی بــه خــود نگیــرد، دامنــه ی بحــران 

افغانســتان گســرده تر خواهــد شــد. در 

ــز در  ــت جمهوری نی ــر ریاس ــزد دیگ ــی، نام ــهاب حکیم ش

ــکیل  ــارکتی تش ــت مش ــر حکوم ــه اگ ــت ک ــت گف ــن نشس ای

شــود، بــه دلیــل ایــن کــه همــه در آن ســهم دارنــد و در متــام 

ــارج  ــی خ ــران کنون ــتان از بح ــد، افغانس ــل ان ــائل دخی مس

خواهــد شــد.

مرادعلــی مــراد، معــاون اول دســته ی انتخاباتــی امنیــت و 

عدالــت نیــز در ایــن نشســت گفــت کــه اعضــای کمیســیون 

مســتقل انتخابــات، همــه روزه در مقابــل رســانه ها دســت 

ایــن نشــان می دهــد کــه آن هــا،  و  بــه یخــن می شــوند 

اســتقالیت خــود را از دســت داده انــد و منی تواننــد از آرای 

ــد. مــردم پاســداری کنن

او افــزود: »امــروز بحــران بســیار تباه کننــده ای دامن گیــر 

مــردم شــده، در والیت هــا می بینیــد کــه صــدای مــردم بلنــد 

سیاســی  جریان هــای  ســوی  از  اعراض هــا  ایــن  اســت، 

نیســت؛ بلکــه از ســوی مردمــی اســت کــه بــه خاطــر نجــات 

بــه  دســت  دموکراســی،  نجــات  و  بحــران  از  افغانســتان 

ــد.« ــراض زده ان اع

گرفــن  اوج  بــا  هم زمــان  مشــارکتی،  حکومــت  طــرح 

دســته ی  اســت.  شــده  ارائــه  انتخاباتــی  جنجال هــای 

انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی، هشــدار داده اســت کــه اگــر 

300 هــزار رأی مشــکوک باطــل نشــود، بــه اعراض هــای 

خــود ادامــه خواهــد داد. 

انتخابــات گفتــه  از ســویی هــم، کمیســیون مســتقل 

اســت، 300 هــزار رأیــی کــه برخــی از دســته های انتخاباتــی 

مشــکل  گونــه  هیــچ  می کننــد،  عنــوان  مشــکوک  را  آن 

تخنیکــی نداشــته و معتــرب اســت.

ــا ایــن وجــود، اعــراض هــواداران برخــی از دســته های  ب

رونــد  ادامــه ی  مانــع  شــالی،  والیــت   7 در  انتخاباتــی 

ــتقل  ــیون مس ــت. کمیس ــده اس ــش آرا ش ــاری و تفتی بازش

انتخابــات نیــز، از معرضــان می خواهــد تــا بــه اعــراض 

خــود پایــان دهنــد و بگذارنــد تــا رونــد بازشــاری و تفتیــش 

ــود. ــل ش آرا تکمی

ــی و  ــای امریکای ــده ی نیروه ــکات میلر، فرمان ــرال اس ج

ــنبه )11  ــاع، روز دوش ــت وزارت دف ــد،  رسپرس ــدالله خال اس

ــتم،  ــید دوس ــرال عبدالرش ــا ج ــدار ب ــور دی ــه منظ ــوس( ب ق

معــاون اول ریاســت جمهوری، بــه شــهر شــربغان والیــت 

ــد. ــان رفتن جوزج

حبیب اللــه قویــاش، مســؤول مطبوعاتــی دفــر معاونیــت 

اول ریاســت جمهوری، گفتــه اســت کــه در دیــدار میــان 

ــورد  ــی، در م ــای امریکای ــده ی نیروه ــتم و فرمان ــای دوس آق

امنیــت شــال افغانســتان و مذاکــرات صلــح، گفت وگــو 

ــت. ــده اس ش

نیــز  جنبــش  حــزب  اعضــای  از  ته ینــج،  بشــیراحمد 

مــورد  در  دیــدار،  ایــن  در  دوســتم  آقــای  کــه  می گویــد 

امنیــت افغانســتان، پروســه ی صلــح و شــفافیت در انتخابــات 

اســت. گفتــه  ســخن  ریاســت جمهوری 

ــتم  ــرال دوس ــا ج ــر ب ــرال میل ــدار ج ــتین دی ــن نخس ای

اســت کــه جزئیــات بیشــری نیــز از آن منتــرش نشــده اســت. 

آقــای میلــر، همچنــان دو مــدال را کــه یکــی از آن هــا مربــوط 

نیروهــای  مربــوط  آن  دیگــر  و  افغــان  امنیتــی  نیروهــای 

امریکایــی می شــود، بــه جــرال دوســتم، اهــدا کــرده اســت.

از ســویی هــم، در ایــن دیــدار، محمــد یونــس طغــرا، عضــو 

کمیســیون شــکایت های انتخاباتــی هــم دیــده می شــود.

فرمانــده ی نیروهــای امریکایــی در افغانســتان، در حالــی 

بــه دیــدار جــرال دوســتم رفتــه کــه هــزاران نفــر از هــواداران 

ــه رهــربی عبداللــه  دســته ی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی ب

ــزار  ــرات برگ ــاب تظاه ــار و فاری ــای تخ ــه، در والیت ه عبدالل

کردنــد.

ریاســت   انتخابــات  در  دوســتم،  عبدالرشــید  جــرال 

ــرب  ــه، ره ــه عبدالل ــخت عبدالل ــان رسس ــوری، از حامی جمه

ــه  ــت. عنایت الل ــی اس ــات و همگرای ــی ثب ــته ی انتخابات دس

بابــر فرهمنــد، از اعضــای ارشــد حــزب جنبــش ملــی و یکــی 

اول  معــاون  دوســتم،  جــرال  بــه  نزدیــک  چهره هــای  از 

اســت. ریاســت جمهوری  انتخابــات  در  عبداللــه  عبداللــه 

در تظاهــرات روز دوشــنبه )11 قــوس( در تخــار و فاریاب، 

و  منی پذیرنــد  را  تقلــب  کــه  می دادنــد  شــعار  معرضــان 

ــد. پیــش  ــاک از آرای تقلبــی ان خواهــان جــدا شــدن آرای پ

ــز  ــل نی ــی، در کاب ــته ی انتخابات ــن دس ــواداران ای ــن، ه از ای

ــد. ــی  کــرده بودن راهپیای

دســته ی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی، هشــدار داده 

بیــش  انتخابــات  مســتقل  کمیســیون  اگــر  کــه  اســت 

دامنــه ی  نکنــد،  باطــل  را  مشــکوک  رأی  300هــزار  از 

شــد. خواهــد  وســیع تر  اعراض هــا 
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ــرای  ــه ب ــد ک ــد می کن ــی، تأکی ــور غن رییس جمه
ــای  ــتان، از تجربه ه ــدار در افغانس ــح پای ــن صل تأمی

موفــق جهانــی اســتفاده خواهــد شــد.
روز  ریاســت جمهوری،  ارگ  مطبوعاتــی  دفــر 
دوشــنبه )11 قــوس( بــا نــرش اعامیــه ای گفتــه 
ــتی  ــن پوالس ــا گگ ــی، ب ــدارشف غن ــه محم ــت ک اس
باتســینگ هاال، ســفیر رسیانــکا در افغانســتان، 

دیــدار و گفت وگــو کــرده اســت.
آقــای غنــی در ایــن دیــدار، گفتــه اســت کــه 
ــردم  ــت م ــت و خواس ــت حکوم ــدار، اولوی ــح پای صل
ــرای تأمیــن آن، از تجربه هــای  افغانســتان اســت و ب
رسیانــکا،  خصــوص  بــه  کشــورها  متــام  موفــق 

اســتفاده خواهــد شــد.
ــتان،  ــکا در افغانس ــفیر رسیان ــم، س ــویی ه از س
در ایــن دیــدار گفتــه اســت کــه کشــورش در گذشــته 
دوره ی جنــگ را ســپری کــرده و اکنــون فضــای صلــح 

در آن جــا حاکــم اســت.
ــدار  ــح پای ــن صل ــی از تأمی ــی، در حال ــای غن آق
ــد روز پیــش،  ــد کــه چن در افغانســتان ســخن می زن
دونالــد ترامــپ، رییس جمهــور ایــاالت متحــده ی 
ــتین  ــرای نخس ــره ای ب ــر منتظ ــفر غی ــکا، در س امری
بــار وارد افغانســتان شــد و در پایــگاه نظامــی بگــرام، 

ــرد. ــت ک ــتان صحب ــح افغانس ــد صل ــورد رون در م
امریکایــی  رسبــازان  میــان  در  ترامــپ،  آقــای 
ــان  ــن طالب ــش از ای ــه پی ــت ک ــت و گف ــور یاف حض
موافــق آتش بــس نبودنــد؛ امــا حــاال می خواهنــد 
ــن  ــکا همی ــه امری ــت ک ــد. او گف ــس کنن ــه آتش ب ک
ــن  ــد و ای ــره کن ــان مذاک ــا طالب ــد ب ــون می توان اکن
بــه دلیــل زحمت هایــی اســت کــه نیروهــای نظامــی 

ــد. ــیده ان ــتان کش ــور در افغانس ــن کش ای
از ســویی هــم، در جریــان چنــد هفتــه ی گذشــته، 
ــح  ــرای از رسگیــری گفت وگوهــای صل ــی ب تاش های
میــان امریــکا و طالبــان، آغــاز شــده اســت. منابعــی، 
ــده ی  ــل زاد، مناین ــی خلی ــه زمل ــد ک ــرده ان ــد ک تأیی
صلــح  امــور  در  امریــکا  خارجــه ی  وزارت  ویــژه ی 
ــا مناینــدگان طالبــان در قطــر دیــدار  افغانســتان، ب

کــرده اســت.
یــک منبــع در گــروه طالبــان، بــا اشــاره بــه آغــاز 
دیدارهــا، گفتــه اســت کــه مذاکــره میــان دو طــرف از 
نقطــه ی صفــر آغــاز نخواهــد شــد. او افــزوده اســت، 
مــوارد زیــادی کــه در دوره هــای قبلــی مذاکــرات 
میــان امریــکا و طالبــان بــر رس آن توافــق شــده بــود، 
ــا آغــاز رســمی مذاکــرات، در  پابرجــا اســت و تنهــا ب

مــورد مــوارد اختافــات جزئــی بحــث خواهــد شــد.

غنی: برای تأمین صلح پایدار از تجربه های موفق 
جهانی استفاده خواهد شد
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کشورها  به  کرده،  متحول  را  جهان  برق،  نیروی  به   دست رسی 

اجازه می دهد تا اقتصاد شان را بهر کنند و میلیون ها شهروند خود 

این موفقیت، قیمت گزافی  این حال،  با  بکشند.  بیرون  فقر  از  را 

سوخت های  به  شدیدی  وابستگی  که  انرژی  بخش  است.  داشته 

اُکساید  دای  کاربن  از  درصد  چهل  انتشار  مسؤول  دارد،  فُسیلی 

جهانی است. کاربن دای اکساید یکی از گازهای گل خانه ای است 

که گرما را در امتسفر گیر می اندازد و باعث گرمایش زمین می شود. 

زغال سنگ  سوخت  محصول  انتشارات،  این  سوم  دو  به  نزدیک 

است.

اما با وجود درخواست ملل متحد برای پایان دادن به استفاده از 

سوخت های فسیلی، هنوز هم صدها ایستگاه نیرو که با زغال سنگ 

کار می کنند، ساخته می شوند و صدها تای دیگر در لوله کشی ها 

وجود دارند. آیا جهان آماده ی عر جدیدی از انرژی پاک، ارزان و 

قابل دست رس برای همه است؟

و  کنید  ترک  را  زغال  از  استفاده  عادت  ملل:  سازمان  دبیرکل 

بگذارید قیمت  آن  روی 

انتشارات  بر  مالیات  افزایش  خواستار  ملل  سازمان  دبیرکل 

کاربن، پایان دادن به تریلیون ها دالر کمک  هزینه به سوخت های 

کار  زغال  با  که  نیرویی  ایستگاه های  ساخت  توقف  و  فسیلی 

می کنند تا سال 2020 شده است تا شانسی برای پایان دادن به 

باشیم. داشته  اقلیمی  بحران 

بسیاری از کشورها، به ویژه اقتصادهای پیش رفته ی دنیا، رشوع 

به گوش دادن به حرف سازمان ملل کرده اند؛ اما به نظر می رسد که 

جنوب-رشق آسیا، یکی از روبه رشدترین منطقه ی اقتصادی جهان، 

برای تأمین انرژی مورد نیازش به سوخت های فسیلی وابسته است. 

آقای گوترش در ماه نوامرب به گروِه »انجمن کشورهای جنوب-رشقی 

تغییرات  برای  تهدیدی  »همچنان  زغال  که  گفت  تایلند  در  آسیا« 

از  آسیا،  جنوب -رشق  کشورهای  که  کرد  اضافه  و  است«  اقلیمی 

آسیب پذیرترین کشورها در برابر تغییرات اقلیمی استند.

سوخت پیش رفت آسیا هنوز هم با زغال تأمین می شود

که  انتظار می رود  انرژی،  بین املللی  آژانس  مطالعات  پایه ی  بر 

آینده، محرک کلیدِی تغییرات منابع  این منطقه طی بیست سال 

انرژی جهانی باشد. از سال دو هزار به این سو، میلیون ها نفر در 

اند و قرار است  جنوب-رشق آسیا به نیروی برق دست رسی داشته 

پایدار  »انرژی  باشند.  برق داشته  تا سال 2030  آن  متام جمعیت 

با جمع آوری  ملل حایت می شود،  توسط سازمان  که  برای همه« 

سومین  هند،  و  چین  از  پس  منطقه  این  که  می گوید  اطاعاتی 

منطقه ای است که بیشرین نیروگاه لوله کشی  شده ای را دارد که 

و  ویتنام  اندونزیا،  می شود.  تأمین  زغال سنگ  توسط  آن  سوخت 

جنوب-رشق  رسارس  در  را  زغالی  لوله کشی های  بیشرین  فلیپین، 

آسیا داشته و مالزیا و تایلند هم تفاوت زیادی با این کشورها ندارند. 

از  بیرون  را  زغال سنگ  سوخت  هم  آسیایی  ثروت مندتر  کشورهای 

مرزهای شان انجام می دهند. منایندگی های مالِی دولتی در چین، 

منابع  بزرگ ترین  ترتیب،  به  هم اکنون  جنوبی،  کوریای  و  جاپان 

حایت مالی از نیروگاهای زغالی در دیگر کشورها استند. تحقیقات 

»انرژی پایدار برای همه« نشان می دهد که چین، بزرگ ترین منبع 

مالی بین املللی برای زغال سنگ بوده و در 2015/2016 بیش از 

دالر روی آن رسمایه گذاری کرده است. میلیارد   1.7

زغال سنگ در حال از دست دادن قدرتش است

با این وجود، به طور کلی جهان به آهستگی در مسیر درستی 

میزان  است.  کاهش  به  رو  نیروگاه ها  شار  و  می کند  حرکت 

مجوزها برای نیروگاه های جدیِد زغالی هرگز این قدر پایین نبوده 

واقعیت،  این  اند.  شده  لغو  زغالی  نیروگاه   هزار  از  بیشر  و  است 

سازندگان  علیه  سخت گیرانه  اقتصادِی  روی کرد  بازتاب دهنده ی 

از  و  کرده  محدود  را  جهانی  گرمایش  تا  است  زغالی  نیروگاه های 

کنند. حفاظت  برش  سامت 

اقلیمی مهمی بود و  »توافق پاریس« در سال 2015 کنفرانس 

 1.5 به  را  زمین  گرمایش  که  کردند  تعهد  رشکت کننده  کشورهای 

درجه ی سانتی گراد باالتر از دمای صنعتی محدود کرده و در حایت 

مالی از مبارزه با تغییرات اقلیمی کوشا باشند. اکنون چهار سال پس 

از آن، در نوامرب 2019، دبیر کل سازمان ملل متحد، نشست اقلیمی 

را در نیویورک برگزار کرد؛ جایی که کشورها از تقویت تاش های شان 

برای مبارزه با بحران اقلیمی به شمول محدود کردن تولید برقی که از 

زغال سنگ به دست می آید، خرب دادند.

به گونه ی مثال، قرار است بریتانیا تا چند سال دیگر به صورت 

بزرگ ترین  از  یکی  که  آملان  نکند،  استفاده  زغال سنگ  از  کامل 

از  پس  که  کرده  توافق  دنیاست،  در  زغال سنگ  مرف کنندگان 

اروپایی اعام  از زغال استفاده نکند و هشت کشور دیگر   2038

کرده اند که پس از سال 2030، از زغال   استفاده نخواهند کرد. 

چیلی تعهد کرده که تا سال 2040، متام نیروگاه های زغالی اش را 

ببندد و کوریای جنوبی هم تا سال 2020، ده نیروگاه  زغالی اش 

را خواهد بست.

 25 کشور،   32 از  متشکل  که  زغال«  بدون  انرژِی  »اتحاد 

عضو   34 و  شهرداری  و  والیت  سطح  در  دولت هایی  منطقه، 

اتحاد  این  به  اسلواکیا  و  آملان  شدن  اضافه  از  است،  تجارتی 

خرب داد که متعهد به ترسیع گذر از انرژی زغالی به انرژی پاک 

از  استفاده  کاهش  برای  را  جهانی  تاش های  رهربی  و  استند 

گرفت. خواهند  دست  به  زغال سنگ 

خورشید وارد می شود

نتیجه  این  به  بیشری  تجارت های  و  کشورها  این،  بر  افزون 

کره ی  برای  تنها  نه  برگشت پذیر  انرژی  از  استفاده  که  اند  رسیده 

زمین خوب است، بلکه از نظر اقتصادی هم معقول به نظر می آید.

فن آوری های مورد نیاز برای گذشن جهان از عر زغال سنگ و 

دیگر سوخت های فسیلی موجود اند و قرار است 840 میلیون نفری 

برگشت پذیر  و  پاک  انرژی  به  ندارند،  برق دست رسی  به  هنوز  که 

وصل شوند. این کار برای آن ها ارزان هم خواهد بود.

انرژی  که  می دهد  نشان  همه«  برای  پایدار  »انرژی  تحقیقات 

دو  در  برق  نسل  جدید  شکِل  ارزان ترین  هم اکنون  برگشت پذیر، 

سوم از کل دنیا است و ارزان تر از انرژی جدید زغالی و گازی است. 

انتظار می رود که تا سال 2030، انرژی های آفتابی و بادی، تقریبا 

در متام دنیا جای زغال را بگیرند.

فاصله میان حرف و عمل

به هر حال، حتا با کاهش مرف زغال سنگ و افزایش مرف 

رسیع  کافی  اندازه ی  به  پاک  انرژی  به  عبور  برگشت پذیر،  انرژی 

نیست. هان گونه که در گزارش فاصله ی تولیدی 2019 از سوی 

هنوز  است،  شده  داده  نشان  متحد  ملل  زیستی  محیط  برنامه ی 

فاصله ی زیادی میان تعهد کشورها در رابطه به تغییرات اقلیمی و 

تولید سوخت های فسیلی شان وجود دارد. برنامه های 

این فاصله در مورد زغال سنگ بیشر است. برخی کشورها قصد 

دهند.  افزایش  درصد   150 را  زغال  تولید   ،2030 سال  تا  دارند 

این کار باعث باال رفن گرمایش به اندازه ی دو درجه ی سانتی گراد 

می شود و با سه برابر شدن محدودیت گرمایش 1.5 درجه ای زمین 

سازگار خواهد بود.

مانس نیلسون، رییس »انستیتوت محیط  زیست استکهلم« یکی 

از سازمان هایی که این مطالعات را فراهم کرده، در بیانیه ای گفت: 

»با وجود بیش از دو دهه سیاست گذاری در مورد آب  و هوا، سطح 

تولید سوخت های فسیلی باالتر از هر زمانی است. گزارش نشان 

زغال سنگ،  استخراج  از  دولت ها  دوام دار  پشتیبانی  که  می دهد 

نفت و گاز، بخش بزرگی از این مشکل است. ما در چاه ایم و نباید 

بیشر از این به کندن آن ادامه دهیم.«

سازمان ملل متحد قصد دارد در سال 2020، برنامه ی »دهه ی 

عمل« را به راه بیاندازد تا تاش ها برای رسیدن به اهداف »دستور 

انرژی،  به  رابطه  در  کند.  آغاز  را  پایا«  توسعه ی  برای   2030 کار 

هدف، تأمین انرژی ارزان، قابل اطمینان، پایدار و مدرن برای همه 

به  به حرکت  بخشیدن  و جهان، رسعت  متحد  ملل  است. چالش 

عادت  به  همیشگی  دادن  پایان  و  برگشت پذیر  انرژی های  سوی 

زغال سنگ است. از  استفاده 

آیا جهان آماده است تا به عرص زغال سنگ پایان دهد
 و از انرژی پاک استقبال کند؟

مرتجم: مهدی غالمی

نوشته شده در: وب سایت ملل متحد


