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گزارش روز

گفت وگو

تاریــخ از روزگاری کــه بــه کمــک خــط و اســناد نوشــتاری 

بــه یــاد مــی آورد، همــواره در دادوســتد ناعادالنه ی جنســیت 

پیــش آمــده اســت؛ جنســیتی کــه همیشــه نرینگــی را 

ــوان دوران  ــاید بت ــت. ش ــته اس ــم داش ــی حاک ــر مادینگ ب

ــاد  ــان ی ــدار زن ــخ آورد و از اقت ــاد تاری ــه ی ــاالری را ب مادرس

کــرد؛ امــا ایــن دوران آن قــدر بــه افســانه بــدل شــده اســت 

ــن دوره ای  ــد چنی ــاور منی کن ــم ب ــخ ه ــا تاری ــر حت ــه دیگ ک

ــد تکاملــی اش  را ســپری کــرده باشــد. تاریخــی کــه در رون

ــی  ــای زندگ ــام رویکرده ــت و مت ــده اس ــف ش ــه تعری مردان

ــف  ــوری تعری ــا مردمح ــی آن ب ــی و سیاس اجتامعی-فرهنگ

و بازتعریــف می شــود.

هــر چنــد در برخــی از کشــورها، پــس از دوران رنســانس 

قیــام  مردانــه  اســتبداد  علیــه  کــه  گروه هایــی  زایــش  و 

کردنــد، باعــث تغییــرات در نظام هــای سیاســی و نــوع دیــد 

ــان  ــه زن ــوط ب ــه قضــای مرب ــن آن نســبت ب نظام هــا و قوانی

ــا در هــامن کشــورها        ... ــا حت شــد؛ ام
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فســاد، پــاداش نامرشوعــی اســت که افــراد یــک اداره با 

تخلــف از اجــرای وظیفــه، بــه دســت می آورنــد. بــه عبــارت 

ــی و  ــل جاه طلب ــه دلی ــه ب ــت ک ــاری اس ــاد رفت ــر، فس دیگ

ــه  ــوند. ب ــب می ش ــراد مرتک ــه، اف ــام وظیف ــراف از انج انح

گونــه ی دقیق تــر، فســاد زمانــی متولــد می شــود کــه یــک 

مأمــور دولــت در قبــال انجــام دادن کاری، رشــوه ی نقــدی 

ــا جنســی دریافــت می کنــد. ی

نُــه دســامرب، مصــادف اســت بــا روز جهانــی مبــارزه بــا 

فســاد؛ پدیــده ای کــه همــه ی کشــورهای جهــان بــه ویــژه 

ــه شــدت آســیب زده اســت.  ــان ســوم را ب کشــورهای جه

ــول 18  ــتان در ط ــا افغانس ــورها؛ ام ــن کش ــته از ای گذش

ــواع فســاد غــرق شــده اســت.  ــان ان ســال گذشــته در می

بــدون شــک در رشایــط کنونــی، فســاد اداری و فســاد 

مالــی بــه یــک چالــش بــزرگ جهانــی تبدیــل شــده و 

دولت هــا بــه خوبــی می داننــد کــه ایــن پدیــده منجــر 

ــد و  ــه ح ــه هیچ گون ــود ک ــا می ش ــواع چالش ه ــروز ان ــه ب ب

ــد. ــمیت منی شناس ــه رس ــم ب ــرزی را ه م

فســاد  پیامدهــای  توســعه یافته،  کشــورهای  بــرای 

اداری و مالــی واضــح بــوده کــه توانســته اقتصــاد داخلــی 

ــان توســعه  ــد. فســاد نشــان داد جری ــج کن کشــورها را فل

مخاطــره  بــه  را  دموکراتیــک  روندهــای  و  متوقــف  را 

اداری،  و  مالــی  فســاد  حــال،  عیــن  در  می انــدازد. 

حاکمیــت قانــون را ضعیــف و فرهنــگ معافیــت از قانــون 

می بخشــد. قــوت  را 

جنجال های  ماه  یک  به  نزدیک  از  پس  رسانجام 

کمیسیون  رهربی  اعضای  علنی  نشست  انتخاباتی، 

حضور  با  انتخاباتی  دسته های  منایندگان  با  انتخابات 

بین املللی  همکاران  و  مدنی  جامعه ی  سیاسی،  احزاب 

که  می رفت  انتظار  شد.   برگزار  انتخابات  کمیسیون  در 

باز  انتخاباتی  مشکالت  از  گره  بتواند  علنی  نشست  این 

کند؛ اما در جریان نشست چندساعته، دیده شد که یک 

حاکم  انتخاباتی  رشکای  میان  بی اعتامدی  فضای  نوع 

دسته ی  منایندگان  سوی  از  نشست  این  ترک  که  است 

بیش تر  را  موضوع  این  همگرایی،  و  ثبات  انتخاباتی 

کرد. برجسته 

برگزار  قوس(   17( یک شنبه  روز  که  علنی ای  نشست 

شد، کمیسیون انتخابات، آن را یک نشست معلوماتی در 

مورد انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان عنوان کرد؛ 

اما منایندگان دسته های انتخاباتی به هدف شکستاندن 

بن بست انتخاباتی با حضور منایندگان سازمان ملل متحد 

در  این نشست رشکت کرده بودند. 

انتخاباتی،  دسته های  منایندگان  حضور  بر  عالوه 

این  در  نیز   سیاسی،  احزاب  منایندگان  از  شامری 

حامی  احزاب،  این  برخی  که  داشتند  حضور  نشست 

دسته ی انتخاباتی دولت ساز بودند که این امر مورد قبول 

منایندگان دسته ی انتخاباتی ثبات و همگرایی نبود و به 

کردند. ترک  را  علنی  نشست  خاطر  همین 

قبل از این  که منایندگان رشکای       ...

حکومت وحدت ملی عزمی برای مبارزه 
با فساد نداشت

ختم بی نتیجه ی نشست علنی کمیسیون
 و نامزدان انتخاباتی
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وزارت خارجــه، اعــالم کــرده اســت کــه هشــتمین 

دور کنفرانــس وزیــران خارجــه ی پروســه ی اســتانبول 

– قلــب آســیا روز دوشــنبه )18 قــوس( در شــهر 

ــود. ــزار می ش ــه برگ ــتانبول ترکی اس

ــگ  ــال های جن ــن س ــتان در ای ــردم افغانس ــا م م

اصــال از یــاد بــرده ایــم کــه می توانیــم در برابــر 

رسزمینــی کــه تــا چندیــن نســل مــا را در خــاک خــود 

ــرورش  ــت پ ــرار اس ــان را ق ــدان م ــای داده و  فرزن ج

بدهــد، چگونــه از داشــن ایــن رسزمیــن دچــار غــرور 

ــادری  ... ــن م ــویم. رسزمی نش

ــر و  ــی تدبی ــا، رهــرب دســته ی انتخابات فرامــرز متن
ــه رهــربی  ــی دولت ســاز ب توســعه، از دســته انتخابات

محمــدارشف غنــی، اعــالم حامیــت کــرد.

با قوطی روغن، ریگ
 و سمنت قرضی، برای خودم 

وسائل مترین ساختم

غرور ملی از جنس پول

هشتمین کنفرانس وزیران 
خارجه ی پروسه ی »استانبول–

قلب آسیا« برگزار می شود

فرامرز متنا به دسته ی انتخاباتی
 محمدارشف غنی پیوست

امیدوارم گفت وگوهای صلح به ختم 
جنگ در افغانستان منجر شود

گفت وگو با حسین بخش صفری

 )قهرمان ام ام ای(
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مادری که سال ها تجاوز پرسش را تحمل  کرد زندگی به رنگ زن
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نشست کمیسیون و دسته های 
انتخاباتی بی نتیجه ماند
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فاســدترین  جــزِو  افغانســتان 

را  کشــورهای روی زمیــن اســت 

منی تــوان کتــامن کــرد. فســاد 

ریشــه  قــدر  آن  افغانســتان  در 

ــر همــه روشــن اســت کــه  دارد و ب

حتــا دیویــد کامــرون، نخســت وزیر 

پیشــین بریتانیــا، پیــش از برگــزاری نشســت جهانــی 

مبــارزه علیــه فســاد، زمانــی کــه بــا ملکــه الیزابــت دوم 

و جاســتین ولبــی، اســقف اعظــم کلیســای انگلیکــن 

حــرف مــی زد، افغانســتان و نایجریــا را دو کشــور »بــه 

طــرز شــگفت انگیزی فاســد« توصیــف کــرد. آقــای 

کامــرون در صحبــت بــا ملکــه الیزابــت دوم گفتــه بــود: 

»شــامری از رهــربان بعضــی از کشــورها کــه بــه طــرز 

ــد  ــا خواهن ــه بریتانی ــتند ب ــد اس ــگفت انگیزی فاس ش

ــتان ... ــا و افغانس ــد... نایجری آم

چرخ چرخان فساد 
در افغانستان
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ــک  ــراد ی ــه اف ــت ک ــی اس ــاداش نامرشوع ــاد، پ فس

اداره بــا تخلــف از اجــرای وظیفــه، بــه دســت می آورنــد. 

ــه عبــارت دیگــر، فســاد رفتــاری اســت کــه بــه دلیــل  ب

ــراد مرتکــب  ــه، اف ــی و انحــراف از انجــام وظیف جاه طلب

ــد  ــی متول ــاد زمان ــر، فس ــه ی دقیق ت ــه گون ــوند. ب می ش

می شــود کــه یــک مأمــور دولــت در قبــال انجــام دادن 

ــد. ــت می کن ــی دریاف ــا جنس ــدی ی ــوه ی نق کاری، رش

ــه دســامرب، مصــادف اســت بــا روز جهانــی مبــارزه  نُ

بــا فســاد؛ پدیــده ای کــه همــه ی کشــورهای جهــان بــه 

ــه شــدت آســیب زده  ــژه کشــورهای جهــان ســوم را ب وی

اســت. گذشــته از ایــن کشــورها؛ امــا افغانســتان در 

ــرق  ــاد غ ــواع فس ــان ان ــته در می ــال گذش ــول 18 س ط

ــاد  ــی، فس ــط کنون ــک در رشای ــدون ش ــت. ب ــده اس ش

ــی  ــزرگ جهان ــش ب ــک چال ــه ی ــی ب ــاد مال اداری و فس

تبدیــل شــده و دولت هــا بــه خوبــی می داننــد کــه 

ــواع چالش هــا می شــود  ــروز ان ــه ب ــده منجــر ب ــن پدی ای

رســمیت  بــه  هــم  را  مــرزی  و  حــد  هیچ گونــه  کــه 

منی شناســد.

بــرای کشــورهای توســعه یافته، پیامدهــای فســاد 

اقتصــاد  توانســته  کــه  بــوده  واضــح  مالــی  و  اداری 

داد  نشــان  فســاد  کنــد.  فلــج  را  کشــورها  داخلــی 

ــک را  ــای دموکراتی ــف و رونده ــعه را متوق ــان توس جری

بــه مخاطــره می انــدازد. در عیــن حــال، فســاد مالــی و 

اداری، حاکمیــت قانــون را ضعیــف و فرهنــگ معافیــت 

از قانــون را قــوت می بخشــد.

اگــر در هــر اداره ی دولتــی، فســاد ریشــه کنــد، 

آســیب  کشــور  یــک  نظــام  مجمــوع،  در  و  دولــت 

ــا  ــاد ب ــت را در تض ــت های دول ــاد، سیاس ــد. فس می بین

ــل  ــف و می ــبب حی ــد و س ــرار می ده ــت ق ــع اکرثی مناف

ــی می شــود. از ســویی هــم، مؤثریــت  ــع مل شــدن مناب

ــش داده و  ــام کاه ــک نظ ــور ی ــت ام ــت را در هدای دول

اعتــامد مــردم را نســبت بــه دولــت و دســتگاه های 

ــف،  ــن تعاری ــد. ای ــش می ده ــی کاه ــی و خصوص دولت

ســال ها اســت کــه در اداره هــای دولتــی افغانســتان 

در  آن قــدر  اداری،  و  مالــی  فســاد  می شــود.  اجــرا 

بخش هــای مختلــف دولــت ریشــه دوانــده کــه محــو و یــا 

ــه نظــر می رســد.  ــده بســیار دشــوار ب کاهــش ایــن پدی

بــه همیــن خاطــر، آن چــه مایــه ی نگرانــی شــمرده 

ــگ و  ــک فرهن ــه ی ــاد ب ــه فس ــت ک ــن اس ــود، ای می ش

یــک شــیوه ی معمــول در جامعــه ی افغانســتان تبدیــل 

ــتی  ــودن و نادرس ــح ب ــه قبی ــی ب ــه کس ــت ک ــده اس ش

ســوء اســتفاده از صالحیتــش، فکــر منی کنــد. قبــل از 

آن  کــه »حکومــت وحــدت ملــی« روی کار آیــد، سیســتم 

ــا  ــود؛ ت ــه ب ــمیت یافت ــا رس ــی تقریب ــاد اداری و مال فس

جایــی  کــه بــاری »حامدکــرزی« رییس جمهــور پیشــین 

گفتــه بــود کــه »فســاد کنیــد؛ امــا بیــرون از افغانســتان 

نربیــد.« در حکومــت 12ســاله ی کــرزی، شــهروندان بــه 

صــورت علنــی می دیدنــد کــه مقامــات دولتــی چگونــه 

ایــن  بــودن  علنــی  و  می شــدند  فســاد  بــه  آغشــته 

ــد. ــادگری ش ــه ی فس ــت روحی ــبب تقوی ــده، س پدی

ــه کار  ــر فســاد اداری و مالــی ب کلمــه  ای کــه در براب

بــرده می شــود، ســالمت اداری اســت. پدیــده ی فســاد 

ادارات  ویــژه  بــه  افغانســتان  بــه گونــه  ای جامعــه ی 

ــا اکنــون تالشــی  دولتــی را آلــوده کــرده اســت کــه حت

ــدارد. در  ــی ن ــوم و معنای ــام »ســالمت اداری« مفه ــه ن ب

طــول دوران آقــای کــرزی، ســوء اســتفاده های سیاســی 

از موقعیت هــای شــغلی بــه حــدی رشــد و افزایــش 

بــه  اندیشــیدن  فرصــت  حتــا  کــه  داشــت  بی رویــه 

مفهــوم »ســالمت اداری« را از مــردم افغانســتان گرفــت. 

ــر یافــت می شــود کــه گروه هــا و  در حــال حــارض، کم ت

جریان هــای ذی دخــل در خصــوص ســالمت اداره هــای 

افغانســتان بــا محوریــت محــو فســاد اداری فعالیــت 

داشــته باشــند.

فسادپیشــه هایی  اول،  ســطح  در  فســاد،  بنیــان 

ــاط  ــور ارتب ــک کش ــی ی ــگان سیاس ــا نخب ــه ب ــتند ک اس

ــای  ــه و مقام ه ــدان عالی رتب ــل کارمن ــه از قبی ــد ک دارن

اســتند  فســاد  نــوع  ایــن  درگیــر  دولت هــا  ارشــد 

کــه در ایــن ســطح فســاد، معمــوال خریــد و فــروش 

داخلــی  و  خارجــی  پروژه هــای  کمیشــن کاری   یــا 

می گیــرد.  صــورت  عمرانــی  بــزرگ  پروژه هــای  و 

حامدکــرزی،  12ســاله ی  دوره ی  طــول  در  حداقــل 

ــه  ــه ی حکومــت و وزرای کابینــه آغشــته ب افــراد بلندپای

ــر کمک هــای  ــد و میلیون هــا دال ــوع فســاد بودن ــن ن ای

خارجــی را حیــف و میــل کردنــد. پیامدهــای ایــن حیــف 

و میــل، میــزان فقــر را در کشــور بلنــد بــرد. بــه عبــارت 

دیگــر، فقیــر، فقیرتــر شــد و رسمایــه دار، رسمایه دارتــر.

ــه،  ــد ک ــده ش ــی دی ــدت مل ــت وح ــر حکوم در اواخ

اداری  فســاد  بــا  مبــارزه  شــیوه های  حــدودی  تــا 

فسادپیشــه  افــراد  و  بــود  گرفتــه  تــازه  رنگ وبــوی 

ــت. در  ــرار گرف ــی ق ــرد قانون ــت پی گ ــایی و تح شناس

حکومــت وحــدت ملــی بــرای نخســتین بار، شــامری از 

ــته ی  ــراد برجس ــه و اف ــای بلندپای ــه، روئس وزرای کابین

نظامــی بــه جــرم اختــالس، فســاد مالــی و اداری، 

بازداشــت شــدند. در عیــن حــال، دولــت موجــود بــرای 

ــا جرایــم  نخســتین بار»مرکز عدلــی و قضایــی مبــارزه ب

ایجــاد   1395 ســال  در  را  اداری«  فســاد  ســنگین 

افغانســتان  ادارات  تاریــخ  در  اداره،  ایــن  کــه  کــرد 

ــات  ــن اقدام ــه ی ای ــا هم ــت؛ ام ــوده اس ــینه ب بی پیش

ــوده  ــزان گســرده ی فســاد، کافــی نب ــه می ــا توجــه ب ب

و نیســت.

ــا  ــامری از نهاده ــته، ش ــال گذش ــج س ــول پن در ط

بــه ویــژه »دیدبــان شــفافیت« و »کمیتــه ی مســتقل 

مشــرک نظــارت و ارزیابــی مبــارزه علیــه فســاداداری« 

همــکار حکومــت  اداری  فســاد  بــا  مبــارزه  امــر  در 

طرح هــای  نهادهــا  ایــن  و  بودنــد  ملــی  وحــدت 

مختلفــی را بــرای کاهــش فســاد، ارائــه کردنــد.

ارزیابــی  و  نظــارت  مشــرک  مســتقل  کمیتــه ی 

اداری )میــک( می پذیــرد کــه  مبــارزه علیــه فســاد 

ــو  ــرای مح ــی ب ــته، اراده ی سیاس ــال گذش ــج س در پن

فســاد اداری در افغانســتان وجــود داشــته اســت؛ امــا 

ایــن اراده، بــه شــکل درســت آن، عملــی نبــوده اســت.

ــه ی میــک،  ــی کمیت ــی، رییــس اجرای ــد روحان میون

ــاد  ــن نه ــه ای ــد ک ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ب

ــه  ــفارش را ب ــته، 1200 س ــال گذش ــج س ــول پن در ط

دولــت افغانســتان پیش کــش کــرد کــه از مجمــوع 

ــاد  ــن نه ــت فقــط 360 ســفارش ای ــن طرح هــا، دول ای

ــا  ــارزه ب ــت مب ــا در جه ــن طرح ه ــرد و ای ــی ک را اجرای

فســاد نــه بلکــه بــرای از بیــن بــردن فســاد مترکــز دارد.

رییــس اجرایــی کمیتــه ی میــک، بــر ایــن بــاور 

اســت کــه تغییــرات سیســتامتیک در حکومــت بــه 

وجــود آمــده و آن گونــه کــه تأثیــرات ایــن تغییــرات 

ــت؛  ــزی نیس ــن چی ــد، چنی ــل درک باش ــه زودی قاب ب

زیــرا فســاد در براینــد تغییــرات زودهنــگام نتیجــه 

ــه  ــفارش هایی را ک ــاظ، س ــن لح ــه همی ــد و ب منی ده

»میــک« بــه دولــت افغانســتان داده، تطبیــق کنــد. 

ســوی  از  کــه  میــک  اداره ی  ســفارش   360 تعــداد 

دولــت تطبیــق شــده، یــک دســت آورد بــه حســاب 

کــه  را  چیــزی  نیســت.  قناعت بخــش  امــا  می آیــد؛ 

ــا جزئیــات زمانــی  ایــن اداره می خواهــد، ســفارش ها ب

ــی  ــه می شــود کــه در هــامن مــدت زمان ــی تهی و مکان

تطبیــق و تکمیــل شــود.

در دو هفتــه ی اخیــر، کمیتــه ی میــک به دادســتانی 

پرونده هــای  زودتــر  کــه هرچــه  کــرد  پیشــنهاد  کل 

فســاد اداری را طــی مراحــل و افــراد مظنــون را بــه 

پنجــه ی قانــون بســپارد؛ بــه همیــن خاطــر، نیــاز اســت 

کــه اداره ی دادســتانی کل، بایــد بــه بانــک دوســیه ها 

ایــن  کــه  کنــد  بازگشــایی  را  پرونده هــا  و  مراجعــه 

ــر  ــه ای را در ام ــل مالحظ ــت قاب ــد پیرشف ــر می توان ام

ــه وجــود آورد. ــا فســاد اداری ب ــارزه ب مب

ــد کــه اراده ی  ــه ی میــک معتقــد ان مســؤوالن کمیت

اداری در دولــت  بــا فســاد  مبــارزه  بــرای  سیاســی 

افغانســتان وجــود دارد. بــه ایــن معنــا، اولیــن چیــزی 

ــد از  ــت و بع ــود، اراده اس ــارزه رشوع می ش ــا مب ــه ب ک

آن، ایــن اراده بایــد در عمــل اجــرا شــود. بنــا بــر ایــن، 

اراده ی سیاســی هســت ولــی چیــزی را کــه کمیتــه 

ــت. ــق نیس ــتان موف ــت افغانس ــع دارد، دول ــک توق می

افغانســتان  شــفافیت  دیده بــان  هــم،  ســویی  از 

در  افغانســتان  دولــت  چنــد،  هــر  کــه  دارد  تأکیــد 

پنــج ســال گذشــته، اقدامــات پراکنــده ای را در برابــر 

ــا  ــارزه ب ــدت، مب ــن م ــا در ای ــت؛ ام ــاد اداری داش فس

فســاد نهادینــه نشــد و نهادهایــی کــه الزم بــود، نقــش 

ــن  ــت زدگی ای ــل سیاس ــه دلی ــد، ب ــا کنن ــری را ایف مؤث

نهادهــا، در مبــارزه بــا فســاد کارهــای عملــی را انجــام 

ــد. ندادن

شــفافیت  دیده بــان  رییــس  افضلــی،  ســیداکرام 

افغانســتان، بــه روزنامــه ی صبــح کابــل، می گویــد، 

قــرار بــود کــه در آغــاز حکومت وحــدت ملــی، نهادهای 

مســتقلی از جملــه »کمیســیون مســتقل مبــارزه بــا 

فســاد« را ایجــاد کنــد؛ امــا بعــدا، رییس جمهــور غنــی 

بــا  بــا ایجــاد چنیــن کمیســیونی، مخالفــت کــرد؛ 

وجــودی  کــه ایجــاد ایــن کمیســیون در قانــون جدیــد 

ــک ســال  ــا ی ــل ت ــا حداق فســاد اداری وجــود دارد؛ ام

ــن کمیســیون  ــا شــکل گیری ای گذشــته، مخالفت هــا ب

ــه یافــت. ادام

دیده بــان شــفافیت افغانســتان، بــر ایــن بــاور اســت 

کــه بــه دلیــل عــدم ایجــاد نهادهــای مســتقل مبــارزه 

نهادهــای  کار  در  سیاســی  مداخلــه ی  فســاد،  بــا 

عدلــی و قضایــی صــورت گرفتــه و ایــن امــر باعــث 

ــیار  ــکل بس ــه ش ــاد اداری ب ــای فس ــا پرونده ه ــده ت ش

پراکنــده و بــر اســاس ملحوظــات سیاســی بررســی 

ــی کــه  ــی، پرونده های ــای افضل ــه ی آق ــه گفت شــوند.  ب

مهــم بــود و نیــاز بــود تــا در پنــج ســال گذشــته مــورد 

ــن  ســو  ــه ای ــرار می گرفــت؛ امــا از ســال ها ب بررســی ق

ــل  ــری مث ــای دیگ ــا پرونده ه ــد؛ ام ــی مان ــامن باق کت

پرونــده ی  و  غنــی  آقــای  کابینــه ی  وزرای  از  یکــی 

بــر  بنــا  انتخاباتــی  کمیســیون های  کمیشــران 

ســلیقه های سیاســی بــه شــکل رسیــع، مــورد بررســی 

قــرار گرفــت؛ زیــرا ایــن پرونده هــا از حامیــت سیاســی 

تیــم رییس جمهــور بــر خــوردار نبودنــد.

دیــدگاه  کــه  خواســت  کابــل،  صبــح  روزنامــه ی 

دادســتانی کل را در امــر مبــارزه بــا فســاد بگیــرد کــه 

اداری تکمیــل  از پرونده هــای فســاد  تعــدادی  چــه 

امــا  اســت؛  کار  زیــر  پرونده هــا  از  تعــدادی  چــه  و 

مســؤوالن ایــن اداره بــا متاس هــای مکــرر، حــارض بــه 

نشــدند. پاســخ گویی 
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هیــوالی فســاد در افغانســتان ابعــاد گوناگــون 

فســاد  از  شــان  درک  بســیاری  چنــد  هــر  دارد. 

پولــی اســت کــه بــرای راه انــدازی کار در جایــی 

ایــن  متــام  در  فســاد  امــا  می کننــد؛  پرداخــت 

اســت.  داشــته  متفاوتــی  گونه هــای  ســال ها، 

حکومــت افغانســتان در ســال های پســین تــالش 

ــه شــدن فســاد  ــو رشــد و نهادین ــا جل کــرده اســت ت

را بگیــرد کــه در ایــن راه بــا وجــود ابعــاد گوناگــون و 

ریشــه ی بســیار عمیــق و نفــوذ شــاخه های فســاد در 

ذهــن و ضمیــر افــراد، تــا جایــی از بیــن بــردن آن بــه 

انــدازه ی زیــاد ناممکــن بــوده اســت. فســاد بیــش از 

ــاور  ــه ب ــد، ب ــته باش ــی داش ــه های بیرون ــه ریش آن  ک

ــل  ــه دالی ــی ب ــت. وقت ــته اس ــا وابس ــت آدم ه و ذهنی

ــاور و روحیــه ی ملی گرایــی  گوناگــون، ملت ســازی، ب

در کشــوری از بیــن بــرود و هویــت هــر کســی بیــش 

از آن کــه مربــوط بــه جغرافیــای واحــد باشــد، از 

قــوم و تبــار منایندگــی کنــد، بــا عــدم نظــارت کامــل 

قانــون، فســاد بــه امــر معمــول و هــر روز بــدل خواهــد 

شــد.

امــروز، روز جهانــی مبــارزه بــا فســاد اســت و بایــد 

از خــود بپرســیم کــه مــا تــا چــه انــدازه در مبــارزه بــا 

فســاد موفــق بــوده  ایــم و چقــدر توانســته ایــم، جلــو 

ــه دوام  ــه را ک ــای فساد پیش ــا و کارتل ه ــد بانده رش

ــف شــده اســت،  ــوام شــان در وجــود فســاد تعری و ق

بگیریــم؟

وقتــی در جایــی، فســاد یــک روش کاری و مــورد 

ــای  ــه اژده ــاد ب ــد، فس ــام باش ــتم و نظ ــز سیس مترک

ــده  ــر رس آن بری ــه ه ــد ک ــد ش ــدل خواه ــزاررس ب ه

ــر خواهــد آورد و هرگــز  شــود، از جــای دیگــری رس ب

ســال ها،  ایــن  متــام  در  رفــت.  نخواهــد  بیــن  از 

بــا تأســف بــه دالیــل گوناگــون مثــل تبارگرایــی، 

و  فسادپیشــه ها  تعقیــب  در  قانــون  توفیــق  عــدم 

اســت.  نشــده  کــم  فســاد  هرگــز  خویش خــوری، 

و  واســطه  بــه  را  جایــش  شایسته ســاالری  وقتــی 

تســلیم  رابطــه  پیــش  و ضابطــه  بدهــد  شــناخت 

ــای  ــر، حلقه ه ــر اداره و دف ــا، ه ــر کج ــد، در ه باش

کــه  شــد  خواهــد  ایجــاد  مافیاگونــه ای  و  فســاد 

انجــام  راه  می تواننــد،  ســادگی  و  راحتــی  بــه 

فســاد را همــوار و دیگــران را نیــز وادار کننــد کــه 

بایــد در مســیر آن هــا گام بردارنــد. وقتــی چنیــن 

حلقه هایــی جریــان مســلط باشــند و کنــرل هــر 

ــد، چــاره ای جــز فســاد و  ــه دســت بگیرن ــزی را ب چی

فسادپیشــگی منی مانــد. شــفافیت بین امللــل، در 

ــان ده  ــتان را در می ــود، افغانس ــدی خ ــن رده بن آخری

فاســدترین کشــور دنیــا جــای داده اســت کــه تنهــا 

ــر از  ــت بدت ــی، وضعی ــا افریقای ــوری عمدت ــد کش چن

افغانســتان دارنــد.

ــودن  ــم ب ــل حاک ــه دلی ــال ها، ب ــن س ــام ای در مت

یک شــبه  زیــادی  افــراد  افغانســتان،  در  فســاد 

ــه ی  ــه فاصل ــد ک ــب ش ــاد موج ــدند و فس ــول دار ش پ

فاصلــه ی  هم چنیــن  و  حکومــت  و  مــردم  بیــن 

طبقاتــی، هــر روز بیشــر شــود. فســاد، موجــب شــد 

ــه  ــام داران ک ــردم و زم ــن م ــه بی ــامد دوطرف ــه اعت ک

ــرود  ــن ب ــت، از بی ــوب اس ــت داری خ ــه ی حکوم الزم

شایسته ســاالری  و  شــفافیت  بــه  کســی  دیگــر  و 

بــاور نداشــته باشــد. در بســیار مــوارد، فســادها 

آن قــدر گســرده، بــزرگ و در ســطوح بــاال نفــوذ 

ــب  ــت از تعقی ــون و حکوم ــا قان ــه حت ــت ک ــرده اس ک

و مــورد پیگــرد قــراردادن مجرمــان، عاجــز مانــده 

ــربد.  ــن ب ــاد را از بی ــه فس ــت ک ــته اس ــوان نداش و ت

ــاد  ــا فس ــارزه ب ــت در مب ــی حکوم ــه وقت ــی ک ــا جای ت

تســلیم شــد، رســام اعــالم کــرد کــه فســاد کنیــد؛ امــا 

ــذاری  ــل رسمایه گ ــان را در داخ ــای ت ــل پول ه حداق

ــد  ــب ش ــتان موج ــرده در افغانس ــاد گس ــد. فس کنی

ــت  ــن وضعی ــز از ای ــده نی ــورهای کمک کنن ــه کش ک

خســته شــوند. هــر چنــد در بســیار مــوارد، خــود 

آن هــا در ایــن ماجــرا کم تقصیــر نبودنــد کــه بــا 

ــرای فســاد  ــه ب ــه افــراد فسادپیشــه، زمین بهــادادن ب

بیشــر و گســرده تر شــود. یکــی از دالیــل فســاد 

ــوع و  ــه ن ــتان ب ــزاررس در افغانس ــیخته و ه افسارگس

ــی  ــردد. وقت ــر می گ ــز ب ــام نی ــود نظ ــکل گیری خ ش

ــردم  ــات و آرای م ــک نظــام دموکراتیــک، انتخاب در ی

تعیین کننــده ی نظــام سیاســی نباشــد و همــه چیــز 

ــی باشــد، خــود  ــی و بیرون ــق سیاس ــه تواف وابســته ب

ــام  ــر مت ــام ب ــرل نظ ــدم کن ــفافیت و ع ــود ش ــه خ ب

بخش هــا از بیــن خواهــد رفــت. جنــگ، رساســیمگی، 

ســهم خواهی و نظــام سیاســی کشــور مــا نیــز در بــه 

وجــود آمــدن چنیــن وضعیتــی کمــک کــرده اســت تــا 

جزیره هــای قــدرت سیاســی، نظامــی و اقتصــادی 

مســتقل، بــه قانــون متکیــن نکــرده و در انجــام فســاد 

ــند.  ــته باش ــاز داش ــت ب دس

فساد و پول های
 بادآورده

9 دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد
حکومت وحدت ملی عزمی برای مبارزه با فساد نداشت

سیدمهدی حسینی

رییس اجرایی کمیته ی میک، 

بر این باور است که تغییرات 

سیستامتیک در حکومت به 

وجود آمده و آن گونه که تأثیرات 

این تغییرات به زودی قابل درک 

باشد، چنین چیزی نیست؛ 

زیرا فساد در برایند تغییرات 

زودهنگام نتیجه منی دهد و به 

همین لحاظ، سفارش هایی را 

که »میک« به دولت افغانستان 

داده، تطبیق کند. تعداد 360 

سفارش اداره ی میک که از 

سوی دولت تطبیق شده، یک 

دست آورد به حساب می آید؛ اما 

قناعت بخش نیست.   
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زمیــن  روی  کشــورهای  فاســدترین  جــزِو  افغانســتان 

اســت را منی تــوان کتــامن کــرد. فســاد در افغانســتان آن 

ــد  ــا دیوی ــه حت ــت ک ــن اس ــه روش ــر هم ــه دارد و ب ــدر ریش ق

ــزاری  ــش از برگ ــا، پی ــین بریتانی ــت وزیر پیش ــرون، نخس کام

ــه  ــا ملک ــه ب ــی ک ــاد، زمان ــه فس ــارزه علی ــی مب ــت جهان نشس

الیزابــت دوم و جاســتین ولبــی، اســقف اعظــم کلیســای 

ــور  ــا را دو کش ــتان و نایجری ــی زد، افغانس ــرف م ــن ح انگلیک

آقــای  کــرد.  توصیــف  فاســد«  شــگفت انگیزی  طــرز  »بــه 

کامــرون در صحبــت بــا ملکــه الیزابــت دوم گفتــه بــود: 

طــرز  بــه  کــه  کشــورها  از  بعضــی  رهــربان  از  »شــامری 

ــد...  ــد آم ــا خواهن ــه بریتانی ــتند ب ــد اس ــگفت انگیزی فاس ش

ــورهای روی  ــدترین کش ــامال فاس ــتان، احت ــا و افغانس نایجری

ــن  ــا همی ــان »جــان برکــو« کــه ت ــن می ــن اســتند.« در ای زمی

امســال )2019( رییــس مجلــس عــوام بریتانیــا بــود بــه 

ــان  ــود ش ــد خ ــان را الب ــفر ش ــه ی س ــت: »هزین ــوخی گف ش

می پردازنــد.« البتــه بیشــر از ســه و نیــم ســال از ایــن ماجــرا 

می گــذرد؛ امــا فســاد پیوســته ماننــد خــون در رگ و ریشــه ی 

افغانســتان جــاری اســت.

واســطه  بازِی  ســنت  کــه  بــود  گفتــه  جهانــی  بانــک 

ــرر  ــتخدام و تق ــای اس ــالل در رونده ــه اخ ــر ب ــا منج افغان ه

ارتــش  پارملــان،  ماننــد  گوناگــون  عرصه هــای  در  افــراد 

و دیگــر بخش هــا، بــر پایــه ی شایســتگی شــده و فســاد 

عظیمــی را بــه وجــود آورده اســت. ایــن فســاد بــا کمک هــای 

پولــی کشــورهای خارجــی و تجــارت مــواد مخــدر بــه قــدری 

ــه  ــرا گرفت ــور را ف ــاد کش ــام اقتص ــه مت ــت ک ــده اس ــزرگ ش ب

ــت. اس

پــس از ایــن کــه ایــاالت متحــده، طالبــان را از قــدرت 

برکنــار کــرد، فســاد کــه در افغانســتاِن قبــل از طالبــان هــم 

معمــول بــود، بــاز هــم جــزء خصوصیت هــای اصلــی زندگــی 

افغان هــا شــد و بــه هــر گوشــه ای از دولــت افغانســتان نفــوذ 

کــرد. شــبکه ی بزرگــی از نخبــگان سیاســِی نزدیــک بــه حامــد 

کــرزی، رییس جمهــور پیشــین، خــود شــان را میــان حامیــان 

ــا  ــد و ب ــرار دادن مالــی خارجــی و مــردم عــادی افغانســتان ق

ــر  ــا دال ــتند، میلیارده ــه داش ــی ک ــتفاده از صالحیت های اس

از کمک هــای بیرونــی و رسمایه گــذاری را بــه حســاب های 

ایــن  کردنــد.  واریــز  شــان  متحــدان  و  خــود  شــخصی  

بحــران  از جملــه  زیــادی  رســوایی های  باعــث  جریان هــا 

ــل بانــک شــد. کاب

در فــربوری 2014، پنتاگــون در گزارشــی دولــت امریــکا 

ــا  ــاالران و دادن میلیارده ــتیبانی از جنگ س ــل پش ــه دلی را ب

دالــر پــول، متهــم به حامیــت و ادامــه دادن دولِت افغانســتان 

کــه غــرق در فســاد بــود، کــرد. در ابتــدا ایــاالت متحــده بــه 

برخــی از جنگ ســاالران، مقام هــای دولتــی داد. مرشوعیــت 

دادن بــه جنگ ســاالران بــه آن هــا اجــازه داد تــا بــا اســتفاده 

ــون  ــد. پنتاگ ــالس کنن ــه را اخت ــع عام ــان، مناب ــدرت ش از ق

ــاد مســتقیام  ــود کــه »فس ــرده ب ــالوه ک ــود ع ــزارش خ در گ

موفقیــت و مرشوعیــت دولــت افغانســتان را تهدیــد می کنــد« 

ــا  ــارزه ب ــرای مب ــع موجــوِد بســیار کمــی ب ــن کشــور مناب و ای

ــانده  ــس از کش ــه پ ــود ک ــه ب ــزارش گفت ــن گ ــاد دارد. ای فس

شــدن پــای امریــکا بــه افغانســتان در ســال 2001، ایــاالت 

بــه جنگ ســاالران،  پُســت های دولتــی  بــا دادن  متحــده 

ــه آن هــا  ــه هــر حــال کــرزی ب ــا ب ــر« کــرد؛ ام آن هــا را »قوی ت

ــی و  ــای سیاس ــا در عرصه ه ــور آن ه ــون حض ــت چ ــاز داش نی

ــود. ــی رضوری ب تجارت

در  کشــورها  فاســدترین  از  یکــی  افغانســتان  گرچــه 

جهــان بــه شــامر مــی رود؛ امــا واقعیــت ایــن اســت کــه فســاد 

در اقتصــاد بیشــر کشــورهای دنیــا وجــود دارد. آنتونیــو 

ــه شــورای امنیــت گفتــه  گوتــرش، دبیــر کل ســازمان ملــل ب

ــان  ــرای جه ــر ب ــون دال ــاالنه 2.6 تریلی ــاد، س ــه فس ــود ک ب

هزینــه دارد. او بــه آمــاری از بانــک جهانــی اســتناد کــرد 

ــک  ــش از ی ــال بی ــر س ــا، ه ــراد و رشکت ه ــد اف ــه می گوی ک

تریلیــون دالــر رشــوه می دهنــد. متأســفانه ایــن مشــکلی 

اســت کــه بــه جــای خــوب  شــدن، بدتــر شــده اســت. 

کشــورهای  بیشــر  کــه  می گویــد  بین امللــل  شــفافیت 

ــن  ــد و ای ــاکام ان ــر ن ــور مؤث ــه ط ــاد ب ــرل فس ــان در کن جه

موضــوع باعــت بحــران در حکومــت داری می شــود. شــفافیت 

بین امللــل هــر ســال نظــر بــه میــزان فســاد، بــه کشــورها از 

ــر نشــان گر فســاد بســیار  0-100 منــره می دهــد. عــدد صف

زیــاد و عــدد صــد نشــان دهنده ی نبــود فســاد اســت. منــره ی 

ــام  ــه ن ــه ب ــل ک ــفافیت بین املل ــدی ش ــتان در رده بن افغانس

ــا شــاخص درک فســاد شــناخته  شــاخص احســاس فســاد ی

ــت.  ــده اس ــر ش ــو به ــن س ــه ای ــال 2012 ب ــود، از س می ش

ــود؛  منــره ی شــفافیت افغانســتان در ســال 2012، هشــت ب

امــا در رده بنــدی ســال 2018، بــه 16 منــره رســیده اســت. 

ــتان  ــورها، افغانس ــی کش ــدول کل ــل در ج ــفافیت بین املل ش

ــت و آن  ــرار داده اس ــا ق ــد دنی ــور فاس ــره ی 10 کش را در زم

ــد. در میــان 180  ــا می دان را ششــمین کشــور فاســد در دنی

ــومالیا،  ــا س ــازمان، تنه ــن س ــط ای ــده توس ــت ش ــور لیس کش

ســودان جنوبــی، ســوریه، یمــن و کوریــای شــاملی فاســدتر 

ــتند. ــتان اس از افغانس

گــر چــه افغانســتان از دیــد ســازمان شــفافیت بین امللــل 

پیش رفت هایــی در امــر مبــارزه بــا فســاد داشــته اســت؛ امــا 

بررســی های دیدبــان شــفافیت افغانســتان حاکــی از نگرانــی 

ــت.  ــف اس ــطوح مختل ــاد در س ــودن فس ــرده ب ــردم از گس م

در نظرســنجی های صــورت گرفتــه توســط دیدبــان شــفافیت 

افغانســتان در ســال گذشــته، 72 درصــد از پاســخ دهندگان 

ــکل  ــه مش ــاد ب ــته، فس ــال گذش ــه در دو س ــد ک ــد بودن معتق

ــه  ــا گفت ــارم آن ه ــک چه ــت و ی ــده اس ــل ش ــری تبدی بزرگ ت

انــد کــه در 12 مــاه اخیــر فســاد را تجربــه کــرده انــد. 

گســره ی فســاد تأثیــر قــوی و بســیار بــدی روی اعتــامد 

ــخ دهندگان  ــی از پاس ــش بزرگ ــت و بخ ــته اس ــی داش عموم

کــه 73 درصــد آن را تشــکیل می دهنــد بــه نهادهــای محلــی 

کــه وظیفــه ی تأمیــن خدمــات را دارنــد، اعتــامد منی کننــد. 

ایــن عــدم اعتــامد کــه از فســاد فراگیــر در رسارس کشــور 

رسچشــمه می گیــرد، بــه پایــداری دولــت نیــز آســیب زده 

اســت. شــاخص آســیب پذیری کشــورها در ســال 2019، 

ــکننده   ــیب پذیر و ش ــت آس ــن دول ــتان را نُهمی ــت افغانس دول

در جهــان می دانــد. ایــن شــاخص بــه کشــورها از عــدد 

ــر  ــدد کوچک ت ــن ع ــه ای ــر چ ــد. ه ــره می ده ــا 120 من 10 ت

باشــد، نشــان دهنده ی آن اســت کــه دولــت مــورد بحــث 

پایدارتــر و باثبات تــر اســت و هــر چــه ایــن منــره بیشــر 

باشــد، شــکنندگی و آســیب پذیری یــک دولــت را نشــان 

از  بــا کســب منــره ی 105  افغانســتان  دولــت  می دهــد. 

ــا  ــه شــامر مــی رود؛ ام ــا ب 120، جــزو شــکننده ترین دولت ه

نســبت بــه ســال گذشــته 9 امتیــاز مثبــت گرفتــه اســت، ایــن 

ــر شــده اســت.  ــت پایدارت ــی دول یعن

ســو  یــک  از  افغانســتان  مــردم  گذشــته،  این هــا  از 

منتقــد فســاد اســتند و از ســوی دیگــر، بــه طــور فزاینــده  ای 

ــر  ــای اجتناب ناپذی ــوه دهی را از واقعیت ه ــطه بازی و رش واس

ــل  ــات مل ــد. مطالع ــره می دانن ــا مــرشوع زندگــی روزم ــا حت ی

ــردم  ــد از م ــه 68 درص ــان داد ک ــال 2012 نش ــد در س متح

ــتفاده کنندگان  ــدان از اس ــن کارمن ــوه گرف ــتان، رش افغانس

بنیــاد  بررســی های  می دانســتند.  پذیرفتنــی  را  خدمــات 

ــان  ــی در می ــاس بی عدالت ــه احس ــود ک ــه ب ــیایی دریافت آس

مــردم کــه از فســاد گســرده در کشــور رسچشــمه می گیــرد، 

باعــث حامیــت بیشــر از تروریســم می شــود.

ــر و  ــردگی آن فراگی ــدازه ی گس ــه ان ــم ب ــاد ه ــواع فس ان

ــاد  ــوع فس ــش از 70 ن ــه بی ــود ک ــه می ش ــت. گفت ــاد اس زی

ــر  در افغانســتان شــناخته شــده کــه روی زندگــی مــردم تأثی

می گــذارد. بنیــاد آســیایی در بخشــی از گزارشــش در رابطــه 

ــی و  ــاد از ادارات دولت ــه »فس ــود ک ــوع آورده ب ــن موض ــه ای ب

خصوصــی،  ســکتورهای  تــا  و  رشوع  انتخابــی  نهادهــای 

می یابــد.« ادامــه  طالبــان  و  بین املللــی  کمک هــای 

و  دادن  رشــوه  فســاد،  روزمــره ی  و  معمــول  انــواع  از 

رشــوه گرفــن اســت. مطالعــات ملــل متحــد نشــان داده 

مقامــات  و  قاضی هــا  آمــوزگاران،  دادســتان ها،  کــه  بــود 

گمر گ هــا از کارمنــدان عامــه ای اســتند کــه احتــامل رشــوه  

گرفــن شــان بســیار زیــاد اســت. میانگیــن مبلــغ رشــوه بــه 

دادســتان ها و قاضی هــا بیــش از 300 دالــر اســت و ایــن 

ــد. در  ــر باش ــت کم ــن اس ــات ممک ــر مقام ــرای دیگ ــغ ب مبل

ــه 43  ــک ب ــال 2013، نزدی ــد در س ــل متح ــی های مل بررس

دیوان ســاالران  و  اجتامعــی  کارمنــدان  مــردم،  از  درصــد 

آن هــا  از  و 58 درصــد  دانســتند  فاســد  را  )بوروکرات هــا( 

ــت  ــواز فعالی ــن ج ــناد و گرف ــت اس ــرای ثب ــه ب ــد ک ــه ان گفت

ــه  ــت ک ــزارش گف ــد در آن گ ــل متح ــد. مل ــه ان ــوه پرداخت رش

ــو  ــک عض ــت کم ی ــور، دس ــای کش ــد از خانواره در 52 درص

ــد از  ــرده و 45 درص ــی ک ــت کار دولت ــه درخواس ــر خان از ه

آن هــا بــرای گرفــن شــغل مــورد نظــر رشــوه ها پرداختــه 

انــد. ملــل متحــد می گویــد جریــان رشــوه  دادن و گرفــن در 

ــردم عــادی  ــر م ــن دشــواری اقتصــادی را ب ادارات، بزرگ تری

افغانســتان و خانواده هــای شــان تحمیــل می کنــد.

نــوع بــزرگ فســاد در بخــش آمــوزش، »اســتادان خیالــی« 

ایــاالت  ویــژه ی  بــازرس  گزارش هــای  از  یکــی  در  اســت. 

متحــده بــرای بازســازی افغانســتان )ســیگار( آمــده بــود کــه 

چنــد ســال پیــش، مقامــات بلند پایــه ی وزارت معــارف، عمــدا 

ــد  ــرده بودن ــل ک ــور را جع ــب در کش ــتادان و مکات ــامر اس ش

تــا پــول بیشــری از حامیــان مالــی بین املللــی بگیرنــد. 

مالیات دهنــدگان  پــول  از  دالــر  میلیون هــا  نتیجــه،  در 

امریکایــی رصف مکاتــب و اســتادانی شــد کــه هرگــز وجــود 

نداشــتند. روزنامــه ی »گلــف تــوِدی« کــه در امــارات متحــده ی 

عربــی فعالیــت می کنــد و مطالبــش بــه زبــان انگلیســی 

چــاپ می شــود، در مقالــه ای در ســال 2012 آورده بــود کــه 

»در بســیاری از مکاتــب افغانســتان، اســتادانی ثبــت اســتند 

کــه بــه صنف هــا منی رونــد، اســتادانی کــه از مضامیــن  

ــه  ــادر ب ــا ق ــا حت ــدادی از آن ه ــد و تع ــزی منی دانن ــان چی ش

خوانــدن و نوشــن نیســتند. در یکــی از والیت هــا، تنهــا 

20 درصــد از بودجــه ی آمــوزش بــه اســتادان واقعــی رســیده 

اســت، 80 درصــد دیگــر بــه جیــب مقامــات امنیتــی محلــی 

و مقامــات آموزشــی رفتــه اســت کــه معــاش اســتادان خیالــی 

را دریافــت می کردنــد.«

بــا ایــن کــه چــرخ فســاد در افغانســتان بــه صــورت 

روزمــره می چرخــد؛ امــا ایــن قضایــای بــزرگ فســاد انــد 

کــه رســانه ای شــده و بازتــاب گســرده تری میــان مــردم 

دارد. بزرگ تریــن قضیــه ی فســاد در افغانســتان، بحــران 

کابــل بانــک بــود. ایــن بانــک در ســال 2004 توســط 

ــن  ــد. ای ــیس ش ــود تأس ــیرخان فرن ــروزی و ش ــه فی خلیل الل

ــا  ــی داد؛ ام ــرض م ــول ق ــتان پ ــگان افغانس ــه نخب ــک ب بان

آن هــا هرگــز پول هــا را پــس ندادنــد. گاردیــن در بخــش 

رسمقالــه اش، فیــروزی را متهــم بــه وارد کــردن بیشــرین 

آســیب بــه افغانســتان در کنــار طالبــان کــرد. بــا رشــد 

ــرادران حامــد  چشــم گیر کابــل بانــک، محمــود کــرزی، از ب

ــن  ــد. گاردی ــک ش ــزرگ آن بان ــهام دار ب ــومین س ــرزی، س ک

نوشــت کــه کابــل بانــک در انتخابــات 2009، نزدیــک بــه 4 

میلیــون دالــر بــرای کمپایــن حامــد کــرزی داد و در عــوض 

430.000 حســاب دولتــی گرفــت.

قضایــای دیگــر فســاد کــه همگانــی شــدند، شــامل 

ــِت  ــر اطالعــات و فرهنــگ دول قضیــه ی مخــدوم رهیــن، وزی

آقــای کــرزی و قضیــه ی حــرت عمــر زاخیلــوال، وزیــر 

پیشــین مالیــه بــود کــه در جلســه ی اســتیضاح پارملــان 

در مــاه مــی 2013، برخــی از مناینــدگان وقــت مجلــس 

از جملــه حاجــی ظاهــر قدیــر، حاجــی حمیــد اللــی و 

ــرد. ــاد ک ــه فس ــم ب ــر را مته ــدادی دیگ تع

دیدبــان  رییــس  کُــس«  »دراگــو   ،2015 اکتوبــر  در 

ــدی  ــل ج ــه دلی ــتان، ب ــاد در افغانس ــد فس ــی ض بین امللل

نبــودن تالش هــای دولــت در امــر مبــارزه بــا فســاد، اســتعفا 

کــرد. او گفــت کــه هیــچ حامیــت سیاســی از تالش هــای او 

ــم  ــیار ک ــاد بس ــا فس ــارزه ب ــرای مب ــه و اراده ب ــورت نگرفت ص

اســت.

رییس جمهــور   ،2014 ســال  انتخاباتــی  مبــارزات  در 

ــور،  ــه ی کش ــس اجرایی ــه ریی ــه عبدالل ــی و عبدالل ارشف غن

وعــده ی مبــارزه بــا فســاد دادنــد. زمانــی کــه در ســال 

2015 مشــخص شــد کــه برخــی از پیــامن کاران قصــد 

مالیات دهنــدگان  و  افغانســتان  دولــت  از  تــا  دارنــد 

امریکایــی پــول بیشــری بگیرنــد، ارشف غنــی بالفاصلــه 

ــایت  ــرد. س ــی ک ــتانی کل معرف ــه دادس ــراج و ب ــا را اخ آن ه

ــه ای در  ــر 180 درج ــک تغیی ــدام را ی ــن اق ــک« ای ــوز وی »نی

مقایســه بــا دوران کــرزی خوانــد.

ــه  ــد ک ــل می گوی ــفافیت بین املل ــازمان ش ــه س ــا آن ک ب

ــته  ــه گذش ــبت ب ــاد نس ــا فس ــارزه ب ــر مب ــتان در ام افغانس

نتیجــه ی  بــودن  هــوا  در  امــا  اســت؛  کــرده  پیش رفــت 

ــت  ــخص نیس ــرده و مش ــده ک ــز را پیچی ــه چی ــات هم انتخاب

کــه چــه تیمــی قــدرت را در کشــور بــه دســت گرفتــه و چــه 

ــت. ــد داش ــاد خواه ــا فس ــارزه ب ــال مب ــردی در قب روی ک

از این ها گذشته، مردم 

افغانستان از یک سو منتقد 

فساد استند و از سوی دیگر، 

به طور فزاینده  ای واسطه بازی 

و رشوه دهی را از واقعیت های 

اجتناب ناپذیر یا حتا مرشوع 

زندگی روزمره می دانند. مطالعات 

ملل متحد در سال 2012 

نشان داد که 68 درصد از 

مردم افغانستان، رشوه گرفنت 

کارمندان از استفاده کنندگان 

خدمات را پذیرفتنی می دانستند. 

بررسی های بنیاد آسیایی دریافته 

بود که احساس بی عدالتی در 

میان مردم که از فساد گسرتده 

در کشور رسچشمه می گیرد، 

باعث حامیت بیشرت از تروریسم 

می شود.

3

مهدی غالمی

زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

اعضای  در  شام  اطراف  در  که  آدم هایی  بین  در 
دارید  رساغ  را  فردی  دوستان،  و  همکاران  خانواده، 
که معتاد و برای مدتی دچار مرصف مواد مخدر بوده 
است و آن فرد توانسته خیلی زود خود را از دام اعتیاد 

نجات بدهد و به زندگی پاک برگردد. 
ممکن  که  مخدر  مواد  شدن  پاک  از  بعد  حاال 
است شام به عنوان یک فرد موثر در ترک اعتیادش 
جلب  برای  که  است  شده  متقاعد  داشتید،  نقش 
مستقیم  نظارت  با  و  شام   کنار  در  جامعه   اعتامد 
تان، فعالیت های روزمره ی خود را رشوع کند و تالش 
کند که به عنوان یک فرد عادی بار دیگر خودش را 
در محک زندگی قرار بدهد و  به جامعه برگردد. این 
بدون  معتاد  یک  سوی  از  زندگی  تغییر  در  جسارت 
شک مورد تحسین شام هم قرار خواهد گرفت. لبخند 
انگیزه ی  معتاد  فرد  برای  کار،  این  از  شام  رضایت 

داد.  خواهد  فراوان 
چه فکر می کنید این رضایت مندی از رشوع فصل 
جدید روابط بین فرد سامل و فرد معتادی که مرصف 
مواد مخدر را کنار گذاشته تا چه زمانی همین گونه 
که  صمیمیتی  ماند.  خواهد  مساملت آمیز  حالت  در 
با این همه دشواری و آزرده خاطری بین شام و فرد 
معتاد به وجود آمده است در چه صورتی امکان دارد 
بار دیگر به رشایط بحرانی و شکننده ی برگردد و همه 

چیز را رضب صفر کند. 
بود؛  نخواهد  واقعیت  از  دور  احتامل  این  تصور 
بزنم،  باره حرفی  این  در  بخواهم  که  این  از  قبل  اما 
مهم  بسیار  که  نکته  این  به  کنم  اشاره  می خواهم 
از  بسیاری  برای  می کنم  حس  چون  بدانید.  است، 
هنگامی  است.   شده  ایجاد  تفاهم  سوء  خواننده ها 
تان  در ذهن  نباید  معتادم«  یک  »من  می نویسم  که 

کنید.  جستجو  را  جمله  این  تحت الفظی  معنای 
به  اعتیاد  درمان گران  که  اصل هایی  از  یکی 
می کند،  گوش زد  همیشه  تداوی  حال  در  معتادان 
تفسیر همین جمله برای خود فرد معتاد است. منطق 
با ملکه ی ذهن  این است که فرد معتاد  درمان گران 
ساخن جمله ی »من یک معتادم« برای خود همیشه 
به یاد بیاورد که مبتال به چه بیامری العالجی شده 
است و تنها راه تداوی این بیامری تکرار همین جمله 
برای  که  نربد  یاد  از  تا  است  زندگی  رشایط  هر  در 
این خجالت زدگی و رشمندگی ای که از یادآوری این 
جمله به او دست می دهد، چه سختی ها و رنج هایی 
لحظه ی  آخرین  تا  باید  پس  است.  نکرده  تحمل  را 
گرفته  پاک  زندگی  بر  تصمیم  که  حاال  زندگی اش 
تا  بکشد  یدک  را  زندگی اش  ناسور  زخم  درد  است، 
دوباره هوا بر ندارد فرد معتاد را و بخواهد حارض شود 

بزند.  را دوباره قامر  زندگی اش  تا 
وقتی یک فرد معتاد که دوباره عزمش را جزم کرده 
تا مثل هر یک از شام به زندگی عادی خود برگردد، 
شام و یا بهر بگویم »جامعه« چه مسؤولیتی در برابر 
او دارید. این مسؤولیت فردی نیست و الزم هم نیست 
که به خاطر عهده دار شدن مسؤولیت در این زمینه 
به فرد معتاد طعنه بزنید و یا رفتارهای تحقیرآمیز از 

خود بروز دهید. 
به یاد داشته باشید که هیچ گاه تغییر را منی توانید 
انتظار داشته  و  بیاورید  به دست  در طول یک شب 
باشید، فرد معتادی که مدتی چه کوتاه و چه طوالنی 
کرده  زندگی  مکانی  در  ممکن  رشایط  بدترین  در 
انسان  یک  زندگی  محل  به  شباهتی  هیچ  که  باشد 
ندارد، مدرن ترین و اصولی ترین رفتارها و واکنش ها 

را نسبت به نوع برخورد تان با او داشته باشد. 
انسان  شام  مثل  هم  او  که  باشید  داشته  یاد  به 
شام  با  که  احساساتی  و  عواطف  دارای  و  است 
مشرک است. فرد معتادی که در مرحله ی بهبودی 
او خشم گین می شود و  نیز غم گین می شود.  است، 
واکنش  زندگی اش  اتفاقات  کوچک ترین  به  نسبت 
وقتی  می خندد  و  می شود  شاد  او  می دهد.  نشان 
امنیت  احساس  تان  کنار  در  او  بودن  از  ببیند شام 
اعتامدبه نفس  بهبودی  حال  در  معتاد  می کنید. 
بر  که  مسؤولیت پذیری ای  با  می کند  مترین  را  خود 
عهده ی او گذاشتید. ناامید می شود وقتی بی باوری 
و بی توجهی شام را نسبت به خود می بیند؛ اما بدانید 
که معتاد در حال بهبودی در هر واکنشی که نسبت 
به کنش های شام انجام می دهد کمی ممکن است 
افراط کند؛ زیرا او قبل از این هیچ گاه در این باره 
خود  عواطف  که  بود  نخواسته  یا  و  بود  نکرده  فکر 
نداشته  مورد  این  در  اطالعی  هیچ  و  کند  کنرل  را 
است. پس متامی افرادی که در رابطه ی مستقیم با 
وظیفه ی  را  این  استند  بهبودی  حال  در  معتاد  یک 
خود بدانند که زمینه را برای مترین کنرل عواطف 

کنند.  آماده  شان 
 135 شامره ی  در  که  مطلب  این  ادامه ی  در 
شیوه ی  از  شد،  خواهد  نرش  کابل  صبح  روزنامه ی 

نوشت.   خواهم  معتاد  فرد  عواطف  کنرل 

واکنش های عاطفی 
معتاد در حال بهبودی

من یک معتادم

حسن ابراهیمی

چرِخ چرخان فساد در افغانستان
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جنجال هــای  مــاه  یــک  بــه  نزدیــک  از  پــس  رسانجــام 

کمیســیون  رهــربی  اعضــای  علنــی  نشســت  انتخاباتــی، 

انتخابــات بــا مناینــدگان دســته های انتخاباتــی بــا حضــور 

ــی در  ــکاران بین امللل ــی و هم ــه ی مدن ــی، جامع ــزاب سیاس اح

ــن  ــه ای ــت ک ــار می رف ــد.  انتظ ــزار ش ــات برگ ــیون انتخاب کمیس

ــد؛  ــاز کن ــی ب ــکالت انتخابات ــره از مش ــد گ ــی بتوان ــت علن نشس

ــوع  ــده شــد کــه یــک ن ــان نشســت چندســاعته، دی امــا در جری

فضــای بی اعتــامدی میــان رشکای انتخاباتــی حاکــم اســت کــه 

ــی  ــته ی انتخابات ــدگان دس ــوی مناین ــت از س ــن نشس ــرک ای ت

ثبــات و همگرایــی، ایــن موضــوع را بیش تــر برجســته کــرد.

نشســت علنــی ای کــه روز یک شــنبه )17 قــوس( برگــزار 

ــی در  ــت معلومات ــک نشس ــات، آن را ی ــیون انتخاب ــد، کمیس ش

ــرد؛  ــوان ک ــزان عن ــم می ــت جمهوری شش ــات ریاس ــورد انتخاب م

ــتاندن  ــدف شکس ــه ه ــی ب ــته های انتخابات ــدگان دس ــا مناین ام

ــا حضــور مناینــدگان ســازمان ملل متحــد  بن بســت انتخاباتــی ب

ــد.  ــن نشســت رشکــت کــرده بودن در  ای

عــالوه بــر حضــور مناینــدگان دســته های انتخاباتی، شــامری 

ــور  ــت حض ــن نشس ــز  در ای ــی، نی ــزاب سیاس ــدگان اح از مناین

ــی  ــته ی انتخابات ــی دس ــزاب، حام ــن اح ــی ای ــه برخ ــتند ک داش

دولت ســاز بودنــد کــه ایــن امــر مــورد قبــول مناینــدگان دســته ی 

انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی نبــود و بــه همیــن خاطــر نشســت 

علنــی را تــرک کردنــد.

ــه بحــث و  ــی ب ــن  کــه مناینــدگان رشکای انتخابات قبــل از ای

تبــادل نظــر بپردازنــد، حــوا علــم نورســتانی، رییــس کمیســیون 

ــن  ــط رسخ ای ــی خ ــه آرای بایومریک ــان این ک ــا بی ــات، ب انتخاب

کــه  خواســت  انتخاباتــی  دســته های  از  اســت،  کمیســیون 

اجــازه ی بازشــامری و تفتیــش آرا را در هفــت والیــت افغانســتان 

ــد.  بدهن

نورســتانی افــزود: »رأی بایومریــک بــرای مــا خــط رسخ 

را  کارهــای خویــش  تــا هنــوز  مــا  اســاس  ایــن  بــر  اســت، 

ــی  ــم و از تکت هــای انتخابات ــه انجــام دادی ــه و بی طرفان صادقان

می خواهیــم کــه اجــازه دهنــد تــا کمیســیون کارهایــش را متــام 

ــد.« کن

بزرگ تریــن جنجــال، بحــث 300 هــزار رأی اســت کــه گفتــه 

ــان  ــارج از زم ــم خ ــا ه ــدارد و ی ــی ن ــاس بایومریک ــود اس می ش

تعییــن شــده، رأی گیــری شــده اســت. اعضــای کمیســیون 

انتخابــات می گوینــد، 102 هــزار رأیــی  کــه خــارج از زمــان 

ــت   ــده، اکرثی ــت ش ــک ثب ــتگاه های بایومری ــری در دس رأی گی

شــان هفــت شــام آغــاز رأی گیــری و چهــار صبــح ختــم رأی گیــری 

ــه  ــل آن زنان ــان، 2737 مح ــن می ــه در ای ــد ک ــان می ده را نش

اســت. 

ــت:  ــات، گف ــیون انتخاب ــر کمیس ــار، کمیش ــف دانش ی حنی

ــی نشــده اســت، پــس  ــن مســائل در طرز العمل هــا پیش بین »ای

ــب رأی  ــه در ش ــل زنان ــه 2737 مح ــم ک ــول کنی ــه قب ــا چگون م

ــم.« ــا آن را باطــل اعــالم کنی داده و م

 137 خصــوص  در  انتخابــات  کمیســیون  کمیشــر  ایــن 

هــزار رأیــی  کــه  معلومــات فزیکــی آن بــا معلومــات بایومریکــی 

ــک  ــورم بایومری ــدان ف ــی کارمن ــزود: »برخ ــدارد، اف ــت ن مطابق

ــک  ــات بایومری ــر معلوم ــورد دیگ ــد م ــرده و در چن ــا نک را امض

ــت.« ــده اس ــزی ش ــل رسور مرک ــار داخ ــد ب ــتباها چن اش

انتخابــات  برگــزاری  زمــان  کــه  ایــن  بیــان  بــا  وی 

ریاســت جمهوری انــدک بــود، گفــت: »بحــث ســاخت ســافت ویر 

ــل  ــه آن دسرســی نداشــته باشــد قب ــراد ب ــان کــه اف ــم زم تنظی

بــه بحــث ملــی تبدیــل شــد؛ در نتیجــه ی آن  انتخابــات  از 

کمیســیون و جریان هــای سیاســی تفاهم نامــه امضــا کردنــد 

ــه آن دسرســی  ــراد ب ــه اف ــان ک کــه ســاخت ســافت ویر الک زم

ــت و  ــر اس ــک وقت گی ــتگاه های بایومری ــد در دس ــته باش نداش

بایــد رصف نظــر شــود.«

امــا اســدالله ســعادتی، معــاون تکــت انتخاباتــی ثبــات و 

ــه  ــل ارائ ــه، دالی ــه عبدالل ــر عبدالل ــربی داک ــه ره ــی ب همگرای

شــده از ســوی مســؤوالن کمیســیون انتخابــات را حــدس و 

رأی  هــزار   102 بــه  دادن  »اعتبــار  گفــت:  خوانــده،  گــامن 

خــارج از زمــان، خــالف قوانیــن انتخابــات و طرزالعمل هــای 

کمیســیون می باشــد.« آقــای ســعادتی بــه رصاحــت بیــان کــرد: 

»کجــای قانــون بــه شــام اجــازه داده کــه حــدس و گــامن را در 

ــد.« ــار بدهی ــرار داده و اعتب ــن ق ــح قوانی ــص رصی ــل ن مقاب

در  انتخابــات  کمیســیون  تخنیکــی  و  فنــی  توضیحــات 

انتخاباتــی  دســته های  بــرای  رأی،  هــزار   300 خصــوص 

قناعت بخــش نبــود و توضیحــات کمیســیون انتخابــات رسانجــام 

منجــر بــه خلــق جنجــال در نشســت علنــی شــد. اســدالله 

ــی،  ــات و همگرای ــی ثب ــاون دوم دســته ی انتخابات ســعادتی، مع

ــت  ــرار داد و گف ــاد ق ــورد انتق ــات را م ــیون انتخاب ــار کمیس رفت

ــزار  ــات برگ ــکل انتخاب ــل مش ــرای ح ــی ب ــت علن ــن نشس ــه ای ک

شــده و حضــور احــزاب سیاســی طــرف دار دســته ی انتخاباتــی 

نــدارد. دولت ســاز، معنایــی 

»کمیســیون  کــرد:  اعــالم  رصاحــت  بــه  ســعادتی  آقــای 

ــاند و  ــی بنش ــه کرس ــب را ب ــه تقل ــه ک ــم گرفت ــات تصمی انتخاب

ــد  ــه پیام ــم ک ــر می کن ــد. فک ــه برس ــه نتیج ــه ب ــد ک منی خواه

داشــت.« پی خواهــد  در  را  ســنگینی 

ــا بیــان ایــن  کــه کمیســیون انتخابــات  اســدالله ســعادتی، ب

منطــق را منی پذیــرد، بــه رســم اعــراض نشســت علنــی را 

تــرک کــرد کــه در ایــن میــان، »داوود ســلطان زوی« مناینــده ی 

دســته ی انتخاباتــی دولت ســاز لــب بــه ســخن گشــوده و گفــت: 

»مــردم افغانســتان می دانــد کــه یــک تیــم پروســه را بــه گــروگان 

گرفتــه اســت؛ زورگویــی کــرده و تــالش دارد کــه در جریــان 

پروســه ی انتخابــات، طرزالعمل هــا را بــه نفــع خــود شــان تغییــر 

ــد.« ــد می کن ــران را تهدی ــم کمیش ــی  ه ــد، گاه بدهن

آن هــا  کــه  می گوینــد  انتخابــات  ناظــر  نهادهــای  امــا 

ــزاری  ــر برگ ــی ب ــان مبن ــرح  ش ــه  ی ط ــا ارائ ــر( ب ــای ناظ )نهاده

می خواســتند  انتخاباتــی،  رشکای  میــان  علنــی  نشســت 

میانجی گــری کننــد و بــرای ایــن موضــوع، کارشــیوه ی خاصــی 

ــیوه در  ــن کارش ــه ای ــد ک ــات داده بودن ــیون انتخاب ــه کمیس را ب

نشســت علنــی مــورد کاربــرد قــرار نگرفــت.

ــل  ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــا، ب ــخنگوی فیف ــا، س ــمیرا رس س

ــد کــه نظــارت آن هــا از نشســت علنــی نشــان می دهــد  می گوی

کــه توضیحــات تخنیکــی کمیســیون انتخابــات نتوانســت قناعت 

ــته ها  ــن دس ــاد ای ــازد و انتق ــم س ــی را فراه ــته های انتخابات دس

ــا،  ــد. فیف ــی مان ــود باق ــای خ ــه ج ــان ب ــیون همچن ــه کمیس ب

انتظــار داشــت کــه حداقــل نشســت علنــی بــه عنــوان راه گشــا و 

آغــاز کار بــرای ختــم چالش هــای انتخاباتــی بتوانــد مؤثــر واقــع 

ــت و  ــاد اس ــا زی ــق چالش ه ــه عم ــود ک ــده می ش ــا دی ــود؛ ام ش

ایــن مســأله، ســالمت و مصؤونیــت انتخابــات را بــه شــدت زیــر 

ــرد. ــؤال می ب س

رشکای  علنــی،  نشســت  ایــن  در  کــه  می رفــت  انتظــار 

انتخابــات، بــرای شکســت بن بســت انتخاباتــی بــه یــک نتیجــه 

و تفاهــم مشــرک دســت یابنــد؛ امــا از یک ســو توضیحــات 

ــد  ــات نش ــت رشکای انتخاب ــب رضای ــات موج ــیون انتخاب کمیس

ــم  ــا حاک ــان طرف ه ــامدی می ــای بی اعت ــر، فض ــوی دیگ و از س

بــود و نشســت علنــی نتوانســت کــه مفیــد و کارا واقــع شــود. بنــا 

بــر ایــن، راه حــل بــرای دســت یافــن بــه توافــق مشــرک ایــن 

ــری را  ــل  دیگ ــای ح ــات راه ه ــیون انتخاب ــم کمیس ــه ه ــت ک اس

ــن  ــرای حــل ای ــی ب جســت وجو کنــد و هــم دســته های انتخابات

ــد. ــان دهن ــری نش ــری بیش ــوع، انعطاف پذی موض
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ــت، در  ــال داش ــه 14س ــب ک ــم مکت ــال ده ــیر در س س

والیــت  ولســوالی های  از  یکــی  در  دوردســت  روســتایی 

غــور زندگــی می کــرد. پــدرش هــر از گاهــی او را ناچــار 

می کنــد کــه بــه مکتــب نــرود و جــای آن در کار کشــاورزی 

بــا او دســت گیری کنــد؛ امــا ســیر بــاز هــم بــدون میــل پــدر 

ــان  ــرور زم ــه م ــد و ب ــه می ده ــب ادام ــه مکت ــش ب ــه رفتن ب

می بینــد کــه رابطــه ی پــدر بــا وی رسدتــر می شــود. 

ــی از رش  ــرای کار و رهای ــه ب ــی ک ــدن جوانان ــا دی ــیر ب س

می گیــرد  تصمیــم  می رونــد،  ایــران  بــه  شــان  روســتای 

ــار  ــران ناچ ــه ای ــن ب ــرای رف ــرود. او ب ــران ب ــه ای ــد ب ــه بای ک

می شــود از راه کــوه و بــا پــای پیــاده از غــور بــه ســمت هــرات 

در حرکــت شــود. او می گویــد، بــرای ایــن کــه خانــواده اش از 

ســفرش آگاه نشــده و در مســیر راه مانــع رفتنــش نشــوند، بــه 

ــد. ــاب می کن ــوار را انتخ ــار راه دش ناچ

و صخــره  کــوه  در  را  شــبانه روز  دو  بــه  نزدیــک  ســیر 

پیــاده روی می کنــد تــا خــود را بــه هــرات می رســاند. او 

می گویــد کــه در ایــن راه زیــر کفش هایــم کنــده شــده بــود 

و خیلــی راه را بــا پــای برهنــه رفتــم تــا بــه هــرات رســیدم. او 

ــواده ام  ــه هــرات رســیدم، خان ــن کــه ب ــد، پــس از ای می گوی

کســی از بســتگان مــا را کــه در هــرات بــود خــرب داده بودنــد 

ــه ایــران شــدند. و آن هــا مانــع رفــن مــن ب

ایــن گونــه اســت کــه ســیر بــه خانــه ی پــدری در غــور بــر 

می گــردد؛ امــا حــس انزجــاری کــه از رویــه ی پــدر در او بــه 

وجــود آمــده اســت و ارصار او بــر نرفــن وی بــه مکتــب، فکــر 

ــیر  ــد. س ــت می کن ــر تقوی ــیر بیش ــران را در س ــه ای ــن ب رف

کــه آن زمــان نوجــوان اســت و از لحــاظ مالــی نیــز وابســته 

بــه پــدر، بــرای رهایــی از ایــن وضعیــت راهــی جــز مهاجــرت 

منی یابــد.

دســت آخــر ســیر در ســال یازدهــم اش در مکتــب، بــدون 

میــل خانــواده بــا چنــد تــن دیگر از دوســتانش ســفر ایــران را 

ــا توافــق قاچاق بــر کــه از بســتگانش  در پیــش می گیرنــد. ب

در ایــران و ترکیــه بــوده بــه ایــن راه پــا می گــذارد.

ســیر می گویــد کــه راه قاچــاق دشــواری های زیــادی 

دارد؛ امــا مــن بــه دلیــل ایــن کــه در روســتا بــزرگ شــده ام 

گذشــته  دشــت ها  و  کوهســتان ها  در  عمــرم  همــه ی  و 

ــاز  ــا ب ــود؛ ام ــاک نب ــی خطرن ــم خیل ــفر برای ــن س ــت، ای اس

هــم منی شــود ســختی های ایــن ســفر را نادیــده گرفــت واز 

ــه هرحــال از بودنــش در  ــد کــه ب ــرد. او می گوی ــاد شــان ب ی

ــت. ــر اس ــتان به افغانس

آو  بــا  غــور  از  کــه  دیگــرش  دوســت  چنــد  بــا  ســیر 

آمــده انــد، در هــرات بــه جمــع بزرگ تــری از مســافران 

رشوع  شــان  ســفر  کــه  اســت  جــا  آن  از  و  می پیوندنــد 

ــود  ــا خ ــید ت ــول کش ــد:» 15 روز ط ــیر می گوی ــود. س می ش

را بــه ایــران رســاندیم.«

امــا رســیدن بــه ایــران تــازه رشوع رسگردانــی بیشــر 

ــرای ســیر و دگــر مهاجــران افغانســتانِی همــراه او اســت. ب

ایــن مســافران زمانــی کــه بــه ایــران وارد می شــوند، 

و  ســیر  می شــود.  پیــش  از  دشــوار تر  مهاجــرت  مســیر 

مســافران همراهــش روزهایــی را کــه در خــاک ایــران بــرای 

ــج گرســنگی و  ــد، پیوســته رن ــه تهــران می گذرانن رســیدن ب

ــرس  ــه ت ــد و مهم تــر از هم ــیده ان ــا را چش تشــنگی و رسم

دســتگیر شــدن بــه دســت پولیــس و در مــوردی هــم تــرس 

ــان  ــا ج ــی از آن ه ــتان یک ــای زمس ــل رسم ــه دلی ــه ب ــن ک ای

ــد. ــت بدهن ــان را از دس ش

ســیر بــه دلیــل ایــن کــه بــار نخســت اســت کــه بــه 

مهاجــرت رو مــی آورد آن هــم از راه قاچاقــی، منی توانــد 

ــران کــه در طــول ســفر  ــف ای از شــهرها و گوشــه های مختل

قاچاقــی اش آن جاهــا بــوده اســت، نامــی بیــاورد. 

ــک  ــم، ی ــه منی فامیدی ــچ جای ــام هی ــا ن ــد: »م او می گوی

ــز.« ــر دیگــه دیگــه چی ــک نف ــز می گفــت، ی ــک چی ــر ی نف

ســیر حــاال کــه در ترکیــه بــه رس می بــرد، بــه دلیــل 

مشــکل های زیــادی کــه در آن جــا دیــده اســت، دیگــر 

ــش  ــران، برای ــی اش در ای ــفر قاچاق ــای س ــادآوری از روزه ی

دل گیــر و بــی ارزش می منایــد. او حتــا آن روزهــا را زیــاد بــه 

ــاورد. ــاد بی ــه ی ــد ب ــا منی خواه ــی آورد ی ــاد من ی

ســیر می گویــد: »هــر چــه بــود تیــر شــد، حالــی کــی روز 

و حــال خوبــی دارم.«

ســیر پــس از ایــن کــه ســه ســال پیــش بــه ایــران 

می رســد، بــدون معطلــی بــا یکــی از بســتگانش کــه در 

ترکیــه زندگــی می کنــد و درگیــر کار قاچــاق انســان اســت، 

بــه متــاس می شــود و بــا کمــک وی خــود را بــه ترکیــه 

ند. می رســا

ــد. او از  ــه می رس ــه ترکی ــیر ب ــه س ــت ک ــتان 95 اس زمس

ــا حــاال پیوســته درگیــر زندگــی کارگــری اســت.  آن زمــان ت

فرزندان زمین

مجیب ارژنگ 

مهاجرت فرار از درد نیست 
خود درد است 

افغان ها در  از ظواهر آشكار بود كه  اما  شاید دقیق نباشد؛ 

زندگی خویش در امریكا با بحران شدید هویت مواجه اند. آن ها 

اجتامعی  مناسبات  و  فرهنگ  بسر  در  را  اولیه ی خویش  رشد 

خاصی طی كرده اند كه به طور طبیعی با فرهنگ و مناسبات 

نظم  امریكایی ها  دارد.  تفاوت  امریكایی  جامعه ی  اجتامعی 

اند.  كرده  پایه ریزی  خود  برای  تالش  با  را  امروزی  مدنیت  و 

دیگرانی كه از بیرون به این كشور می روند یا باید خود را به نفع 

این فرهنگ و اقتضاهای آن نفی كنند و یا باقی ماندن به شكل 

وصله ی جامه ی امریكایی را ترجیح دهند كه در نتیجه هم برای 

خود شان و هم برای امریكایی ها دل پذیر نباشد.

خانوادگی  نظام  مشكل  امریكا،  در  افغان ها  مشكل  اولین 

شان است. رفتارهای خانوادگی مستقیام از فرهنگ جامعه تأثیر 

می گیرد. نظام خانوادگی افغانی در جریان سال های دراز عمِر 

باقی  خانواده  اعضای  رفتار  و  روان  بر  را  تأثیرات خود  خانواده 

درست  می شود،  امریكا  داخل  وقتی  خانواده  این   می گذارد. 

مانند نهالی است كه از زمینه ی خود كنده شده و در زمینه ای 

را  تعارض  این  كه  خانواده هایی  می كند.  آغاز  رشد  به  جدید 

مواجه  خانوادگی  روابط  شدید  بحران  با  می گیرند  سطحی 

می شوند.

رهنامی افغان ما در سان فرانسیسكو در صحبتی با یكی از 

دوستاِن همراه ما مسأله را با تلخی های زیاد بیان كرده بود:

»فیصدی باالیی از خانواده ها به مشكل تعادل رابطه میان زن 

با بزرگ ساالن، نظام آموزشی كودكان  و شوهر، فرزندان جوان 

دیگری  مسائل  و  خانواده  درون  در  اخالقی  نظام  و  مكاتب  در 

از همین قبیل مواجه اند. میزان طالق به حدی رسسام آور باال 

است. دخرها و پرسان جوان از كنرل خانواده رس باز می زنند 

مشكل  نیست.  تحمل  قابل  خانواده  ارشد  اعضای  برای  این  و 

مذهب و سنت های افغانی به شكلی آشكار الینحل است...«

سانفرانسیسكو  در  افغان ها  از  جمعی  با  كه  صحبتی  در 

داشتیم، بحران را در جنبه ای دیگر نیز مالحظه كردیم: حدود 

ده نفر از زنان و مردانی كه شامل اتحادیه ی رسارسی افغان ها 

اعضای  از  یكی  کردند.  اشراك  صحبت ها  جریان  در  بودند 

اتحادیه به نام دوكتور فرید یونس كه در میان اعضای اتحادیه از 

اعتبار و احرام آشكاری برخوردار بود، در هامن لحظات نخست 

نگرفته  قرار  خود  صندلی های  روی  درست  طور  به  هنوز  كه 

بودیم، خود را معرفی كرد كه برای تقویت امور دینی و فرهنگی 

افغان ها در امریكا فعالیت می كند و برنامه ای را به نام »ما و دین 

ما« نیز در دست اجرا دارد و در مطبوعات نیز مقاله هایش را به 

از  به چاپ می رساند. وی  افغانی  از فرهنگ و سنت های  دفاع 

ما خواست كه فریب زرق و برق امریكایی را نخوریم و از دین و 

به طور قاطع حراست کنیم.  افغانی خود  فرهنگ و سنت های 

او گفت:

مسأله ی  است.  خود  منافع  دنبال  جا  هر  در  »امریكا 

دموکراسی و حرف های دیگر به درد منی خورد. ما در فرهنگ و 

دین خود ارزش هایی داریم كه نباید قربانی و از دست ما گرفته 

باشید.« مسأله  این  مواظب  دقیقا  باید  شام  شوند. 

یكی از خانم های حارض در جلسه كه برای حقوق زن فعالیت 

داشت، از گزارش هایی یاد كرد كه گویا در افغانستان تبعیض 

و  انحصار كرده  را یك جمع خاص  و متام حكومت  دارد  وجود 

دیگران را متناسب با حضور و موقعیت شان حق منی دهند. او 

دور  و  بودن حكومت  تاجیكی  به شایبه ی  اشاره  آشكار  به طور 

ماندن پشتون ها از قدرت داشت. به عنوان مثال او فورا پرسید:

»آیا این مسأله در جمع شام رعایت شده است و متام اقوام و 

مردم افغانستان در این هیأت به مقدار حق و حضور خود شامل 

می باشند؟«

این سؤال در امریكا برای متام دوستان عضو هیأت افغانی 

به  جمع  این  اوال  كه  شد  گفته  وی  جواب  در  بود.  حیرت آور 

دعوت  دیگری  كسان  بلكه  نشده،  جمع  شان  خود  خواست 

كرده اند؛ اما از قرار معلوم هامن كسان هم از این واقعیت در 

افغانستان باخرب بوده اند كه در این كشور خون و قوم بیشر از 

انسانیت ارزش دارد و به همین دلیل، در همین گروه شش نفری 

نیز تا حد امكان تناسب قومی و زبانی را مراعات كرده است!

امروز  افغانستاِن  در  كه  شد  داده  توضیح  جمع  این  برای 

و  قومی  فضای دیگری در حال شكل گرفن است كه مسائل 

زبانی را در مقیاس وسیع تر و عمیق تر آن مورد مالحظه دارد و 

قرار است كه برای این مشكالت قبیلوی راه حل های عقالنی تری 

جست وجو شود. برای آرامش خاطر آنان از تركیب كابینه تا اردو 

پاره ای  برغم  آن،  یاد شد كه در  اداری  پایین تر  ارگان های  تا  و 

ظواهر، هنوز استخوان بندی به شكل سابق آن محفوظ مانده و 

اگر قرار است افغانستان جدید شكل و شامیل انسانی تر داشته 

باشد، این استخوان بندی باید ممثل عدالت و انصاف باشد.

اساسی  قانون  در  كه  پرسید  گروپ  اعضای  از  دیگر  یكی 

و  رشیعت  كه  دارد  وجود  اطمینان  حد  چه  تا  و  شده  فكر  چه 

سنت های افغانی مراعات شود؟ این سوال نیز تعجب  برانگیز و 

جالب بود. در جواب گفته شد كه در افغانستان كنونی سؤال 

قانون  افغانی در  اساسی مسأله ی رعایت رشیعت و سنت های 

اساسی نیست، بلكه سؤال اساسی این است كه این رشیعت و 

سنت های افغانی باالی كی باید تطبیق شود. آیا دوستانی كه در 

این جمع حضور دارند و می خواهند رشیعت و سنت های افغانی 

در قانون اساسی رعایت شود، خود حارض اند كه آن چه را به این 

نام عنوان می كنند، باالی خود و خانواده ی خود تطبیق کنند؟ 

چیزی  كنون  تا  را  افغانی  سنت های  و  رشیعت  بیرونی  مظهر 

غیر از پتو و دستار و ستیزه با زن و فرهنگ و آزادی و نظافت و 

آراستگی و علم و تكنولوژی نشان نداده اند، آیا دوستانی كه در 

متدن امریكایی زندگی می كنند، حارض اند این مظاهر را باالی 

دخر و پرس خود شان نیز تطبیق كنند؟ در رشیعت واقعی یك 

می پسندی  بر خود  را  »آن چه  كه  است  همه  قبول  مورد  سخن 

بر دیگران هم بپسند و آن چه را بر خود منی پسندی بر دیگران 

هم مپسند«؛ آیا دوستان این جمع به طور تلویحی، خالف این 

حكم، منی گویند كه متدن و آزادی و تحصیل علم و رفاهیت و 

حقوق زن و حقوق برش برای آن ها كه در امریكا زندگی می كنند، 

خوب است و جهل و اسارت و فرهنگ ستیزی و عقب ماندگی و 

دشمنی با زن و حقوق برش برای آنانی كه در افغانستان اسیر 

مانده اند؟ از این جمع پرسیده شد كه آیا حارض اند خود زنان 

از رفن به  خویش را زیر برقع پنهان كنند، دخران خویش را 

مكتب و دانشگاه باز دارند، ریش خویش را نراشند و در ماه یك 

مرتبه هم به نظافت نپردازند و با دنیا و آدم های آن داخل ارتباط 

نشوند تا رشیعت و سنت های شان تباه نشود؟

اساسی  قانون  از  جلسه  در  شامل  خانم های  از  دیگر  یكی 

افغانستان  اساسی  قانون  باید  كه  خواست  و  كرد  یاد  یوگاندا 

مسایل  برای  قانون  آن  در  چون  شود؛  ساخته  قانون  آن  مانند 

زیادی كه در افغانستان نیز مطرح است، پاسخ ارائه شده است.

افغان ها در امریکا

عزیز رویش
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و  خنــده رو  قهرمــان  صفــری،  حســین بخش  اشــاره: 

ــت  ــتان اس ــو« و »ام ام ای« افغانس ــورد »جوجیتس خوش برخ

کــه نخســتین بــار، نامــش از رقابت هــای قهرمانــی داخــل 

ســالن آســیا در ترکمنســتان بــر رس زبان هــا افتــاد. در آن 

کــه  کســی  بــود.  افغانســتان  طالیــی  تنهــا  او  رقابت هــا، 

از درون فقــر و جامعــه ی تهی دســت بــه مــدارج بــه مقــام 

ــان داد  ــم نش ــری در ام ام ای ه ــید. صف ــیا رس ــی آس قهرمان

کــه اســتعداد بزرگــی اســت. او در جوجیتســو و  ام ام ای، 

تــا حــاال بــرای افغانســتان درخشــیده اســت. او، یکــی از 

قهرمانــان ورزش افغانســتان اســت کــه روزهــای دشــواری 

ــوش  ــز فرام ــم را نی ــا درس و تعلی ــته؛ ام ــت رس گذاش را پش

نکــرده اســت. پــای صحبت هــای او نشســتیم.

صبــح کابــل: خودتــان را معرفــی کنیــد و از ورزش، خانــواده 

و تحصیــل تــان بگوییــد.

در  و  24ســاله  اســتم،  صفــری  حســین بخش  صفــری: 

ــت در  ــال اس ــازده س ــده ام. ی ــد ش ــان تول ــیرب بامی ــوالی ش ولس

ای«  ام  ام  و  کُشــتی  »جوجیتســو،  مثــل  مختلــف  رشــته های 

متریــن و فعالیــت کــرده ام. مجــرد و دانشــجوی حقــوق دانشــگاه 

»دنیــا« اســتم. فعــال متــام مترکــزم روی ورزش و درس اســت. 

می خواهــم در هــر دو زمینــه بــه مــدارج بــاال برســم.

ــه  ــه ب ــدم توج ــه ع ــد ک ــده دارن ــیاری، عقی ــل: بس ــح کاب صب

مــا اســت،  ناهنجاری هــای ورزش  از  یکــی  درس و تحصیــل، 

کــدام ارجــح اســت؟ درس یــا ورزش؟

صفــری: ایــن ســؤال خوبــی اســت. بــه نظــرم هــر کســی بایــد 

ــی  ــی و قهرمان ــر ورزش ــد، عم ــالش و کار کن ــه ت ــر دو زمین در ه

کوتــاه اســت؛ بــرای همیــن، ســواد و تحصیل اگــر نباشــد، زندگی 

ــک  ــه ی ــد ب ــواد می توان ــه س ــن آن  ک ــد. ضم ــد ش ــخت خواه س

قهرمــان در متریــن، مســابقه و دیــدش نســبت بــه جامعــه و مــردم 

کمــک کنــد، تــا رفتــار بهــری داشــته و تصمیم هــای خوب تــری 

در زندگــی شــخصی و ورزشــی اش بگیــرد. یــک آدم باســواد و آگاه 

ــل و  ــد. تحصی ــرب باش ــردم باخ ــج م ــد، از درد و رن ــر می توان به

ــر اســت. ورزش هــر دو مهــم اســت؛ امــا تحصیــل مهم ت

ــان ورزش از بیــن  ــل: در بســیاری جوامــع، قهرمان صبــح کاب

قــرش محــروم و از حاشــیه ی شــهرها و مکان هــای فقیرنشــین 

ــوند، در  ــو می ش ــان و الگ ــه قهرم ــدل ب ــختی ب ــه س ــد و ب می آین

ــت؟ ــه اس ــت چگون ــن وضعی ــتان ای افغانس

ــم.  ــخ می ده ــر پاس ــه ی دیگ ــه گون ــؤال را ب ــن س ــری: ای صف

یــک شــاعر چــه زمانــی شــعر می رسایــد؛ وقتــی کــه انــدوه، حــس 

رمانتیــک و یــا احســاس خــاص داشــته باشــد؛ تــا چنیــن نباشــد، 

ــد و  ــزی از درون می جوش ــی چی ــود؛ یعن ــد ب ــز نخواه ــعری نی ش

او بــا نــگاه عمیــق بــه موضــوع، چیــزی را خلــق می کنــد؛ در 

ورزش نیــز محرومیــت و درد اســت کــه انگیــزه زا اســت. یــک آدم 

ثروت منــد، بــا چــه انگیــزه ای درون رینــگ یــا قفــس، مشــت 

بخــورد، او بــه خــودش خواهــد گفــت، بهــر نیســت بــروم و 

تفریــح کنــم. کســانی کــه دســرخوان خالــی دیــده و مــزه ی فقــر 

ــرای پیــدا کــردن راه نجــات  ــد، انگیــزه ی بهــری ب را چشــیده ان

ــد کــه  ــت نجــات اســت. بع ــد و ورزش یکــی از راه هــای مثب دارن

ــرای  ــدا کــرد، ب کــم کــم مشــهور شــد و توان منــدی بیشــری پی

دیــده شــدن، بــرای کمــک بــه دیگــران و جامعــه هم چنــان 

انگیزه هــای خــودش را حفــظ می کنــد و ادامــه می دهــد.

صبــح کابــل: بــه تغییــر و رونــد تکاملــی قهرمانــان ورزش 

ــی ورزش کاران از نظــر فکــری و روحــی  ــد، چــه زمان اشــاره کردی

بــه پختگــی الزم می رســند کــه بــه ابعــاد عالــی ورزش مثــل 

همبســتگی، وحــدت ملــی و ... بیندیشــند و خــودت نیــز از یــک 

خانــواده و جامعــه ی محــروم رشــد کــردی. الگــوی تــان کــی 

ــد؟  ــک کردن ــوید کم ــهور ش ــه مش ــن ک ــانی در ای ــه کس ــود؟ چ ب

ــد؟ ــواب دهی ــت ج ــن اس ــش دارد، ممک ــد بخ ــؤال چن ــن س ای

صفــری: راســتش، فقــر انگیــزه ی اصلــی مــن بــرای ورود 

ــز  ــان نی ــک ورزش کار و قهرم ــل ی ــل تکام ــد. مراح ــه ورزش ش ب

ســال ها وقــت نیــاز دارد تــا بــه تکامــل برســد. در پاکســتان کــه 

بــودم، بــا متاشــای فیلم هــای »اکشــن« هنــدی، بــه ورزش هــای 

رزمــی عالقه منــد شــدم. بعــد کــم کــم بــه ایــن فکــر افتــادم کــه 

ــدم و  ــره ش ــی چه ــم. وقت ــام ده ــواده کاری انج ــرای خان ــد ب بای

مــردم مــرا شــناخت، تــالش کــردم کــه رفتــار و کــردار مناســب و 

در خــور یــک قهرمــان خــوب داشــته باشــم، تــا بــه روح ورزش کــه 

ــای  ــم. برنامه ه ــرده باش ــک ک ــت، کم ــتی اس ــتگی و دوس همبس

ــن  ــه م ــانی ب ــه کس ــه چ ــن ک ــده دارم و در ای ــرای آین ــادی ب زی

کمــک کردنــد، نام هــای زیــادی اســتند و الگــوی خیلــی خــاص 

ــدارم. ــژه ن و وی

صبح کابل: رؤیاهایت چیست؟

ــه ثابــت کــرده  صفــری: ایــن را فعــال منی گویــم؛ چــون تجرب

ــت، در  ــر اس ــعار دادن به ــرف زدن و ش ــای ح ــه ج ــه ب ــت ک اس

میــدان عمــل ثابــت کنیــم کــه خواســت و رؤیاهــای مــا چیســت. 

هامن گونــه کــه گفتــم، برنامه هــای زیــادی بــرای آینــده دارم کــه 

روزش برســد، خــود تــان خواهیــد فهمیــد.

ــام  ــط ش ــد، در رشای ــام بردی ــدید ن ــر ش ــل: از فق ــح کاب صب

معمــوال جوانــان بــه جــای ورزش، وارد باندهــای خــراب کار و 

ــت  ــه مســیر مثب ــواد مخــدر می شــوند، چطــور شــام ب ــای م مافی

ــد؟ رفتی

صفــری: در کنــار فقــر از عشــق هــم نــام می بــرم. مــن عاشــق 

ورزش، خانــواده و مبــارزه بــودم. بــه خــودم همیشــه گفتــه ام 

نبایــد، از مســیر مثبــت و درســت خــارج شــوم. خانــواده و فامیــل 

ــا  ــت م ــت اس ــتند. درس ــی داش ــش خوب ــه نق ــن زمین ــم در ای ه

ــود. هیــچ وقــت فقــر موجــب  ــد ب ــم؛ امــا رس مــان بلن ــر بودی فقی

آن نبــود کــه خــود مــان را باختــه و از مســیر درســت خــارج 

شــویم. خانواده هــای بســیاری در افغانســتان هســتند، بــا وجــود 

فقــر، آدم هــای بســیار خــوب و مثبت اندیــش انــد کــه کاکگــی و 

ــت. ــر اس ــول دار، بیش ــه پ ــان از هرچ ــردی ش جوان م

صبــح کابــل: فقــر دلیــل اصلــی روآوردن جوانــان بــه بزهکاری 

اســت، آن هــا بــه گــامن خــود شــان، می خواهنــد از زندگــی، 

ــی  ــن اتفاق ــام چنی ــرای ش ــد. ب ــام بگیرن ــت انتق ــه و عدال جامع

ــاد؟ نیفت

صفــری: مــن همیشــه مثبت نگــر بــوده ام. فکــر و ایــده ام ایــن 

ــردا  ــرم، ف ــاداش زحمــت و تالشــم را نگی اســت کــه اگــر امــروز پ

ــد  ــت نخواه ــت، راح ــدون زحم ــت. ب ــم گرف ــردا خواه ــس  ف و پ

ــت  ــام آرزوهای ــه مت ــون ب ــا کن ــر ت ــم، اگ ــودم می گوی ــه خ ــود. ب ب

نرســیده ای، حتــام بــه انــدازه ای کــه نیــاز بــوده تــالش نکــرده ای؛ 

پــس تالشــت را بیشــر کــن.

صبــح کابــل: چــه مانعــی پیــش  رویــت بــرای ورود بــه ورزش 

بــود؟

صفــری:  فامیلــم در ابتــدا موافــق نبودنــد؛ می گفتنــد نبایــد 

ــم و  ــتند کار کن ــت داش ــم. دوس ــف کن ــرای ورزش تل ــم را ب وقت

درس بخوانــم. درس کــه خوانــدم و ورزش را نیــز رهــا نکــردم، هــر 

چــه پیــش رفتــم، ایــن مانــع کمــر شــد، حــاال همــه موافــق انــد 

و مشــکلی بــا ایــن موضــوع ندارنــد.

صبــح کابــل: برخــی وقت هــا، ورزش کاران خاطــرات جالبــی 

ــی  ــدام گفتن ــم ک ــام ه ــد. ش ــه می کنن ــا قص ــن مامنعت ه را از ای

داریــد؟

صفــری: راســتش مــن در کودکــی شــوخ بــودم و بــرای رفــن 

ــد  ــن چن ــه، همی ــتم. دور ن ــاری داش ــی، پافش ــگاه ورزش ــه باش ب

ــی را  ــگاه ورزش ــت باش ــه ی عضوی ــه هزین ــی ک ــش زمان ــال پی س

نداشــتم، می رفتــم بــا پــدرم در کارهــای بنایــی و ســاختامنی کار 

می کــردم. شــاگرد پــدرم می شــدم و روزهــای جمعــه همیشــه 

بیــل و کلنــگ بــه دســتم بــود. بــه خــودم می گفتــم، جایــگاه تــو 

ــاال بکشــی و نجــات دهــی. ــد خــودت را ب این جــا نیســت و بای

صبــح کابــل: در پاکســتان بــرای ورزش چــه کارهایــی انجــام 

دادی؟

صفــری: مــن خاطــرات روزهــای بــد زندگــی ام را منی خواهــم 

ــی  ــه قالین باف ــن ک ــا ای ــان ب ــتان هم زم ــم. در پاکس ــوش کن فرام

می کــردم؛ کتــاب هــم رس زانویــم بــود و کتــاب می خوانــدم. 

ــب  ــن نص ــه کلکی ــاب را ب ــد، کت ــته می ش ــم خس ــه پای ــی ک گاه

کار  قالیــن  دو  روی  هم زمــان  روزهــا،  بســیار  می کــردم. 

می کــردم، در فاصلــه ی رفــن از ایــن قالیــن بــه آن یکــی، فرصــت 

بــود تــا درس هایــم را بخوانــم. روزهــای ســختی بــود. در فاصلــه ی 

غــذای چاشــت، بــا وســائل ســاختگی خــودم ورزش می کــردم. از 

قوطــی رُب چنــد دانــه »دمبــل«، از بوجــی آرد زمــزک، از قوطــی 

روغــن وزنــه ســاخته بــودم. جالــب بــود کــه ســمنت و ریــگ 

ــک  ــک«، نزدی ــهر »ات ــال در ش ــازده س ــد. ی ــی بودن ــز قرض آن نی

ــود کــه گذشــت. ــم. روزهــای ســختی ب پیشــاور بودی

صبــح کابــل: وقتــی بــه افغانســتان برگشــتید، چــه چیزهــای 

در زندگــی تــان تغییــر کــرد؟

ــتم؛  ــوش اس ــیار خ ــتان بس ــه افغانس ــت ب ــری: از بازگش صف

آن هــم در  یــک مهاجــر،  بــودم،  پاکســتان مهاجــر  چــون در 

کشــورهایی مثــل پاکســتان و یــا ایــران چــه حــق و حقوقــی دارد؟ 

ایــن کــه تــا کــی می تــوان مهاجــر بــود؟ وقتــی در کشــور خــودت 

ــی،  ــا درد می کش ــزی ی ــرق می ری ــی، ع ــت می کش ــتی، زحم اس

بــاز هــم ارزشــش را دارد؛ چــون وطــن خــودت اســت و راســتش 

ــا هــامن دردش هــم خوشــایند اســت. حت

صبــح کابل: خاطره ی خوب و بد تان از ورزش؟

صفــری: بزرگ تریــن افتخــارم ایــن اســت کــه مــردم مــرا 

ــردم  ــد می شناســند. لطــف م ــرد مفی ــک ف ــان و هــم ی هــم قهرم

و دوســتانم نیــز برایــم ارزش منــد و خــوب اســت. هنــوز راه درازی 

ــروم کــه موجــب  ــش ب ــی پی ــا جای در پیــش دارم، دوســت دارم ت

افتخــار مــردم و وطنــم باشــم. تصــور می کنــم در پلــه ی اول 

ــتم. اس

چیــزی کــه مــرا رنــج می دهــد، نــگاه برخــی دوســتان نســبت 

بــه ورزش هــای رزمــی اســت. مــردم تصــور می کننــد، ورزش 

ــزی  ــه چی ــی ک ــر وحش ــری دو نف ــی، درگی ــارزه یعن ــی و مب رزم

از شــفقت و مهربانــی در وجــود شــان نیســت؛ در حالــی کــه 

این گونــه نیســت. ورزش کار رزمــی هــم می توانــد، احســاس 

و عاطفــه ی رقیــق و رمانتیــک داشــته و بســیار آدم خــوب و 

باشــد. تحصیل کــرده 

خــود  در  مشــکل  اســت؟  چنیــن  چــرا  کابــل:  صبــح 

ــوی  ــک الگ ــوان ی ــه عن ــد ب ــته ان ــه نتوانس ــت ک ورزش کاران اس

خــوب مطــرح شــوند؛ یــا رســانه و مــردم نیــز مؤثــر انــد؟

صفــری: بــه نظــرم خــود فــرد، جامعــه ی ورزشــی و مســؤوالن 

اگــر  مــردم.  و  بعــد رســانه  انــد،  اول  ورزش، مســؤول درجــه 

ــاگردان  ــه ش ــان ب ــد، مربی ــازی کنن ــؤوالن ورزش، فرهنگ س مس

ــظ  ــا، حف ــت نزاکت ه ــالق، رعای ــه درس، اخ ــد ک ــاد دهن ــان ی ش

فرهنــگ و خوبی هــا مهــم اســت، کــم کــم فضــای ورزش مــا 

ــد.  ــن کنن ــه چنی ــده ام ک ــاد ندی ــن زی ــا م ــد؛ ام ــد ش ــر خواه به

اگــر بگوینــد هــم درســت و بــه موقــع منی گوینــد. پیــام اگــر بــه 

موقــع و درســت گفتــه نشــود، مؤثــر نخواهــد بــود. ورزش کاران و 

ــر ذره بیــن  ــان نیــز بایــد بداننــد کــه هــر حرکــت  شــان زی قهرمان

ــا  ــه ب ــا در جامع ــوند ی ــر می ش ــون ظاه ــی در تلویزی ــت. وقت اس

ــند. ــب باش ــد مواظ ــد، بای ــت دارن ــت و برخواس ــردم نشس م

ــه  ــه ای ک ــا تجرب ــم، ب ــته برگردی ــه گذش ــر ب ــل: اگ ــح کاب صب

داریــد، همیــن راه را می آمدیــد؟ اگــر بلــی، چــه چیزهایــی را در 

ــد؟ ــالح می کردی ــود اص خ

ــه  ــده چ ــد در آین ــا منی دانن ــه آدم ه ــت ک ــوب اس صفــری: خ

بــر رس شــان خواهــد آمــد و گرنــه دق مــرگ می شــدند. قهرمانــان 

ورزش هــم اگــر از هــامن ابتــدا بداننــد کــه چقــدر بایــد ســختی 

بکشــند، شــاید برونــد رساغ یــک کار دیگــر؛ امــا خــوب، عاشــق 

ــامن اول  ــروز را در ه ــه ی ام ــر تجرب ــد. اگ ــل می کنن ــد و تحم ان

ــتباهاتم  ــدم. اش ــیر را می آم ــن مس ــر ای ــیار به ــتم، بس می داش

ــه مقصــد می رســیدم. گاهــی  ــر ب را مرتکــب منی شــدم و رسیع ت

بــوده اســت کــه حتــا ناامیــد شــده ام، شــاید آن زمــان دیگــر 

ناامیــد منی شــدم. هــر چنــد حــاال هــم بــا برنامــه پیــش رفتــه ام، 

ــردم. ــر ورزش می ک ــه ی خوب ت ــا برنام ــان ب در آن زم

ــل: شــهرت و محبوبیــت حســین بخش صفــری در  صبــح کاب

ورزش حاصــل چــه چیــزی اســت؟

صفــری: منی دانــم، محبــوب اســتم یــا خیــر؟ شــاید دلیلــش 

ایــن اســت کــه زیــاد بــه مــردم فکــر می کنــم. هیــچ وقــت اجــازه 

نــداده ام کــه ورزش و غــرور ناشــی از آن بیــن مــن و مــردم فاصلــه 

بینــدازد؛ این گونــه، مــردم هــم وقتــی می بیننــد کــه مــن بســیار 

ــان ها  ــد انس ــا بای ــد. م ــم می مانن ــتم، پیش ــی اس ــک آدم معمول ی

را جــدا از انتصــاب شــان بــه قــوم، تبــار، جایــگاه، وضعیــت مالــی 

ــد اجــازه  ــه عنــوان یــک انســان احــرام کنیــم. نبای و ... شــان ب

دهیــم کــه مــردم فکــر کننــد، تغییــر کــرده ایــم.

صبــح کابــل: بــرای شــام جوجیتســو مهــم بــوده اســت یــا ام 

ام ای؟

صفــری: در ابتــدا جوجیتســو برایــم مهــم بــود؛ امــا حــاال ام ام 

ای اهمیــت بیشــری دارد. هــر چنــد در ابتــدا برایــم ســخت بــود 

کــه کدامــش مهــم اســت. جوجیتســو ورزشــی اســت کــه بــا فکــر 

و اندیشــه ی شــام مرتبــط اســت و ام ام ای هــم چیــزی اســت کــه 

مــردم دوســت دارنــد.

ــح  ــدام را ترجی ــی ک ــاب کن ــی را انتخ ــر یک ــل: اگ ــح کاب صب

می دهــی؟

صفری: گفتم که مردم ام ام ای را بیشــر دوســت دارند.

صبح کابل: شــهرت مهم است یا محبوبیت؟

صفــری: بــدون شــک، محبوبیــت. شــهرت را هــر کســی 

نیــز  آدم کش هــا  و  تروریســت ها  آورد.  دســت  بــه  می توانــد 

ــن کــه مــردم دوســتت  ــد. مهــم محبوبیــت اســت و ای مشــهور ان

داشــته باشــند.

یکیــش  دارد،  زیــادی  کابــل: شــهرت دردرسهــای  صبــح 

همیــن زرق و بــرق و آدم هــای زیــادی انــد کــه دور افــراد مشــهور 

پرســه می زننــد. آیــا تــا حــاال شــهرت شــام را بــازی داده اســت؟

صفــری: همیشــه بــه خــودم گفتــه ام کــه لذت هــای فــوری و 

زود گــذر، شــام را از لذت هــای دوام دار و آینــده دور می کنــد. 

بــرای همیــن، همــواره تالشــم ایــن بــوده کــه غــرق در آن نشــوم. 

می گوینــد، »در ســکوت ســخت تــالش کــن، بگــذار موفقیــت 

خــودش رسوصــدا کنــد«. تــالش می کنــم کــه لذت هــای فــوری 

مــن  از  را  آینــده  دوام دار  و خوشــی های  اهــداف  زودگــذر،  و 

ــرد.  نگی

صبــح  کابــل: عمــر مفیــد در ام ام ای و جوجیتســو چنــد 

ــت؟ ــال اس س

بــه وضعیــت زندگــی، متریــن و رژیــم  صفــری: بســتگی 

ــا  ــا ب ــری آدم ه ــی و فک ــدرت فیزیک ــی ورزش کاران دارد. ق غذای

اســت. متفــاوت  یک دیگــر 

ورزش کاران  کــه  اســت  نیــاز  ســال  چنــد  کابــل:  صبــح 

کننــد؟ قهرمانــی  قربانــی  را  شــان  خوشــی های  

ــد؛ امــا  ــه اهــداف خــود نرســیده ان ــی کــه ب ــا زمان صفــری: ت

ــوان  ــال ازدواج را منی ت ــود. مث ــدی ش ــد اولویت بن ــز بای ــه چی هم

تــا 40ســالگی بــه تعویــق انداخــت؛ چــون همیــن خــودش 

ــد رس  ــزی بای ــر چی ــربد. ه ــه ب ــه بیراه ــی را ب ــت کس ــن اس ممک

جــای خــود و در زمــان مقــررش باشــد. متریــن، ســختی کشــیدن 

ــی. ــب قهرمان ــرای کس ــداکاری ب و ف

صبــح کابــل: هــر چنــد، نبایــد ایــن ســؤال را از شــام بپرســم؛ 

ــر  ــرس و دخ ــرای ازدواج پ ــب ب ــن مناس ــی س ــر می کن ــا، فک ام

کــدام اســت؟

ــد  ــانی ان ــون کس ــرد؛ چ ــن ک ــدد تعیی ــود، ع ــری: منی ش صف

کــه در سی ســالگی عاقــل نیســتند و افــرادی هــم در 20ســالگی 

عاقــل انــد. هــر زمانــی کــه بــه رشــد عقلــی و توانایــی اداره ی یــک 

زندگــی رســیدند، آن زمــان وقتــش اســت.

صبح کابل: بهرین ورزش کار تاریخ افغانســتان کیست؟

ــدال  ــت آورد و م ــر دس ــت. از نظ ــختی اس ــؤال س ــری: س صف

نظــر  از  امــا  نیک پــا؛  اللــه  روح  اســت،  مشــخص  کــه  مهــم 

ــت.  ــی نیس ــان دارم، کس ــک قهرم ــرای ی ــن ب ــه م ــی ک معیارهای

اگــر در گذشــته بــوده باشــد، مــن خــرب نــدارم؛ امــا حــاال کســی 

را در قــواره ی یــک قهرمــان و ورزش کار عالــی کــه همــه چیــزش 

کامــل باشــد، منی شناســم.

صبــح کابــل: منــاد ســختی کشــیدن و مقاومــت ورزش کاران 

افغانســتان چــه کســی اســت؟

صفری: چنین کسی نداریم.

صبح کابل: عباس کریمی چطور؟

صفــری: بــا تأســف در ایــن بــاره منی توانــم اظهــار نظــر کنــم. 

عبــاس هــم اگــر در افغانســتان می مانــد، بــه جایــی منی رســید. 

ــر  ــم، اگ ــم می گوی ــاز ه ــا ب ــم؛ ام ــتایش می کن ــش را س تالش های

در افغانســتان بــود، تصــور منی کــردم بــه موفقیت هــای امــروزش 

ســخت کوش  ورزش کار  عنــوان  بــه  را  او  هرچنــد،  می رســید. 

می شناســم.

صبــح کابــل: در ام ام ای، کــدام ورزش کار از نظــر اخالقــی 

و فنــی خــوب اســت؟

صفــری: از نظــر اخالقــی کــه عــرض کــردم؛ امــا از نظــر فنــی، 

نــرصت حق پرســت، چــون در ســازمان »UFC« حضــور دارد و 

درخشــش خوبــی داشــته اســت. 

ــه  ــر ب ــتان اگ ــدام ورزش کار ام ام ای افغانس ــل: ک ــح کاب صب

ــزرگ شــدن دارد؟ ــت ب ــرود، ظرفی حاشــیه ن

ــود،  ــتایی نش ــر خودس ــل ب ــر حم ــدد(، اگ ــری: )می خن صف

دیگــران  امیــدوارم  والغیــر!  اســت،  صفــری  حســین بخش 

نشــوند. ناراحــت 

ــاد  ــن ورزش کاران زی ــین بخش در بی ــرا حس ــل: چ ــح کاب صب

دیــده منی شــود؟ مثــال در جلســه ها و نشســت های  شــان نیســت.

صفــری: از پاســخ دادن بــه ایــن ســؤال می گــذرم، چــون یــا 

بایــد حقیقت هــا را بگویــم کــه بســیاری ناراحــت خواهنــد شــد و 

یــا بایــد راســتش را نگویــم کــه ایــن هــم درســت نیســت. چــون 

منی خواهــم دروغ بگویــم. دالیــل زیــادی وجــود دارد کــه مــن در 

ــدارم. ــن باهمی هــا، حضــور ن ای

تشکر از شام.

نعمت رحیمی

از تمجید تا نقد و اصالح

با قوطی روغن، ریگ و سمنت قرضی، برای خودم وسائل تمرین ساختم

گفت وگو با حسین بخش صفری )قهرمان ام ام ای(
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انگیــزه، نیــروی محــرک انســان بــرای رســیدن بــه اهــداف 

و خواســته هایش اســت؛ امــا گاهــی بــا وجــود ایــن نیــرو و 

ــا اگــر اهدافــی هــم هســت، آن  ــدارد ی اراده، هدفــی وجــود ن

ــه راه  ــت ک ــیخته اس ــم و از هم گس ــرس، مبه ــدر دور از دس ق

رســیدن بــه آن مشــخص نیســت. بنــا بــر ایــن مهم تریــن علــت 

بی انگیزگــی، نداشــن هــدف منطقــی و در دســرس اســت. 

و  می افتــد  اتفــاق  زندگــی  از  دوره ای  هــر  در  بی انگیزگــی 

دالیــل متفاوتــی دارد؛ امــا نکتــه ی مهــم ایــن اســت کــه 

ــابه  ــوید را مش ــه می ش ــا آن مواج ــه ب ــی ای ک ــد بی انگیزگ نبای

بــا حــاالت و روحیــات خــود در دوره هــای قبلــی زندگــی 

ــوارد  ــه م ــوان ب ــی می ت ــل بی انگیزگ ــه دالی ــد. از جمل بپنداری

ــر اشــاره داشــت: زی

و  اعتامدبه نفــس  رابطــه ی  اعتامدبه نفــس:  نداشــن 

انگیــزه، رابطــه ی دوطرفــه اســت. بــه نحــوی کــه بی انگیزگــی 

باعــث عــدم کارایــی شــام می شــود؛ ایــن عــدم کارایــی، باعــث 

احســاس ناکارآمــدی، مفیــد نبــودن و در نهایــت کاهــش 

اعتامدبه نفــس می شــود. فقــدان اعتامدبه نفــس بــه شــام 

می گویــد تــو هیــچ کار مفیــدی منی توانــی بکنــی.

اعتامدبه نفــس،  و  انگیــزه  نداشــن  افرسدگــی: 

ــی  ــند. افرسدگ ــی می باش ــالل افرسدگ ــای اخت زیرمجموعه ه

یــک معضــل بســیار شــایع و آزاردهنــده اســت و اگــر در زمــان 

ــدن  ــن آم ــث پایی ــد باع ــود می توان ــه نش ــه آن توج ــب ب مناس

ــودی  ــد صع ــک رون ــی ی ــود. افرسدگ ــام ش ــی ش ــت زندگ کیفی

ــاد  ــی ح ــه افرسدگ ــده و ب ــم رشوع ش ــدار ک ــی از مق دارد؛ یعن

می رســد. 

درونــی  محــرک  انگیــزه،  بیرونــی:  محــرک  نداشــن 

تقویــت  را  شــام  درون  از  کــه  نیرویــی  اســت؛  انســان ها 

می کنــد؛ امــا یکــی از عوامــل مؤثــر در ایجــاد انگیزه هــای 

درونــی محرک هــای بیرونــی اســت. نیــاز بــه تشــویق، تأییــد، 

محرک هــای  ایــن  از  برخــی   ... و  توجــه  امکانــات،  پــول، 

می باشــند. درونــی 

ــت  ــن فعالی ــرک، نداش ــدم تح ــامل: ع ــی ناس ــبک زندگ س

مفیــد، مــرصف مــواد مخــدر و الــکل، مقایســه ی دائــم خــود بــا 

دیگــران، نداشــن خودشناســی، ارتبــاط معیــوب بــا اطرافیــان 

و ... برخــی از مــوارد ســبک زندگــی ناســامل اســتند کــه 

می شــوند. بی انگیزگــی  موجــب 

نداشــن مهــارت ســازگاری و حــل مســأله: ایــن کــه شــام 

ــبت  ــد و نس ــه کنی ــد چ ــی بای ــه از زندگ ــر مرحل ــد در ه ندانی

ــه فراگیــری  ــاز ب ــد، نی ــرات چــه واکنشــی نشــان دهی ــه تغیی ب

مهارت هــای حــل مســأله و ســازگاری داریــد. ایــن دو مهــارت 

مهــم، ماننــد هــر مهــارت دیگــری قابــل یادگیــری اســت. افــراد 

ســامل و باانگیــزه، می داننــد کــه چگونــه بایــد در مقابــل 

اتفاقــات مختلــف اقــدام کننــد و می تواننــد خــود را بــرای 

ــد. ــاده نگــه دارن ــط، آم متــام رشای

بی انگیزگــی  و  افرسدگــی  ازدواج:  از  پــس  بی انگیزگــی 

ــا آســیب زا اســت کــه  ــس از ازدواج، امــری بســیار عــادی ام پ

معمــوال در خانم هــا اتفــاق می افتــد. آن هــا فکــر می کننــد 

ــا یــک شــخص دیگــر ازدواج  ــا ب ــد ی کــه اگــر ازدواج منی کردن

ــتند  ــه می خواس ــزی ک ــر چی ــه ه ــتند ب ــد، می توانس می کردن

بی انگیزگــی  درمــان  بــرای  زوج هــا  حتــا  گاهــی  برســند. 

تصمیــم بــه بچــه دار شــدن می گیرنــد؛ امــا بایــد بدانیــد 

درمــان یــک زن بی انگیــزه بســیار راحت تــر از یــک مــادر 

اســت.  بی انگیــزه 

نداشــن شــناخت از جنــس مخالــف: مــردان اکــرثا زمــان 

زیــادی بیــرون از خانــه و در محیــط کار اســتند؛ حتــا اگــر 

دچــار بی انگیزگــی شــوند، ناچــار انــد کــه کار خــود را انجــام 

دهنــد؛ امــا زنــان، بــه خصــوص زنــان خانــه دار، اکــرث اوقــات در 

خانــه تنهــا اســتند و وقتــی همــرس شــان می آیــد از او انتظــار 

دارنــد کــه توجــه کافــی بــه او داشــته باشــد. 

ــش  ــا پی ــورات زوج ه ــوال تص ــد: معم ــش جدی ــف و نق وظای

از ازدواج بــا چیــزی کــه بعــد از ازدواج بــرای آن هــا اتفــاق 

می افتــد، بســیار متفــاوت اســت؛ ایــن مســأله ناشــی از عــدم 

آگاهــی و شــناخت آن هــا از مقولــه ی ازدواج می باشــد. الزم 

اســت زوجیــن پیــش از ازدواج بــه طــور کامــل نســبت بــه 

وظایــف خــود آگاهــی پیــدا کننــد و در ایــن مســیر، مشــاوره ی 

ــت. ــم اس ــیار مه ــتمر بس ــدی و مس ــش از ازدواج ج پی

نداشــن شــناخت از فــرد مقابــل: شــناخت همــرس پیــش 

از ازدواج، بــه شــام کمــک می کنــد تــا عالیــق، ارزش هــا و 

خــط رسخ هــای طــرف مقابــل را بشناســید و نســبت بــه آن هــا 

بــرای ازدواج خــود تصمیــم بگیریــد. بســیاری از جوانــان فکــر 

می کننــد زندگــی فقــط عاشــقانه هایی اســت کــه پیــش از 

ــد.  ــا آن مواجــه شــده ان ازدواج ب

ــا هــر  ــن: وابســتگی یکــی از زوج هــا ی ــه والدی وابســتگی ب

دوی آن هــا بــه والدیــن خــود، باعــث عــدم تعــادل در انتظــارات 

و توقعــات زن و شــوهر از هــم می شــود. ارتبــاط زیــاد بــا 

خانــواده، تعــارض در زندگــی زناشــویی را ایجــاد می کنــد. 

ایــن مســائل باعــث می شــود زن و شــوهر نتواننــد بــا توقعــات 

ــش  ــذاب پی ــد و ج ــود را هدف من ــی خ ــم، زندگ ــی از ه منطق

ــد. بربن

دالیل بی انگیزه شدن
 در زندگی

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

زهرا سیاس

ــه کمــک خــط و  تاریــخ از روزگاری کــه ب

ــاد مــی آورد، همــواره  ــه ی اســناد نوشــتاری ب

ــش  ــیت پی ــه ی جنس ــتد ناعادالن در دادوس

آمــده اســت؛ جنســیتی کــه همیشــه نرینگی 

را بــر مادینگــی حاکــم داشــته اســت. شــاید 

بتــوان دوران مادرســاالری را بــه یــاد تاریــخ 

ــن  ــا ای ــرد؛ ام ــاد ک ــان ی ــدار زن آورد و از اقت

دوران آن قــدر بــه افســانه بــدل شــده اســت 

ــد  ــاور منی کن ــم ب ــخ ه ــا تاری ــر حت ــه دیگ ک

باشــد.  کــرده  ســپری  را  دوره ای  چنیــن 

ــه  ــی اش مردان ــد تکامل ــه در رون ــی ک تاریخ

تعریــف شــده اســت و متــام رویکردهــای 

زندگــی اجتامعی-فرهنگــی و سیاســی آن با 

ــود. ــف می ش ــف و بازتعری ــوری تعری مردمح

هــر چنــد در برخــی از کشــورها، پــس 

گروه هایــی  زایــش  و  رنســانس  دوران  از 

ــد،  ــام کردن ــه قی ــتبداد مردان ــه اس ــه علی ک

سیاســی  نظام هــای  در  تغییــرات  باعــث 

و نــوع دیــد نظام هــا و قوانیــن آن نســبت 

امــا  زنــان شــد؛  بــه  مربــوط  بــه قضــای 

ــال ها  ــه س ــم ک ــورها ه ــامن کش ــا در ه حت

اســت شــعار مســاوات رس داده می شــود، 

هنــوز مردمحــوری را در متــام بافت هــای 

اجتامعــی و خانوادگــی می تــوان یافــت؛ 

مردمحــوری ای کــه حتــا در تبعیــض مثبــت 

از  زنــان در بســیاری  بــرای  قایــل شــدن 

دیــد. می تــوان  امتیازهــا 

قالــب  در  تاریخــی  مردمحــوری  ایــن 

هــر  از  بیشــر  ســنتی،  جوامــع  زندگــی 

چیــزی زندگــی زنــان را مختــل کــرده اســت. 

ــه در همــه بخش هــای زندگــی  ــی ک اختالل

زنــان می تــوان آن را دیــد. زنــان در جوامــع 

ــن  ــه ای ــد ک ــیب پذیر ان ــدر آس ــنتی آن ق س

ســوی  از  اســت  ممکــن  را  آســیب پذیری 

متــام افــراد جامعــه و نزدیک تریــن افــراد 

خانــواده ببیننــد.

ــه  ــگ زن، ب ــه رن ــی ب ــروز زندگ ــت ام روای

ــال ها  ــه س ــت ک ــه اس ــی پرداخت ــی زن زندگ

مــورد خشــونت  جنســی پــرسش واقــع شــده 

ــام مســتعار( زنــی اســت کــه  اســت؛ مهــا )ن

ــه  ــرار گرفت ــرسش ق ــاوز پ ــورد تج ــال ها م س

اســت؛ پــرسی معتــاد بــه انــواع مــواد مخــدر 

ــالش  ــادر میان س ــی م ــا حام ــد تنه ــه بای ک

ــه می رســد،  ــه خان باشــد؛ امــا همیــن کــه ب

ــد و از  ــالش می افت ــادر میان س ــان م ــه ج ب

او اســتفاده ی جنســی می کنــد.

مهــا و پــرسش تنهــا دو عضــو خانــواده 

اســتند کــه بــا هــم زندگــی می کننــد؛ پــرس 

معتــاد بــه مــواد مخــدر اســت و بیــش از آن 

ــا دوســتانش رسگــرم  ــه باشــد، ب کــه در خان

نوشــیدن و کیــف و میــل اســت؛ امــا همیــن 

ــادر  ــد، رساغ م ــه می رس ــه خان ــئه ب ــه نش ک

ســال ها  کــه  مــادری  مــی رود.  تنهایــش 

تجاوزهــای یگانــه پــرسش را نادیــده گرفتــه 

ــرو  ــاره اش ف ــر پاره پ ــر جگ ــرب ب ــدان ص و دن

می کنــد.

تصمیــم  بارهــا  و  اســت  مــادر  مهــا، 

ــا پــرسش  ــع پــرسش شــود؛ ام ــرد مان می گی

ــه  ــه دارد، ب ــازوی مردان ــت و ب ــرد اس ــه م ک

زور ایــن کار را بــا مــادر انجــام می دهــد؛ 

مــادری کــه حتــا منی توانــد بــه پولیــس 

را  تنهــا جگرگوشــه اش  تــا  مراجعــه کنــد 

ــش شــده، از دســت بدهــد.  ــالی جان کــه ب

مهــا در هــامن اوایــل کــه پــرسش چنــد 

می گیــرد،  را  او  بــر  تجــاوز  قصــد  بــاری 

ــا  ــد؛ ام ــه کن ــس مراجع ــه پولی ــد ب می خواه

ــن را  ــازه ی ای ــش اج ــه اش برای ــب مادران قل

ــدان  ــه زن ــدش را ب ــا فرزن ــه تنه ــد ک منی ده

بفرســتد. او، صــرب می کنــد کــه شــاید روزی 

وجــدان پــرسش زنــده شــده و او را مانــع 

شــود؛ امــا بی خــرب از ایــن کــه وجــدان 

مردانگــی  خودبینــی  در  آن قــدر  پــرسش 

نابــود شــده اســت کــه حتــا تــوان دیــدن رنج 

و تحقیــر مــادرش را نــدارد.

مهــا ســال ها وقتــی پــرسش بــه خانــه 

می آیــد، ســعی می کنــد بــا قفــل کــردن 

خــودش در اتــاق، مانــع رابطــه ای شــود 

امــا  می کنــد؛  برقــرار  او  بــا  پــرسش  کــه 

ایــن کوشــش های مــادر درمانــده پاســخ 

ــود از  ــور می ش ــام مجب ــد؛ او رسانج منی ده

اتاقــش بیــرون شــود و همیــن کــه از اتاقــش 

بیــرون می شــود، پــرسش رساغ او مــی رود و 

ــادری اســت  ــا، م ــد. مه ــر او تجــاوز می کن ب

کــه هــم از رابطــه بــا پــرسش رنــج می بــرد و 

هــم از مکافاتــی می ترســد کــه اگر شــکایتی 

درج کنــد، پــرسش از ایــن کارش می بینــد. 

او، وســط ترحــم مادرانــه و عذابــی کــه از 

ایــن رابطــه می بینــد، ســال ها بغضــش را 

ــی  ــد. وقت ــل می کن ــد و تحم ــورت می ده ق

روا داشــته  او  بــر  پــرسش  آن چــه  از  مهــا 

هم زمــان  رشم  و  بغــض  می گویــد،  اســت 

ــان اســت.  در چهــره ی میان ســالی اش منای

بغــض از ناتوانــی زنــی کــه ســال ها مجبــور 

نامــرشوع  بــه خواســت های  اســت  شــده 

کــه  ایــن  از  رشم  و  بدهــد  تــن  پــرسش 

پــرسش را شــاید درســت تربیــه نتوانســته 

ــت. ــر روزگار او آورده اس ــن روزی ب ــه چنی ک

قابــل  را  پــرسش  شــخصیت  کــه  مهــا 

اصــالح منی دانــد؛ ایــن همــه ســال را بــرای 

ایــن صــرب می کنــد تــا صــدای ایــن فاجعــه 

ــم  ــه ه ــد ک ــه اش درز نکن ــرون از خان ــه بی ب

زبــان  و هــم  بدهــد  از دســت  را  پــرسش 

ــرسش  ــی پ ــر بی کفایت ــد ب ــاز کن ــردم را ب م

و او کــه ایــن پــرس را زاییــده و بــزرگ کــرده 

ــت. اس

صــرب ایوبــی مهــا، روزی رس می رســد و 

پــس از یــک تجــاوز بی رحامنــه و همــراه 

مجبــور  پــرسش،  ســوی  از  خشــونت  بــا 

می شــود بــه اداره ی پولیــس مراجعــه کــرده 

ــا غمــی  و شــکایتش را درج کنــد. او حــاال ب

ــرو  ــه ی رسش ف ــا کاس ــم هایش را ت ــه چش ک

ــه  ــد ک ــن را می کش ــار ای ــت، انتظ ــرده اس ب

پــرسش، تنهــا جگرگوشــه و بــالی جانــش را 

ــاند. ــش برس ــزای اعامل ــه س ب

مادری که سال ها تجاوز پرسش را تحمل  کرد

افسانه یاس

ســال های  ایــن  در  افغانســتان  مــردم  مــا 

جنــگ اصــال از یــاد بــرده ایــم کــه می توانیــم در 

ــا چندیــن نســل مــا را در  ــر رسزمینــی کــه ت براب

خــاک خــود جــای داده و  فرزنــدان مــان را قــرار 

ــن  ــن ای ــه از داش ــد، چگون ــرورش بده ــت پ اس

رسزمیــن دچــار غــرور نشــویم. رسزمیــن مــادری 

چنــان جذابیتــی در خــود پنهــان  دارد کــه هــر 

ــه  ــن ب ــامن رسزمی ــای ه ــه در جغرافی ــی ک کس

دنیــا بیایــد، خــود را متعلــق بــه هــامن رسزمیــن 

ــد.  ــس می کن ــا ح ــا جغرافی ی

رابطــه ی هــر انســان بــا رسزمیــن مــادری اش 

یــک رابطــه ی دوســویه اســت و اگر هــامن میزان 

وجــود ســاکنان یــک رسزمیــن بــه او هویــت 

ــم  ــا ه ــن رسزمین ه ــاکنان ای ــد س ــد بای می ده

در خدمــت مادروطــن باشــند. هــر ســاکن ایــن 

رسزمیــن بایــد »غــرور ملــی« خــود را حفــظ کنــد 

ــی« در  ــرور مل ــس »غ ــد. پ ــل احــرام باش ــا قاب ت

ــط  ــی بس ــای اجتامع ــت و رفتاره ــث سیاس مبح

ــا  ــن کــه ت ــه ســاکنان آن رسزمی داده می شــود ب

ــن غــرور باشــند.  ــظ ای ــد حاف چــه حــد می توانن

ــن َدم  ــا ای ــوم اســت ت ــن طــور کــه معل ــا ای ام

ــان  ــی بــرای غــرور ملــی م ــان خوب ــا محافظ م

نبودیــم کــه حــاال از رشق تــا جنــوب و از جنــوب 

ــه  ــان گرفت ــدار  و توم ــتان را کل ــرب افغانس ــا غ ت

ــت.  ــران س ــتان و ای ــول پاکس ــای پ ــه واحد ه ک

بــا مرزهــای  در واقــع متــام کشــورهایی کــه 

سیاســی مشــخصی از یک دیگــر تفکیــک شــده 

انــد، دارای یــک واحــد پــول ملــی اســتند کــه بــا 

اســتفاده از ایــن واحــد پولــی در خریــد و فــروش  

و معامــالت روزانــه از آن اســتفاده می کننــد. 

پــول ملــی در واقــع در نظــام اقتصــادی و نظام 

ــی یــک رسزمیــن  ــه ی غــرور مل ــه مثاب سیاســی ب

اســت؛ امــا دیــده شــده اســت کــه در والیت هــای 

افغانســتان،  و جنوب-رشقــی  غربــی  جنوبــی، 

اکــرث والیت هــا پتانســیل ایــن را دارنــد کــه مــردم 

ــای آن  ــه ج ــد و ب ــتفاده نکنن ــی اس ــول افغان از پ

از تومــان و کلــدار اســتفاده کننــد. پول هایــی 

کــه نســبت بــه چنــد ســال پیــش امســال در 

ــی  ــد؛ یعن ــرار دارن ــود ق ــت ارزی خ ــن حال بدتری

ارزش ارزی کلــدار و تومــان هــم اکنــون از واحــد 

پــول کشــور مــان پایین تــر اســت. بــا ایــن کــه در 

ــه  ــنیدیم ک ــا ش ــا در خربه ــر باره ــال های اخی س

ــد؛  ــان آورده ان ــی م ــرور مل ــر رس غ ــی ب ــه بالی چ

ــرت  ــه رگ غی ــه ب ــت ک ــده اس ــچ گاه نش ــا هی ام

مــا افغانســتانی ها بــر بخــورد و اجــازه ندهیــم 

ــول کشــورهای  ــان، واحدهــای پ ــدار و توم ــا کل ت

ــی  ــای سیاس ــل مرزه ــران در داخ ــتان و ای پاکس

مــان قابــل اعتبــار باشــد و یــک تحریــم رستارسی 

ــم.  ــه راه بیندازی ــه ب ــن زمین در ای

دو روز پیــش در والیــت خوســت حکومــت 

محلــی ایــن والیــت اعــالم کــرد کــه آنــان کارزار 

جــدی ای بــرای منــع انجــام معامــالت بــا کلــدار 

را بــه راه انداختــه انــد و درســت همیــن نگرانــی 

والیت هــای  مســؤوالن  پیــش  چنــدی  هــم  را 

ــدن  ــج ش ــر رای ــه خاط ــروز ب ــراه و نیم ــرات، ف ه

ــن  ــورت ای ــر ص ــه در ه ــتند ک ــان داش ــول توم پ

مرکــزی  حکومــت  بایــد  را  موضوعــات  گونــه 

افغانســتان  مرکــزی  بانــک  خصــوص  بــه  و 

و  بگیرنــد  جــدی  بانــک(  )دافغانســتلن 

ــرای عــدم اســتفاده ی  برنامه هــای جــدی ای را ب

کلــدار و تومــان در معــادالت روزانه ی شــهروندان 

افغانســتان روی دســت بگیرنــد. 

ــن  ــدم اول ای ــد ق ــدف، می توان ــن ه ــرای ای ب

باشــد کــه متــام شــهروندان را از طریــق اعالنــات 

رادیویــی و تلویزیونــی آگاهی دهــی کننــد تــا 

ــی  ــوع پ ــن موض ــت ای ــه جدی ــه ب ــی ک هم وطنان

ــد. ــت بیاورن ــه دس ــی ب ــد، آگاه ــربده ان ن

ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــادی ب ــان اقتص کارشناس

»غــرور  بــه منزلــه ی  یــک کشــور  ملــی  پــول 

ملــی« شــهروندان آن کشــور اســت و بایــد در 

برابــر ارزش پولــی کشــور مــان بســیار دقیــق 

کشــوهای  ملــی  پول هــای  از  اســتفاده  بــود. 

آنــان،  بــا  هم مــرز  والیت هــای  در  همســایه 

ســبب می شــود کــه دچــار مشــکالت اقتصــادی 

شــویم. اســتفاده ی پول هــای کلــدار و تومــان بــا 

ــاال و پاییــن رفــن ارزش ارزی شــان  ــه ب توجــه ب

در بازارهــای جهانــی، بازارهــای اقتصــادی ای 

کــه در داخــل کشــور داریــم را تحــت تأثیــر قــرار 

می دهــد و بــا افزایــش و یــا کاهــش نــرخ اســعار، 

قیمــت کاالهــا هــم نوســان خواهــد داشــت. ایــن 

جــا اســت کــه بــازار اقتصــادی مــان دچــار تــورم 

ــد  ــت راک ــور در حال ــاد کش ــد و اقتص ــد ش خواه

ــت.  ــد گرف ــرار خواه ق

هوشــیار  بایــد  افغانســتان  شــهروندان  مــا 

آگاهی رســانی  و  آگاهی دهــی  ایــن  و  شــویم 

بــه  و   بدانیــم  اجتامعــی خــود  را مســؤولیت 

تــالش  داریــم،  را  آن  تــوان  کــه  میزانــی  هــر 

ــا دیگــر شــهروندان کشــور و مخصوصــا  ــم ت کنی

و  جنوبــی  والیت هــای  در  کــه  شــهروندانی 

ــاره  ــن ب ــد را در ای ــاش دارن ــور بودوب ــی کش غرب

آگاهــی دهیــم. 

حسن ابراهیمی

غرور ملی از جنس پول
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 $

ــر و  ــی تدبی ــته ی انتخابات ــرب دس ــا، ره ــرز متن فرام

ــربی  ــه ره ــاز ب ــی دولت س ــته انتخابات ــعه، از دس توس

ــرد. ــت ک ــالم حامی ــی، اع ــدارشف غن محم

در اعالمیــه ی مشــرکی کــه روز یک شــنبه )17 

قــوس( از ســوی ایــن دو تیــم انتخاباتــی منتــرش شــده، 

ــاز  ــوت دولت س ــعه دع ــر و توس ــه تدبی ــت ک ــده اس آم

ــته  ــن دس ــت از ای ــالم حامی ــکاری و اع ــر هم ــی ب مبن

ــا رهــربی  انتخاباتــی را پذیرفتــه و مشــارکت خــود را ب

ــن و  ــتان ام ــه افغانس ــت یابی ب ــت دس ــم جه ــن تی ای

ــد. ــالم می کن ــه اع ــعه یافت توس

ــر و  ــاز و تدبی ــی دولت س ــای انتخابات ــربی تیم ه ره

توســعه، از دســت انــدرکاران انتخاباتــی خواســته انــد 

کــه بــه رونــد و فیصله هــای قانونــی احــرام گذاشــته و 

اصــول و لوایــح انتخاباتــی را رعایــت کننــد.

در اعالمیــه ی مشــرک ایــن دو تیــم انتخاباتــی 

انتخابــات مطابــق  آمــده اســت: »اعــالم نتیجــه ی 

ــر  ــن شــده صــورت نگرفــت، تأخی ــل تعیی ــم از قب تقوی

ــوع بحــران  ــان ایجــاد هــر ن در اعــالم نتیجــه و همچن

بــه زیــان کشــور متــام شــده و آســیب های اقتصــادی و 

اجتامعــی آن را شــهروندان کشــور متحمــل می شــوند. 

خواســته  انتخابــات  مســتقل  کمیســیون  از  بنــاء 

ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــه ی انتخاب ــه نتیج ــود ک می ش

را در روشــنایی قوانیــن نافــذه هــر چــه رسیع تــر اعــالم 

ــد.« کن

فرامــرز متنــا، در حالــی از دســته ی انتخاباتــی 

جریــان  در  کــه  اســت  کــرده  حامیــت  دولت ســاز 

ــه سیاســت ها و  ــارزات انتخاباتــی، همــواره  ب ــد مب رون

ــار  برنامه هــای محمــد ارشف غنــی تاخــت و چندیــن ب

ــرد. ــوت ک ــره دع ــه مناظ او را ب

و  تفتیــش  رونــد  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 

بازشــامری آرا، بــه دلیــل اعــراض هــواداران شــامری 

ــاملی  ــت ش ــت والی ــی، در هف ــته های انتخابات از دس

متوقــف شــده اســت. دســته های انتخاباتــی هشــدار 

داده انــد، تــا زمانــی کــه 300 هــزار رأی مشــکوک 

باطــل نشــود، بــه اعــراض خــود ادامــه خواهنــد داد.

انتخابــات  ایــن حــال، کمیســیون مســتقل  بــا 

ــن دســته های  ــا قناعــت ای ــون نتوانســته ت ــا کن ــز ت نی

انتخاباتــی را حاصــل کنــد.

علــی افتخــاری، ســخنگوی کمیســیون مســتقل 

می گویــد  کابــل  صبــح  روزنامــه ی  بــه  انتخابــات، 

کــه اگــر رشکای انتخاباتــی در مــورد هفــت والیــت 

همــکاری نکننــد، کمیســیون بــا اســتفاده از صالحیت 

قانونــی ای کــه دارد، در مــورد نتیجــه ی انتخابــات 

می گیــرد.  تصمیــم 

ابتدایــی  »نتیجــه ی  می گویــد:  افتخــاری  آقــای 

انتخابــات از بیســت و هفــت والیــت تجزیــه و تحلیلــش 

کامــل و آمــاده ی اعــالم اســت. اگــر همــکاری ای 

ــت  ــیون در نهای ــرد، کمیس ــورت نگی ــورد ص ــن م در ای

ــه  ــی ک ــاس صالحیت های ــه اس ــر ب ــد روز دیگ ــا چن ت

دارد، در مطابقــت بــه قانــون و طرزالعمل هــا در مــورد 

اعــالم نتیجــه ی ابتدایــی انتخابــات، تصمیــم خواهــد 

ــت.« گرف

وزارت خارجــه، اعــالم کــرده اســت کــه هشــتمین دور 

کنفرانــس وزیــران خارجــه ی پروســه ی اســتانبول – قلــب آســیا 

ــزار  ــه برگ ــتانبول ترکی ــهر اس ــوس( در ش ــنبه )18 ق روز دوش

می شــود.

ــن  ــه ای ــت ک ــه اس ــه ای گفت ــرش اعالمی ــا ن ــن وزارت، ب ای

طیــب  رجــب  و  غنــی  رییس جمهــور  توســط  کنفرانــس، 

شــد. خواهــد  افتتــاح  ترکیــه  رییس جمهــور  اردوغــان، 

ــه  ــه، گفت ــخنگوی وزارت خارج ــاون س ــده، مع ــر جوین زبی

اســت کــه در ایــن کنفرانــس، در مــورد مبــارزه بــا گروه هــای 

تروریســتی و گســرش همکاری هــای اقتصادی-منطقــوی 

بحــث خواهــد شــد.

او افــزوده اســت: »در ایــن کنفرانــس ماننــد نشســت های 

گذشــته، متــام چالش هــا، پیرشفت هــا و موضوعــات مهــم 

ــه  ــد علی ــدات جدی ــد و تعه ــرار می گیرن ــی ق ــورد بررس روز م

مبــارزه بــا چالش هایــی کــه ســد راه واقعــی انــد، صــورت 

می گیــرد.«

ــا ایــن حــال، وزارت خارجــه گفتــه اســت کــه کنفرانــس  ب

پروســه ی اســتانبول – قلــب آســیا تحــت عنــوان »صلــح – 

مشــارکت – رفــاه« بــا اشــراک وزرای خارجــه و مقام هــای 

ارشــد 15 کشــور اشــراک کننده، برگــزار می شــود.

بــر اســاس ایــن اعالمیــه، 16 کشــور حامــی و 12 ســازمان 

ایــن  در  پروســه ،  ایــن  حامــی  بین املللــی  و  منطقــوی 

می کننــد. رشکــت  کنفرانــس 

رشکت کننــدگان در پایــان ایــن کنفرانــس، اعالمیــه ای 

مبنــی بــر تعهــدات جدیــد شــان در راســتای چشــم انداز ایــن 

پروســه  تصویــب و صــادر خواهنــد کــرد.

رییس جمهــور غنــی، صبــح روز یک شــنبه )17 قــوس( در 

ــراک  ــور اش ــه منظ ــی، ب ــه ی دولت ــأت عالی رتب ــک هی رأس ی

ــن  ــه شــد. آقــای غنــی، ضم ــازم ترکی در ایــن کنفرانــس ع

اشــراک و ســخرانی در کنفرانــس پروســه ی اســتانبول – 

قلــب آســیا، بــا شــامری از مقام هــای کشــورهای مختلــف نیــز 

دیــدار خواهــد کــرد. 

یک شــنبه  روز  انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون 

مناینــدگان  حضــور  بــا  را  نشســتی  قــوس(   17(

ــای  ــی، نهاده ــزاب سیاس ــی، اح ــته های انتخابات دس

ــی و  ــورهای خارج ــامری از کش ــفیرهای ش ــر، س ناظ

کــرد. برگــزار  رســانه ها، 

ایــن  انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون  هرچنــد 

نشســت را معلوماتــی خوانــد؛ امــا پیــش از ایــن، 

دســته های انتخاباتــی معــرض، گفتــه بودنــد کــه 

ایــن نشســت، بــه  منظــور گفت وگــو بــرای پایــان 

می شــود. برگــزار  انتخاباتــی  بن بســت  دادن 

حواعلــم نورســتانی، رییــس کمیســیون مســتقل 

معــرض  انتخاباتــی  دســته های  از  انتخابــات، 

خواســت تــا بــه اعــراض شــان پایــان داده و بگذارنــد 

والیــت  هفــت  در  آرا  تفتیــش  و  بازشــامری  رونــد 

یابــد. پایــان  باقی مانــده ، 

بایومریــک شــده  »رأی  نورســتانی گفــت:  بانــو 

ــند  ــن باش ــردم مطم ــت و م ــط رسخ اس ــا خ ــرای م ب

ــفاف کار  ــه و ش ــه ی بی طرفان ــه گون ــیون ب ــه کمیس ک

می کنــد.«

کمیســیون  عضــو  دانش یــار،  محمدحنیــف 

هــزار   300 میــان  از  گفــت،  انتخابــات،  مســتقل 

رأیــی کــه دســته های انتخاباتــی خواهــان ابطــال 

آن اســتند، 102 هــزار آن خــارج از زمــان و عــدم 

بایومریــک،  نرم افــزار در دســتگاه های  موجودیــت 

بــه ثبــت رســیده اســت.

زمــان  »تنظیــامت  گفــت:  دانش یــار  آقــای 

حتــا  بــود.  نشــده  الک  بایومریــک  دســتگاه های 

جریان هــای  بــا  انتخابــات،  برگــزاری  از  پیــش 

سیاســی در ایــن زمینــه تفاهــم شــد. ســافت ویری 

کــه زمــان را در دســتگاه های بایومریــک الک کنــد، 

ســاخته نشــد و بــه همیــن دلیــل، مشــکالت تخنیکــی 

ــن 102  ــان ای ــد. از می ــود آم ــه وج ــه ب ــن زمین در ای

هــزار رأی، اکــرث شــان از هفــت شــب آغــاز رأی گیــری 

ــد و  ــان می ده ــری را نش ــم رأی گی ــح خت ــار صب و چه

2737 محــل آن هــم زنانــه اســت؛ مــا چگونــه قبــول 

ــری  ــب رأی گی ــه، در ش ــل زنان ــه 2737 مح ــم ک کنی

شــده و آن را باطــل کنیــم؟«

ــز  ــر نی ــی دیگ ــزار رأی جنجال ــورد 137 ه او در م

ــک  ــورم بایومری ــدان، ف ــامری از کارمن ــه ش ــت ک گف

را امضــا نکــرده  انــد و در چنــد مــورد دیگــر نیــز، 

ــن  ــتباهی چندی ــه ی اش ــک به گون ــات بایومری معلوم

ــت. ــده اس ــزی ش ــار وارد رسور مرک ب

از ســویی هــم، اســدالله ســعادتی، معاون دســته ی 

انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی، تأکیــد کــرد کــه در 

ــده  ــه نش ــر گرفت ــامالت در نظ ــات، احت ــون انتخاب قان

و نقــض قانــون، ســبب عــزل اعضــای کمیســیون 

کمیســیون  توضیحــات  رو،  همیــن  از  می شــود؛ 

انتخابــات، جــز حــدس و گــامن چیــز دیگــری نیســت.

او افــزود: »تنهــا چیــزی کــه مبنــای کار اســت، 

ایــن اســت کــه دســتگاه های بایومریــک بگویــد. 

خــارج  رأی  هــزار   102 بایومریــک  دســتگاه های 

مــورد  در  قانــون  و  کــرده  شناســایی  را  زمــان  از 

بــرای  را  معیارهایــی  هــم  مــا  دارد.  وضاحــت  آن 

کمیســیون انتخابــات داده  ایــم کــه قانــون گفتــه 

ــت و  ــرم اس ــات ج ــه ی انتخاب ــر در نتیج ــت. تغیی اس

ــار  ــد چیــزی را کــه ســاخته اســت معی کمیســیون بای

ــد.« ــرار ده ق

از  بــار  چندیــن  ســعادتی،  آقــای  صحبت هــای 

ســوی رحیمــه ظریفــی، عضــو کمیســیون مســتقل 

انتخابــات کــه گردانندگــی ایــن نشســت را بــه عهــده 

داشــت، قطــع و نوبــت ســخرانی، بــه مناینــدگان 

ــد. ــذار ش ــی واگ ــزاب سیاس اح

تأکیــد  ضمــن  سیاســی،  احــزاب  مناینــدگان 

ریاســت جمهوری،  انتخاباتــی  نتیجــه ی  اعــالم  بــر 

دســته های  اعراض هــای  پایــان  خواســتار 

شــدند. انتخاباتــی 

ــته ی  ــای دس ــش اعض ــا واکن ــوع، ب ــن موض ــا ای ام

انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی مواجــه شــد. آقــای 

حــل  بــرای  نشســت،  ایــن  کــه  گفــت  ســعادتی، 

حضــور  و  شــده  برگــزار  انتخاباتــی  بن بســت 

دســته ی  طــرف دار  سیاســی  احــزاب  مناینــدگان 

اســت. بی معنــا  دولت ســاز،  انتخاباتــی 

ــالش  ــی، ت ــزب گزینش ــا آوردن 30 ح ــزود: »ب او اف

کردیــد تــا صــدای مــا را منحــرف کنیــد، امــروز نشــان 

ــه ی شــنیدن 5 دقیقــه حــرف تیــم  ــد کــه حوصل دادی

ــد.«  معــرض را نداری

مســتقل  کمیســیون  نشســت  ســعادتی،  آقــای 

ــه رســم اعــراض، تــرک کــرد و گفــت:  ــات را ب انتخاب

»شــام تصمیــم خــود را گرفتــه  ایــد و مــا کاری کــرده 

ــات کنیــد؛  ــد انتخاب منی توانیــم. شــام تصمیــم نداری

بلکــه تصمیــم داریــد تقلــب را بــر کرســی بنشــانید.«

نشســت  تــرک  از  پــس  دانش یــار،  حنیــف  امــا 

و  ثبــات  انتخاباتــی  دســته ی  اعضــای  ســوی  از 

ــه ی  ــرای ارائ ــت، ب ــن نشس ــه ای ــت ک ــی، گف همگرای

معلومــات برگــزار شــده بــود؛ نــه رســیدن بــه تفاهــم.

ــی  ــته های انتخابات ــواداران دس ــال، ه ــن ح ــا ای ب

ــنبه  ــی، روز یک ش ــات و همگرای ــژه ثب ــه وی ــرض ب مع

ســمنگان،  و  هــرات  والیت هــای  در  قــوس(   17(

ــش از  ــال بی ــتار ابط ــراض زده و خواس ــه اع ــت ب دس

300 هــزار رأی مشــکوک شــدند. 

حامــد کــرزی، رییــس جمهــور پیشــین افغانســتان، 

ایــاالت  از آغــاز مجــدد گفت وگوهــای صلــح میــان 

متحــده ی امریــکا و گــروه طالبــان، اســتقبال کــرده 

ــت. اس

یک شــنبه  روز  کــرزی،  آقــای  مطبوعاتــی  دفــر 

ــراز  ــه نقــل از او، اب ــه ای ب ــا نــرش اعالمی )17 قــوس(، ب

ایــن دور گفت وگوهــا،  کــه  اســت  کــرده  امیــدواری 

منجــر بــه ختــم جنــگ و خشــونت در افغانســتان شــود.

آقــای کــرزی افــزوده اســت: »صلــح آرزو و حــق 

ــل،  ــن دلی ــه همی ــت و ب ــتان اس ــردم افغانس ــلم م مس

ــح، پشــتیبانی کــرده و  ــرای صل از تالش هــای جــاری ب

ــی مذاکــره کننــده  ــب افغان می خواهــم کــه متــام جوان

ــان گفت وگوهــا،  ــکا، در جری ــاالت متحــده ی امری ــا ای ب

ــد.« ــدی کار بگیرن ــیار ج ــت بس ــت و دق از مواظب

ایــاالت  مناینــدگان  میــان  صلــح  گفت وگوهــای 

متحــده ی امریــکا و طالبــان، به گونــه ی رســمی، در 

دوحــه پایتخــت قطــر، از رس گرفتــه شــده اســت.

منابــع امریکایــی، گفتــه انــد کــه ایــن گفت وگوهــا، 

روز شــنبه )17 قــوس( از رسگرفتــه شــده و بیشــر 

ــه  ــا ب ــود ت ــد ب ــز خواه ــونت ها متمرک ــش خش روی کاه

مذاکــرات بین االفغانــی و آتش بــس منجــر شــود.

ــر  ــخنگوی دف ــاهین، س ــهیل ش ــم، س ــویی ه از س

سیاســی طالبــان در قطــر، در برگــه ی تویــر خــود 

و  امریــکا  میــان  صلــح  »مذاکــرات  اســت:  نوشــته 

طالبــان از جایــی کــه متوقــف شــده بــود، دوبــاره آغــاز 

شــد و روی امضــای توافق نامــه و موضوعــات مرتبــط 

ــه دارد.« ــا ادام ــن گفت وگوه ــت. ای ــورت گرف ــث ص بح

ــت  ــزوده اس ــان، اف ــی طالب ــر سیاس ــخنگوی دف س

هیــات  عضــو  عنــوان  بــه  نیــز  حقانــی  انــس  کــه 

گفت وگــو کننــده ی طالبــان، در ایــن دور مذاکــرات 

رشکــت کــرده اســت.

زملــی خلیــل زاد، مناینــده ی ویــژه ی وزارت خارجه ی 

ــل  ــش وارد کاب ــد روز پی ــکا، چن ــده ی امری ــاالت متح ای

ــد  ــای ارش ــا مقام ه ــو ب ــدار و گفت وگ ــس از دی ــد و پ ش

افغانســتان، بــه دوحــه، پایتخــت قطــر رفــت.

بــا  خــود  اخیــر  دیــدار  در  غنــی،  رییس جمهــور 

ــس  ــوع آتش ب ــه موض ــرد ک ــد ک ــل زاد، تأکی ــی خلی زمل

ــه ی جــدی در  ــد به گون ــح، بای ــان پروســه ی صل در جری

ــود. ــه ش ــر گرفت نظ

پیــش از ایــن، وزارت خارجــه ی امریــکا، بــا نــرش 

ــس از  ــل زاد، پ ــای خلی ــه آق ــود ک ــه ب ــه ای گفت اعالمی

کابــل، بــه دوحــه مــی رود و گفت وگوهــای صلــح بــا 

می گیــرد. رس  از  را  طالبــان 

ایــن وزارت، افــزوده بــود کــه زملــی خلیــل زاد و 

مناینــدگان طالبــان در دوحــه، در مــورد گام هایــی 

بین االفغانــی،  مذاکــرات  بــه  منجــر  می توانــد  کــه 

حل وفصــل مســاملت آمیز جنــگ افغانســتان و کاهــش 

خشــونت کــه منجــر بــه آتش بــس شــود، گفت وگــو 

. می کننــد

گفت وگوهــای صلــح میــان امریــکا و طالبــان، در 

مــاه ســپتامرب ســال جــاری میــالدی، بــه دنبــال کشــته 

ــتی  ــه ی تروریس ــی در حمل ــاز امریکای ــک رسب ــدن ی ش

ــود. ــل، متوقــف شــده ب ــان در کاب طالب

دونالــد  پیــش،  چنــدی  اســت  حالــی  در  ایــن 

امریــکا،  متحــده ی  ایــاالت  رییس جمهــور  ترامــپ، 

در ســفر غیــر منتظــره ای بــرای نخســتین بــار وارد 

افغانســتان شــد و در پایــگاه نظامــی بگــرام، در مــورد 

رونــد صلــح افغانســتان و کاهــش نیروهــای امریکایــی 

ــرد. ــت ک صحب

امریکایــی  رسبــازان  میــان  در  ترامــپ،  آقــای 

ایــن طالبــان  از  پیــش  یافــت و گفــت کــه  حضــور 

ــه  ــد ک ــاال می خواهن ــا ح ــد؛ ام ــس نبودن ــق آتش ب مواف

ــون  ــن اکن ــکا همی ــه امری ــت ک ــد. او گف ــس کنن آتش ب

ــل  ــه دلی ــن ب ــد و ای ــره کن ــان مذاک ــا طالب ــد ب می توان

زحمت هایــی اســت کــه نیروهــای نظامــی ایــن کشــور 

در افغانســتان کشــیده انــد.

فرامرز متنا به دسته ی انتخاباتی
 محمدارشف غنی پیوست

هشتمین کنفرانس وزیران خارجه ی پروسه ی 
»استانبول–قلب آسیا« برگزار می شود

نشست کمیسیون و دسته های انتخاباتی
 بی نتیجه ماند

کرزی: امیدوارم گفت وگوهای صلح به ختم جنگ 
در افغانستان منجر شود
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w w w . s u b h e k a b u l . c o m 8ما می نویسیم، شام قضاوت کنید

امتام  با  اند.  همیشه  از  کوتاه تر  روزها  و  است  پاییز  آخر  ماه   

ساعت کاری از محل کارم بیرون می زنم. هر چند عرص است؛ اما 

هوا رو به تاریک شدن است. ناچارم ده دقیقه ای مسافت دفر تا 

خانه را  پیاده بروم. همین که از در حویلی بیرون می شوم، تاریکی 

ناشی از گرد و دود برخواسته از دودکش خانه ها که فضای کوچه 

و اطراف را پوشانده است؛ منی گذارد که یک قدمی ام را ببینم.

و  می کنم  احساس  سوزش  دماغم  در  دقیقه ای  چند  از  پس 

زبانم  روی  را  ریزگردهایش  و  سنگ  ذغال  مزه ی  آهسته  آهسته 

پیراهنم می ماند.  برای ساعت ها در  بوی دود حتا  حس می کنم. 

این  به  بی ارتباط  را منی توانم  ناگاه فصلی  و  گاه  این رسدرد های 

بدانم. مرگ بار  آلودگی های 

که  رسبی ای  هوای  است؛  فاجعه  کابل  در  زندگی  روزها  این 

مان  پایتخت   آسامن  بر  مرگ  و  است  پوشانده  را  کابل  فضای 

است.   زده  چمپامته 

ذغال  چیزی  هر  از  بیش تر  روزها  این  فقر؛  دلیل  به  مردم 

هم چنان  آلودگی  مفهوم  و  مبیرند  رفته  رفته  تا  می خورند،  سنگ 

مباند. ناشناخته 

از  که  ریزگردهایی  و  کاربن  اکساید  مونو  اکساید،  دای  سلفر 

سوزاندن ذغال سنگ در هوا پخش می شود، عامل مهم رسطان ها 

بوده و همین طور باعث بیامری های قلبی و تنفسی نیز می شود.

بیشر  در  سنگ  ذغال  از  استفاده  برای  مناسب  بدیل  تنها 

و  می روند  پیش  به  سنگ  ذغال  انرژی  با   که  فعالیت هایی 

همین گونه در خانه ها، برق همه وقت و ارزان است؛ اما شوربختانه 

همین که زمستان به در خانه های مردم نزدیک می شود، این برق 

می گذارد. فرار  به  پا  گران قدر 

حامم های  دود«  تصفیه ی  »دستگاه  نباشد،  برق  که  زمانی   

عمومی و دیگر مکان هایی که این دستگاه را نصب کرده اند، نیز 

خاموش می باشد و این گونه است که هوای کابل بیش تر از پیش 

باشندگانش در خطر جدی قرار می گیرد و  آلوده شده، بهداشت 

از ما خواهیم مرد.  در نهایت شامری 

سیستم  و  پخت وپز  برای  دیگر  مناسب  گزینه ی  برق،  نبود  در 

وسیع   و حجم  ثابت  نرخ  با  مایع  گاز  کابل،  در  خانه ها  گرمایشی 

پاالیش  و  استخراخ گسرده  برای  هنوز  تا  نگون بختانه  اما  است؛ 

آن در کشور کاری نشده است. هر چند همین مقدار گاز وارداتی 

هم که در فصل های رسد سال به باشندگان کابل می رسد، چون 

نظارتی نیست، پس قیمت واحدی هم ندارد و قیمت گاز همیشه 

و به خصوص در فصل رسما دارای نوسان است. به همین دلیل 

گرمایش  و  پز  پخت و  برای  منی توانند  کابل  باشندگان  متامی 

کنند. استفاده  مایع  گاز  از  خانه های شان 

تا  حکومت  برق،  تولید  زمینه ی  در  می شود  دیده  که  گونه  آن 

نداشن  دلیل  به  دولت  است؛  نداشته  کارایی  سیاست  هنوز 

خرید  برای  را  دالر  میلیون ها  توسعه محور،  اسراتیژیک  برنامه ی 

انباری  در  باید  بی مرصف  حاال  که  است  کرده  هزینه  جراتور ها 

باشد. شده  تلنبار 

تیل  کردن  وارد  با  که  آب می خواست  و  انرژی  وزارت  ابتدا  در 

زیستی  محیط  سو  پیامدهای  به  که  بی  آن  اما  کند،  تولید  برق 

آن درنگی کرده باشد. استفاده از جراتور و گازهای مره ای که 

صوتی  آلودگی  کنار  در  می شود؛  پخش  فضا  در  تیل  سوخت  از 

آلودگی بیش از اندازه ی هوا را نیز در پی  دارد. از سوی دیگر ما 

پاک  انرژی  به  کنیم  پیدا  رهایی  هوا  آلودگی  از رش  که  این  برای 

اند و باعث پخش  تا فعالیت هایی که دودزا  نیاز داریم،  مثل برق 

گازهای مره در هوا  می شوند، با انرژی برق جایگزین شود تا از 

باشیم. کرده  کم  هوا  آلودگی 

نه این که ما برای دست یافن به انرِژی پاک، روزانه به میزان 

زیادی به آلودگی هوا کمک کنیم.

آلودگی  برای کاهش  از سوی دیگر در وضعیت کنونی کابل؛ 

این  تا  داریم.  جدی  نیاز  برقی  شهری  بس های  سیستم  به  هوا 

هوا  آلوده کننده ی  و  دودزا  ماشین های  بیشر  فعالیت  از  گونه 

شود. پیش گیری 

تاجیکستان  کشورهای  از  برق  کردن  وارد  جای  طور  همین   

برق  از  کشور  در  برق  بند های  ساخن  با  می شد  اوزبیکستان؛  و 

ساخن  با  هم  سویی  از  و  شده  برخوردار  مطمن  و  همه وقت 

زمین های  به  بدون کشت،  زمین های  زیادی  میزان  به  بند ها  این 

هوا  آلودگی  از  که  تنها  نه  گونه  این  که   شود  بدل  کشاورزی 

نیز  سودمند  کشور  زیست  محیط  برای  بلکه  می شد  پیش گیری 

کشاورزی  به  وابسته  کشوری  که  افغانستان  برای  کار  این  بود. 

است؛ باعث کارآفرینی برای شامر زیاد از مردم شده و در نهایت 

آن  برآیند  در  که  داشت  خواهد  پی  در  نیز  را  آن  اقتصادی  رشد 

رشد  می شدیم.  برخوردار  نیز  قوی تری  و  بهر  ملی  امنیت  از 

کشاورزی و صنعتی شدن آن، فقر را که مهم ترین عامل ناامنی و 

می دهد. کاهش  است،  انسانی  آسیب پذیری های 

همین گونه روی تولید برق از راه انرژی بادی و خورشیدی؛ نیز 

می شود رسمایه گذاری کرده و به انرژی پاک دست پیدا کرد که در 

نتیجه هوای شهر و کشور از آلودگی در امان خواهد ماند.

شب ها  که  است  اندازه ای  به  کابل  شهر  در  هوا  آلودگی 

بوده  خطرناک  خیلی  افراد  از  گروه  هر  برای  کابل  هوای  تنفس 

در  را  مرگ  و  رسطان  نهایت  در  و  قلبی  تنفسی،  بیامری های  و 

دارد. پی 

و  است  داده  کابل  زیست  محیط  ریاست  که  هشداری  با 

همین طور آمار ساالنه ی کشته شدگان آلودگی هوا در کابل؛ کار 

برای کاهش آلودگی هوا در شهر کابل مهم تر و عاجل تر از مذاکره 

است. داعش  با  مبارزه  و  طالبان  با 

 به اساس پیش بینی ریاست محیط زیست کابل، اگر وضعیت 

همین گونه ادامه پیدا کند، کابل ده سال دیگر جایی برای زندگی 

نیست و به شهری بدون بودوباش بدل خواهد شد. از سویی هم 

به اساس امار وزارت صحت، آلودگی هوا در کابل، همه ساله جان 

نزدیک به 3500 نفر را می گیرد.  به اساس آمار این وزارت اکنون 

میان  این  از  که  اند  گرفتار  رسطان  به  نفر  کشور20,000    در  

6000 آن در اثر آلودگی هوا به رسطان گرفتار شده اند.

تنفس هوای پاک حق هر موجود زنده است و در هر جامعه ای 

بخش ها،  دیگر  در  خدمت رسانی  کنار  در  که  است  دولت  بر  این 

زمینه ی تنفس هوای پاک و بهداشتی را برای انسان ها، حیوان ها 

و گیاهان کشور تأمین کند.

برای این کار در زود ترین فرصت ممکن دولت باید عامل های 

آلودگی هوا در شهر کابل که از پیش مشخص شده اند را، کاهش 

و کنرل کرده و در میان مدت باید روی نابودی کامل این عامل ها 

در صورت ممکن کار کند و پس از آن در درازمدت باید زمینه های 

به  و  کرده  پیش بینی  نیز  را  کابل  شهر  هوای  آلودگی  احتاملی 

کنرل آن از پیش برنامه بسازد.

در نهایت می خواهم به رییس جمهور، رییس اجرائیه و مجلس 

منایندگان بگویم :»من از شام می خواهم هوای کابل را برای نفس 

کشیدن من امن سازید.«

زودتر  چه  هر  دولت  و  است  دیگر  شهروند  هر  و  من  حق  این 

نه در کوتاه مدت شاهد  اگر  باز گرداند؛  به مردم  را  این حق  باید 

بود. خواهیم  کابل  در  محیطی  و  انسانی  بزرگ  فاجعه ی 

نشود،  کاری  کابل  در  هوا  آلودگی  کاهش  برای  زودی  به  اگر 

شامر افراد رسطانی، افراد گرفتار به بیامری قلبی و بیامری های 

شامر  والدی،  شکل های  سوء  و  جنین  سقط  حادثه های  تنفسی، 

تا  روز  کابل  در  مرگ ومیر  شامر  ذهنی«،  رشد  »تاخیر  با  کودکان 

می شود. بیش تر  روز 

اگر  آلودگی هوای کابل کنرل نشود، سطح آب های زیرزمینی 

پایین آمده و خشک سالی از راه خواهد رسید و در نهایت کابل به 

شهری بدون بودوباش بدل خواهد شد؛ اگر به زودی برای کاهش 

و کنرل آلودگی هوای کابل کاری نشود این اتفاق رخ خواهد داد 

و مسؤول آن نیز حکومت دیروز و امروز است.

کابل؛ گورستان دسته جمعی زنده ها
مجیب ارژنگ

آلودگی هوا در شهر 

کابل به اندازه ای 

است که شب ها 

تنفس هوای کابل 

برای هر گروه از افراد 

خیلی خطرناک بوده و 

بیامری های تنفسی، 

قلبی و در نهایت 

رسطان و مرگ را در 

پی دارد.


