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گزارش روز

چرخ چرخان فساد
در افغانستان
افغانســتان جــز ِو فاســدترین
کشــورهای روی زمیــن اســت را
منیتــوان کتــان کــرد .فســاد
در افغانســتان آن قــدر ریشــه
دارد و بــر همــه روشــن اســت کــه
مهدی غالمی
حتــا دیویــد کامــرون ،نخسـتوزیر
پیشــین بریتانیــا ،پیــش از برگــزاری نشســت جهانــی
مبــارزه علیــه فســاد ،زمانــی کــه بــا ملکــه الیزابــت دوم
و جاســتین ولبــی ،اســقف اعظــم کلیســای انگلیکــن
حــرف م ـیزد ،افغانســتان و نایجریــا را دو کشــور «بــه
طــرز شــگفتانگیزی فاســد» توصیــف کــرد .آقــای
کامــرون در صحبــت بــا ملکــه الیزابــت دوم گفتــه بــود:
«شــاری از رهــران بعضــی از کشــورها کــه بــه طــرز
شــگفتانگیزی فاســد اســتند بــه بریتانیــا خواهنــد
آمــد ...نایجریــا و افغانســتان ...

نشست کمیسیون و دستههای
انتخاباتی بینتیجه ماند

هشتمین کنفرانس وزیران
خارجهی پروسهی «استانبول–
قلب آسیا» برگزار میشود
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فرامرز متنا به دستهی انتخاباتی
محمدارشف غنی پیوست
فرامــرز متنــا ،رهــر دســتهی انتخاباتــی تدبیــر و
توســعه ،از دســته انتخاباتــی دولتســاز بــه رهــری
محمــدارشف غنــی ،اعــام حامیــت کــرد.
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غرور ملی از جنس پول

گفتوگو

مــا مــردم افغانســتان در ایــن ســالهای جنــگ
اصــا از یــاد بــرده ایــم کــه میتوانیــم در برابــر
رسزمینــی کــه تــا چندیــن نســل مــا را در خــاک خــود
جــای داده و فرزنــدان مــان را قــرار اســت پــرورش
بدهــد ،چگونــه از داشــن ایــن رسزمیــن دچــار غــرور
نشــویم .رسزمیــن مــادری ...

گفتوگو با حسینبخش صفری
(قهرمان ام ام ای)

با قوطی روغن ،ریگ
و سمنت قرضی ،برای خودم
وسائل مترین ساختم
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امیدوارم گفتوگوهای صلح به ختم
جنگ در افغانستان منجر شود

5

7

حکومت وحدت ملی عزمی برای مبارزه
با فساد نداشت

فســاد ،پــاداش نامرشوعــی اســت که افــراد یــک اداره با
تخلــف از اجــرای وظیفــه ،بــه دســت میآورنــد .بــه عبــارت
دیگــر ،فســاد رفتــاری اســت کــه بــه دلیــل جاهطلبــی و
انحــراف از انجــام وظیفــه ،افــراد مرتکــب میشــوند .بــه
گون ـهی دقیقتــر ،فســاد زمانــی متولــد میشــود کــه یــک
مأمــور دولــت در قبــال انجــام دادن کاری ،رشــوهی نقــدی
یــا جنســی دریافــت میکنــد.
نُــه دســامرب ،مصــادف اســت بــا روز جهانــی مبــارزه بــا
فســاد؛ پدیــدهای کــه هم ـهی کشــورهای جهــان بــه ویــژه
کشــورهای جهــان ســوم را بــه شــدت آســیب زده اســت.
گذشــته از ایــن کشــورها؛ امــا افغانســتان در طــول 18
ســال گذشــته در میــان انــواع فســاد غــرق شــده اســت.

زندگی به رنگ زن
تاریــخ از روزگاری کــه بــه کمــک خــط و اســناد نوشــتاری
بــه یــاد مـیآورد ،همــواره در دادوســتد ناعادالنهی جنســیت
پیــش آمــده اســت؛ جنســیتی کــه همیشــه نرینگــی را
بــر مادینگــی حاکــم داشــته اســت .شــاید بتــوان دوران

وزارت خارجــه ،اعــام کــرده اســت کــه هشــتمین
دور کنفرانــس وزیــران خارجـهی پروسـهی اســتانبول
– قلــب آســیا روز دوشــنبه ( 18قــوس) در شــهر
اســتانبول ترکیــه برگــزار میشــود.

بــدون شــک در رشایــط کنونــی ،فســاد اداری و فســاد
مالــی بــه یــک چالــش بــزرگ جهانــی تبدیــل شــده و
دولتهــا بــه خوبــی میداننــد کــه ایــن پدیــده منجــر
بــه بــروز انــواع چالشهــا میشــود کــه هیچگونــه حــد و
مــرزی را هــم بــه رســمیت منیشناســد.
بــرای کشــورهای توســعهیافته ،پیامدهــای فســاد
اداری و مالــی واضــح بــوده کــه توانســته اقتصــاد داخلــی
کشــورها را فلــج کنــد .فســاد نشــان داد جریــان توســعه
را متوقــف و روندهــای دموکراتیــک را بــه مخاطــره
میانــدازد .در عیــن حــال ،فســاد مالــی و اداری،
حاکمیــت قانــون را ضعیــف و فرهنــگ معافیــت از قانــون
را قــوت میبخشــد.
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ختم بینتیجهی نشست علنی کمیسیون
و نامزدان انتخاباتی

رسانجام پس از نزدیک به یک ماه جنجالهای
انتخاباتی ،نشست علنی اعضای رهربی کمیسیون
انتخابات با منایندگان دستههای انتخاباتی با حضور
احزاب سیاسی ،جامعهی مدنی و همکاران بیناملللی
در کمیسیون انتخابات برگزار شد .انتظار میرفت که
این نشست علنی بتواند گره از مشکالت انتخاباتی باز
کند؛ اما در جریان نشست چندساعته ،دیده شد که یک
نوع فضای بیاعتامدی میان رشکای انتخاباتی حاکم
است که ترک این نشست از سوی منایندگان دستهی
انتخاباتی ثبات و همگرایی ،این موضوع را بیشتر
برجسته کرد.
نشست علنیای که روز یکشنبه ( 17قوس) برگزار

مادری که سالها تجاوز پرسش را تحملکرد

مادرســاالری را بــه یــاد تاریــخ آورد و از اقتــدار زنــان یــاد
کــرد؛ امــا ایــن دوران آنقــدر بــه افســانه بــدل شــده اســت
کــه دیگــر حتــا تاریــخ هــم بــاور منیکنــد چنیــن دورهای
را ســپری کــرده باشــد .تاریخــی کــه در رونــد تکامل ـیاش

مردانــه تعریــف شــده اســت و متــام رویکردهــای زندگــی
اجتامعی-فرهنگــی و سیاســی آن بــا مردمحــوری تعریــف
و بازتعریــف میشــود.
هــر چنــد در برخــی از کشــورها ،پــس از دوران رنســانس

شد ،کمیسیون انتخابات ،آن را یک نشست معلوماتی در
مورد انتخابات ریاستجمهوری ششم میزان عنوان کرد؛
اما منایندگان دستههای انتخاباتی به هدف شکستاندن
بنبست انتخاباتی با حضور منایندگان سازمان مللمتحد
در این نشست رشکت کرده بودند.
عالوه بر حضور منایندگان دستههای انتخاباتی،
شامری از منایندگان احزاب سیاسی ،نیز در این
نشست حضور داشتند که برخی این احزاب ،حامی
دستهی انتخاباتی دولتساز بودند که این امر مورد قبول
منایندگان دستهی انتخاباتی ثبات و همگرایی نبود و به
همین خاطر نشست علنی را ترک کردند.
قبل از این که منایندگان رشکای...

4

و زایــش گروههایــی کــه علیــه اســتبداد مردانــه قیــام
کردنــد ،باعــث تغییــرات در نظامهــای سیاســی و نــوع دیــد
نظامهــا و قوانیــن آن نســبت بــه قضــای مربــوط بــه زنــان
شــد؛ امــا حتــا در هــان کشــورها ...
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فساد و پولهای
بادآورده

هیــوالی فســاد در افغانســتان ابعــاد گوناگــون
دارد .هــر چنــد بســیاری درک شــان از فســاد
پولــی اســت کــه بــرای راهانــدازی کار در جایــی
پرداخــت میکننــد؛ امــا فســاد در متــام ایــن
ســالها ،گونههــای متفاوتــی داشــته اســت.
حکومــت افغانســتان در ســالهای پســین تــاش
کــرده اســت تــا جلــو رشــد و نهادینــه شــدن فســاد
را بگیــرد کــه در ایــن راه بــا وجــود ابعــاد گوناگــون و
ریشـهی بســیار عمیــق و نفــوذ شــاخههای فســاد در
ذهــن و ضمیــر افــراد ،تــا جایــی از بیــن بــردن آن بــه
انــدازهی زیــاد ناممکــن بــوده اســت .فســاد بیــش از
آن کــه ریشــههای بیرونــی داشــته باشــد ،بــه بــاور
و ذهنیــت آدمهــا وابســته اســت .وقتــی بــه دالیــل
گوناگــون ،ملتســازی ،بــاور و روحی ـهی ملیگرایــی
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 بــودهایــم و چقــدر توانســته ایــم ،جلــو
رشــد باندهــا و کارتلهــای فسادپیشــه را کــه دوام
و قــوام شــان در وجــود فســاد تعریــف شــده اســت،
بگیریــم؟
وقتــی در جایــی ،فســاد یــک روش کاری و مــورد
مترکــز سیســتم و نظــام باشــد ،فســاد بــه اژدهــای
هــزاررس بــدل خواهــد شــد کــه هــر رس آن بریــده
شــود ،از جــای دیگــری رس بــر خواهــد آورد و هرگــز
از بیــن نخواهــد رفــت .در متــام ایــن ســالها،
بــا تأســف بــه دالیــل گوناگــون مثــل تبارگرایــی،
عــدم توفیــق قانــون در تعقیــب فسادپیشــهها و
خویشخــوری ،هرگــز فســاد کــم نشــده اســت.
وقتــی شایستهســاالری جایــش را بــه واســطه و
شــناخت بدهــد و ضابطــه پیــش رابطــه تســلیم
باشــد ،در هــر کجــا ،هــر اداره و دفــر ،حلقههــای
فســاد و مافیاگونــهای ایجــاد خواهــد شــد کــه
بــه راحتــی و ســادگی میتواننــد ،راه انجــام
فســاد را همــوار و دیگــران را نیــز وادار کننــد کــه
بایــد در مســیر آنهــا گام بردارنــد .وقتــی چنیــن
حلقههایــی جریــان مســلط باشــند و کنــرل هــر
چیــزی را بــه دســت بگیرنــد ،چــارهای جــز فســاد و
فسادپیشــگی منیمانــد .شــفافیت بینامللــل ،در
آخریــن ردهبنــدی خــود ،افغانســتان را در میــان ده
فاســدترین کشــور دنیــا جــای داده اســت کــه تنهــا
چنــد کشــوری عمدتــا افریقایــی ،وضعیــت بدتــر از
افغانســتان دارنــد.
در متــام ایــن ســالها ،بــه دلیــل حاکــم بــودن
فســاد در افغانســتان ،افــراد زیــادی یکشــبه
پــولدار شــدند و فســاد موجــب شــد کــه فاصلــهی
بیــن مــردم و حکومــت و همچنیــن فاصلــهی
طبقاتــی ،هــر روز بیشــر شــود .فســاد ،موجــب شــد
کــه اعتــاد دوطرفــه بیــن مــردم و زمــامداران کــه
الزمــهی حکومــتداری خــوب اســت ،از بیــن بــرود
و دیگــر کســی بــه شــفافیت و شایستهســاالری
بــاور نداشــته باشــد .در بســیار مــوارد ،فســادها
آنقــدر گســرده ،بــزرگ و در ســطوح بــاال نفــوذ
کــرده اســت کــه حتــا قانــون و حکومــت از تعقیــب
و مــورد پیگــرد قــراردادن مجرمــان ،عاجــز مانــده
و تــوان نداشــته اســت کــه فســاد را از بیــن بــرد.
تــا جایــی کــه وقتــی حکومــت در مبــارزه بــا فســاد
تســلیم شــد ،رســا اعــام کــرد کــه فســاد کنیــد؛ امــا
حداقــل پولهــای تــان را در داخــل رسمایهگــذاری
کنیــد .فســاد گســرده در افغانســتان موجــب شــد
کــه کشــورهای کمککننــده نیــز از ایــن وضعیــت
خســته شــوند .هــر چنــد در بســیار مــوارد ،خــود
آنهــا در ایــن ماجــرا کمتقصیــر نبودنــد کــه بــا
بهــادادن بــه افــراد فسادپیشــه ،زمینــه بــرای فســاد
بیشــر و گســردهتر شــود .یکــی از دالیــل فســاد
افسارگســیخته و هــزاررس در افغانســتان بــه نــوع و
شــکلگیری خــود نظــام نیــز بــر میگــردد .وقتــی
در یــک نظــام دموکراتیــک ،انتخابــات و آرای مــردم
تعیینکننــدهی نظــام سیاســی نباشــد و همــه چیــز
وابســته بــه توافــق سیاســی و بیرونــی باشــد ،خــود
بــه خــود شــفافیت و عــدم کنــرل نظــام بــر متــام
بخشهــا از بیــن خواهــد رفــت .جنــگ ،رساســیمگی،
ســهمخواهی و نظــام سیاســی کشــور مــا نیــز در بــه
وجــود آمــدن چنیــن وضعیتــی کمــک کــرده اســت تــا
جزیرههــای قــدرت سیاســی ،نظامــی و اقتصــادی
مســتقل ،بــه قانــون متکیــن نکــرده و در انجــام فســاد
دســت بــاز داشــته باشــند.

حکومت وحدت ملی عزمی برای مبارزه با فساد نداشت
سیدمهدی حسینی
فســاد ،پــاداش نامرشوعــی اســت کــه افــراد یــک
اداره بــا تخلــف از اجــرای وظیفــه ،بــه دســت میآورنــد.
بــه عبــارت دیگــر ،فســاد رفتــاری اســت کــه بــه دلیــل
جاهطلبــی و انحــراف از انجــام وظیفــه ،افــراد مرتکــب
میشــوند .بــه گونــهی دقیقتــر ،فســاد زمانــی متولــد
میشــود کــه یــک مأمــور دولــت در قبــال انجــام دادن
کاری ،رشــوهی نقــدی یــا جنســی دریافــت میکنــد.
نُــه دســامرب ،مصــادف اســت بــا روز جهانــی مبــارزه
بــا فســاد؛ پدیــدهای کــه هم ـهی کشــورهای جهــان بــه
ویــژه کشــورهای جهــان ســوم را بــه شــدت آســیب زده
اســت .گذشــته از ایــن کشــورها؛ امــا افغانســتان در
طــول  18ســال گذشــته در میــان انــواع فســاد غــرق
شــده اســت .بــدون شــک در رشایــط کنونــی ،فســاد
اداری و فســاد مالــی بــه یــک چالــش بــزرگ جهانــی
تبدیــل شــده و دولتهــا بــه خوبــی میداننــد کــه
ایــن پدیــده منجــر بــه بــروز انــواع چالشهــا میشــود
کــه هیچگونــه حــد و مــرزی را هــم بــه رســمیت
منیشناســد.
بــرای کشــورهای توســعهیافته ،پیامدهــای فســاد
اداری و مالــی واضــح بــوده کــه توانســته اقتصــاد
داخلــی کشــورها را فلــج کنــد .فســاد نشــان داد
جریــان توســعه را متوقــف و روندهــای دموکراتیــک را
بــه مخاطــره میانــدازد .در عیــن حــال ،فســاد مالــی و
اداری ،حاکمیــت قانــون را ضعیــف و فرهنــگ معافیــت
از قانــون را قــوت میبخشــد.
اگــر در هــر ادارهی دولتــی ،فســاد ریشــه کنــد،
دولــت و در مجمــوع ،نظــام یــک کشــور آســیب
میبینــد .فســاد ،سیاســتهای دولــت را در تضــاد بــا
منافــع اکرثیــت قــرار میدهــد و ســبب حیــف و میــل
شــدن منابــع ملــی میشــود .از ســویی هــم ،مؤثریــت
دولــت را در هدایــت امــور یــک نظــام کاهــش داده و
اعتــاد مــردم را نســبت بــه دولــت و دســتگاههای
دولتــی و خصوصــی کاهــش میدهــد .ایــن تعاریــف،
ســالها اســت کــه در ادارههــای دولتــی افغانســتان
اجــرا میشــود .فســاد مالــی و اداری ،آنقــدر در
بخشهــای مختلــف دولــت ریشــه دوانــده کــه محــو و یــا
کاهــش ایــن پدیــده بســیار دشــوار بــه نظــر میرســد.
بــه همیــن خاطــر ،آنچــه مایــهی نگرانــی شــمرده
میشــود ،ایــن اســت کــه فســاد بــه یــک فرهنــگ و
یــک شــیوهی معمــول در جامع ـهی افغانســتان تبدیــل
شــده اســت کــه کســی بــه قبیــح بــودن و نادرســتی
ســوء اســتفاده از صالحیتــش ،فکــر منیکنــد .قبــل از
آنکــه «حکومــت وحــدت ملــی» روی کار آیــد ،سیســتم
فســاد اداری و مالــی تقریبــا رســمیت یافتــه بــود؛ تــا
جای ـی کــه بــاری «حامدکــرزی» رییسجمهــور پیشــین
گفتــه بــود کــه «فســاد کنیــد؛ امــا بیــرون از افغانســتان
نربیــد ».در حکومــت 12ســالهی کــرزی ،شــهروندان بــه
صــورت علنــی میدیدنــد کــه مقامــات دولتــی چگونــه
آغشــته بــه فســاد میشــدند و علنــی بــودن ایــن
پدیــده ،ســبب تقویــت روحیــهی فســادگری شــد.
کلم ـهای کــه در برابــر فســاد اداری و مالــی بــه کار
بــرده میشــود ،ســامت اداری اســت .پدیــدهی فســاد
بــه گونــهای جامعــهی افغانســتان بــه ویــژه ادارات
دولتــی را آلــوده کــرده اســت کــه حتــا اکنــون تالشــی
بــه نــام «ســامت اداری» مفهــوم و معنایــی نــدارد .در
طــول دوران آقــای کــرزی ،ســوء اســتفادههای سیاســی
از موقعیتهــای شــغلی بــه حــدی رشــد و افزایــش
بیرویــه داشــت کــه حتــا فرصــت اندیشــیدن بــه
مفهــوم «ســامت اداری» را از مــردم افغانســتان گرفــت.
در حــال حــارض ،کمتــر یافــت میشــود کــه گروههــا و
جریانهــای ذیدخــل در خصــوص ســامت ادارههــای
افغانســتان بــا محوریــت محــو فســاد اداری فعالیــت
داشــته باشــند.
بنیــان فســاد ،در ســطح اول ،فسادپیشــههایی
اســتند کــه بــا نخبــگان سیاســی یــک کشــور ارتبــاط
دارنــد کــه از قبیــل کارمنــدان عالیرتبــه و مقامهــای

ارشــد دولتهــا درگیــر ایــن نــوع فســاد اســتند
کــه در ایــن ســطح فســاد ،معمــوال خریــد و فــروش
یــا کمیشــنکاری پروژههــای خارجــی و داخلــی
و پروژههــای بــزرگ عمرانــی صــورت میگیــرد.
حداقــل در طــول دورهی 12ســالهی حامدکــرزی،
افــراد بلندپای ـهی حکومــت و وزرای کابینــه آغشــته بــه
ایــن نــوع فســاد بودنــد و میلیونهــا دالــر کمکهــای
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 رسمای ـهدار ،رسمایهدارتــر.

رییس اجرایی کمیتهی میک،
بر این باور است که تغییرات
سیستامتیک در حکومت به
وجود آمده و آنگونه که تأثیرات
این تغییرات به زودی قابل درک
باشد ،چنین چیزی نیست؛
زیرا فساد در برایند تغییرات
زودهنگام نتیجه منیدهد و به
همین لحاظ ،سفارشهایی را
که «میک» به دولت افغانستان
داده ،تطبیق کند .تعداد 360
سفارش ادارهی میک که از
سوی دولت تطبیق شده ،یک
دستآورد به حساب میآید؛ اما
قناعتبخش نیست.

در اواخــر حکومــت وحــدت ملــی دیــده شــد کــه،
تــا حــدودی شــیوههای مبــارزه بــا فســاد اداری
رنگوبــوی تــازه گرفتــه بــود و افــراد فسادپیشــه
شناســایی و تحــت پیگــرد قانونــی قــرار گرفــت .در
حکومــت وحــدت ملــی بــرای نخســتینبار ،شــاری از
وزرای کابینــه ،روئســای بلندپایــه و افــراد برجســتهی
نظامــی بــه جــرم اختــاس ،فســاد مالــی و اداری،
بازداشــت شــدند .در عیــن حــال ،دولــت موجــود بــرای
نخســتینبار«مرکز عدلــی و قضایــی مبــارزه بــا جرایــم
ســنگین فســاد اداری» را در ســال  1395ایجــاد
کــرد کــه ایــن اداره ،در تاریــخ ادارات افغانســتان
بیپیشــینه بــوده اســت؛ امــا همــهی ایــن اقدامــات
بــا توجــه بــه میــزان گســردهی فســاد ،کافــی نبــوده
و نیســت.
در طــول پنــج ســال گذشــته ،شــاری از نهادهــا
بــه ویــژه «دیدبــان شــفافیت» و «کمیتــهی مســتقل
مشــرک نظــارت و ارزیابــی مبــارزه علیــه فســاداداری»
در امــر مبــارزه بــا فســاد اداری همــکار حکومــت
وحــدت ملــی بودنــد و ایــن نهادهــا طرحهــای
مختلفــی را بــرای کاهــش فســاد ،ارائــه کردنــد.
کمیتــهی مســتقل مشــرک نظــارت و ارزیابــی
مبــارزه علیــه فســاد اداری (میــک) میپذیــرد کــه
در پنــج ســال گذشــته ،ارادهی سیاســی بــرای محــو
فســاد اداری در افغانســتان وجــود داشــته اســت؛ امــا
ایــن اراده ،بــه شــکل درســت آن ،عملــی نبــوده اســت.
میونــد روحانــی ،رییــس اجرایــی کمیت ـهی میــک،

بــه روزنامــهی صبــح کابــل میگویــد کــه ایــن نهــاد
در طــول پنــج ســال گذشــته 1200 ،ســفارش را بــه
دولــت افغانســتان پیشکــش کــرد کــه از مجمــوع
ایــن طرحهــا ،دولــت فقــط  360ســفارش ایــن نهــاد
را اجرایــی کــرد و ایــن طرحهــا در جهــت مبــارزه بــا
فســاد نــه بلکــه بــرای از بیــن بــردن فســاد مترکــز دارد.
رییــس اجرایــی کمیتــهی میــک ،بــر ایــن بــاور
اســت کــه تغییــرات سیســتامتیک در حکومــت بــه
وجــود آمــده و آنگونــه کــه تأثیــرات ایــن تغییــرات
بــه زودی قابــل درک باشــد ،چنیــن چیــزی نیســت؛
زیــرا فســاد در براینــد تغییــرات زودهنــگام نتیجــه
منیدهــد و بــه همیــن لحــاظ ،ســفارشهایی را کــه
«میــک» بــه دولــت افغانســتان داده ،تطبیــق کنــد.
تعــداد  360ســفارش ادارهی میــک کــه از ســوی
دولــت تطبیــق شــده ،یــک دســتآورد بــه حســاب
میآیــد؛ امــا قناعتبخــش نیســت .چیــزی را کــه
ایــن اداره میخواهــد ،ســفارشها بــا جزئیــات زمانــی
و مکانــی تهیــه میشــود کــه در هــان مــدت زمانــی
تطبیــق و تکمیــل شــود.
در دو هفتـهی اخیــر ،کمیتـهی میــک به دادســتانی
کل پیشــنهاد کــرد کــه هرچــه زودتــر پروندههــای
فســاد اداری را طــی مراحــل و افــراد مظنــون را بــه
پنجـهی قانــون بســپارد؛ بــه همیــن خاطــر ،نیــاز اســت
کــه ادارهی دادســتانی کل ،بایــد بــه بانــک دوســیهها
مراجعــه و پروندههــا را بازگشــایی کنــد کــه ایــن
امــر میتوانــد پیرشفــت قابــل مالحظــهای را در امــر
مبــارزه بــا فســاد اداری بــه وجــود آورد.
مســؤوالن کمیت ـهی میــک معتقــد انــد کــه ارادهی
سیاســی بــرای مبــارزه بــا فســاد اداری در دولــت
افغانســتان وجــود دارد .بــه ایــن معنــا ،اولیــن چیــزی
کــه بــا مبــارزه رشوع میشــود ،اراده اســت و بعــد از
آن ،ایــن اراده بایــد در عمــل اجــرا شــود .بنــا بــر ایــن،
ارادهی سیاســی هســت ولــی چیــزی را کــه کمیتــه
میــک توقــع دارد ،دولــت افغانســتان موفــق نیســت.
از ســویی هــم ،دیدهبــان شــفافیت افغانســتان
تأکیــد دارد کــه هــر چنــد ،دولــت افغانســتان در
پنــج ســال گذشــته ،اقدامــات پراکنــدهای را در برابــر
فســاد اداری داشــت؛ امــا در ایــن مــدت ،مبــارزه بــا
فســاد نهادینــه نشــد و نهادهایــی کــه الزم بــود ،نقــش
مؤثــری را ایفــا کننــد ،بــه دلیــل سیاســتزدگی ایــن
نهادهــا ،در مبــارزه بــا فســاد کارهــای عملــی را انجــام
ندادنــد.
ســیداکرام افضلــی ،رییــس دیدهبــان شــفافیت
افغانســتان ،بــه روزنامــهی صبــح کابــل ،میگویــد،
قــرار بــود کــه در آغــاز حکومت وحــدت ملــی ،نهادهای
مســتقلی از جملــه «کمیســیون مســتقل مبــارزه بــا
فســاد» را ایجــاد کنــد؛ امــا بعــدا ،رییسجمهــور غنــی
بــا ایجــاد چنیــن کمیســیونی ،مخالفــت کــرد؛ بــا
وجــودی کــه ایجــاد ایــن کمیســیون در قانــون جدیــد
فســاد اداری وجــود دارد؛ امــا حداقــل تــا یــک ســال
گذشــته ،مخالفتهــا بــا شــکلگیری ایــن کمیســیون
ادامــه یافــت.
دیدهبــان شــفافیت افغانســتان ،بــر ایــن بــاور اســت
کــه بــه دلیــل عــدم ایجــاد نهادهــای مســتقل مبــارزه
بــا فســاد ،مداخلــهی سیاســی در کار نهادهــای
عدلــی و قضایــی صــورت گرفتــه و ایــن امــر باعــث
شــده تــا پروندههــای فســاد اداری بــه شــکل بســیار
پراکنــده و بــر اســاس ملحوظــات سیاســی بررســی
شــوند .بــه گفت ـهی آقــای افضلــی ،پروندههایــی کــه
مهــم بــود و نیــاز بــود تــا در پنــج ســال گذشــته مــورد
بررســی قــرار میگرفــت؛ امــا از ســالها بــه ایــنســو
کتــان باقــی مانــد؛ امــا پروندههــای دیگــری مثــل
یکــی از وزرای کابینــهی آقــای غنــی و پرونــدهی
کمیشــران کمیســیونهای انتخاباتــی بنــا بــر
ســلیقههای سیاســی بــه شــکل رسیــع ،مــورد بررســی
قــرار گرفــت؛ زیــرا ایــن پروندههــا از حامیــت سیاســی
تیــم رییسجمهــور بــر خــوردار نبودنــد.
روزنامــهی صبــح کابــل ،خواســت کــه دیــدگاه
دادســتانی کل را در امــر مبــارزه بــا فســاد بگیــرد کــه
چــه تعــدادی از پروندههــای فســاد اداری تکمیــل
و چــه تعــدادی از پروندههــا زیــر کار اســت؛ امــا
مســؤوالن ایــن اداره بــا متاسهــای مکــرر ،حــارض بــه
پاســخگویی نشــدند.
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در بین آدمهایی که در اطراف شام در اعضای
خانواده ،همکاران و دوستان ،فردی را رساغ دارید
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.
حاال بعد از پاک شدن مواد مخدر که ممکن
است شام به عنوان یک فرد موثر در ترک اعتیادش
نقش داشتید ،متقاعد شده است که برای جلب
اعتامد جامعه در کنار شام و با نظارت مستقیم
تان ،فعالیتهای روزمرهی 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
جسارت در تغییر زندگی از سوی یک معتاد بدون
شک مورد تحسین شام هم قرار خواهد گرفت .لبخند
رضایت شام از این کار ،برای فرد معتاد انگیزهی
فراوان خواهد داد.
چه فکر میکنید این رضایتمندی از رشوع فصل
جدید روابط بین فرد سامل و فرد معتادی که مرصف
مواد مخدر را کنار گذاشته تا چه زمانی همین گونه
در حالت مساملتآمیز خواهد ماند .صمیمیتی که
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 شکنندهی برگردد و همه
چیز را رضب صفر کند.
تصور این احتامل دور از واقعیت نخواهد بود؛
اما قبل از این که بخواهم در این باره حرفی بزنم،
میخواهم اشاره کنم به این نکته که بسیار مهم
است ،بدانید .چون حس میکنم برای بسیاری از
خوانندهها سوء تفاهم ایجاد شده است .هنگامی
که مینویسم «من یک معتادم» نباید در ذهن تان
معنای تحتالفظی این جمله را جستجو کنید.
یکی از اصلهایی که درمانگران اعتیاد به
معتادان در حال تداوی همیشه گوشزد میکند،
تفسیر همین جمله برای خود فرد معتاد است .منطق
درمانگران این است که فرد معتاد با ملکهی ذهن
ساخنت جملهی «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
در هر رشایط زندگی است تا از یاد نربد که برای
این خجالتزدگی و رشمندگیای که از یادآوری این
جمله به او دست میدهد ،چه سختیها و رنجهایی
را تحمل نکرده است .پس باید تا آخرین لحظهی
زندگیاش حاال که تصمیم بر زندگی پاک گرفته
است ،درد زخم ناسور زندگیاش را یدک بکشد تا
دوباره هوا بر ندارد فرد معتاد را و بخواهد حارض شود
تا زندگیاش را دوباره قامر بزند.
وقتی یک فرد معتاد که دوباره عزمش را جزم کرده
تا مثل هر یک از شام به زندگی عادی خود برگردد،
شام و یا بهرت بگویم «جامعه» چه مسؤولیتی در برابر
او دارید .این مسؤولیت فردی نیست و الزم هم نیست
که به خاطر عهدهدار شدن مسؤولیت در این زمینه
به فرد معتاد طعنه بزنید و یا رفتارهای تحقیرآمیز از
خود بروز دهید.
به یاد داشته باشید که هیچگاه تغییر را منیتوانید
در طول یک شب به دست بیاورید و انتظار داشته
باشید ،فرد معتادی که مدتی چه کوتاه و چه طوالنی
در بدترین رشایط ممکن در مکانی زندگی کرده
باشد که هیچ شباهتی به محل زندگی یک انسان
ندارد ،مدرنترین و اصولیترین رفتارها و واکنشها
را نسبت به نوع برخورد تان با او داشته باشد.
به یاد داشته باشید که او هم مثل شام انسان
است و دارای عواطف و احساساتی که با شام
مشرتک است .فرد معتادی که در مرحلهی بهبودی
است ،نیز غمگین میشود .او خشمگین میشود و
نسبت به کوچکترین اتفاقات زندگیاش واکنش
نشان میدهد .او شاد میشود و میخندد وقتی
ببیند شام از بودن او در کنار تان احساس امنیت
میکنید .معتاد در حال بهبودی اعتامدبهنفس
خود را مترین میکند با مسؤولیتپذیریای که بر
عهدهی او گذاشتید .ناامید میشود وقتی بیباوری
و بیتوجهی شام را نسبت به خود میبیند؛ اما بدانید
که معتاد در حال بهبودی در هر واکنشی که نسبت
به کنشهای شام انجام میدهد کمی ممکن است
افراط کند؛ زیرا او قبل از این هیچ گاه در این باره
فکر نکرده بود و یا نخواسته بود که عواطف خود
را کنرتل کند و هیچ اطالعی در این مورد نداشته
است .پس متامی افرادی که در رابطهی مستقیم با
یک معتاد در حال بهبودی استند این را وظیفهی
خود بدانند که زمینه را برای مترین کنرتل عواطف
شان آماده کنند.
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 دوشنبه

بــا ایــن کــه چــرخ فســاد در افغانســتان بــه صــورت
روزمــره میچرخــد؛ امــا ایــن قضایــای بــزرگ فســاد انــد
کــه رســانهای شــده و بازتــاب گســردهتری میــان مــردم
دارد .بزرگتریــن قضیــهی فســاد در افغانســتان ،بحــران
کابــل بانــک بــود .ایــن بانــک در ســال  2004توســط
خلیلاللــه فیــروزی و شــیرخان فرنــود تأســیس شــد .ایــن
بانــک بــه نخبــگان افغانســتان پــول قــرض مــیداد؛ امــا
آنهــا هرگــز پولهــا را پــس ندادنــد .گاردیــن در بخــش
رسمقالــهاش ،فیــروزی را متهــم بــه وارد کــردن بیشــرین
آســیب بــه افغانســتان در کنــار طالبــان کــرد .بــا رشــد
چش ـمگیر کابــل بانــک ،محمــود کــرزی ،از بــرادران حامــد
کــرزی ،ســومین ســهامدار بــزرگ آن بانــک شــد .گاردیــن
نوشــت کــه کابــل بانــک در انتخابــات  ،2009نزدیــک بــه 4
میلیــون دالــر بــرای کمپایــن حامــد کــرزی داد و در عــوض
 430.000حســاب دولتــی گرفــت.
قضایــای دیگــر فســاد کــه همگانــی شــدند ،شــامل
قضی ـهی مخــدوم رهیــن ،وزیــر اطالعــات و فرهنــگ دولـ ِ
ـت
آقــای کــرزی و قضیــهی حــرت عمــر زاخیلــوال ،وزیــر
پیشــین مالیــه بــود کــه در جلســهی اســتیضاح پارملــان
در مــاه مــی  ،2013برخــی از مناینــدگان وقــت مجلــس
از جملــه حاجــی ظاهــر قدیــر ،حاجــی حمیــد اللــی و
تعــدادی دیگــر را متهــم بــه فســاد کــرد.
در اکتوبــر « ،2015دراگــو کُــس» رییــس دیدبــان
بیناملللــی ضــد فســاد در افغانســتان ،بــه دلیــل جــدی
نبــودن تالشهــای دولــت در امــر مبــارزه بــا فســاد ،اســتعفا
کــرد .او گفــت کــه هیــچ حامیــت سیاســی از تالشهــای او
صــورت نگرفتــه و اراده بــرای مبــارزه بــا فســاد بســیار کــم
اســت.
در مبــارزات انتخاباتــی ســال  ،2014رییسجمهــور
ارشفغنــی و عبداللــه عبداللــه رییــس اجراییــهی کشــور،
وعــدهی مبــارزه بــا فســاد دادنــد .زمانــی کــه در ســال
 2015مشــخص شــد کــه برخــی از پیــانکاران قصــد
دارنــد تــا از دولــت افغانســتان و مالیاتدهنــدگان
امریکایــی پــول بیشــری بگیرنــد ،ارشفغنــی بالفاصلــه
آنهــا را اخــراج و بــه دادســتانی کل معرفــی کــرد .ســایت
«نیــوز ویــک» ایــن اقــدام را یــک تغییــر  180درجــهای در
مقایســه بــا دوران کــرزی خوانــد.
بــا آن کــه ســازمان شــفافیت بینامللــل میگویــد کــه
افغانســتان در امــر مبــارزه بــا فســاد نســبت بــه گذشــته
پیشرفــت کــرده اســت؛ امــا در هــوا بــودن نتیجــهی
انتخابــات همــه چیــز را پیچیــده کــرده و مشــخص نیســت
کــه چــه تیمــی قــدرت را در کشــور بــه دســت گرفتــه و چــه
رویکــردی در قبــال مبــارزه بــا فســاد خواهــد داشــت.
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از اینها گذشته ،مردم
افغانستان از یک سو منتقد
فساد استند و از سوی دیگر،
به طور فزایندهای واسطهبازی
و رشوهدهی را از واقعیتهای
اجتنابناپذیر یا حتا مرشوع
زندگی روزمره میدانند .مطالعات
ملل متحد در سال 2012
نشان داد که  68درصد از
مردم افغانستان ،رشوه گرفنت
کارمندان از استفادهکنندگان
خدمات را پذیرفتنی میدانستند.
بررسیهای بنیاد آسیایی دریافته
بود که احساس بیعدالتی در
میان مردم که از فساد گسرتده
در کشور رسچشمه میگیرد،
باعث حامیت بیشرت از تروریسم
میشود.
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بانــک جهانــی گفتــه بــود کــه ســنت واســطهبازیِ
افغانهــا منجــر بــه اخــال در روندهــای اســتخدام و تقــرر
افــراد در عرصههــای گوناگــون ماننــد پارملــان ،ارتــش
و دیگــر بخشهــا ،بــر پایــهی شایســتگی شــده و فســاد
عظیمــی را بــه وجــود آورده اســت .ایــن فســاد بــا کمکهــای
پولــی کشــورهای خارجــی و تجــارت مــواد مخــدر بــه قــدری
بــزرگ شــده اســت کــه متــام اقتصــاد کشــور را فــرا گرفتــه
اســت.
پــس از ایــن کــه ایــاالت متحــده ،طالبــان را از قــدرت
برکنــار کــرد ،فســاد کــه در افغانســتانِ قبــل از طالبــان هــم
معمــول بــود ،بــاز هــم جــزء خصوصیتهــای اصلــی زندگــی
افغانهــا شــد و بــه هــر گوش ـهای از دولــت افغانســتان نفــوذ
کــرد .شــبکهی بزرگــی از نخبــگان سیاســیِ نزدیــک بــه حامــد
کــرزی ،رییسجمهــور پیشــین ،خــود شــان را میــان حامیــان
مالــی خارجــی و مــردم عــادی افغانســتان قــرار دادنــد و بــا
اســتفاده از صالحیتهایــی کــه داشــتند ،میلیاردهــا دالــر
از کمکهــای بیرونــی و رسمایهگــذاری را بــه حســابهای
شــخصی خــود و متحــدان شــان واریــز کردنــد .ایــن
جریانهــا باعــث رســواییهای زیــادی از جملــه بحــران
کابــل بانــک شــد.
در فــروری  ،2014پنتاگــون در گزارشــی دولــت امریــکا
را بــه دلیــل پشــتیبانی از جنگســاالران و دادن میلیاردهــا
ِ
دولت افغانســتان
دالــر پــول ،متهــم به حامیــت و ادامــه دادن
کــه غــرق در فســاد بــود ،کــرد .در ابتــدا ایــاالت متحــده بــه
برخــی از جنگســاالران ،مقامهــای دولتــی داد .مرشوعیــت
دادن بــه جنگســاالران بــه آنهــا اجــازه داد تــا بــا اســتفاده
از قــدرت شــان ،منابــع عامــه را اختــاس کننــد .پنتاگــون
در گــزارش خــود عــاوه کــرده بــود کــه «فســاد مســتقیام
موفقیــت و مرشوعیــت دولــت افغانســتان را تهدیــد میکنــد»
و ایــن کشــور منابــع موجــو ِد بســیار کمــی بــرای مبــارزه بــا
فســاد دارد .ایــن گــزارش گفتــه بــود کــه پــس از کشــانده
شــدن پــای امریــکا بــه افغانســتان در ســال  ،2001ایــاالت
متحــده بــا دادن پُســتهای دولتــی بــه جنگســاالران،
آنهــا را «قویتــر» کــرد؛ امــا بــه هــر حــال کــرزی بــه آنهــا
نیــاز داشــت چــون حضــور آنهــا در عرصههــای سیاســی و
تجارتــی رضوری بــود.
گرچــه افغانســتان یکــی از فاســدترین کشــورها در
جهــان بــه شــار مـیرود؛ امــا واقعیــت ایــن اســت کــه فســاد
در اقتصــاد بیشــر کشــورهای دنیــا وجــود دارد .آنتونیــو
گوتــرش ،دبیــر کل ســازمان ملــل بــه شــورای امنیــت گفتــه
بــود کــه فســاد ،ســاالنه  2.6تریلیــون دالــر بــرای جهــان
هزینــه دارد .او بــه آمــاری از بانــک جهانــی اســتناد کــرد
کــه میگویــد افــراد و رشکتهــا ،هــر ســال بیــش از یــک
تریلیــون دالــر رشــوه میدهنــد .متأســفانه ایــن مشــکلی
اســت کــه بــه جــای خــوب شــدن ،بدتــر شــده اســت.
شــفافیت بینامللــل میگویــد کــه بیشــر کشــورهای
جهــان در کنــرل فســاد بــه طــور مؤثــر نــاکام انــد و ایــن
موضــوع باعــت بحــران در حکومـتداری میشــود .شــفافیت

عمومــی داشــته اســت و بخــش بزرگــی از پاســخدهندگان
کــه  73درصــد آن را تشــکیل میدهنــد بــه نهادهــای محلــی
کــه وظیف ـهی تأمیــن خدمــات را دارنــد ،اعتــاد منیکننــد.
ایــن عــدم اعتــاد کــه از فســاد فراگیــر در رسارس کشــور
رسچشــمه میگیــرد ،بــه پایــداری دولــت نیــز آســیب زده
اســت .شــاخص آســیبپذیری کشــورها در ســال ،2019
دولــت افغانســتان را نُهمیــن دولــت آســیبپذیر و شــکننده
در جهــان میدانــد .ایــن شــاخص بــه کشــورها از عــدد
 10تــا  120منــره میدهــد .هــر چــه ایــن عــدد کوچکتــر
باشــد ،نشــاندهندهی آن اســت کــه دولــت مــورد بحــث
پایدارتــر و باثباتتــر اســت و هــر چــه ایــن منــره بیشــر
باشــد ،شــکنندگی و آســیبپذیری یــک دولــت را نشــان
میدهــد .دولــت افغانســتان بــا کســب منــرهی  105از
 ،120جــزو شــکنندهترین دولتهــا بــه شــار م ـیرود؛ امــا
نســبت بــه ســال گذشــته  9امتیــاز مثبــت گرفتــه اســت ،ایــن
یعنــی دولــت پایدارتــر شــده اســت.
از اینهــا گذشــته ،مــردم افغانســتان از یــک ســو
منتقــد فســاد اســتند و از ســوی دیگــر ،بــه طــور فزاینــدهای
واســطهبازی و رشــوهدهی را از واقعیتهــای اجتنابناپذیــر
یــا حتــا مــروع زندگــی روزمــره میداننــد .مطالعــات ملــل
متحــد در ســال  2012نشــان داد کــه  68درصــد از مــردم
افغانســتان ،رشــوه گرفــن کارمنــدان از اســتفادهکنندگان
خدمــات را پذیرفتنــی میدانســتند .بررســیهای بنیــاد
آســیایی دریافتــه بــود کــه احســاس بیعدالتــی در میــان
مــردم کــه از فســاد گســرده در کشــور رسچشــمه میگیــرد،
باعــث حامیــت بیشــر از تروریســم میشــود.
انــواع فســاد هــم بــه انــدازهی گســردگی آن فراگیــر و
زیــاد اســت .گفتــه میشــود کــه بیــش از  70نــوع فســاد
در افغانســتان شــناخته شــده کــه روی زندگــی مــردم تأثیــر
میگــذارد .بنیــاد آســیایی در بخشــی از گزارشــش در رابطــه
بــه ایــن موضــوع آورده بــود کــه «فســاد از ادارات دولتــی و
نهادهــای انتخابــی رشوع و تــا ســکتورهای خصوصــی،
کمکهــای بیناملللــی و طالبــان ادامــه مییابــد».
از انــواع معمــول و روزمــرهی فســاد ،رشــوه دادن و
رشــوه گرفــن اســت .مطالعــات ملــل متحــد نشــان داده
بــود کــه دادســتانها ،آمــوزگاران ،قاضیهــا و مقامــات
گمرگهــا از کارمنــدان عام ـهای اســتند کــه احتــال رشــوه
گرفــن شــان بســیار زیــاد اســت .میانگیــن مبلــغ رشــوه بــه
دادســتانها و قاضیهــا بیــش از  300دالــر اســت و ایــن
مبلــغ بــرای دیگــر مقامــات ممکــن اســت کمــر باشــد .در
بررســیهای ملــل متحــد در ســال  ،2013نزدیــک بــه 43
درصــد از مــردم ،کارمنــدان اجتامعــی و دیوانســاالران
(بوروکراتهــا) را فاســد دانســتند و  58درصــد از آنهــا
گفتــه انــد کــه بــرای ثبــت اســناد و گرفــن جــواز فعالیــت
رشــوه پرداختــه انــد .ملــل متحــد در آن گــزارش گفــت کــه
در  52درصــد از خانوارهــای کشــور ،دســتکم یــک عضــو
از هــر خانــه درخواســت کار دولتــی کــرده و  45درصــد از
آنهــا بــرای گرفــن شــغل مــورد نظــر رشــوهها پرداختــه

مهدی غالمی

من یک معتادم

www.subhekabul.com

افغانســتان جــز ِو فاســدترین کشــورهای روی زمیــن
اســت را منیتــوان کتــان کــرد .فســاد در افغانســتان آن
قــدر ریشــه دارد و بــر همــه روشــن اســت کــه حتــا دیویــد
کامــرون ،نخســتوزیر پیشــین بریتانیــا ،پیــش از برگــزاری
نشســت جهانــی مبــارزه علیــه فســاد ،زمانــی کــه بــا ملکــه
الیزابــت دوم و جاســتین ولبــی ،اســقف اعظــم کلیســای
انگلیکــن حــرف مــیزد ،افغانســتان و نایجریــا را دو کشــور
«بــه طــرز شــگفتانگیزی فاســد» توصیــف کــرد .آقــای
کامــرون در صحبــت بــا ملکــه الیزابــت دوم گفتــه بــود:
«شــاری از رهــران بعضــی از کشــورها کــه بــه طــرز
شــگفتانگیزی فاســد اســتند بــه بریتانیــا خواهنــد آمــد...
نایجریــا و افغانســتان ،احتــاال فاســدترین کشــورهای روی
زمیــن اســتند ».در ایــن میــان «جــان برکــو» کــه تــا همیــن
امســال ( )2019رییــس مجلــس عــوام بریتانیــا بــود بــه
شــوخی گفــت« :هزینــهی ســفر شــان را البــد خــود شــان
میپردازنــد ».البتــه بیشــر از ســه و نیــم ســال از ایــن ماجــرا
میگــذرد؛ امــا فســاد پیوســته ماننــد خــون در رگ و ریشـهی
افغانســتان جــاری اســت.

بینامللــل هــر ســال نظــر بــه میــزان فســاد ،بــه کشــورها از
 100-0منــره میدهــد .عــدد صفــر نشــانگر فســاد بســیار
زیــاد و عــدد صــد نشــاندهندهی نبــود فســاد اســت .منــرهی
افغانســتان در ردهبنــدی شــفافیت بینامللــل کــه بــه نــام
شــاخص احســاس فســاد یــا شــاخص درک فســاد شــناخته
میشــود ،از ســال  2012بــه ایــن ســو بهــر شــده اســت.
منــرهی شــفافیت افغانســتان در ســال  ،2012هشــت بــود؛
امــا در ردهبنــدی ســال  ،2018بــه  16منــره رســیده اســت.
شــفافیت بینامللــل در جــدول کلــی کشــورها ،افغانســتان
را در زمــرهی  10کشــور فاســد دنیــا قــرار داده اســت و آن
را ششــمین کشــور فاســد در دنیــا میدانــد .در میــان 180
کشــور لیســت شــده توســط ایــن ســازمان ،تنهــا ســومالیا،
ســودان جنوبــی ،ســوریه ،یمــن و کوریــای شــالی فاســدتر
از افغانســتان اســتند.
گــر چــه افغانســتان از دیــد ســازمان شــفافیت بینامللــل
پیشرفتهایــی در امــر مبــارزه بــا فســاد داشــته اســت؛ امــا
بررسـیهای دیدبــان شــفافیت افغانســتان حاکــی از نگرانــی
مــردم از گســرده بــودن فســاد در ســطوح مختلــف اســت.
در نظرســنجیهای صــورت گرفتــه توســط دیدبــان شــفافیت
افغانســتان در ســال گذشــته 72 ،درصــد از پاس ـخدهندگان
معتقــد بودنــد کــه در دو ســال گذشــته ،فســاد بــه مشــکل
بزرگتــری تبدیــل شــده اســت و یــک چهــارم آنهــا گفتــه
انــد کــه در  12مــاه اخیــر فســاد را تجربــه کــرده انــد.
گســرهی فســاد تأثیــر قــوی و بســیار بــدی روی اعتــاد

انــد .ملــل متحــد میگویــد جریــان رشــوه دادن و گرفــن در
ادارات ،بزرگتریــن دشــواری اقتصــادی را بــر مــردم عــادی
افغانســتان و خانوادههــای شــان تحمیــل میکنــد.
نــوع بــزرگ فســاد در بخــش آمــوزش« ،اســتادان خیالــی»
اســت .در یکــی از گزارشهــای بــازرس ویــژهی ایــاالت
متحــده بــرای بازســازی افغانســتان (ســیگار) آمــده بــود کــه
چنــد ســال پیــش ،مقامــات بلندپایـهی وزارت معــارف ،عمــدا
شــار اســتادان و مکاتــب در کشــور را جعــل کــرده بودنــد
تــا پــول بیشــری از حامیــان مالــی بیناملللــی بگیرنــد.
در نتیجــه ،میلیونهــا دالــر از پــول مالیاتدهنــدگان
امریکایــی رصف مکاتــب و اســتادانی شــد کــه هرگــز وجــود
نداشــتند .روزنامـهی «گلــف تــو ِدی» کــه در امــارات متحــدهی
عربــی فعالیــت میکنــد و مطالبــش بــه زبــان انگلیســی
چــاپ میشــود ،در مقال ـهای در ســال  2012آورده بــود کــه
«در بســیاری از مکاتــب افغانســتان ،اســتادانی ثبــت اســتند
کــه بــه صنفهــا منیرونــد ،اســتادانی کــه از مضامیــن
شــان چیــزی منیداننــد و تعــدادی از آنهــا حتــا قــادر بــه
خوانــدن و نوشــن نیســتند .در یکــی از والیتهــا ،تنهــا
 20درصــد از بودج ـهی 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 میکردنــد».
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دوشنبه

مجیب ارژنگ
ســیر در ســال دهــم مکتــب کــه 14ســال داشــت ،در
روســتایی دوردســت در یکــی از ولســوالیهای والیــت
غــور زندگــی میکــرد .پــدرش هــر از گاهــی او را ناچــار
میکنــد کــه بــه مکتــب نــرود و جــای آن در کار کشــاورزی
بــا او دسـتگیری کنــد؛ امــا ســیر بــاز هــم بــدون میــل پــدر
بــه رفتنــش بــه مکتــب ادامــه میدهــد و بــه مــرور زمــان
میبینــد کــه رابطــهی پــدر بــا وی رسدتــر میشــود.
ســیر بــا دیــدن جوانانــی کــه بــرای کار و رهایــی از رش
روســتای شــان بــه ایــران میرونــد ،تصمیــم میگیــرد
کــه بایــد بــه ایــران بــرود .او بــرای رفــن بــه ایــران ناچــار
میشــود از راه کــوه و بــا پــای پیــاده از غــور بــه ســمت هــرات
در حرکــت شــود .او میگویــد ،بــرای ایــن کــه خانــوادهاش از
ســفرش آگاه نشــده و در مســیر راه مانــع رفتنــش نشــوند ،بــه
ناچــار راه دشــوار را انتخــاب میکنــد.
ســیر نزدیــک بــه دو شــبانهروز را در کــوه و صخــره
پیــادهروی میکنــد تــا خــود را بــه هــرات میرســاند .او
میگویــد کــه در ایــن راه زیــر کفشهایــم کنــده شــده بــود
و خیلــی راه را بــا پــای برهنــه رفتــم تــا بــه هــرات رســیدم .او
میگویــد ،پــس از ایــن کــه بــه هــرات رســیدم ،خانــوادهام
کســی از بســتگان مــا را کــه در هــرات بــود خــر داده بودنــد
و آنهــا مانــع رفــن مــن بــه ایــران شــدند.
ایــن گونــه اســت کــه ســیر بــه خانـهی پــدری در غــور بــر
میگــردد؛ امــا حــس انزجــاری کــه از روی ـهی پــدر در او بــه
وجــود آمــده اســت و ارصار او بــر نرفــن وی بــه مکتــب ،فکــر
رفــن بــه ایــران را در ســیر بیشــر تقویــت میکنــد .ســیر
کــه آن زمــان نوجــوان اســت و از لحــاظ مالــی نیــز وابســته
بــه پــدر ،بــرای رهایــی از ایــن وضعیــت راهــی جــز مهاجــرت
منییابــد.
دســت آخــر ســیر در ســال یازدهـماش در مکتــب ،بــدون
میــل خانــواده بــا چنــد تــن دیگر از دوســتانش ســفر ایــران را
در پیــش میگیرنــد .بــا توافــق قاچاقبــر کــه از بســتگانش
در ایــران و ترکیــه بــوده بــه ایــن راه پــا میگــذارد.
ســیر میگویــد کــه راه قاچــاق دشــواریهای زیــادی
دارد؛ امــا مــن بــه دلیــل ایــن کــه در روســتا بــزرگ شــدهام
و همــهی عمــرم در کوهســتانها و دشــتها گذشــته
اســت ،ایــن ســفر برایــم خیلــی خطرنــاک نبــود؛ امــا بــاز
هــم منیشــود ســختیهای ایــن ســفر را نادیــده گرفــت واز
یــاد شــان بــرد .او میگویــد کــه بــه هرحــال از بودنــش در
افغانســتان بهــر اســت.
ســیر بــا چنــد دوســت دیگــرش کــه از غــور بــا آو
آمــده انــد ،در هــرات بــه جمــع بزرگتــری از مســافران
میپیوندنــد و از آن جــا اســت کــه ســفر شــان رشوع
میشــود .ســیر میگویــد 15 «:روز طــول کشــید تــا خــود
را بــه ایــران رســاندیم».
امــا رســیدن بــه ایــران تــازه رشوع رسگردانــی بیشــر
بــرای ســیر و دگــر مهاجــران افغانســتانیِ همــراه او اســت.
ایــن مســافران زمانــی کــه بــه ایــران وارد میشــوند،
مســیر مهاجــرت دشــوارتر از پیــش میشــود .ســیر و
مســافران همراهــش روزهایــی را کــه در خــاک ایــران بــرای
رســیدن بــه تهــران میگذراننــد ،پیوســته رنــج گرســنگی و
تشــنگی و رسمــا را چشــیده انــد و مهمتــر از همــه تــرس
دســتگیر شــدن بــه دســت پولیــس و در مــوردی هــم تــرس
ایــن کــه بــه دلیــل رسمــای زمســتان یکــی از آنهــا جــان
شــان را از دســت بدهنــد.
ســیر بــه دلیــل ایــن کــه بــار نخســت اســت کــه بــه
مهاجــرت رو مــیآورد آن هــم از راه قاچاقــی ،منیتوانــد
از شــهرها و گوش ـههای مختلــف ایــران کــه در طــول ســفر
قاچاقــیاش آن جاهــا بــوده اســت ،نامــی بیــاورد.
او میگویــد« :مــا نــام هیــچ جایــه منیفامیدیــم ،یــک
نفــر یــک چیــز میگفــت ،یــک نفــر دیگــه دیگــه چیــز».
ســیر حــاال کــه در ترکیــه بــه رس میبــرد ،بــه دلیــل
مشــکلهای زیــادی کــه در آن جــا دیــده اســت ،دیگــر
یــادآوری از روزهــای ســفر قاچاقــیاش در ایــران ،برایــش
دلگیــر و ب ـیارزش میمنایــد .او حتــا آن روزهــا را زیــاد بــه
یــاد منــیآورد یــا منیخواهــد بــه یــاد بیــاورد.
ســیر میگویــد« :هــر چــه بــود تیــر شــد ،حالــی کــی روز
و حــال خوبــی دارم».
ســیر پــس از ایــن کــه ســه ســال پیــش بــه ایــران
میرســد ،بــدون معطلــی بــا یکــی از بســتگانش کــه در
ترکیــه زندگــی میکنــد و درگیــر کار قاچــاق انســان اســت،
بــه متــاس میشــود و بــا کمــک وی خــود را بــه ترکیــه
میرســاند.
زمســتان  95اســت کــه ســیر بــه ترکیــه میرســد .او از
آن زمــان تــا حــاال پیوســته درگیــر زندگــی کارگــری اســت.

اکرم رسا
رسانجــام پــس از نزدیــک بــه یــک مــاه جنجالهــای
انتخاباتــی ،نشســت علنــی اعضــای رهــری کمیســیون
انتخابــات بــا مناینــدگان دســتههای انتخاباتــی بــا حضــور
احــزاب سیاســی ،جامع ـهی مدنــی و همــکاران بیناملللــی در
کمیســیون انتخابــات برگــزار شــد .انتظــار میرفــت کــه ایــن
نشســت علنــی بتوانــد گــره از مشــکالت انتخاباتــی بــاز کنــد؛
امــا در جریــان نشســت چندســاعته ،دیــده شــد کــه یــک نــوع
فضــای بیاعتــادی میــان رشکای انتخاباتــی حاکــم اســت کــه
تــرک ایــن نشســت از ســوی مناینــدگان دســتهی انتخاباتــی
ثبــات و همگرایــی ،ایــن موضــوع را بیشتــر برجســته کــرد.
نشســت علنــیای کــه روز یکشــنبه ( 17قــوس) برگــزار
شــد ،کمیســیون انتخابــات ،آن را یــک نشســت معلوماتــی در
مــورد انتخابــات ریاســتجمهوری ششــم میــزان عنــوان کــرد؛
امــا مناینــدگان دســتههای انتخاباتــی بــه هــدف شکســتاندن
بنبســت انتخاباتــی بــا حضــور مناینــدگان ســازمان مللمتحــد
در ایــن نشســت رشکــت کــرده بودنــد.
عــاوه بــر حضــور مناینــدگان دســتههای انتخاباتی ،شــاری
از مناینــدگان احــزاب سیاســی ،نیــز در ایــن نشســت حضــور
داشــتند کــه برخــی ایــن احــزاب ،حامــی دســتهی انتخاباتــی
دولتســاز بودنــد کــه ایــن امــر مــورد قبــول مناینــدگان دســتهی
انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی نبــود و بــه همیــن خاطــر نشســت
علنــی را تــرک کردنــد.
قبــل از ای ـن کــه مناینــدگان رشکای انتخاباتــی بــه بحــث و
تبــادل نظــر بپردازنــد ،حــوا علــم نورســتانی ،رییــس کمیســیون
انتخابــات ،بــا بیــان اینکــه آرای بایومرتیکــی خــط رسخ ایــن
کمیســیون اســت ،از دســتههای انتخاباتــی خواســت کــه
اجــازهی بازشــاری و تفتیــش آرا را در هفــت والیــت افغانســتان
بدهنــد.
نورســتانی افــزود« :رأی بایومرتیــک بــرای مــا خــط رسخ

اســت ،بــر ایــن اســاس مــا تــا هنــوز کارهــای خویــش را
صادقانــه و بیطرفانــه انجــام دادیــم و از تکتهــای انتخاباتــی
میخواهیــم کــه اجــازه دهنــد تــا کمیســیون کارهایــش را متــام
کنــد».
بزرگتریــن جنجــال ،بحــث  300هــزار رأی اســت کــه گفتــه
میشــود اســاس بایومرتیکــی نــدارد و یــا هــم خــارج از زمــان
تعییــن شــده ،رأیگیــری شــده اســت .اعضــای کمیســیون
انتخابــات میگوینــد 102 ،هــزار رأیــیکــه خــارج از زمــان
رأیگیــری در دســتگاههای بایومرتیــک ثبــت شــده ،اکرثیــت
شــان هفــت شــام آغــاز رأیگیــری و چهــار صبــح ختــم رأیگیــری
را نشــان میدهــد کــه در ایــن میــان 2737 ،محــل آن زنانــه
اســت.
حنیــف دانشیــار ،کمیشــر کمیســیون انتخابــات ،گفــت:
«ایــن مســائل در طرزالعملهــا پیشبینــی نشــده اســت ،پــس
مــا چگونــه قبــول کنیــم کــه  2737محــل زنانــه در شــب رأی
داده و مــا آن را باطــل اعــام کنیــم».
ایــن کمیشــر کمیســیون انتخابــات در خصــوص 137
هــزار رأیـی کــه معلومــات فزیکــی آن بــا معلومــات بایومرتیکــی
مطابقــت نــدارد ،افــزود« :برخــی کارمنــدان فــورم بایومرتیــک
را امضــا نکــرده و در چنــد مــورد دیگــر معلومــات بایومرتیــک
اشــتباها چنــد بــار داخــل رسور مرکــزی شــده اســت».
وی بــا بیــان ایــن کــه زمــان برگــزاری انتخابــات
ریاسـتجمهوری انــدک بــود ،گفــت« :بحــث ســاخت ســافتویر
تنظیــم زمــان کــه افــراد بــه آن دسرتســی نداشــته باشــد قبــل
از انتخابــات بــه بحــث ملــی تبدیــل شــد؛ در نتیجــهی آن
کمیســیون و جریانهــای سیاســی تفاهمنامــه امضــا کردنــد
کــه ســاخت ســافتویر الک زمــان کــه افــراد بــه آن دسرتســی
نداشــته باشــد در دســتگاههای بایومرتیــک وقتگیــر اســت و
بایــد رصف نظــر شــود».
امــا اســدالله ســعادتی ،معــاون تکــت انتخاباتــی ثبــات و
همگرایــی بــه رهــری داکــر عبداللــه عبداللــه ،دالیــل ارائــه
شــده از ســوی مســؤوالن کمیســیون انتخابــات را حــدس و
گــان خوانــده ،گفــت« :اعتبــار دادن بــه  102هــزار رأی
خــارج از زمــان ،خــاف قوانیــن انتخابــات و طرزالعملهــای
کمیســیون میباشــد ».آقــای ســعادتی بــه رصاحــت بیــان کــرد:
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«کجــای قانــون بــه شــا اجــازه داده کــه حــدس و گــان را در
مقابــل نــص رصیــح قوانیــن قــرار داده و اعتبــار بدهیــد».
توضیحــات فنــی و تخنیکــی کمیســیون انتخابــات در
خصــوص  300هــزار رأی ،بــرای دســتههای انتخاباتــی
قناعتبخــش نبــود و توضیحــات کمیســیون انتخابــات رسانجــام
منجــر بــه خلــق جنجــال در نشســت علنــی شــد .اســدالله
ســعادتی ،معــاون دوم دســتهی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی،
رفتــار کمیســیون انتخابــات را مــورد انتقــاد قــرار داد و گفــت
کــه ایــن نشســت علنــی بــرای حــل مشــکل انتخابــات برگــزار
شــده و حضــور احــزاب سیاســی طــرفدار دســتهی انتخاباتــی
دولتســاز ،معنایــی نــدارد.
آقــای ســعادتی بــه رصاحــت اعــام کــرد« :کمیســیون
انتخابــات تصمیــم گرفتــه کــه تقلــب را بــه کرســی بنشــاند و
منیخواهــد کــه بــه نتیجــه برســد .فکــر میکنــم کــه پیامــد
ســنگینی را در پیخواهــد داشــت».
اســدالله ســعادتی ،بــا بیــان ایــنکــه کمیســیون انتخابــات
منطــق را منیپذیــرد ،بــه رســم اعــراض نشســت علنــی را
تــرک کــرد کــه در ایــن میــان« ،داوود ســلطانزوی» مناینــدهی
دســتهی انتخاباتــی دولتســاز لــب بــه ســخن گشــوده و گفــت:
«مــردم افغانســتان میدانــد کــه یــک تیــم پروســه را بــه گــروگان
گرفتــه اســت؛ زورگویــی کــرده و تــاش دارد کــه در جریــان
پروسـهی انتخابــات ،طرزالعملهــا را بــه نفــع خــود شــان تغییــر
بدهنــد ،گاهــیهــم کمیشــران را تهدیــد میکنــد».
امــا نهادهــای ناظــر انتخابــات میگوینــد کــه آنهــا
(نهادهــای ناظــر) بــا ارائــهی طــرحشــان مبنــی بــر برگــزاری
نشســت علنــی میــان رشکای انتخاباتــی ،میخواســتند
میانجیگــری کننــد و بــرای ایــن موضــوع ،کارشــیوهی خاصــی
را بــه کمیســیون انتخابــات داده بودنــد کــه ایــن کارشــیوه در
نشســت علنــی مــورد کاربــرد قــرار نگرفــت.
ســمیرا رســا ،ســخنگوی فیفــا ،بــه روزنامــهی صبــح کابــل
میگویــد کــه نظــارت آنهــا از نشســت علنــی نشــان میدهــد
کــه توضیحــات تخنیکــی کمیســیون انتخابــات نتوانســت قناعت
دســتههای انتخاباتــی را فراهــم ســازد و انتقــاد ایــن دســتهها
بــه کمیســیون همچنــان بــه جــای خــود باقــی مانــد .فیفــا،
انتظــار داشــت کــه حداقــل نشســت علنــی بــه عنــوان راهگشــا و
آغــاز کار بــرای ختــم چالشهــای انتخاباتــی بتوانــد مؤثــر واقــع
شــود؛ امــا دیــده میشــود کــه عمــق چالشهــا زیــاد اســت و
ایــن مســأله ،ســامت و مصؤونیــت انتخابــات را بــه شــدت زیــر
ســؤال میبــرد.
انتظــار میرفــت کــه در ایــن نشســت علنــی ،رشکای
انتخابــات ،بــرای شکســت بنبســت انتخاباتــی بــه یــک نتیجــه
و تفاهــم مشــرک دســت یابنــد؛ امــا از یکســو توضیحــات
کمیســیون انتخابــات موجــب رضایــت رشکای انتخابــات نشــد
و از ســوی دیگــر ،فضــای بیاعتــادی میــان طرفهــا حاکــم
بــود و نشســت علنــی نتوانســت کــه مفیــد و کارا واقــع شــود .بنــا
بــر ایــن ،راه حــل بــرای دســت یافــن بــه توافــق مشــرک ایــن
اســت کــه هــم کمیســیون انتخابــات راههــای حــل دیگــری را
جس ـتوجو کنــد و هــم دســتههای انتخاباتــی بــرای حــل ایــن
موضــوع ،انعطافپذیــری بیشــری نشــان دهنــد.
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افغانها در امریكا
عزیز رویش
شاید دقیق نباشد؛ اما از ظواهر آشكار بود كه افغانها در
زندگی خویش در امریكا با بحران شدید هویت مواجه اند .آنها
رشد اولیهی خویش را در بسرت فرهنگ و مناسبات اجتامعی
خاصی طی كرده اند كه به طور طبیعی با فرهنگ و مناسبات
اجتامعی جامعهی امریكایی تفاوت دارد .امریكاییها نظم
و مدنیت امروزی را با تالش برای خود پایهریزی كرده اند.
دیگرانی كه از بیرون به این كشور میروند یا باید خود را به نفع
این فرهنگ و اقتضاهای آن نفی كنند و یا باقیماندن به شكل
وصلهی جامهی امریكایی را ترجیح دهند كه در نتیجه هم برای
خود شان و هم برای امریكاییها دلپذیر نباشد.
اولین مشكل افغانها در امریكا ،مشكل نظام خانوادگی
شان است .رفتارهای خانوادگی مستقیام از فرهنگ جامعه تأثیر
میگیرد .نظام خانوادگی افغانی در جریان سالهای دراز عم ِر
خانواده تأثیرات خود را بر روان و رفتار اعضای خانواده باقی
میگذارد .این خانواده وقتی داخل امریكا میشود ،درست
مانند نهالی است كه از زمینهی خود كنده شده و در زمینهای
جدید به رشد آغاز میكند .خانوادههایی كه این تعارض را
سطحی میگیرند با بحران شدید روابط خانوادگی مواجه
میشوند.
رهنامی افغان ما در سانفرانسیسكو در صحبتی با یكی از
دوستانِ همراه ما مسأله را با تلخیهای زیاد بیان كرده بود:
«فیصدی باالیی از خانوادهها به مشكل تعادل رابطه میان زن
و شوهر ،فرزندان جوان با بزرگساالن ،نظام آموزشی كودكان
در مكاتب و نظام اخالقی در درون خانواده و مسائل دیگری
از همین قبیل مواجه اند .میزان طالق به حدی رسسامآور باال
است .دخرتها و پرسان جوان از كنرتل خانواده رس باز میزنند
و این برای اعضای ارشد خانواده قابل تحمل نیست .مشكل
مذهب و سنتهای افغانی به شكلی آشكار الینحل است»...
در صحبتی كه با جمعی از افغانها در سانفرانسیسكو
داشتیم ،بحران را در جنبهای دیگر نیز مالحظه كردیم :حدود

ده نفر از زنان و مردانی كه شامل اتحادیهی رسارسی افغانها
بودند در جریان صحبتها اشرتاك کردند .یكی از اعضای
اتحادیه به نام دوكتور فرید یونس كه در میان اعضای اتحادیه از
اعتبار و احرتام آشكاری برخوردار بود ،در هامن لحظات نخست
كه هنوز به طور درست روی صندلیهای خود قرار نگرفته
بودیم ،خود را معرفی كرد كه برای تقویت امور دینی و فرهنگی
افغانها در امریكا فعالیت میكند و برنامهای را به نام «ما و دین
ما» نیز در دست اجرا دارد و در مطبوعات نیز مقالههایش را به
دفاع از فرهنگ و سنتهای افغانی به چاپ میرساند .وی از
ما خواست كه فریب زرق و برق امریكایی را نخوریم و از دین و
فرهنگ و سنتهای افغانی خود به طور قاطع حراست کنیم.
او گفت:
«امریكا در هر جا دنبال منافع خود است .مسألهی
دموکراسی و حرفهای دیگر به درد منیخورد .ما در فرهنگ و
دین خود ارزشهایی داریم كه نباید قربانی و از دست ما گرفته
شوند .شام باید دقیقا مواظب این مسأله باشید».
یكی از خانمهای حارض در جلسه كه برای حقوق زن فعالیت
داشت ،از گزارشهایی یاد كرد كه گویا در افغانستان تبعیض
وجود دارد و متام حكومت را یك جمع خاص انحصار كرده و
دیگران را متناسب با حضور و موقعیت شان حق منیدهند .او
به طور آشكار اشاره به شایبهی تاجیكی بودن حكومت و دور
ماندن پشتونها 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
میباشند؟»
این سؤال در امریكا برای متام دوستان عضو هیأت افغانی
حیرتآور بود .در جواب وی گفته شد كه اوال این جمع به
خواست خود شان جمع نشده ،بلكه كسان دیگری دعوت
كرده اند؛ اما از قرار معلوم هامن كسان هم از این واقعیت در
افغانستان باخرب بوده اند كه در این كشور خون و قوم بیشرت از
انسانیت ارزش دارد و به همین دلیل ،در همین گروه ششنفری
نیز تا حد امكان تناسب قومی و زبانی را مراعات كرده است!
برای این جمع توضیح داده شد كه در افغانستانِ امروز
فضای دیگری در حال شكل گرفنت است كه مسائل قومی و
زبانی را در مقیاس وسیعتر و عمیقتر آن مورد مالحظه دارد و
قرار است كه برای این مشكالت قبیلوی راهحلهای عقالنیتری

جستوجو شود .برای آرامش خاطر آنان از تركیب كابینه تا اردو
و تا ارگانهای پایینتر اداری یاد شد كه در آن ،برغم پارهای
ظواهر ،هنوز استخوانبندی به شكل سابق آن محفوظ مانده و
اگر قرار است افغانستان جدید شكل و شامیل انسانیتر داشته
باشد ،این استخوانبندی باید ممثل عدالت و انصاف باشد.
یكی دیگر از اعضای گروپ پرسید كه در قانون اساسی
چه فكر شده و تا چه حد اطمینان وجود دارد كه رشیعت و
ب برانگیز و
سنتهای افغانی مراعات شود؟ این سوال نیز تعج 
جالب بود .در جواب گفته شد كه در افغانستان كنونی سؤال
اساسی مسألهی رعایت رشیعت و سنتهای افغانی در قانون
اساسی نیست ،بلكه سؤال اساسی این است كه این رشیعت و
سنتهای افغانی باالی كی باید تطبیق شود .آیا دوستانی كه در
این جمع حضور دارند و میخواهند رشیعت و سنتهای افغانی
در قانون اساسی رعایت شود ،خود حارض اند كه آنچه را به این
نام عنوان میكنند ،باالی خود و خانوادهی خود تطبیق کنند؟
مظهر بیرونی رشیعت و سنتهای افغانی را تا كنون چیزی
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 میكنند ،حارض اند این مظاهر را باالی
دخرت و پرس خود شان نیز تطبیق كنند؟ در رشیعت واقعی یك
سخن مورد قبول همه است كه «آنچه را بر خود میپسندی
بر دیگران هم بپسند و آنچه را بر خود منیپسندی بر دیگران
هم مپسند»؛ آیا دوستان این جمع به طور تلویحی ،خالف این
حكم ،منیگویند كه متدن و آزادی و تحصیل علم و رفاهیت و
حقوق زن و حقوق برش برای آنها كه در امریكا زندگی میكنند،
خوب است و جهل و اسارت و فرهنگستیزی و عقبماندگی 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
خویش را زیر برقع پنهان كنند ،دخرتان خویش را از رفنت به
مكتب و دانشگاه باز دارند ،ریش خویش را نرتاشند و در ماه یك
مرتبه هم به نظافت نپردازند و با دنیا و آدمهای آن داخل ارتباط
نشوند تا رشیعت و سنتهای شان تباه نشود؟
یكی دیگر از خانمهای شامل در جلسه از قانون اساسی
یوگاندا یاد كرد و خواست كه باید قانون اساسی افغانستان
مانند آن قانون ساخته شود؛ چون در آن قانون برای مسایل
زیادی كه در افغانستان نیز مطرح است ،پاسخ ارائه شده است.
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اســت ،آنهــا بــه گــان خــود شــان ،میخواهنــد از زندگــی،
جامعــه و عدالــت انتقــام بگیرنــد .بــرای شــا چنیــن اتفاقــی
نیفتــاد؟
صفــری :مــن همیشــه مثبتنگــر بــودهام .فکــر و ایــدهام ایــن
اســت کــه اگــر امــروز پــاداش زحمــت و تالشــم را نگیــرم ،فــردا
و پــس فــردا خواهــم گرفــت .بــدون زحمــت ،راحــت نخواهــد
بــود .بــه خــودم میگویــم ،اگــر تــا کنــون بــه متــام آرزوهایــت
نرســیدهای ،حتــا بــه انــدازهای کــه نیــاز بــوده تــاش نکــردهای؛
پــس تالشــت را بیشــر کــن.
ش رویــت بــرای ورود بــه ورزش
صبــح کابــل :چــه مانعــی پی ـ 
بــود؟
صفــری :فامیلــم در ابتــدا موافــق نبودنــد؛ میگفتنــد نبایــد
وقتــم را بــرای ورزش تلــف کنــم .دوســت داشــتند کار کنــم و
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 وقتهــا ،ورزشکاران خاطــرات جالبــی
را از ایــن مامنعتهــا قصــه میکننــد .شــا هــم کــدام گفتنــی
داریــد؟
صفــری :راســتش مــن در کودکــی شــوخ بــودم و بــرای رفــن
بــه باشــگاه ورزشــی ،پافشــاری داشــتم .دور نــه ،همیــن چنــد
ســال پیــش زمانــی کــه هزینــهی عضویــت باشــگاه ورزشــی را
نداشــتم ،میرفتــم بــا پــدرم در کارهــای بنایــی و ســاختامنی کار
میکــردم .شــاگرد پــدرم میشــدم و روزهــای جمعــه همیشــه
بیــل و کلنــگ بــه دســتم بــود .بــه خــودم میگفتــم ،جایــگاه تــو
اینجــا نیســت و بایــد خــودت را بــاال بکشــی و نجــات دهــی.
صبــح کابــل :در پاکســتان بــرای ورزش چــه کارهایــی انجــام
دادی؟
صفــری :مــن خاطــرات روزهــای بــد زندگـیام را منیخواهــم
فرامــوش کنــم .در پاکســتان همزمــان بــا ایــن کــه قالینبافــی
میکــردم؛ کتــاب هــم رس زانویــم بــود و کتــاب میخوانــدم.
گاهــی کــه پایــم خســته میشــد ،کتــاب را بــه کلکیــن نصــب
میکــردم .بســیار روزهــا ،همزمــان روی دو قالیــن کار
میکــردم ،در فاصلـهی رفــن از ایــن قالیــن بــه آن یکــی ،فرصــت
بــود تــا درسهایــم را بخوانــم .روزهــای ســختی بــود .در فاصلـهی
غــذای چاشــت ،بــا وســائل ســاختگی خــودم ورزش میکــردم .از
قوطــی ُرب چنــد دانــه «دمبــل» ،از بوجــی آرد زمــزک ،از قوطــی
روغــن وزنــه ســاخته بــودم .جالــب بــود کــه ســمنت و ریــگ
آن نیــز قرضــی بودنــد .یــازده ســال در شــهر «اتــک» ،نزدیــک
پیشــاور بودیــم .روزهــای ســختی بــود کــه گذشــت.
صبــح کابــل :وقتــی بــه افغانســتان برگشــتید ،چــه چیزهــای
در زندگــی تــان تغییــر کــرد؟
صفــری :از بازگشــت بــه افغانســتان بســیار خــوش اســتم؛
چــون در پاکســتان مهاجــر بــودم ،یــک مهاجــر ،آنهــم در
کشــورهایی مثــل پاکســتان و یــا ایــران چــه حــق و حقوقــی دارد؟
ایــن کــه تــا کــی میتــوان مهاجــر بــود؟ وقتــی در کشــور خــودت
اســتی ،زحمــت میکشــی ،عــرق میریــزی یــا درد میکشــی،
بــاز هــم ارزشــش را دارد؛ چــون وطــن خــودت اســت و راســتش
حتــا هــان دردش هــم خوشــایند اســت.
صبــح کابل :خاطرهی خوب و بد تان از ورزش؟
صفــری :بزرگتریــن افتخــارم ایــن اســت کــه مــردم مــرا
هــم قهرمــان و هــم یــک فــرد مفیــد میشناســند .لطــف مــردم
و دوســتانم نیــز برایــم ارزشمنــد و خــوب اســت .هنــوز راه درازی
در پیــش دارم ،دوســت دارم تــا جایــی پیــش بــروم کــه موجــب
افتخــار مــردم و وطنــم باشــم .تصــور میکنــم در پلــهی اول
اســتم.
چیــزی کــه مــرا رنــج میدهــد ،نــگاه برخــی دوســتان نســبت
بــه ورزشهــای رزمــی اســت .مــردم تصــور میکننــد ،ورزش
رزمــی و مبــارزه یعنــی ،درگیــری دو نفــر وحشــی کــه چیــزی
از شــفقت و مهربانــی در وجــود شــان نیســت؛ در حالــی کــه

اینگونــه نیســت .ورزشکار رزمــی هــم میتوانــد ،احســاس
و عاطفــهی رقیــق و رمانتیــک داشــته و بســیار آدم خــوب و
تحصیلکــرده باشــد.
صبــح کابــل :چــرا چنیــن اســت؟ مشــکل در خــود
ورزشکاران اســت کــه نتوانســته انــد بــه عنــوان یــک الگــوی
خــوب مطــرح شــوند؛ یــا رســانه و مــردم نیــز مؤثــر انــد؟
صفــری :بــه نظــرم خــود فــرد ،جامع ـهی ورزشــی و مســؤوالن
ورزش ،مســؤول درجــه اول انــد ،بعــد رســانه و مــردم .اگــر
مســؤوالن ورزش ،فرهنگســازی کننــد ،مربیــان بــه شــاگردان
شــان یــاد دهنــد کــه درس ،اخــاق ،رعایــت نزاکتهــا ،حفــظ
فرهنــگ و خوبیهــا مهــم اســت ،کــم کــم فضــای ورزش مــا
بهــر خواهــد شــد؛ امــا مــن زیــاد ندیــدهام کــه چنیــن کننــد.
اگــر بگوینــد هــم درســت و بــه موقــع منیگوینــد .پیــام اگــر بــه
موقــع و درســت گفتــه نشــود ،مؤثــر نخواهــد بــود .ورزشکاران و
قهرمانــان نیــز بایــد بداننــد کــه هــر حرکــتشــان زیــر ذرهبیــن
اســت .وقتــی در تلویزیــون ظاهــر میشــوند یــا در جامعــه بــا
مــردم نشســت و برخواســت دارنــد ،بایــد مواظــب باشــند.
صبــح کابــل :اگــر بــه گذشــته برگردیــم ،بــا تجربــهای کــه
داریــد ،همیــن راه را میآمدیــد؟ اگــر بلــی ،چــه چیزهایــی را در
خــود اصــاح میکردیــد؟
صفــری :خــوب اســت کــه آدمهــا منیداننــد در آینــده چــه
بــر رس شــان خواهــد آمــد و گرنــه دقمــرگ میشــدند .قهرمانــان
ورزش هــم اگــر از هــان ابتــدا بداننــد کــه چقــدر بایــد ســختی
بکشــند ،شــاید برونــد رساغ یــک کار دیگــر؛ امــا خــوب ،عاشــق
انــد و تحمــل میکننــد .اگــر تجربــهی امــروز را در هــان اول
میداشــتم ،بســیار بهــر ایــن مســیر را میآمــدم .اشــتباهاتم
را مرتکــب منیشــدم و رسیعتــر بــه مقصــد میرســیدم .گاهــی
بــوده اســت کــه حتــا ناامیــد شــدهام ،شــاید آن زمــان دیگــر
ناامیــد منیشــدم .هــر چنــد حــاال هــم بــا برنامــه پیــش رفتـهام،
در آن زمــان بــا برنامــهی خوبتــر ورزش میکــردم.
صبــح کابــل :شــهرت و محبوبیــت حســینبخش صفــری در
ورزش حاصــل چــه چیــزی اســت؟
صفــری :منیدانــم ،محبــوب اســتم یــا خیــر؟ شــاید دلیلــش
ایــن اســت کــه زیــاد بــه مــردم فکــر میکنــم .هیــچ وقــت اجــازه
نــدادهام کــه ورزش و غــرور ناشــی از آن بیــن مــن و مــردم فاصلــه
بینــدازد؛ اینگونــه ،مــردم هــم وقتــی میبیننــد کــه مــن بســیار
یــک آدم معمولــی اســتم ،پیشــم میماننــد .مــا بایــد انســانها
را جــدا از انتصــاب شــان بــه قــوم ،تبــار ،جایــگاه ،وضعیــت مالــی
و  ...شــان بــه عنــوان یــک انســان احــرام کنیــم .نبایــد اجــازه
دهیــم کــه مــردم فکــر کننــد ،تغییــر کــرده ایــم.
صبــح کابــل :بــرای شــا 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 اندیشـهی شــا مرتبــط اســت و ام ام ای هــم چیــزی اســت کــه
مــردم دوســت دارنــد.
صبــح کابــل :اگــر یکــی را انتخــاب کنــی کــدام را ترجیــح
میدهــی؟
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
میتوانــد بــه دســت آورد .تروریســتها و آدمکشهــا نیــز
مشــهور انــد .مهــم محبوبیــت اســت و ایــن کــه مــردم دوســتت
داشــته باشــند.
صبــح کابــل :شــهرت دردرسهــای زیــادی دارد ،یکیــش
همیــن زرق و بــرق و آدمهــای زیــادی انــد کــه دور افــراد مشــهور
پرســه میزننــد .آیــا تــا حــاال شــهرت شــا را بــازی داده اســت؟
صفــری :همیشــه بــه خــودم گفت ـهام کــه لذتهــای فــوری و
زودگــذر ،شــا را از لذتهــای دوامدار و آینــده دور میکنــد.

بــرای همیــن ،همــواره تالشــم ایــن بــوده کــه غــرق در آن نشــوم.
میگوینــد« ،در ســکوت ســخت تــاش کــن ،بگــذار موفقیــت
خــودش رسوصــدا کنــد» .تــاش میکنــم کــه لذتهــای فــوری
و زودگــذر ،اهــداف و خوشــیهای دوامدار آینــده را از مــن
نگیــرد.
صبــح کابــل :عمــر مفیــد در ام ام ای و جوجیتســو چنــد
ســال اســت؟
صفــری :بســتگی بــه وضعیــت زندگــی ،متریــن و رژیــم
غذایــی ورزشکاران دارد .قــدرت فیزیکــی و فکــری آدمهــا بــا
یکدیگــر متفــاوت اســت.
صبــح کابــل :چنــد ســال نیــاز اســت کــه ورزشکاران
خوشــیهای شــان را قربانــی قهرمانــی کننــد؟
صفــری :تــا زمانــی کــه بــه اهــداف خــود نرســیده انــد؛ امــا
همــه چیــز بایــد اولویتبنــدی شــود .مثــا ازدواج را منیتــوان
تــا 40ســالگی بــه تعویــق انداخــت؛ چــون همیــن خــودش
ممکــن اســت کســی را بــه بیراهــه بــرد .هــر چیــزی بایــد رس
جــای خــود و در زمــان مقــررش باشــد .متریــن ،ســختی کشــیدن
و فــداکاری بــرای کســب قهرمانــی.
صبــح کابــل :هــر چنــد ،نبایــد ایــن ســؤال را از شــا بپرســم؛
امــا ،فکــر میکنــی ســن مناســب بــرای ازدواج پــر و دخــر
کــدام اســت؟
صفــری :منیشــود ،عــدد تعییــن کــرد؛ چــون کســانی انــد
کــه در سیســالگی عاقــل نیســتند و افــرادی هــم در 20ســالگی
عاقــل انــد .هــر زمانــی کــه بــه رشــد عقلــی و توانایــی ادارهی یــک
زندگــی رســیدند ،آن زمــان وقتــش اســت.
صبح کابل :بهرتین ورزشکار تاریخ افغانســتان کیست؟
صفــری :ســؤال ســختی اســت .از نظــر دســتآورد و مــدال
مهــم کــه مشــخص اســت ،روح اللــه نیکپــا؛ امــا از نظــر
معیارهایــی کــه مــن بــرای یــک قهرمــان دارم ،کســی نیســت.
اگــر در گذشــته بــوده باشــد ،مــن خــر نــدارم؛ امــا حــاال کســی
را در قــوارهی یــک قهرمــان و ورزشکار عالــی کــه همــه چیــزش
کامــل باشــد ،منیشناســم.
صبــح کابــل :منــاد ســختی کشــیدن و مقاومــت ورزشکاران
افغانســتان چــه کســی اســت؟
صفری :چنین کسی نداریم.
صبح کابل :عباس کریمی چطور؟
صفــری :بــا تأســف در ایــن بــاره منیتوانــم اظهــار نظــر کنــم.
عبــاس هــم اگــر در افغانســتان میمانــد ،بــه جایــی منیرســید.
تالشهایــش را ســتایش میکنــم؛ امــا بــاز هــم میگویــم ،اگــر
در افغانســتان بــود ،تصــور منیکــردم بــه موفقیتهــای امــروزش
میرســید .هرچنــد ،او را بــه عنــوان ورزشکار ســختکوش
میشناســم.
صبــح کابــل :در ام ام ای ،کــدام ورزشکار از نظــر اخالقــی
و فنــی خــوب اســت؟
صفــری :از نظــر اخالقــی کــه عــرض کــردم؛ امــا از نظــر فنــی،
نــرت حقپرســت ،چــون در ســازمان « »UFCحضــور دارد و
درخشــش خوبــی داشــته اســت.
صبــح کابــل :کــدام ورزشکار ام ام ای افغانســتان اگــر بــه
حاشــیه نــرود ،ظرفیــت بــزرگ شــدن دارد؟
صفــری( :میخنــدد) ،اگــر حمــل بــر خودســتایی نشــود،
حســینبخش صفــری اســت ،والغیــر! امیــدوارم دیگــران
ناراحــت نشــوند.
صبــح کابــل :چــرا حســینبخش در بیــن ورزشکاران زیــاد
دیــده منیشــود؟ مثــا در جلسـهها و نشسـتهایشــان نیســت.
صفــری :از پاســخ دادن بــه ایــن ســؤال میگــذرم ،چــون یــا
بایــد حقیقتهــا را بگویــم کــه بســیاری ناراحــت خواهنــد شــد و
یــا بایــد راســتش را نگویــم کــه ایــن هــم درســت نیســت .چــون
منیخواهــم دروغ بگویــم .دالیــل زیــادی وجــود دارد کــه مــن در
ایــن باهمیهــا ،حضــور نــدارم.
تشکر از شام.
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صبــح کابــل :خودتــان را معرفــی کنیــد و از ورزش ،خانــواده
و تحصیــل تــان بگوییــد.
صفــری :حســینبخش صفــری اســتم24 ،ســاله و در
ولســوالی شــیرب بامیــان تولــد شــدهام .یــازده ســال اســت در
رشــتههای مختلــف مثــل «جوجیتســو ،کُشــتی و ام ام ای»
متریــن و فعالیــت کــردهام .مجــرد و دانشــجوی حقــوق دانشــگاه
«دنیــا» اســتم .فعــا متــام مترکــزم روی ورزش و درس اســت.
میخواهــم در هــر دو زمینــه بــه مــدارج بــاال برســم.
صبــح کابــل :بســیاری ،عقیــده دارنــد کــه عــدم توجــه بــه
درس و تحصیــل ،یکــی از ناهنجاریهــای ورزش مــا اســت،
کــدام ارجــح اســت؟ درس یــا ورزش؟
صفــری :ایــن ســؤال خوبــی اســت .بــه نظــرم هــر کســی بایــد
در هــر دو زمینــه تــاش و کار کنــد ،عمــر ورزشــی و قهرمانــی
کوتــاه اســت؛ بــرای همیــن ،ســواد و تحصیل اگــر نباشــد ،زندگی
ســخت خواهــد شــد .ضمــن آن کــه ســواد میتوانــد بــه یــک
قهرمــان در متریــن ،مســابقه و دیــدش نســبت بــه جامعــه و مــردم
کمــک کنــد ،تــا رفتــار بهــری داشــته و تصمیمهــای خوبتــری
در زندگــی شــخصی و ورزشـیاش بگیــرد .یــک آدم باســواد و آگاه
بهــر میتوانــد ،از درد و رنــج مــردم باخــر باشــد .تحصیــل و
ورزش هــر دو مهــم اســت؛ امــا تحصیــل مهمتــر اســت.
صبــح کابــل :در بســیاری جوامــع ،قهرمانــان ورزش از بیــن
قــر محــروم و از حاشــیهی شــهرها و مکانهــای فقیرنشــین
میآینــد و بــه ســختی بــدل بــه قهرمــان و الگــو میشــوند ،در
افغانســتان ایــن وضعیــت چگونــه اســت؟
صفــری :ایــن ســؤال را بــه گونــهی دیگــر پاســخ میدهــم.
یــک شــاعر چــه زمانــی شــعر میرسایــد؛ وقتــی کــه انــدوه ،حــس
رمانتیــک و یــا احســاس خــاص داشــته باشــد؛ تــا چنیــن نباشــد،
شــعری نیــز نخواهــد بــود؛ یعنــی چیــزی از درون میجوشــد و
او بــا نــگاه عمیــق بــه موضــوع ،چیــزی را خلــق میکنــد؛ در
ورزش نیــز محرومیــت و درد اســت کــه انگیــزهزا اســت .یــک آدم
ثروتمنــد ،بــا چــه انگیــزهای درون رینــگ یــا قفــس ،مشــت
بخــورد ،او بــه خــودش خواهــد گفــت ،بهــر نیســت بــروم و
تفریــح کنــم .کســانی کــه دســرخوان خالــی دیــده و مــزهی فقــر
را چشــیده انــد ،انگیــزهی بهــری بــرای پیــدا کــردن راه نجــات
دارنــد و ورزش یکــی از راههــای مثبــت نجــات اســت .بعــد کــه
کــم کــم مشــهور شــد و توانمنــدی بیشــری پیــدا کــرد ،بــرای
دیــده شــدن ،بــرای کمــک بــه دیگــران و جامعــه همچنــان
انگیزههــای خــودش را حفــظ میکنــد و ادامــه میدهــد.
صبــح کابــل :بــه تغییــر و رونــد تکاملــی قهرمانــان ورزش
اشــاره کردیــد ،چــه زمانــی ورزشکاران از نظــر فکــری و روحــی
بــه پختگــی الزم میرســند کــه بــه ابعــاد عالــی ورزش مثــل
همبســتگی ،وحــدت ملــی و  ...بیندیشــند و خــودت نیــز از یــک
خانــواده و جامعــهی محــروم رشــد کــردی .الگــوی تــان کــی
بــود؟ چــه کســانی در ایــن کــه مشــهور شــوید کمــک کردنــد؟
ایــن ســؤال چنــد بخــش دارد ،ممکــن اســت جــواب دهیــد؟
صفــری :راســتش ،فقــر انگیــزهی اصلــی مــن بــرای ورود
بــه ورزش شــد .مراحــل تکامــل یــک ورزشکار و قهرمــان نیــز
ســالها وقــت نیــاز دارد تــا بــه تکامــل برســد .در پاکســتان کــه
بــودم ،بــا متاشــای فیلمهــای «اکشــن» هنــدی ،بــه ورزشهــای
رزمــی عالقهمنــد شــدم .بعــد کــم کــم بــه ایــن فکــر افتــادم کــه
بایــد بــرای خانــواده کاری انجــام دهــم .وقتــی چهــره شــدم و
مــردم مــرا شــناخت ،تــاش کــردم کــه رفتــار و کــردار مناســب و
در خــور یــک قهرمــان خــوب داشــته باشــم ،تــا بــه روح ورزش کــه
همبســتگی و دوســتی اســت ،کمــک کــرده باشــم .برنامههــای
زیــادی بــرای آینــده دارم و در ایــن کــه چــه کســانی بــه مــن
کمــک کردنــد ،نامهــای زیــادی اســتند و الگــوی خیلــی خــاص
و ویــژه نــدارم.
صبح کابل :رؤیاهایت چیست؟
صفــری :ایــن را فعــا منیگویــم؛ چــون تجربــه ثابــت کــرده
اســت کــه بــه جــای حــرف زدن و شــعار دادن بهــر اســت ،در
میــدان عمــل ثابــت کنیــم کــه خواســت و رؤیاهــای مــا چیســت.
هامنگونــه کــه گفتــم ،برنامههــای زیــادی بــرای آینــده دارم کــه
روزش برســد ،خــود تــان خواهیــد فهمیــد.
صبــح کابــل :از فقــر شــدید نــام بردیــد ،در رشایــط شــا
معمــوال جوانــان بــه جــای ورزش ،وارد باندهــای خــرابکار و
مافیــای مــواد مخــدر میشــوند ،چطــور شــا بــه مســیر مثبــت
رفتیــد؟
صفــری :در کنــار فقــر از عشــق هــم نــام میبــرم .مــن عاشــق
ورزش ،خانــواده و مبــارزه بــودم .بــه خــودم همیشــه گفتــهام
نبایــد ،از مســیر مثبــت و درســت خــارج شــوم .خانــواده و فامیــل
هــم در ایــن زمینــه نقــش خوبــی داشــتند .درســت اســت مــا
فقیــر بودیــم؛ امــا رس مــان بلنــد بــود .هیــچ وقــت فقــر موجــب
آن نبــود کــه خــود مــان را باختــه و از مســیر درســت خــارج
شــویم .خانوادههــای بســیاری در افغانســتان هســتند ،بــا وجــود
فقــر ،آدمهــای بســیار خــوب و مثبتاندیــش انــد کــه کاکگــی و
جوانمــردی شــان از هرچــه پــولدار ،بیشــر اســت.
صبــح کابــل :فقــر دلیــل اصلــی روآوردن جوانــان بــه بزهکاری

سال اول

اشــاره :حســینبخش صفــری ،قهرمــان خنــدهرو و
خوشبرخــورد «جوجیتســو» و «ام ام ای» افغانســتان اســت
کــه نخســتین بــار ،نامــش از رقابتهــای قهرمانــی داخــل
ســالن آســیا در ترکمنســتان بــر رس زبانهــا افتــاد .در آن
رقابتهــا ،او تنهــا طالیــی افغانســتان بــود .کســی کــه
از درون فقــر و جامعــهی تهیدســت بــه مــدارج بــه مقــام
قهرمانــی آســیا رســید .صفــری در ام ام ای هــم نشــان داد
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
را پشــت رس گذاشــته؛ امــا درس و تعلیــم را نیــز فرامــوش
نکــرده اســت .پــای صحبتهــای او نشســتیم.
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انگیــزه ،نیــروی محــرک انســان بــرای رســیدن بــه اهــداف
و خواســتههایش اســت؛ امــا گاهــی بــا وجــود ایــن نیــرو و
اراده ،هدفــی وجــود نــدارد یــا اگــر اهدافــی هــم هســت ،آن
قــدر دور از دســرس ،مبهــم و از همگســیخته اســت کــه راه
رســیدن بــه آن مشــخص نیســت .بنــا بــر ایــن مهمتریــن علــت
بیانگیزگــی ،نداشــن هــدف منطقــی و در دســرس اســت.
بیانگیزگــی در هــر دورهای از زندگــی اتفــاق میافتــد و
دالیــل متفاوتــی دارد؛ امــا نکتــهی مهــم ایــن اســت کــه
نبایــد بیانگیزگــیای کــه بــا آن مواجــه میشــوید را مشــابه
بــا حــاالت و روحیــات خــود در دورههــای قبلــی زندگــی
بپنداریــد .از جملــه دالیــل بیانگیزگــی میتــوان بــه مــوارد
زیــر اشــاره داشــت:
نداشــن اعتامدبهنفــس :رابطــهی اعتامدبهنفــس و
انگیــزه ،رابط ـهی دوطرفــه اســت .بــه نحــوی کــه بیانگیزگــی
باعــث عــدم کارایــی شــا میشــود؛ ایــن عــدم کارایــی ،باعــث
احســاس ناکارآمــدی ،مفیــد نبــودن و در نهایــت کاهــش
اعتامدبهنفــس میشــود .فقــدان اعتامدبهنفــس بــه شــا
میگویــد تــو هیــچ کار مفیــدی منیتوانــی بکنــی.
افرسدگــی :نداشــن انگیــزه و اعتامدبهنفــس،
زیرمجموعههــای اختــال افرسدگــی میباشــند .افرسدگــی
یــک معضــل بســیار شــایع و آزاردهنــده اســت و اگــر در زمــان
مناســب بــه آن توجــه نشــود میتوانــد باعــث پاییــن آمــدن
کیفیــت زندگــی شــا شــود .افرسدگــی یــک رونــد صعــودی
دارد؛ یعنــی از مقــدار کــم رشوع شــده و بــه افرسدگــی حــاد
میرســد.
نداشــن محــرک بیرونــی :انگیــزه ،محــرک درونــی
انســانها اســت؛ نیرویــی کــه از درون شــا را تقویــت
میکنــد؛ امــا یکــی از عوامــل مؤثــر در ایجــاد انگیزههــای
درونــی محرکهــای بیرونــی اســت .نیــاز بــه تشــویق ،تأییــد،
پــول ،امکانــات ،توجــه و  ...برخــی از ایــن محرکهــای
درونــی میباشــند.
ســبک زندگــی ناســامل :عــدم تحــرک ،نداشــن فعالیــت
مفیــد ،مــرف مــواد مخــدر و الــکل ،مقایسـهی دائــم خــود بــا
دیگــران ،نداشــن خودشناســی ،ارتبــاط معیــوب بــا اطرافیــان
و  ...برخــی از مــوارد ســبک زندگــی ناســامل اســتند کــه
موجــب بیانگیزگــی میشــوند.
نداشــن مهــارت ســازگاری و حــل مســأله :ایــن کــه شــا
ندانیــد در هــر مرحلــه از زندگــی بایــد چــه کنیــد و نســبت
بــه تغییــرات چــه واکنشــی نشــان دهیــد ،نیــاز بــه فراگیــری
مهارتهــای حــل مســأله و ســازگاری داریــد .ایــن دو مهــارت
مهــم ،ماننــد هــر مهــارت دیگــری قابــل یادگیــری اســت .افــراد
ســامل و باانگیــزه ،میداننــد کــه چگونــه بایــد در مقابــل
اتفاقــات مختلــف اقــدام کننــد و میتواننــد خــود را بــرای
متــام رشایــط ،آمــاده نگــه دارنــد.
بیانگیزگــی پــس از ازدواج :افرسدگــی و بیانگیزگــی
پــس از ازدواج ،امــری بســیار عــادی امــا آســیبزا اســت کــه
معمــوال در خانمهــا اتفــاق میافتــد .آنهــا فکــر میکننــد
کــه اگــر ازدواج منیکردنــد یــا بــا یــک شــخص دیگــر ازدواج
میکردنــد ،میتوانســتند بــه هــر چیــزی کــه میخواســتند
برســند .گاهــی حتــا زوجهــا بــرای درمــان بیانگیزگــی
تصمیــم بــه بچــهدار شــدن میگیرنــد؛ امــا بایــد بدانیــد
درمــان یــک زن بیانگیــزه بســیار راحتتــر از یــک مــادر
بیانگیــزه اســت.
نداشــن شــناخت از جنــس مخالــف :مــردان اکــرا زمــان
زیــادی بیــرون از خانــه و در محیــط کار اســتند؛ حتــا اگــر
دچــار بیانگیزگــی شــوند ،ناچــار انــد کــه کار خــود را انجــام
دهنــد؛ امــا زنــان ،بــه خصــوص زنــان خانـهدار ،اکــر اوقــات در
خانــه تنهــا اســتند و وقتــی همــر شــان میآیــد از او انتظــار
دارنــد کــه توجــه کافــی بــه او داشــته باشــد.
وظایــف و نقــش جدیــد :معمــوال تصــورات زوجهــا پیــش
از ازدواج بــا چیــزی کــه بعــد از ازدواج بــرای آنهــا اتفــاق
میافتــد ،بســیار متفــاوت اســت؛ ایــن مســأله ناشــی از عــدم
آگاهــی و شــناخت آنهــا از مقولــهی ازدواج میباشــد .الزم
اســت زوجیــن پیــش از ازدواج بــه طــور کامــل نســبت بــه
وظایــف خــود آگاهــی پیــدا کننــد و در ایــن مســیر ،مشــاورهی
پیــش از ازدواج جــدی و مســتمر بســیار مهــم اســت.
نداشــن شــناخت از فــرد مقابــل :شــناخت همــر پیــش
از ازدواج ،بــه شــا کمــک میکنــد تــا عالیــق ،ارزشهــا و
خــط رسخهــای طــرف مقابــل را بشناســید و نســبت بــه آنهــا
بــرای ازدواج خــود تصمیــم بگیریــد .بســیاری از جوانــان فکــر
میکننــد زندگــی فقــط عاشــقانههایی اســت کــه پیــش از
ازدواج بــا آن مواجــه شــده انــد.
وابســتگی بــه والدیــن :وابســتگی یکــی از زوجهــا یــا هــر
دوی آنهــا بــه والدیــن خــود ،باعــث عــدم تعــادل در انتظــارات
و توقعــات زن و شــوهر از هــم میشــود .ارتبــاط زیــاد بــا
خانــواده ،تعــارض در زندگــی زناشــویی را ایجــاد میکنــد.
ایــن مســائل باعــث میشــود زن و شــوهر نتواننــد بــا توقعــات
منطقــی از هــم ،زندگــی خــود را هدفمنــد و جــذاب پیــش
بربنــد.

روزنوشت

تاریــخ از روزگاری کــه بــه کمــک خــط و
اســناد نوشــتاری بــه یــاد م ـیآورد ،همــواره
در دادوســتد ناعادالنــهی جنســیت پیــش
آمــده اســت؛ جنســیتی کــه همیشــه نرینگی
را بــر مادینگــی حاکــم داشــته اســت .شــاید
بتــوان دوران مادرســاالری را بــه یــاد تاریــخ
آورد و از اقتــدار زنــان یــاد کــرد؛ امــا ایــن
دوران آنقــدر بــه افســانه بــدل شــده اســت
کــه دیگــر حتــا تاریــخ هــم بــاور منیکنــد
چنیــن دورهای را ســپری کــرده باشــد.
تاریخــی کــه در رونــد تکاملــیاش مردانــه
تعریــف شــده اســت و متــام رویکردهــای
زندگــی اجتامعی-فرهنگــی و سیاســی آن با
مردمحــوری تعریــف و بازتعریــف میشــود.
هــر چنــد در برخــی از کشــورها ،پــس
از دوران رنســانس و زایــش گروههایــی
کــه علیــه اســتبداد مردانــه قیــام کردنــد،
باعــث تغییــرات در نظامهــای سیاســی
و نــوع دیــد نظامهــا و قوانیــن آن نســبت
بــه قضــای مربــوط بــه زنــان شــد؛ امــا
حتــا در هــان کشــورها هــم کــه ســالها
اســت شــعار مســاوات رس داده میشــود،
هنــوز مردمحــوری را در متــام بافتهــای
اجتامعــی و خانوادگــی میتــوان یافــت؛
مردمحــوریای کــه حتــا در تبعیــض مثبــت
قایــل شــدن بــرای زنــان در بســیاری از
امتیازهــا میتــوان دیــد.
ایــن مردمحــوری تاریخــی در قالــب
زندگــی جوامــع ســنتی ،بیشــر از هــر
چیــزی زندگــی زنــان را مختــل کــرده اســت.
اختاللــی کــه در همــه بخشهــای زندگــی
زنــان میتــوان آن را دیــد .زنــان در جوامــع
ســنتی آن قــدر آســیبپذیر انــد کــه ایــن
آســیبپذیری را ممکــن اســت از ســوی
متــام افــراد جامعــه و نزدیکتریــن افــراد
خانــواده ببیننــد.
روایــت امــروز زندگــی بــه رنــگ زن ،بــه
زندگــی زنــی پرداختــه اســت کــه ســالها

مــورد خشــونت جنســی پــرش واقــع شــده
اســت؛ مهــا (نــام مســتعار) زنــی اســت کــه
ســالها مــورد تجــاوز پــرش قــرار گرفتــه
اســت؛ پــری معتــاد بــه انــواع مــواد مخــدر
کــه بایــد تنهــا حامــی مــادر میانســالش
باشــد؛ امــا همیــن کــه بــه خانــه میرســد،
بــه جــان مــادر میانســالش میافتــد و از
او اســتفادهی جنســی میکنــد.
مهــا و پــرش تنهــا دو عضــو خانــواده
اســتند کــه بــا هــم زندگــی میکننــد؛ پــر
معتــاد بــه مــواد مخــدر اســت و بیــش از آن
کــه در خانــه باشــد ،بــا دوســتانش رسگــرم
نوشــیدن و کیــف و میــل اســت؛ امــا همیــن
کــه نشــئه بــه خانــه میرســد ،رساغ مــادر
تنهایــش مــیرود .مــادری کــه ســالها
تجاوزهــای یگانــه پــرش را نادیــده گرفتــه
و دنــدان صــر بــر جگــر پارهپــارهاش فــرو
میکنــد.
مهــا ،مــادر اســت و بارهــا تصمیــم
میگیــرد مانــع پــرش شــود؛ امــا پــرش
کــه مــرد اســت و بــازوی مردانــه دارد ،بــه
زور ایــن کار را بــا مــادر انجــام میدهــد؛
مــادری کــه حتــا منیتوانــد بــه پولیــس
مراجعــه کنــد تــا تنهــا جگرگوشــهاش را
کــه بــای جانــش شــده ،از دســت بدهــد.
مهــا در هــان اوایــل کــه پــرش چنــد
بــاری قصــد تجــاوز بــر او را میگیــرد،
میخواهــد بــه پولیــس مراجعــه کنــد؛ امــا
قلــب مادرانــهاش برایــش اجــازهی ایــن را
منیدهــد کــه تنهــا فرزنــدش را بــه زنــدان
بفرســتد .او ،صــر میکنــد کــه شــاید روزی
وجــدان پــرش زنــده شــده و او را مانــع
شــود؛ امــا بیخــر از ایــن کــه وجــدان
پــرش آنقــدر در خودبینــی مردانگــی
نابــود شــده اســت کــه حتــا تــوان دیــدن رنج
و تحقیــر مــادرش را نــدارد.
مهــا ســالها وقتــی پــرش بــه خانــه
میآیــد ،ســعی میکنــد بــا قفــل کــردن

خــودش در اتــاق ،مانــع رابطــهای شــود
کــه پــرش بــا او برقــرار میکنــد؛ امــا
ایــن کوشــشهای مــادر درمانــده پاســخ
منیدهــد؛ او رسانجــام مجبــور میشــود از
اتاقــش بیــرون شــود و همیــن کــه از اتاقــش
بیــرون میشــود ،پــرش رساغ او م ـیرود و
بــر او تجــاوز میکنــد .مهــا ،مــادری اســت
کــه هــم از رابطــه بــا پــرش رنــج میبــرد و
هــم از مکافاتــی میترســد کــه اگر شــکایتی
درج کنــد ،پــرش از ایــن کارش میبینــد.
او ،وســط ترحــم مادرانــه و عذابــی کــه از
ایــن رابطــه میبینــد ،ســالها بغضــش را
قــورت میدهــد و تحمــل میکنــد .وقتــی
مهــا از آنچــه پــرش بــر او روا داشــته
اســت میگویــد ،بغــض و رشم همزمــان
در چهــرهی میانســالیاش منایــان اســت.
بغــض از ناتوانــی زنــی کــه ســالها مجبــور
شــده اســت بــه خواســتهای نامــروع
پــرش تــن بدهــد و رشم از ایــن کــه
پــرش را شــاید درســت تربیــه نتوانســته
کــه چنیــن روزی بــر روزگار او آورده اســت.
مهــا کــه شــخصیت پــرش را قابــل
اصــاح منیدانــد؛ ایــن همــه ســال را بــرای
ایــن صــر میکنــد تــا صــدای ایــن فاجعــه
بــه بیــرون از خانــهاش درز نکنــد کــه هــم
پــرش را از دســت بدهــد و هــم زبــان
مــردم را بــاز کنــد بــر بیکفایتــی پــرش
و او کــه ایــن پــر را زاییــده و بــزرگ کــرده
اســت.
صــر ایوبــی مهــا ،روزی رس میرســد و
پــس از یــک تجــاوز بیرحامنــه و همــراه
بــا خشــونت از ســوی پــرش ،مجبــور
میشــود بــه ادارهی پولیــس مراجعــه کــرده
و شــکایتش را درج کنــد .او حــاال بــا غمــی
کــه چشــمهایش را تــا کاســهی رسش فــرو
بــرده اســت ،انتظــار ایــن را میکشــد کــه
پــرش ،تنهــا جگرگوشــه و بــای جانــش را
بــه ســزای اعاملــش برســاند.

غرور ملی از جنس پول
حسن ابراهیمی

مــا مــردم افغانســتان در ایــن ســالهای
جنــگ اصــا از یــاد بــرده ایــم کــه میتوانیــم در
برابــر رسزمینــی کــه تــا چندیــن نســل مــا را در
خــاک خــود جــای داده و فرزنــدان مــان را قــرار
اســت پــرورش بدهــد ،چگونــه از داشــن ایــن
رسزمیــن دچــار غــرور نشــویم .رسزمیــن مــادری
چنــان جذابیتــی در خــود پنهــان دارد کــه هــر
کســی کــه در جغرافیــای هــان رسزمیــن بــه
دنیــا بیایــد ،خــود را متعلــق بــه هــان رسزمیــن
یــا جغرافیــا حــس میکنــد.
رابط ـهی هــر انســان بــا رسزمیــن مــادریاش
یــک رابطـهی دوســویه اســت و اگر هــان میزان
وجــود ســاکنان یــک رسزمیــن بــه او هویــت
میدهــد بایــد ســاکنان ایــن رسزمینهــا هــم
در خدمــت مادروطــن باشــند .هــر ســاکن ایــن
رسزمیــن بایــد «غــرور ملــی» خــود را حفــظ کنــد
تــا قابــل احــرام باشــد .پــس «غــرور ملــی» در
مبحــث سیاســت و رفتارهــای اجتامعــی بســط
داده میشــود بــه ســاکنان آن رسزمیــن کــه تــا
چــه حــد میتواننــد حافــظ ایــن غــرور باشــند.
امــا ایــن طــور کــه معلــوم اســت تــا ایــن دَم
مــا محافظــان خوبــی بــرای غــرور ملــی مــان
نبودیــم کــه حــاال از رشق تــا جنــوب و از جنــوب
تــا غــرب افغانســتان را کلــدار و تومــان گرفتــه
کــه واحدهــای پــول پاکســتان و ایــران ســت.
در واقــع متــام کشــورهایی کــه بــا مرزهــای
سیاســی مشــخصی از یکدیگــر تفکیــک شــده

انــد ،دارای یــک واحــد پــول ملــی اســتند کــه بــا
اســتفاده از ایــن واحــد پولــی در خریــد و فــروش
و معامــات روزانــه از آن اســتفاده میکننــد.
پــول ملــی در واقــع در نظــام اقتصــادی و نظام
سیاســی بــه مثاب ـهی غــرور ملــی یــک رسزمیــن
اســت؛ امــا دیــده شــده اســت کــه در والیتهــای
جنوبــی ،غربــی و جنوب-رشقــی افغانســتان،
اکــر والیتهــا پتانســیل ایــن را دارنــد کــه مــردم
از پــول افغانــی اســتفاده نکننــد و بــه جــای آن
از تومــان و کلــدار اســتفاده کننــد .پولهایــی
کــه نســبت بــه چنــد ســال پیــش امســال در
بدتریــن حالــت ارزی خــود قــرار دارنــد؛ یعنــی
ارزش ارزی کلــدار و تومــان هــم اکنــون از واحــد
پــول کشــور مــان پایینتــر اســت .بــا ایــن کــه در
ســالهای اخیــر بارهــا در خربهــا شــنیدیم کــه
چــه بالیــی بــر رس غــرور ملــی مــان آورده انــد؛
امــا هیــچ گاه نشــده اســت کــه بــه رگ غیــرت
مــا افغانســتانیها بــر بخــورد و اجــازه ندهیــم
تــا کلــدار و تومــان ،واحدهــای پــول کشــورهای
پاکســتان و ایــران در داخــل مرزهــای سیاســی
مــان قابــل اعتبــار باشــد و یــک تحریــم رستارسی
در ایــن زمینــه بــه راه بیندازیــم.
دو روز پیــش در والیــت خوســت حکومــت
محلــی ایــن والیــت اعــام کــرد کــه آنــان کارزار
جــدیای بــرای منــع انجــام معامــات بــا کلــدار
را بــه راه انداختــه انــد و درســت همیــن نگرانــی
را هــم چنــدی پیــش مســؤوالن والیتهــای
هــرات ،فــراه و نیمــروز بــه خاطــر رایــج شــدن
پــول تومــان داشــتند کــه در هــر صــورت ایــن
گونــه موضوعــات را بایــد حکومــت مرکــزی
و بــه خصــوص بانــک مرکــزی افغانســتان
(دافغانســتلن بانــک) جــدی بگیرنــد و

برنامههــای جــدیای را بــرای عــدم اســتفادهی
کلــدار و تومــان در معــادالت روزانهی شــهروندان
افغانســتان روی دســت بگیرنــد.
بــرای ایــن هــدف ،میتوانــد قــدم اول ایــن
باشــد کــه متــام شــهروندان را از طریــق اعالنــات
رادیویــی و تلویزیونــی آگاهیدهــی کننــد تــا
هموطنانــی کــه بــه جدیــت ایــن موضــوع پــی
نــرده انــد ،آگاهــی بــه دســت بیاورنــد.
کارشناســان اقتصــادی بــر ایــن باورنــد کــه
پــول ملــی یــک کشــور بــه منزلــهی «غــرور
ملــی» شــهروندان آن کشــور اســت و بایــد در
برابــر ارزش پولــی کشــور مــان بســیار دقیــق
بــود .اســتفاده از پولهــای ملــی کشــوهای
همســایه در والیتهــای هممــرز بــا آنــان،
ســبب میشــود کــه دچــار مشــکالت اقتصــادی
شــویم .اســتفادهی پولهــای کلــدار و تومــان بــا
توجــه بــه بــاال و پاییــن رفــن ارزش ارزی شــان
در بازارهــای جهانــی ،بازارهــای اقتصــادیای
کــه در داخــل کشــور داریــم را تحــت تأثیــر قــرار
میدهــد و بــا افزایــش و یــا کاهــش نــرخ اســعار،
قیمــت کاالهــا هــم نوســان خواهــد داشــت .ایــن
جــا اســت کــه بــازار اقتصــادی مــان دچــار تــورم
خواهــد شــد و اقتصــاد کشــور در حالــت راکــد
قــرار خواهــد گرفــت.
مــا شــهروندان افغانســتان بایــد هوشــیار
شــویم و ایــن آگاهیدهــی و آگاهیرســانی
را مســؤولیت اجتامعــی خــود بدانیــم و بــه
هــر میزانــی کــه تــوان آن را داریــم ،تــاش
کنیــم تــا دیگــر شــهروندان کشــور و مخصوصــا
شــهروندانی کــه در والیتهــای جنوبــی و
غربــی کشــور بودوبــاش دارنــد را در ایــن بــاره
آگاهــی دهیــم.

کرزی :امیدوارم گفتوگوهای صلح به ختم جنگ
در افغانستان منجر شود

نشست کمیسیون و دستههای انتخاباتی
بینتیجه ماند
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وزارت خارجــه ،اعــام کــرده اســت کــه هشــتمین دور
کنفرانــس وزیــران خارجـهی پروسـهی اســتانبول – قلــب آســیا
روز دوشــنبه ( 18قــوس) در شــهر اســتانبول ترکیــه برگــزار
میشــود.
ایــن وزارت ،بــا نــر اعالمیــهای گفتــه اســت کــه ایــن
کنفرانــس ،توســط رییسجمهــور غنــی و رجــب طیــب
اردوغــان ،رییسجمهــور ترکیــه افتتــاح خواهــد شــد.
زبیــر جوینــده ،معــاون ســخنگوی وزارت خارجــه ،گفتــه
اســت کــه در ایــن کنفرانــس ،در مــورد مبــارزه بــا گروههــای
تروریســتی و گســرش همکاریهــای اقتصادی-منطقــوی
بحــث خواهــد شــد.
او افــزوده اســت« :در ایــن کنفرانــس ماننــد نشس ـتهای
گذشــته ،متــام چالشهــا ،پیرشفتهــا و موضوعــات مهــم
روز مــورد بررســی قــرار میگیرنــد و تعهــدات جدیــد علیــه
مبــارزه بــا چالشهایــی کــه ســد راه واقعــی انــد ،صــورت
میگیــرد».

بــا ایــن حــال ،وزارت خارجــه گفتــه اســت کــه کنفرانــس
پروســهی اســتانبول – قلــب آســیا تحــت عنــوان «صلــح –
مشــارکت – رفــاه» بــا اشــراک وزرای خارجــه و مقامهــای
ارشــد  ۱۵کشــور اشــراککننده ،برگــزار میشــود.
بــر اســاس ایــن اعالمیــه ۱۶ ،کشــور حامــی و  ۱۲ســازمان
منطقــوی و بیناملللــی حامــی ایــن پروســه ،در ایــن
کنفرانــس رشکــت میکننــد.
رشکتکننــدگان در پایــان ایــن کنفرانــس ،اعالمیــهای
مبنــی بــر تعهــدات جدیــد شــان در راســتای چشـمانداز ایــن
پروس ـه تصویــب و صــادر خواهنــد کــرد.
رییسجمهــور غنــی ،صبــح روز یکشــنبه ( 17قــوس) در
رأس یــک هیــأت عالیرتب ـهی دولتــی ،بــه منظــور اشــراک
در ایــن کنفرانــس عــازم ترکیــه شــد .آقــای غنــی ،ضمــن
اشــراک و ســخرنانی در کنفرانــس پروســهی اســتانبول –
قلــب آســیا ،بــا شــاری از مقامهــای کشــورهای مختلــف نیــز
دیــدار خواهــد کــرد.

فرامرز متنا به دستهی انتخاباتی
محمدارشف غنی پیوست
فرامــرز متنــا ،رهــر دســتهی انتخاباتــی تدبیــر و
توســعه ،از دســته انتخاباتــی دولتســاز بــه رهــری
محمــدارشف غنــی ،اعــام حامیــت کــرد.
در اعالمیــهی مشــرکی کــه روز یکشــنبه (17
قــوس) از ســوی ایــن دو تیــم انتخاباتــی منتــر شــده،
آمــده اســت کــه تدبیــر و توســعه دعــوت دولتســاز
مبنــی بــر همــکاری و اعــام حامیــت از ایــن دســته
انتخاباتــی را پذیرفتــه و مشــارکت خــود را بــا رهــری
ایــن تیــم جهــت دســتیابی بــه افغانســتان امــن و
توســعه یافتــه اعــام میکنــد.
رهــری تیمهــای انتخاباتــی دولتســاز و تدبیــر و
توســعه ،از دســت انــدرکاران انتخاباتــی خواســته انــد
کــه بــه رونــد و فیصلههــای قانونــی احــرام گذاشــته و
اصــول و لوایــح انتخاباتــی را رعایــت کننــد.
در اعالمیــهی مشــرک ایــن دو تیــم انتخاباتــی
آمــده اســت« :اعــام نتیجــهی انتخابــات مطابــق
تقویــم از قبــل تعییــن شــده صــورت نگرفــت ،تأخیــر
در اعــام نتیجــه و همچنــان ایجــاد هــر نــوع بحــران
بــه زیــان کشــور متــام شــده و آســیبهای اقتصــادی و
اجتامعــی آن را شــهروندان کشــور متحمــل میشــوند.
بنــاء از کمیســیون مســتقل انتخابــات خواســته
میشــود کــه نتیج ـهی انتخابــات ریاســت جمهــوری
را در روشــنایی قوانیــن نافــذه هــر چــه رسیعتــر اعــام
کنــد».
فرامــرز متنــا ،در حالــی از دســتهی انتخاباتــی
دولتســاز حامیــت کــرده اســت کــه در جریــان

رونــد مبــارزات انتخاباتــی ،همــواره بــه سیاس ـتها و
برنامههــای محم ـدارشف غنــی تاخــت و چندیــن بــار
او را بــه مناظــره دعــوت کــرد.
ایــن در حالــی اســت کــه رونــد تفتیــش و
بازشــاری آرا ،بــه دلیــل اعــراض هــواداران شــاری
از دســتههای انتخاباتــی ،در هفــت والیــت شــالی
متوقــف شــده اســت .دســتههای انتخاباتــی هشــدار
داده انــد ،تــا زمانــی کــه  300هــزار رأی مشــکوک
باطــل نشــود ،بــه اعــراض خــود ادامــه خواهنــد داد.
بــا ایــن حــال ،کمیســیون مســتقل انتخابــات
نیــز تــا کنــون نتوانســته تــا قناعــت ایــن دســتههای
انتخاباتــی را حاصــل کنــد.
علــی افتخــاری ،ســخنگوی کمیســیون مســتقل
انتخابــات ،بــه روزنامــهی صبــح کابــل میگویــد
کــه اگــر رشکای انتخاباتــی در مــورد هفــت والیــت
همــکاری نکننــد ،کمیســیون بــا اســتفاده از صالحیت
قانونــیای کــه دارد ،در مــورد نتیجــهی انتخابــات
تصمیــم میگیــرد.
آقــای افتخــاری میگویــد« :نتیجــهی ابتدایــی
انتخابــات از بیســت و هفــت والیــت تجزیــه و تحلیلــش
کامــل و آمــادهی اعــام اســت .اگــر همــکاریای
در ایــن مــورد صــورت نگیــرد ،کمیســیون در نهایــت
تــا چنــد روز دیگــر بــه اســاس صالحیتهایــی کــه
دارد ،در مطابقــت بــه قانــون و طرزالعملهــا در مــورد
اعــام نتیج ـهی ابتدایــی انتخابــات ،تصمیــم خواهــد
گرفــت».
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کمیســیون مســتقل انتخابــات ،روز یکشــنبه
( 17قــوس) نشســتی را بــا حضــور مناینــدگان
دســتههای انتخاباتــی ،احــزاب سیاســی ،نهادهــای
ناظــر ،ســفیرهای شــاری از کشــورهای خارجــی و
رســانهها ،برگــزار کــرد.
هرچنــد کمیســیون مســتقل انتخابــات ،ایــن
نشســت را معلوماتــی خوانــد؛ امــا پیــش از ایــن،
دســتههای انتخاباتــی معــرض ،گفتــه بودنــد کــه
ایــن نشســت ،بــه منظــور گفتوگــو بــرای پایــان
دادن بنبســت انتخاباتــی برگــزار میشــود.
حواعلــم نورســتانی ،رییــس کمیســیون مســتقل
انتخابــات ،از دســتههای انتخاباتــی معــرض
خواســت تــا بــه اعــراض شــان پایــان داده و بگذارنــد
رونــد بازشــاری و تفتیــش آرا در هفــت والیــت
باقیمانــده ،پایــان یابــد.
بانــو نورســتانی گفــت« :رأی بایومرتیــک شــده
بــرای مــا خــط رسخ اســت و مــردم مطمــن باشــند
کــه کمیســیون بــه گونــهی بیطرفانــه و شــفاف کار
میکنــد».
محمدحنیــف دانشیــار ،عضــو کمیســیون
مســتقل انتخابــات ،گفــت ،از میــان  300هــزار
رأیــی کــه دســتههای انتخاباتــی خواهــان ابطــال
آن اســتند 102 ،هــزار آن خــارج از زمــان و عــدم
موجودیــت نرمافــزار در دســتگاههای بایومرتیــک،
بــه ثبــت رســیده اســت.
آقــای دانشیــار گفــت« :تنظیــات زمــان
دســتگاههای بایومرتیــک الک نشــده بــود .حتــا
پیــش از برگــزاری انتخابــات ،بــا جریانهــای
سیاســی در ایــن زمینــه تفاهــم شــد .ســافتویری
کــه زمــان را در دســتگاههای بایومرتیــک الک کنــد،
ســاخته نشــد و بــه همیــن دلیــل ،مشــکالت تخنیکــی
در ایــن زمینــه بــه وجــود آمــد .از میــان ایــن 102
هــزار رأی ،اکــر شــان از هفــت شــب آغــاز رأیگیــری
و چهــار صبــح ختــم رأیگیــری را نشــان میدهــد و
 2737محــل آن هــم زنانــه اســت؛ مــا چگونــه قبــول
کنیــم کــه  2737محــل زنانــه ،در شــب رأیگیــری
شــده و آن را باطــل کنیــم؟»
او در مــورد  137هــزار رأی جنجالــی دیگــر نیــز
گفــت کــه شــاری از کارمنــدان ،فــورم بایومرتیــک
را امضــا نکــرده انــد و در چنــد مــورد دیگــر نیــز،
معلومــات بایومرتیــک بهگونــهی اشــتباهی چندیــن
بــار وارد رسور مرکــزی شــده اســت.
از ســویی هــم ،اســدالله ســعادتی ،معاون دســتهی
انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی ،تأکیــد کــرد کــه در
قانــون انتخابــات ،احتــاالت در نظــر گرفتــه نشــده

و نقــض قانــون ،ســبب عــزل اعضــای کمیســیون
میشــود؛ از همیــن رو ،توضیحــات کمیســیون
انتخابــات ،جــز حــدس و گــان چیــز دیگــری نیســت.
او افــزود« :تنهــا چیــزی کــه مبنــای کار اســت،
ایــن اســت کــه دســتگاههای بایومرتیــک بگویــد.
دســتگاههای بایومرتیــک  ۱۰۲هــزار رأی خــارج
از زمــان را شناســایی کــرده و قانــون در مــورد
آن وضاحــت دارد .مــا هــم معیارهایــی را بــرای
کمیســیون انتخابــات داده ایــم کــه قانــون گفتــه
اســت .تغییــر در نتیجــهی انتخابــات جــرم اســت و
کمیســیون بایــد چیــزی را کــه ســاخته اســت معیــار
قــرار دهــد».
صحبتهــای آقــای ســعادتی ،چندیــن بــار از
ســوی رحیمــه ظریفــی ،عضــو کمیســیون مســتقل
انتخابــات کــه گردانندگــی ایــن نشســت را بــه عهــده
داشــت ،قطــع و نوبــت ســخرنانی ،بــه مناینــدگان
احــزاب سیاســی واگــذار شــد.
مناینــدگان احــزاب سیاســی ،ضمــن تأکیــد
بــر اعــام نتیجــهی انتخاباتــی ریاســتجمهوری،
خواســتار پایــان اعرتاضهــای دســتههای
انتخاباتــی شــدند.
امــا ایــن موضــوع ،بــا واکنــش اعضــای دســتهی
انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی مواجــه شــد .آقــای
ســعادتی ،گفــت کــه ایــن نشســت ،بــرای حــل
بنبســت انتخاباتــی برگــزار شــده و حضــور
مناینــدگان احــزاب سیاســی طــرفدار دســتهی
انتخاباتــی دولتســاز ،بیمعنــا اســت.
او افــزود« :بــا آوردن  30حــزب گزینشــی ،تــاش
کردیــد تــا صــدای مــا را منحــرف کنیــد ،امــروز نشــان
دادیــد کــه حوصل ـهی شــنیدن  5دقیقــه حــرف تیــم
معــرض را نداریــد».
آقــای ســعادتی ،نشســت کمیســیون مســتقل
انتخابــات را بــه رســم اعــراض ،تــرک کــرد و گفــت:
«شــا تصمیــم خــود را گرفتــهایــد و مــا کاری کــرده
منیتوانیــم .شــا تصمیــم نداریــد انتخابــات کنیــد؛
بلکــه تصمیــم داریــد تقلــب را بــر کرســی بنشــانید».
امــا حنیــف دانشیــار ،پــس از تــرک نشســت
از ســوی اعضــای دســتهی انتخاباتــی ثبــات و
همگرایــی ،گفــت کــه ایــن نشســت ،بــرای ارائــهی
معلومــات برگــزار شــده بــود؛ نــه رســیدن بــه تفاهــم.
بــا ایــن حــال ،هــواداران دســتههای انتخاباتــی
معــرض بــه ویــژه ثبــات و همگرایــی ،روز یکشــنبه
( 17قــوس) در والیتهــای هــرات و ســمنگان،
دســت بــه اعــراض زده و خواســتار ابطــال بیــش از
 300هــزار رأی مشــکوک شــدند.

حامــد کــرزی ،رییــس جمهــور پیشــین افغانســتان،
از آغــاز مجــدد گفتوگوهــای صلــح میــان ایــاالت
متحــدهی امریــکا و گــروه طالبــان ،اســتقبال کــرده
اســت.
دفــر مطبوعاتــی آقــای کــرزی ،روز یکشــنبه
( 17قــوس) ،بــا نــر اعالمی ـهای بــه نقــل از او ،ابــراز
امیــدواری کــرده اســت کــه ایــن دور گفتوگوهــا،
منجــر بــه ختــم جنــگ و خشــونت در افغانســتان شــود.
آقــای کــرزی افــزوده اســت« :صلــح آرزو و حــق
مســلم مــردم افغانســتان اســت و بــه همیــن دلیــل،
از تالشهــای جــاری بــرای صلــح ،پشــتیبانی کــرده و
میخواهــم کــه متــام جوانــب افغانــی مذاکــره کننــده
بــا ایــاالت متحــدهی امریــکا ،در جریــان گفتوگوهــا،
از مواظبــت و دقــت بســیار جــدی کار بگیرنــد».
گفتوگوهــای صلــح میــان مناینــدگان ایــاالت
متحــدهی امریــکا و طالبــان ،بهگونــهی رســمی ،در
دوحــه پایتخــت قطــر ،از رس گرفتــه شــده اســت.
منابــع امریکایــی ،گفتــه انــد کــه ایــن گفتوگوهــا،
روز شــنبه ( 17قــوس) از رسگرفتــه شــده و بیشــر
روی کاهــش خشــونتها متمرکــز خواهــد بــود تــا بــه
مذاکــرات بیناالفغانــی و آتشبــس منجــر شــود.
از ســویی هــم ،ســهیل شــاهین ،ســخنگوی دفــر
سیاســی طالبــان در قطــر ،در برگــهی تویــر خــود
نوشــته اســت« :مذاکــرات صلــح میــان امریــکا و
طالبــان از جایــی کــه متوقــف شــده بــود ،دوبــاره آغــاز
شــد و روی امضــای توافقنامــه و موضوعــات مرتبــط
بحــث صــورت گرفــت .ایــن گفتوگوهــا ادامــه دارد».
ســخنگوی دفــر سیاســی طالبــان ،افــزوده اســت
کــه انــس حقانــی نیــز بــه عنــوان عضــو هیــات
گفتوگــو کننــدهی طالبــان ،در ایــن دور مذاکــرات
رشکــت کــرده اســت.
زملــی خلیـلزاد ،مناینــدهی ویــژهی وزارت خارجهی
ایــاالت متحــدهی امریــکا ،چنــد روز پیــش وارد کابــل

شــد و پــس از دیــدار و گفتوگــو بــا مقامهــای ارشــد
افغانســتان ،بــه دوحــه ،پایتخــت قطــر رفــت.
رییسجمهــور غنــی ،در دیــدار اخیــر خــود بــا
زملــی خلیــلزاد ،تأکیــد کــرد کــه موضــوع آتشبــس
در جریــان پروس ـهی صلــح ،بایــد بهگون ـهی جــدی در
نظــر گرفتــه شــود.
پیــش از ایــن ،وزارت خارجــهی امریــکا ،بــا نــر
اعالمیــهای گفتــه بــود کــه آقــای خلیــلزاد ،پــس از
کابــل ،بــه دوحــه مــیرود و گفتوگوهــای صلــح بــا
طالبــان را از رس میگیــرد.
ایــن وزارت ،افــزوده بــود کــه زملــی خلیــلزاد و
مناینــدگان طالبــان در دوحــه ،در مــورد گامهایــی
کــه میتوانــد منجــر بــه مذاکــرات بیناالفغانــی،
حلوفصــل مســاملتآمیز جنــگ افغانســتان و کاهــش
خشــونت کــه منجــر بــه آتشبــس شــود ،گفتوگــو
میکننــد .
گفتوگوهــای صلــح میــان امریــکا و طالبــان ،در
مــاه ســپتامرب ســال جــاری میــادی ،بــه دنبــال کشــته
شــدن یــک رسبــاز امریکایــی در حملــهی تروریســتی
طالبــان در کابــل ،متوقــف شــده بــود.
ایــن در حالــی اســت چنــدی پیــش ،دونالــد
ترامــپ ،رییسجمهــور ایــاالت متحــدهی امریــکا،
در ســفر غیــر منتظــرهای بــرای نخســتین بــار وارد
افغانســتان شــد و در پایــگاه نظامــی بگــرام ،در مــورد
رونــد صلــح افغانســتان و کاهــش نیروهــای امریکایــی
صحبــت کــرد.
آقــای ترامــپ ،در میــان رسبــازان امریکایــی
حضــور یافــت و گفــت کــه پیــش از ایــن طالبــان
موافــق آتشبــس نبودنــد؛ امــا حــاال میخواهنــد کــه
آتشبــس کننــد .او گفــت کــه امریــکا همیــن اکنــون
میتوانــد بــا طالبــان مذاکــره کنــد و ایــن بــه دلیــل
زحمتهایــی اســت کــه نیروهــای نظامــی ایــن کشــور
در افغانســتان کشــیده انــد.

ما مینویسیم ،شام قضاوت کنید
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کابل؛ گورستان دستهجمعی زندهها

آلودگی هوا در شهر
کابل به اندازهای
است که شبها
تنفس هوای کابل
برای هر گروه از افراد
خیلی خطرناک بوده و
بیامریهای تنفسی،
قلبی و در نهایت
رسطان و مرگ را در
پی دارد.

مجیب ارژنگ
ماه آخر پاییز است و روزها کوتاهتر از همیشه اند .با امتام
ساعت کاری از محل کارم بیرون میزنم .هر چند عرص است؛ اما
هوا رو به تاریک شدن است .ناچارم ده دقیقهای مسافت دفرت تا
خانه را پیاده بروم .همین که از در حویلی بیرون میشوم ،تاریکی
ناشی از گرد و دود برخواسته از دودکش خانهها که فضای کوچه
و اطراف را پوشانده است؛ منیگذارد که یک قدمیام را ببینم.
پس از چند دقیقهای در دماغم سوزش احساس میکنم و
آهسته آهسته مزهی ذغال سنگ و ریزگردهایش را روی زبانم
حس میکنم .بوی دود حتا برای ساعتها در پیراهنم میماند.
این رسدردهای گاه و ناگاه فصلی را منیتوانم بیارتباط به این
آلودگیهای مرگبار بدانم.
این روزها زندگی در کابل فاجعه است؛ هوای رسبیای که
فضای کابل را پوشانده است و مرگ بر آسامن پایتخت مان
چمپامته زده است.
مردم به دلیل فقر؛ این روزها بیشتر از هر چیزی ذغال
سنگ میخورند ،تا رفته رفته مبیرند و مفهوم آلودگی همچنان
ناشناخته مباند.
سلفر دای اکساید ،مونو اکساید کاربن و ریزگردهایی که از
سوزاندن ذغال سنگ در هوا پخش میشود ،عامل مهم رسطانها
بوده و همینطور باعث بیامریهای قلبی و تنفسی نیز میشود.
تنها بدیل مناسب برای استفاده از ذغال سنگ در بیشرت
فعالیتهایی که با انرژی ذغال سنگ به پیش میروند و
همینگونه در خانهها ،برق همه وقت و ارزان است؛ اما شوربختانه
همین که زمستان به در خانههای مردم نزدیک میشود ،این برق
گرانقدر پا به فرار میگذارد.
زمانی که برق نباشد« ،دستگاه تصفیهی دود» حاممهای
عمومی و دیگر مکانهایی که این دستگاه را نصب کرده اند ،نیز
خاموش میباشد و این گونه است که هوای کابل بیشتر از پیش
آلوده شده ،بهداشت باشندگانش در خطر جدی قرار میگیرد و
در نهایت شامری از ما خواهیم مرد.
در نبود برق ،گزینهی مناسب دیگر برای پختوپز و سیستم
گرمایشی خانهها در کابل ،گاز مایع با نرخ ثابت و حجم وسیع
است؛ اما نگونبختانه تا هنوز برای استخراخ گسرتده و پاالیش
آن در کشور کاری نشده است .هر چند همین مقدار گاز وارداتی
هم که در فصلهای رسد سال به باشندگان کابل میرسد ،چون
نظارتی نیست ،پس قیمت واحدی هم ندارد و قیمت گاز همیشه
و به خصوص در فصل رسما دارای نوسان است .به همین دلیل
متامی باشندگان کابل منیتوانند برای پختو پز و گرمایش
خانههای شان از گاز مایع استفاده کنند.
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آن گونه که دیده میشود در زمینهی تولید برق ،حکومت تا
هنوز سیاست کارایی نداشته است؛ دولت به دلیل نداشنت
برنامهی اسرتاتیژیک توسعهمحور ،میلیونها دالر را برای خرید
جرناتورها هزینه کرده است که حاال بیمرصف باید در انباری
تلنبار شده باشد.
در ابتدا وزارت انرژی و آب میخواست که با وارد کردن تیل
برق تولید کند ،اما بی آن که به پیامدهای سو محیط زیستی
آن درنگی کرده باشد .استفاده از جرناتور و گازهای مرضهای که
از سوخت تیل در فضا پخش میشود؛ در کنار آلودگی صوتی
آلودگی بیش از اندازهی هوا را نیز در پی دارد .از سوی دیگر ما
برای این که از رش آلودگی هوا رهایی پیدا کنیم به انرژی پاک
مثل برق نیاز داریم ،تا فعالیتهایی که دودزا اند و باعث پخش
گازهای مرضه در هوا میشوند ،با انرژی برق جایگزین شود تا از
آلودگی هوا کم کرده باشیم.
نه این که ما برای دست یافنت به انرژِی پاک ،روزانه به میزان
زیادی به آلودگی هوا کمک کنیم.
از سوی دیگر در وضعیت کنونی کابل؛ برای کاهش آلودگی
هوا به سیستم بسهای شهری برقی نیاز جدی داریم .تا این
گونه از فعالیت بیشرت ماشینهای دودزا و آلودهکنندهی هوا
پیشگیری شود.
همین طور جای وارد کردن برق از کشورهای تاجیکستان
و اوزبیکستان؛ میشد با ساخنت بندهای برق در کشور از برق
همهوقت و مطمنئ برخوردار شده و از سویی هم با ساخنت
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این بندها به میزان زیادی زمینهای بدون کشت ،به زمینهای
کشاورزی بدل شود که این گونه نه تنها که از آلودگی هوا
پیشگیری میشد بلکه برای محیط زیست کشور سودمند نیز
بود .این کار برای افغانستان که کشوری وابسته به کشاورزی
است؛ باعث کارآفرینی برای شامر زیاد از مردم شده و در نهایت
رشد اقتصادی آن را نیز در پی خواهد داشت که در برآیند آن
از امنیت ملی بهرت و قویتری نیز برخوردار میشدیم .رشد
کشاورزی و صنعتی شدن آن ،فقر را که مهمترین عامل ناامنی و
آسیبپذیریهای انسانی است ،کاهش میدهد.
همین گونه روی تولید برق از راه انرژی بادی و خورشیدی؛ نیز
میشود رسمایهگذاری کرده و به انرژی پاک دست پیدا کرد که در
نتیجه هوای شهر و کشور از آلودگی در امان خواهد ماند.
آلودگی هوا در شهر کابل به اندازهای است که شبها
تنفس هوای کابل برای هر گروه از افراد خیلی خطرناک بوده
و بیامریهای تنفسی ،قلبی و در نهایت رسطان و مرگ را در
پی دارد.
با هشداری که ریاست محیط زیست کابل داده است و
همینطور آمار ساالنهی کشته شدگان آلودگی هوا در کابل؛ کار
برای کاهش آلودگی هوا در شهر کابل مهمتر و عاجلتر از مذاکره
با طالبان و مبارزه با داعش است.
به اساس پیشبینی ریاست محیط زیست کابل ،اگر وضعیت
همینگونه ادامه پیدا کند ،کابل ده سال دیگر جایی برای زندگی
نیست و به شهری بدون بودوباش بدل خواهد شد .از سویی هم

صاحب امتياز :مختار پدرام
سردبیر :نعمت رحیمی
دبیر اجرایی :حسن ابراهیمی
ویراستار :زاهد مصطفا
گزارشگران :محمد گوهری ،علیشیر شهیر،
هما همتا ،سیدمهدی حسینی ،مجیب ارژنگ،
راحله یوسفی

ستوننویسان :عزیز رویش ،افسانه یاس ،زهرا سیاس

مترجم :مهدی غالمی
صفحه آرا :عبدالله امینی
آنالین :عبدالرازق اختیار بیگ
بازاریاب0774002604 :

به اساس امار وزارت صحت ،آلودگی هوا در کابل ،همهساله جان
نزدیک به  3500نفر را میگیرد .به اساس آمار این وزارت اکنون
در کشور 20,000نفر به رسطان گرفتار اند که از این میان
 6000آن در اثر آلودگی هوا به رسطان گرفتار شده اند.
تنفس هوای پاک حق هر موجود زنده است و در هر جامعهای
این بر دولت است که در کنار خدمترسانی در دیگر بخشها،
زمینهی تنفس هوای پاک و بهداشتی را برای انسانها ،حیوانها
و گیاهان کشور تأمین کند.
برای این کار در زودترین فرصت ممکن دولت باید عاملهای
آلودگی هوا در شهر کابل که از پیش مشخص شده اند را ،کاهش
و کنرتل کرده و در میانمدت باید روی نابودی کامل این عاملها
در صورت ممکن کار کند و پس از آن در درازمدت باید زمینههای
احتاملی آلودگی هوای شهر کابل را نیز پیشبینی کرده و به
کنرتل آن از پیش برنامه بسازد.
در نهایت میخواهم به رییسجمهور ،رییس اجرائیه و مجلس
منایندگان بگویم «:من از شام میخواهم هوای کابل را برای نفس
کشیدن من امن سازید».
این حق من و هر شهروند دیگر است و دولت هر چه زودتر
باید این حق را به مردم باز گرداند؛ اگر نه در کوتاهمدت شاهد
فاجعهی بزرگ انسانی و محیطی در کابل خواهیم بود.
اگر به زودی برای کاهش آلودگی هوا در کابل کاری نشود،
شامر افراد رسطانی ،افراد گرفتار به بیامری قلبی و بیامریهای
تنفسی ،حادثههای سقط جنین و سوء شکلهای والدی ،شامر
کودکان با «تاخیر رشد ذهنی» ،شامر مرگومیر در کابل روز تا
روز بیشتر میشود.
اگر آلودگی هوای کابل کنرتل نشود ،سطح آبهای زیرزمینی
پایین آمده و خشکسالی از راه خواهد رسید و در نهایت کابل به
شهری بدون بودوباش بدل خواهد شد؛ اگر به زودی برای کاهش
و کنرتل آلودگی هوای کابل کاری نشود این اتفاق رخ خواهد داد
و مسؤول آن نیز حکومت دیروز و امروز است.
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