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نامزدان عامل اصلی تقلب در انتخابات

گزارش روز

آیا عبداهلل و غنی
باهم تفاهم میکنند؟
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انتخاباتــی،
تنشهــای
رسانجــام بــرای دومینبــار
نهادهــای مرتبــط بــه انتخابــات
ریاســتجمهوری را در یــک
سیدمهدی حسینی مذاکــرهی بــاز کشــانید .روز
جمعــه ( 22قــوس) کمیســیون
شــکایتهای انتخاباتــی متامــی طرفهــای دخیــل
در انتخابــات را در یــک نشســت مشــورتی دعــوت کــرد
تــا راه حلــی بــرای شکســن بنبســت انتخابــات پیــدا
شــود .ایــن نشســت کــه بیــش از شــش ســاعت دوام
کــرد ،همــهی طرفهــا دیدگاههــا و موقــفشــان را
پیرامــون بحثهــای انتخابــات مطــرح کردنــد .در عین
حــال ،نشســت مشــورتی کمیســیون شــکایتهای
انتخاباتــی ســبب شــد تــا حداقــل رییــس کمیســیون
انتخابــات ،صــر و تحمــل خــود ...

اورنــگ زیــب :نامــزدان ریاســتجمهوری ،اصلیتریــن عامــل تقلــب در
انتخابــات ریاسـتجمهوری بــوده انــد کــه کارمنــدان کمیســیون مســتقل انتخابات
را تهدیــد و تشــویق کــرده انــد تــا بــه نفــع یــا رضر نامــزدی کار کننــد.

ثبات و همگرایی:

برای تأمین شفافیت
انتخابات «جان»میدهیم

دومیــن نشســت مشــورتی کمیســیونهای
انتخاباتــی بــا مناینــدگان نامــزدان ریاس ـتجمهوری
و نهادهــای مرتبــط بــه انتخابــات ،پــس از شــش
ســاعت بحــث ،بینتیجــه پایــان یافــت.
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مذاکرات صلح امریکا و طالبان
متوقف شد

زملــی خلیــلزاد ،مناینــدهی ویــژهی وزارت
خارجــهی امریــکا بــرای صلــح افغانســتان ،در
واکنــش بــه حملـهی اخیــر طالبــان بــاالی یــک مرکــز
صحــی در ولســوالی بگــرام ،گفتــه اســت کــه ایــن
گــروه بایــد نشــان دهنــد کــه میتواننــد بــه خواســت
مــردم افغانســتان بــرای صلــح پاســخ دهنــد.
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انفجار ماین در غزنی  10کشته
به جا گذاشت

گفتوگو
محمد بشیر ترهکی
(مربی تیم ملی تکواندوی افغانستان)

مســؤوالن محلــی در والیــت غزنــی ،میگوینــد کــه
در نتیجــهی انفجــار مایــن کنارهجــادهای در مســیر
راه موصالتــی ولســوالی «جغتــو»ی ایــن والیــت 10
غیرنظامــی کشــته شــدند.

اگر دولت برای ورزش بودجه
ندارد ،چرا بودجهی کرکت 4.5
میلیون دالر است؟
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رفاقــت مــن بــا روحاللــه بــه معنــای ایــن نیســت
کــه بــا دیگــر شــاگردانم رابط ـهی خوبــی نــدارم ،بــا
همــه خوبــم؛ امــا دوســتی مــن و روحاللــه چنــد دلیــل
واضــح دارد.

با خواندن یک کتاب شش روز
از حبس یک زندانی کم میشود
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انرژی خورشیدی
تنها بدیل برای انرژیهای فسیلی

خورشــید منبــع اساســی انــرژی بــرای دوام زندگــی
اســت کــه بــا پیرشفــت فنــاوری ،اســتفاده از آن بــرای
برآوردهســاخنت نیازهــای انــرژی مرصفــی انســانها نیــز
گســرش یافتــه اســت.
نــور خورشــید ،هنــگام تابیــدن بــه زمیــن بــا خــود
بــه انــدازهای انــرژی مــیآورد کــه میتوانــد همهســاله
نیازهــای انــرژی جهــان را تأمیــن کنــد.
در حــال حــارض فنــاوری خورشــیدی رو بــه پیرشفــت
و هزینــهی پیادهســازی ایــن انــرژی در حــال کاهــش
اســت .فناوریهــای مختلفــی بــرای تبدیــل نــور خورشــید
بــه انــرژی مرصفــی وجــود دارد کــه از آنهــا بــرای گرمایش
و رسمایــش خانههــا ،گــرم کــردن آب ،پختوپــز و همیــن

زندگی به رنگ زن
تصمیمهــای عجوالنــه و احساســاتی دخــران نوجــوان،
در خانوادههــای بــه شــدت ســنتی و بســته یکــی از
عوامــل مهــم افزایــش فــرار دخــران از منــزل اســت .فــرار
دخــران از منــزل در بیشتــر مــوارد اشــتباهی اســت کــه

طــور تولیــد بــرق اســتفاده میشــود.
اســتفاده از انــرژی خورشــیدی بــرای ایــن کــه بازدهــی
بهــری نســبت بــه انرژیهــای فســیلی داشــته و هزینـهی
اســتفاده را کاهــش میدهــد و بیپایــان اســت ،اهمیــت
زیــادی در زندگــی انســانها دارد.
انــرژی خورشــیدی هدیــهی طبیعــت اســت کــه بــا
بهرهگیــری درســت از آن میتــوان بیشــرین اســتفاده را
بــرده و مــرف انرژیهــای فســیلی؛ مثــل ذغــال ســنگ
کــه عامــل اصلــی آلودگــی هــوا اســت را بــه انــدازهی
زیــادی کاهــش داد.
امــروز کــه آلودگــی بیــش از انــدازهی محی ـط زیســت و
گرمشــدن جــو زمیــن ...
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پروسهی صلح افغانستان
چالشها و راهکارها

صلح نیاز مربم و اساسی برای پیرشفت و ترقی جوامع
برشی به شامر میرود که انکشاف متوازن ،ملتسازی ،و
حکومتداری خوب و مدرن ،نیازمند شدید وجود صلح و
ثبات میباشد .در کشورهای جهان اول ،صلح مسألهی
فرامرزی برای امنیت و صلح درونی کشورهای صنعتی
و توسعهیافته مورد توجه قرار دارد که به همین لحاظ،
کشورهای قدرتمند و دارای ثبات سیاسی ،جهت حفظ
صلح و امنیت در کشور خویش ،مبارزه با تروریسم در
کشورهای جهان سوم را در دستور کار نهادهای امنیتی
و سیاست خارجی خویش قرار میدهند.
امروزه کشورهای جهان سوم نسبت به همه کشورهای
دیگر ،دچار مشکالت و چالشهای برهمزنندهی امنیت

خشونت ،پایان تلخ رابطههای پنهانی زنان

ســبب بدبختیهــای بیشــر شــان در جامعــه میشــود
و رسنوشــت ســیاه و تــاری را بــرای شــان رقــم میزنــد.
دخرتانــی کــه خانــه را بــه قصــد ازدواج بــدون داشــن
شــناخت کافــی بــا شــخص مشــخصی تــرک میکننــد ،در

اغلــب مــوارد بــه ماهیــت تصمیــم شــان فکــر نکــرده و ایــن
تصمیــم را از روی احساســت شــدید عاطفــی میگیرنــد.
آصفــه یکــی از دخرتانــی اســت کــه بــا فــرار کــردن از
خانــه بــه قصــد ازدواج بــا پــر مــورد عالقـهاش ،زندگـیاش

ملی و صلح و ثبات است.
اففانستان به عنوان یکی از کشورهای جهان سوم از
این امر مستثنا نبوده و بیش از یک دهه میشود که در
کنار مبارزه و جنگ با هراسافگنان داخلی و خارجی،
پروسهی صلح را نیز در گفتامن سیاسی خویش دنبال
میکند .گفتامن صلح افغانستان با فراز و نشیبهای
جدی مواجه بوده که در این نوشتار سعی بر آن است
تا به گونهی فرشده چالشهای موجود بازمنایی شود و
راهکار بیرونرفت از چالشها را پیشکش کنم.
چنانچه تعریف از صلح داشته باشیم ،میتوان صلح
را این گونه تعریف کرد؛ صلح ،همزیستی مساملتآمیز و
عدم تعرض ،به معنای جنگ نکردن است ...
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را بــه جهنمــی باورنکردنــی تبدیــل کــرده اســت.
او زمانــی کــه  16ســال دارد ،بــا دنیایــی از خیــاالت
غیــر واقعــی کــه از زندگــی دارد ،بــا پــری کــه چنــد ماهــی
شــده بــا هــم دوســت شــده انــد ...
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دومین نشست مشورتی گره از مشکل انتخابات باز نکرد
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بخندیم یا گریه کنیم؟
ذرهبیــن ،جایــی بــرای طنزنویســی نیســت؛ امــا
واکنشهــا ،جلســهها و گفتوگوهــای مســؤوالن
کمیســیون انتخابــات افغانســتان بــا نامــزدان دامئــا
معــرض و همــه برنــده ،کمتــر از یــک طنــز سیاســی
نیســت .روزگاری تصــور میشــد کــه رسنوشــت
 32میلیــون آدم در دســت «حــوا» اســت؛ امــا حــاال
مشــخص شــده اســت کــه خــود ایشــان هــم نقــش
واضحــی در تعییــن رسنوشــت انتخابــات و رهایــی
مــردم از ایــن دردرس مزمــن ندارنــد.
مشــکل آن اســت کــه گرایشهــای قومــی
و تبــاری را منیتــوان در برگــزاری انتخابــات،
انتخــاب رییــس ،کمیشــران و اعضــای کمیســیون
انتخابــات نادیــده گرفــت؛ یعنــی از هــان ابتــدا
نگاههــا نســبت بــه یــک پدیــدهی مــدرن ،ســنتی
و عقبگرایانــه اســت .مــا در متــام انتخاباتهــای
گذشــته نشــان دادهایــم کــه از نظــر سیاســی ،در
مرحلـهی اجــاع و توافــق نــه کــه در مقــام زورگویــی
و تحمیــل قــرار داریــم .وقتــی فضــا و نــگاه چنیــن
اســت ،انتخابــات نیــز بــه ابــزار تحمیــل و پیــروزی
بــا هــر وســیلهای بــدل خواهــد شــد .در ابتــدای
انتخابــات ،راحتــی و آرامــش خاطــر مســؤوالن
برگزارکننــدهی آن بــرای اعــام نتیجــه در روز مقــرر،
بــرای مــردم ناراحتکننــده بــود؛ امــا بــا گذشــت
زمــان مشــخص شــد کــه مــا برگــزاری انتخابــات را
نــه بــرای انتخــاب شــدن و انتخــاب کــردن ،بــل آن
را بــه ابــزاری بــرای غلبــه بــدل میکنیــم .مکانیــزم
انتقــال قــدرت بــرای مــا و حتــا کســانی کــه نامــزد
انــد ،ورقههــای رأیــی نیســت کــه درون صندوقهــا
اســتند ،ســلیقههای شــخصی ،گرایشهــای قومــی
و تبــاری مــان اســت .بــاور داریــم کــه از ایــن نــوع
گرایشهــا زودتــر و بهــر بــه نتیجــه میرســیم ،تــا
شــمردن برگههــای رأی.
انتخابــات بــرای مــا حتــا یــک رســم و رواج
هــم نیســت کــه حداقــل میتوانســتیم بــا ســنت
و باورهــای قدیمــی ،برایــش راه حــل و مکانیــزم
میســنجیدیم؛ پدیــدهی نــوی اســت کــه مــا از آن
وســیلهای بــرای برنــده شــدن میســازیم .بــرای
همیــن ،قانــون ،مقــررات و رس موعــد برگزارکــردن
انتخابــات و در زمــان مناســب نتایــج آن را اعــام
کــردن ،بــرای مــان مهــم نیســت .هــر وقــت دل
مــان شــد ،برگــزارش میکنیــم و هــر زمانــی کــه
خواســتیم ،نتیجــهاش را اعــام میکنیــم .چنیــن
اســت کــه دیگــر جایــی بــرای نگرانــی و دلواپســی
باقــی منیمانــد .بــا طیــب خاطــر ،کار میکنیــم،
مهــم نیســت کــه روش برگــزاری ،ســازوکار شــارش
آرا و نهایــت ماجــرا بــه کجــا ختــم میشــود .مهــم
آن اســت کــه زمینــه را بــرای آنچــه میخواهیــم
و دوســت داریــم ،بــه صــورت درســت آمــاده کــرده
باشــیم.
بــرای مــا دیگــر اهمیــت نــدارد کــه رسنوشــت
انتخابــات ،دموکراســی ،باورهــای مــردم نســبت
بــه انتخابــات چــه خواهــد شــد .امــروز دیگــر هیــچ
کســی بــه شــفافیت و پاکــی انتخابــات بــاور نــدارد و
نتیج ـهی انتخابــات ،تنهــا بــرای اعــام برنــده شــدن
یکــی و یــا خــاص شــدن از رش ایــن دردرس طنزآلــود
نیســت کــه فــرار از بیبــاوری و ظلــم بــه دموکراســی
نیــز اســت.
اینکــه کمیســیون انتخابــات ،گنــاه ایــن وضــع
بــد را از نامــزدان بدانــد و نامــزدان هــم کمیســیون
را بــه هــواداری و زمینهســازی بــرای برنــده
شــدن نامــزد دلخواهــش متهــم کننــد ،مشــکلی
از دهنکجــی ایــن پروســه را بــه جمهوریــت،
دموکراســی و انتخابــات حــل منیکنــد .پروســهای
کــه بــه ســندروم فســاد آلــوده شــده اســت و دیگــر
انتظــار کار شــفاف و مــروع از آن بیفایــده اســت.
جلســههای هماندیشــی و یــا شــنیدن
شــکایتها نیــز ایــن روزهــا بــه فضایــی بــرای خالــی
کــردن عقدههــا و اتهامبســنها بــدل شــده و
از آنجــا کــه در ایــن رسزمیــن ،فرهنــگ سیاســی
بــرای پذیرفــن نتیجــهی انتخابــات نیــز وجــود
نــدارد ،کار هــر روز پیچیدهتــر از دیــروز میشــود.
رییــس کمیســیون انتخابــات دیــروز اعــام کــرد کــه
او مســتقل اســت و اگــر مشــکلی اســت ،بایــد از
مجــرای قانونــی بررســی شــود .وقتــی در انتخابــات
افغانســتان ســخن از قانــون زده شــود ،عالمتهــای
ســوال زیــادی در ذهــن هــر کســی ایجــاد میشــود
کــه کــدام قانــون؟ قانونــی کــه روی آن دوازده
هــزار نفــر معرفــی شــده از ســوی کمیســیون بــه
دادســتانی تطبیــق میشــود ،یــا قانونــی کــه در
برابــر زورگوییهــا و قانونشــکنیهای زورگویــان
ســاکت اســت؟ قانونــی کــه یقــهی مســبب تقلــب
چنــد رأی را میگیــرد یــا قانونــی کــه در برابــر
عربدهکشــان و توهینکننــدگانِ فراتــر از قانــون،
کاری از پیــش منیبــرد؟ دیگــر حــرف از مرشوعیــت
انتخابــات و برنــدهی آن هــم نیســت ،ســخن از آن
اســت کــه چگونــه میتــوان از ایــن مهلکــهی بــد
نجــات یافــت.

سیدمهدی حسینی
تنشهــای انتخاباتــی ،رسانجــام بــرای دومینبــار
نهادهــای مرتبــط بــه انتخابــات ریاس ـتجمهوری را در یــک
مذاکــرهی بــاز کشــانید .روز جمعــه ( 22قــوس) کمیســیون
شــکایتهای انتخاباتــی متامــی طرفهــای دخیــل در
انتخابــات را در یــک نشســت مشــورتی دعــوت کــرد تــا راه
حلــی بــرای شکســن بنبســت انتخابــات پیــدا شــود.
ایــن نشســت کــه بیــش از شــش ســاعت دوام کــرد ،همـهی
طرفهــا دیدگاههــا و موقــفشــان را پیرامــون بحثهــای
انتخابــات مطــرح کردنــد .در عیــن حــال ،نشســت مشــورتی
کمیســیون شــکایتهای انتخاباتــی ســبب شــد تــا حداقــل
رییــس کمیســیون انتخابــات ،صــر و تحمــل خــود را علنــی
کنــد؛ بــه گونــهایکــه رییــس کمیســیون انتخابــات بــه
رصاحــت گفــت کــه صــر و حوصلــهی آنهــا از ادامــهی
تنشهــای انتخاباتــی و گروگانگیــری آرای هفــت والیــت،
لربیــز شــده اســت.
حــوا علــم نورســتانی ،رییــس کمیســیون انتخابــات
گفت«:اگــر احیانــا تخطــی کــرده باشــیم ،قانــون موجــود
اســت .کمیســیون شــکایات اســت ،در اینجــا همــه
اعــراض را ثبــت کننــد و شــکایت کننــد .در مقابــل قانــون
مطیــع اســتیم ،اگــر جــرم کــردم ،دادســتانی و محبــس
هــم هســت؛ امــا مــن متعهــد اســتم ،کاری منیکنــم
و منیخواهــم کــه بــه دادســتانی و محبــس بــروم و
میخواهــم بــه خانــهی خــود بــروم».
حواعلــم نورســتانی بــا اشــاره بــه معرفــی کــردن بیــش
از  12هــزار متخلــف انتخاباتــی بــه دادســتانی کل ،گفــت:
«بیــش از  12هــزار متخلــف را معرفــی کردیــم .شــا مــا
را بــه حــرف زدن منیمانیــد ،متــام روز توهیــن و تهدیــد
میکنــد .ایــن غلــط اســت .همیــن ه ـمکاران و کمیشــران
همــه چیــز را ترشیــح کردنــد ،قبــول منیکنیــد».
رییــس کمیســیون انتخابــات بــا بیــان ایــنکــه او خائــن
نیســت و تقلــب منیکنــد ،افــزود« :بــا وجــودی کــه پــول
مــردم در انتخابــات مــرف شــد ،رسمایهگذاریهــا در
افغانســتان متوقــف اســت و مــردم هــر روز چشــم بــه انتظــار
اعــام نتیجــه اســت؛ امــا در حــال حــارض ،انتخابــات
ریاســتجمهوری بــه مذاکــره تبدیــل شــده اســت».
در عیــن حــال ،اورنگزیــب ،کمیشــر کمیســیون

انتخابــات ،انگشــت تقلــب را بــه ســوی نامــزدان
ریاســتجمهوری نشــانه گرفــت و او گفــت کــه تحلیــل و
ارزیابــی ایــن کمیســیون نشــان میدهــد کــه اولیــن فکتــور
تقلــب خــود نامــزد اســت کــه کارمنــد کمیســیون انتخابــات
را تهدیــد و تشــویق کــرده تــا بــه نفــع یــا بــه رضر کســی
کار کنــد.
او افــزود ،کمیســیون انتخابــات بیــش از  12هــزار کارمند
انتخاباتــی را بــه دلیــل تقلبــات و تخلفــات انتخاباتــی بــه
کمیســیون شــکایات معرفــی کــرد و ارزیابــی کمیســیون ایــن
اســت کــه عامــان تقلــب شناســایی شــدهانــد.
هــان طــوری کــه بیــان شــد ،نشســت مشــورتی
کمیســیون شــکایتهای انتخاباتــی بیشــر از شــش
ســاعت دوام کــرد ،قــرار بــود کــه همــه طرفهــای انتخابــات
در پایــان ایــن نشســت ،بــه نتیجــه برســند تــا بنبســت
انتخابــات بشــکند و قناعــت طرفهــا حاصــل شــود؛ امــا
هیــچ کــدام بــه نتیجـهی مطلــوب دســت نیافتنــد .از جانــب
دیگــر ،در پایــان نشســت مشــورتی دو راه حــل متضــاد
از ســوی دو دســتهی انتخاباتــی (ثبــات و همگرایــی-
دولتســاز) پیشــنهاد شــد.
پیشــنهاد دســتهی ثبــات و همگرایــی ایــن بــود کــه
کمیســیون انتخابــات از هرگونــه اقــدام مبنــی بــر اعــام
نتیج ـهی ابتدایــی خــودداری کنــد و در عیــن حــال ،بایــد
 102هــزار رأی خــارج از زمــان ،بــه تفتیــش ویــژه بــرود.
در ادامـهی ایــن پیشــنهاد ،اعضــای رهــری دســتهی ثبــات
و همگرایــی هشــدار داد کــه یــا از حاکمیــت برآمــده از
تقلــب جلوگیــری میکنــد و یــا هــم بــرای تأمیــن شــفافیت
«جــان» میدهنــد.
پیشــنهاد دســتهی دولتســاز ایــن بــود کــه بــرای حــل
اختالفــات ،بایــد نامــزدان اجــازهی تفتیــش و بازشــاری
آرای هفــت والیــت را بدهنــد تــا معلــوم شــود کــه چــه
کســی تقلــب کــرده اســت .اعضــای رهــری دولتســاز
در ایــن نشســت همچنــان راه حلــی را ارائــه کــرد کــه
کمیســیونهای انتخاباتــی نقــش دادگاه و قاضــی را ایفــا
میکننــد .وقتــی بــاالی صندوقهــای رأی شــک دارنــد،
یعنــی همــه در تقلــب متهــم اســتند و بنــا بــر ایــن ،متهــان
بایــد در تفتیــش و بازشــاری آرا همــکاری کننــد .راه حــل
دیگــری کــه از ســوی دولتســاز مطــرح شــد ،ایــن بــود کــه
در امــور کاری کمیســیونهای انتخاباتــی مداخلــه نشــود.
عمدهتریــن نــزاع انتخاباتــی میــان نهادهــای مربوطــه،
برخواســته از مــادهی بیســت قانــون انتخابــات اســت کــه
هرکــدام از بازیگــران انتخاباتــی ،بــا تفســیر از ایــن مــادهی
قانــون ،میکوشــند کــه نتیجــهی انتخابــات را بــه ســود

شــان تغییــر دهنــد .مــادهی بیســت قانــون انتخابــات ،حکــم
میکنــد« :کمیســیون مکلــف اســت ،بــه منظــور ترسیــع
پروس ـهی انتخابــات و تأمیــن شــفافیت ،تدابیــری را اتخــاذ
کننــد کــه همــه مراحــل پروســهی انتخابــات بــه شــمول
ثبــتنــام و تشــخیص رأیدهنــدگان مطابــق طرزالعمــل
مربوطــه بــا اســتفاده از سیســتم الکرتونیکــی و تکنالــوژی
بایومرتیــک طــور مصــؤون صــورت گیــرد ».دســتههای
انتخاباتیکــه در حــال حــارض ،انتخابــات را بــه چالــش
کشــیدهانــد ،اختالفــات روی جزئیاتــی اســت کــه در قانــون
انتخابــات پیشبینــی نشــده اســت و ایــن نشــان میدهــد
کــه ریشــهی متامــی ایــن چالشهــا در قانــون انتخابــات
نهفتــه اســت و رفتارهایــی کــه در قانــون تعدیلشــدهی
انتخابــات تعریــف شــده ،بــرای حــال مشــکالت موجــود،
پاســخگو نیســت.
بــا ایـن کــه ،قــرار بــود روز پنجشــنبهی هفتـهی گذشــته،
کمیســیون انتخابــات نتیجــهی قســمی را اعــام کنــد؛
امــا گفتــه میشــود کــه بــه دلیــل فشــارهای سیاســی،
کمیســیون انتخابــات از اعــام نتیج ـهی قســمی خــودداری
کــرد .بــر اســاس ایــن گزارشهــا ،برخــی از ســفرای
کشــورهای خارجــی بــه ویــژه ســفیر ایــاالت متحــدهی
امریــکا در کابــل تــاش دارد تــا از طریــق تفاهــم عبداللــه
عبداللــه و محمــدارشف غنــی ،بــه بنبســت انتخابــات پایــان
دهــد .در صورتــیکــه عبداللــه و غنــی ،بــا میانجیگــری
ســفارت امریــکا بــا هــم تفاهــم کننــد ،بحــث انتخابــات بــه
عنــوان مؤلفــهی اساســی دموکراســی بــه شــکل بنیــادی
در افغانســتان از بیــن خواهــد رفــت و دیگــر هیــچ کســی
حــارض نخواهــد شــد تــا بــه عنــوان یــک رفتــار سیاســی در
انتخابــات رشکــت کننــد.
ت
از ســویی هــم ،عبداللــه عبداللــه ،نامــزد ریاســ 
جمهــوری ،در مصاحبــهای بــه روزنامــهی نیویارکتایمــز
گفتــه اســت کــه اگــر رقیــب انتخاباتــی او (ارشفغنــی) بــه
گون ـهی عادالنــه پیــروز انتخابــات شــود ،برایــش مبارکبــاد
خواهــد گفــت؛ امــا او تأکیــد کــرده ،پیــروزیایکــه اســاس
آن آرا نباشــد ،قابــل پذیــرش نیســت.
ایــن نامــزد ریاســتجمهوری مدعــی اســت کــه در
انتخابــات ریاســتجمهوری ســال  2014میــادی بنــا بــر
مصلحــت« ،حکومــت وحــدت ملــی» را پذیرفــت؛ امــا ایــن
بــار مصلحتــی در کار نخواهــد بــود .نیویــارک تایمــز نوشــته
اســت ،بــا وجــود آنکــه آقــای عبداللــه گفتــه اســت کــه ایــن
بــار تســلیم نخواهــد شــد؛ امــا بــر اســاس مصاحبههــا بــا
مشــاوران و سیاســیون ،متحدیــن او نگــرانانــد کــه آقــای
عبداللــه بــر موقفــش اســتوار نخواهــد مانــد.

ترویج فرهنگ کتابخوانی در زندان پلچرخی

با خواندن یک کتاب شش روز از حبس یک زندانی کم میشود
اکرم رسا
زنــدان پلچرخــی در کابــل ،بزرگتریــن زنــدان
افغانســتان اســت کــه حــدود ده هــزار زندانــی بــه جرائــم
مختلــف در آن نگــهداری میشــوند .بــه تازگــی مســؤوالن
ایــن زنــدان بــا هــدف اصــاح زندانیــان و ترویــج فرهنــگ
کتابخوانــی اعــام کــرده انــد ،هــر زندانــیای کــه بتوانــد
یــک جلــد کتــاب صدصفحــهای را بخوانــد و ســینامری در
مــورد آن کتــاب ارائــه کنــد 6 ،روز از زمــان حبســش کــم
خواهــد میشــود.
عباداللــه کریمــی ،مدیــر مطبوعــات ریاســت عمومــی
محابــس و توقیــف خانههــا ،بــه روزنامــهی صبــح کابــل
میگویــد کــه ایــن تصمیــم بــرای اصــاح گرفتــه شــده اســت
و تــاش میشــود زندانیــان بــه جــای روی آوردن بــه جرائــم،
بــه کتــاب خوانــدن روی آورنــد.
آقــای کریمــی افــزود کــه مســودهی ایــن طــرح
(کتابخوانــی) در حــال تکمیــل شــدن اســت و پــس از
تصویــب آن ،ایــن رونــد آغــاز خواهــد شــد .هــر زندانــی بــا
خوانــدن یــک جلــد کتــاب میتوانــد شــش روز از معیــاد
حبســش را کــم کنــد.
بــه همیــن منظــور ،روز پنجشــنبه ( 22قــوس)
مراســمی نیــز در داخــل زنــدان پلچرخــی برگــزار و ده
جلــد کتابــی کــه از ســوی زندانیــان نوشــته شــده بــود،
نیــز رومنایــی شــد.
در اعالمیــهای کــه از ســوی ریاســت عمومــی محابــس
بــه روزنامــهی صبــح کابــل فرســتاده شــده ،آمــده اســت:
«بــه خاطــر ترویــج فرهنــگ مطالعــه ميــان زندانيــان ،کار
بــاالی مســودهی «کتابخوانــی» جریــان دارد کــه بــر بنيــاد
آن ،آنعــده از محبوســینی کــه یــک جلــد کتــاب حــد اقــل
صدصفحــهای را مطالعــه و مــدت ده دقیقــه در مــورد آن
معلومــات ارائــه کننــد ،مــدت  6روز از میعــاد حبــس شــان
تخفیــف در نظــر گرفتــه میشــود».
میرویــس کوچــی ،مشــاور ارشــد وزارت دولــت در امــور
صلــح کــه از رشکتکننــدگان در ایــن برنامــه بــود ،گفــت
کــه یکــی از راههــای اصــاح مجــدد زندانیــان ،راهانــدازی و
فراه ـمآوری امکانــات حرف ـهای ،علمــی و هــری در فضــای
محبــس میباشــد .او گفــت« :زمانــی کــه محبوســین
رسگــرم ایــن چنیــن فعالیتهــای اجتامعــی باشــند،
دیگــر بــه راههــای خطــا و اشــتباه فکــر نکــرده و بــه صــورت
صلحآمیــز در کنــار یکدیگــر زندگــی خواهنــد کــرد و

عباداللــه کریمــی ،مدیــر مطبوعــات ریاســت عمومــی محابــس و توقیــف خانههــا ،بــه روزنامــهی
صبــح کابــل میگویــد کــه ایــن تصمیــم بــه اصــاح گرفتــه شــده اســت و تــاش میشــود زندانیــان
بــه جــای روی آوردن بــه جرائــم ،بــه کتــاب خوانــدن روی بیاورنــد.
آقــای کریمــی افــزود کــه مســودهی ایــن طــرح (کتابخوانــی) در حــال تکمیــل شــدن اســت و پــس
از تصویــب آن ایــن رونــد آغــاز خواهــد شــد .هــر زندانــی بــا خوانــدن یــک جلــد کتــاب میتوانــد
شــش روز از معیــاد حبســش را کــم کنــد.

همچنــان بعــد از آزادی و بازگشــت بــه جامعــه ،فــرد مفیــد
و ســامل خواهنــد بــود».
در همیــن حــال اخرتمحمــد نــورزوی ،رییــس محبــس
مرکــزی پلچرخــی نیــز در ایــن مراســم گفتــه اســت کــه
مســؤولیت متــام زندانبانــان و مســؤوالن زنــدان ،ایجــاد
فضــای اصالحــی مناســب بــرای زندانیــان اســت.
شــاری از زندانیــان پلچرخــی تــا کنــون دههــا جلــد
کتــاب در زنــدان نوشــت ه انــد .فتحمحمــد یــک تــن از
زندانیهــای زنــدان پلچرخــی اســت .او تــا کنــون  10جلــد
کتــاب نوشــته اســت و ده جلــد کتــاب دیگــرش نیــز آمــاده
چــاپ میباشــد .همچنــان عبدالقــادر دیگــر زندانــی در
زنــدان پلچرخــی اســت کــه قــرآن کریــم را بــا دســت نوشــته
اســت.
هرچنــد پیــش از ایــن نیــز بارهــا برنامههایــی بــه منظــور
تقویــت ســطح ســواد زندانیــان بــه راه انداختــه شــده بــود؛
امــا ایــن نخســتین بــاری اســت کــه ریاســت عمومــی محابس

چنیــن برنامــهای را بــرای ترویــج فرهنــگ کتابخوابــی و
اصــاح زندانیــان بــه راه انداختــه اســت.
در کشــورهای دیگــر ماننــد امریــکا نیــز چنیــن
برنامههایــی وجــود دارد کــه هــرگاه یــک زندانــی بتوانــد در
یــک مــدت معیــن کتابــی را بخوانــد ،مدتــی از ایــام زندانــش
کــم میشــود .بــر بنیــاد معلومــات ریاســت عمومــی محابــس،
در حــال حــارض ،حــدود  ۳۵هــزار نفــر در زندانهــای
افغانســتان بــه رس میبرنــد کــه از ایــن میــان ۱۰ ،هــزار
زندانــی در زنــدان پلچرخــی نگــهداری میشــوند.
مســألهی بهداشــت و چگونگــی نگـهداری از زندانیــان در
زندانهــای افغانســتان از مــواردی بــوده کــه همــواره از آن
انتقــاد شــده اســت .اطالعــات نشــان میدهــد کــه در ســال
 2017میــادی تنهــا در زنــدان پلچرخــی بیــش از 100
زندانــی بــه دلیــل عــدم رســیدگی بــه مــوارد بهداشــتی جــان
باختــه انــد .در ســه مــاه اول ســال  2018میــادی نیــز بیــش
از  200زندانــی بــه بیامریهــای مختلــف مبتــا شــده انــد.

انرژی خورشیدی؛ تنها بدیل برای انرژیهای فسیلی
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انرژی خورشیدی در افغانستان
افغانســتان در ســال بیشــر از  300روز خورشــیدی دارد
کــه بســر مناســبی بــرای رسمایهگــذاری در بخــش انــرژی
خورشــیدی اســت .از ســویی هــم بــرای کاهــش آلودگــی هــوا
در شــهر کابــل کــه ســاالنه جــان  3500نفــر را میگیــرد ،بــه
ایســت کامــل ســوختهای فســیلی نیــاز اســت.
محمــد کاظــم هامیــون ،رییــس محیــط زیســت کابــل ،بــه
روزنامـهی صبــح کابــل ،میگویــد کــه مــا بیشــر از  300روز
آفتابــی داریــم و در کنــار آن کشــوری خشــک و نیمهخشــک
اســتیم ،تهدیدهــا جــدی اســت و منابــع طبیعــی مــا بــا رشــد
جمعیتــی همخوانــی نــدارد کــه منجــر بــه از میــان رفــن
بــاروری زمیــن شــده و فقــر را گســرش میدهــد؛ روی ایــن
دلیــل تنهــا بدیــل بــرای انرژیهــای فســیلی در افغانســتان،
میتوانــد انــرژی خورشــیدی باشــد.
بــه بــاور کارشناســان محیــط زیســت ،افغانســتان ،از
لحــاظ جغرافیایــی بســر مناســبی بــرای اســتفاده از انــرژی
خورشــیدی اســت؛ امــا بــه رسمایهگــذاری گســرده در ایــن
بخــش نیــاز اســت تــا بتــوان بــه گونـهی فراگیــر از ایــن انــرژی

ســوم ایــن کــه چالشهــای محیــط زیســتیای کــه امــروز
رس راه مــا اســت و هــر روز گســرش پیــدا میکنــد؛ مثــل
ازدیــاد جمعیــت در شــهرها کــه ســبب پایینآمــدن عمــر
محیــط و اکوسیســتم مــا میشــود و هزینههــای پنهان ـیای
کــه مــا از ایــن بابــت میپردازیــم ،عدالــت میاننســلی را
متأثــر میکنــد کــه تنهــا بــا اســتفاده از انــرژی خورشــیدی
میتــوان ایــن بحــران را مهــار کــرد.
وزارت انــرژی و آب ،بــرای رهایــی کشــور از ایــن وضعیــت،
پالیســی انــرژی قابــل تجدیــد افغانســتان را تدویــن کــرده
اســت کــه رونــد اصلــی پروژههــای انــرژی قابــل تجدیــد را
در برنامههــای توســعهای کشــور پیشبینــی میکنــد کــه
انــرژی خورشــیدی را نیــز در بــر میگیــرد.
احمــد ســیر نیکــزاد ،ســخنگوی وزارت انــرژی و آب،
میگویــد کــه ایــن پالیســی دو مرحلــه دارد کــه در
مرحلــهی نخســت ( )2020 -2015محیــط ســامل را بــرای
فعالیتهــای توســعهای و رشــد ســکتور انــرژی قابــل تجدیــد
بــه ویــژه بــا مشــارکت ســکتورهای عامــه و خصوصــی آمــاده
کــرده و مشــوقهایی را بــرای جلــب رسمایهگــذاری معرفــی
کــرده اســت.
در مرحلــۀ دوم ( )2032-2021انــرژی قابــل تجدیــد ،بــه
اســاس تجربههــای بــه دســت آمــده در کوتاهمــدت کامــا
بــه طــور تجارتــی راهانــدازی خواهــد شــد.
بــه اســاس پالیســی انــرژی قابــل تجدیــد وزارت انــرژی
و آب ،تــا  2032قــرار اســت  95درصــد بــرق مــورد نیــاز
کشــور ،از منابــع قابــل تجدیــد و درونمــرزی تأمیــن شــود.
ایــن وزارت ســند داوطلبــی بســتهی دو هــزار میــگاوات
بــرق خورشــیدی در پنــج زون کشــور را نیــز بــه اعــام ســپرده
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مزیتهای استفاده از انرژی خورشیدی
انــرژی خورشــیدی بــه دلیــل نداشــن تاریــخ مــرف،
جایگزیــن پایــداری بــرای ســوختهای فســیلی بــه شــار
م ـیرود؛ چــون ســوختهای فســیلی تاریــخ مــرف دارنــد؛
امــا انــرژی خورشــید تــا ملیاردهــا ســال در دســترس
خواهــد بــود.
از ســوی دیگــر ایــن انــرژی گاز گلخانــهای پخــش
منیکنــد کــه در مقایســه بــا ســوختهای فســیلی تأثیــر
کمــری روی محیــط زیســت دارد .همینطــور بــه دلیــل
زیــاد بــودن نــور خورشــید در همــه جــا ،ایــن منبــع در
اختیــار همــگان قــرار دارد و بــا رسمایهگــذاری در ایــن
بخــش ،میشــود در بخــش انرژیهــای مرصفــی ،کشــورها
از همدیگــر بینیــاز باشــند.

وزارت انــرژی و آب ،بــرای
رهایــی کشــور از ایــن
وضعیــت ،پالیســی انــرژی
قابــل تجدیــد افغانســتان را
تدویــن کــرده اســت کــه رونــد
اصلــی پروژههــای انــرژی
قابــل تجدیــد را در برنامههــای
توســعهای کشــور پیشبینــی
میکنــد کــه انــرژی خورشــیدی
را نیــز در بــر میگیــرد.
احمــد ســیر نیکــزاد ،ســخنگوی
وزارت انــرژی و آب ،میگویــد
کــه ایــن پالیســی دو مرحلــه
دارد کــه در مرحلــهی نخســت
( )2020 -2015محیــط ســامل را
بــرای فعالیتهــای توســعهای
و رشــد ســکتور انــرژی قابــل
تجدیــد بــه ویــژه بــا مشــارکت
ســکتورهای عامــه و خصوصــی
آمــاده کــرده و مشــوقهایی را
بــرای جلــب رسمایهگــذاری
معرفــی کــرده اســت.
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خورشــید منبــع اساســی انــرژی بــرای دوام زندگــی
اســت کــه بــا پیرشفــت فنــاوری ،اســتفاده از آن بــرای
برآوردهســاخنت نیازهــای انــرژی مرصفــی انســانها نیــز
گســرش یافتــه اســت.
نــور خورشــید ،هنــگام تابیــدن بــه زمیــن بــا خــود بــه
انــدازهای انــرژی م ـیآورد کــه میتوانــد همهســاله نیازهــای
انــرژی جهــان را تأمیــن کنــد.
در حــال حــارض فنــاوری خورشــیدی رو بــه پیرشفــت و
هزین ـهی پیادهســازی ایــن انــرژی در حــال کاهــش اســت.
فناوریهــای مختلفــی بــرای تبدیــل نــور خورشــید بــه انــرژی
مرصفــی وجــود دارد کــه از آنهــا بــرای گرمایــش و رسمایــش
خانههــا ،گــرم کــردن آب ،پختوپــز و همیــن طــور تولیــد
بــرق اســتفاده میشــود.
اســتفاده از انــرژی خورشــیدی بــرای ایــن کــه بازدهــی
بهــری نســبت بــه انرژیهــای فســیلی داشــته و هزینــهی
اســتفاده را کاهــش میدهــد و بیپایــان اســت ،اهمیــت
زیــادی در زندگــی انســانها دارد.
انــرژی خورشــیدی هدیــهی طبیعــت اســت کــه بــا
بهرهگیــری درســت از آن میتــوان بیشــرین اســتفاده را
بــرده و مــرف انرژیهــای فســیلی؛ مثــل ذغــال ســنگ
کــه عامــل اصلــی آلودگــی هــوا اســت را بــه انــدازهی زیــادی
کاهــش داد.
امــروز کــه آلودگــی بیــش از انــدازهی محیــط زیســت
و گرمشــدن جــو زمیــن ،بــرای انســانها خطرســاز شــده
اســت ،اســتفاده از انــرژی خورشــیدی را بیــش از پیــش
رضوری کــرده اســت.
روی ایــن دلیــل ،کشــورهای مختلــف جهــان در بخــش
اســتفادهاز انــرژی خورشــیدی ،رسمایهگذاریهــای بزرگــی
را انجــام داده انــد کــه هنــد و چیــن پیشــتازترین آنهــا انــد.
بــرای اســتفاده از انــرژی رایــگان کــه طبیعــت بــرای مــا
هدیــه کــرده اســت ،کافــی اســت فنــاوری آن را پیــاده کنیــم،
تــا آســیب کمــری بــه طبیعــت زده و همینطــور بــا مــرف
انــرژی پــاک پشــتیبان ســامت خــود و محیــط خــود باشــیم.
بحــران آلودگــی هــوا و محیــط زیســت کابــل کــه آن را در
میــان آلودهتریــن شــهرهای جهــان قــرار داده اســت؛ نیازمنــد
رسمایهگــذاری و اســتفاده از انــرژی خورشــیدی اســت کــه بــه
دلیــل پــاک و رایــگان بــودن آن ،بهرتیــن بدیــل بــرای انــرژی
فســیلی میتوانــد باشــد.
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پــاک اســتفاده کــرده و مــرف انرژیهــای فســیلی را
کاهــش داده و در نهایــت بــه صفــر رســاند.
بــه بــاور آقــای هامیــون ،رسمایهگــذاری روی انــرژی
خورشــیدی در افغانســتان بــه ویــژه شــهر کابــل بــه ســه دلیــل
اهمیــت پیــدا میکنــد.
نخســت ایــن کــه افغانســتان عضویــت کنوانســیون
تغیــرات اقلیمــی؛ کــه بــرای کاهــش دیاکســاید کاربــن در
جهــان کار میکنــد ،را دارد.
هــر چنــد افغانســتان از شــار کشــورهایی نیســت کــه
بیشــرین دیاکســاید کاربــن را تولیــد کنــد؛ امــا عضویــت
کنوانســیون را دارد و همینطــور عضویــت کنوانســیونهای
مونــرال و ویــن را کــه بــه خاطــر رقیــق شــدن الی ـهی اوزون
اســت ،دارد و در اهــداف انکشــافپایــدار و در تعهداتــی کــه
در کنوانســیونهای بیناملللــی دارد ،ملــزم بــه کاهــش
دیاکســاید کاربــن اســت .آقــای هامیــون میگویــد کــه
در صــورت تطبیــق ایــن برنامــه ،افغانســتان میتوانــد از
کنوانســیون ،پولهــای زیــادی را بــه کشــور واریــز کنــد؛ اگــر
ظرفیتهــا و جــود داشــته باشــد.
دوم ایــن کــه بــا رسمایهگــذاری در ایــن بخــش میتــوان
بــه اقتصــادپایــدار کــه راه رســیدن بــه انکشــاف پایــدار
اســت ،رســید.

اســت .ایــن پــروژه قــرار اســت در والیتهــای بلــخ ،هــرات،
کندهــار ،ننگرهــار و کابــل ،تطبیــق شــود کــه تــا هنــوز تنهــا
کار ســاخت بســتهی کندهــار آن تکمیــل شــده اســت.
همینطــور پــروژهی  5.5میــگاوات بــرق خورشــیدی
والیــت دایکنــدی نیــز در حــال تطبیــق اســت کــه در
نتیجـهی تطبیــق آن نزدیــک بــه بیســت هــزار خانــوار از بــرق
برخــوردار خواهــد شــد .
همینگونــه قــرارداد پــروژهی  ۵میــگاوات بــرق خورشــیدی
والیــت غــور نیــز بســته شــده اســت کــه در نتیج ـهی تطبیــق
آن نزدیــک بــه  15هــزار خانــواده از نــور بــرق برخــوردار
خواهــد شــد.
ایــن وزارت در ســالهای  1397و  1398در بیشــر
والیتهــای کشــور ،کار رسوی و ترتیــب اســناد تخنیکــی،
پــروژهی بــرق خورشــیدی را انجــام داده اســت؛ امــا بیشــر
ایــن پروژههــا هنــوز وارد مرحل ـهی اجرایــی آن نشــده اســت.
بــرای اســتفاده از انــرژی خورشــیدی در افغانســتان،
مشــکل اصلــی نبــود و یــا کمبــود منابــع مالــی اســت.
آقــای هامیــون میگویــد« :در صورتــی کــه درایــت داشــته
باشــیم ،وزارت انــرژی و ا ّب ،ریاســت برشــنا ،ادارهی ملــی
حفاظــت محیــط زیســت و ســایر نهادهــای ســکتوری در
ایــن بخــش میتواننــد دور هــم جمــع شــده ،پیشــنهادها و
پروپوزلهــای خــود را بــه دبیرخانــهی کنوانســیون تغیــرات
اقلیمــی ارائــه کننــد».
افغانســتان چهاردهمیــن کشــور متأثــر از تغیــرات
اقلیمــی در جهــان اســت و روی ایــن دلیــل کنوانســیون
تغیــرات اقلیمــی بایــد ســاالنه  1.7میلیــارد دالــر بــه
افغانســتان بدهــد.
کاظــم هامیــون میگویــد ،بــا هامهنگــی و ایجــاد
ظرفیتــی کــه بتوانــد پیشــنهادهای خــود را بــه دبیرخان ـهی
کنوانســیون تغییــرات اقلیمــی ارائــه کنــد؛ مــا میتوانیــم
صدهــا میلیــون دالــر از ایــن کنوانســیون گرفتــه و بخــش
مهــم آن را روی انــرژی خورشــیدی رسمایهگــذاری کنیــم.
امــا وی میگویــد کــه متأســفانه سیاســتهای مــا از
دیــد زیســتمحیطی سیاســت ســبز نیســت؛ در صورتــی
کــه مــا بــه تعهــدات خــود در رابطــه بــه کنوانســیون تغییــرات
اقلیمــی درســت عمــل کنیــم و گــزارش ســاالنهی خــود را
بــه دبیرخانــهی آن ارائــه کنیــم ،میتوانیــم کمکهــای
فراوانــی را دریافــت کنیــم.
بــه گفتـهی آقــای هامیــون ،متأســفانه افغانســتان تــا هنــوز
دومیــن گــزارش خــود را بــه کنوانســیون تغییــرات اقلیمــی
ارائــه کــرده اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه دیگــر کشــورها
هفتمیــن و هشــتمین گــزارش شــان را ارائــه کــرده انــد.
لیــا ســامانی ،رییــس اطالعــات و ارتباطــات عامــهی
ادارهی ملــی حفاظــت از محیــط زیســت میگویــد« :در
افغانســتان تــا هنــوز بیشــر مترکــز روی صلــح و جنــگ بــوده
و تــا چنــد ســال پیــش کســی بــه محیــط زیســت توجهــی
نداشــته و در آجنــدای کاری دولــت شــامل نبــوده اســت».
خانــم ســامانی ،تأکیــد میکنــد کــه اگــر هــوای پــاک
و محیــط پــاک میخواهیــم بایــد روی انــرژی خورشــیدی
رسمایهگــذاری کنیــم و ایــن بــرای افغانســتان پاســخ
مثبــت میدهــد.
همزمــان بــا بــاال گرفــن آلودگــی هــوای کابــل کــه
نفسهــای مــردم را بــا مــرگ آلــوده کرده اســت ،چهارشــنبهی
هفتــهی گذشــته ( 22قــوس) محمــدارشف غنــی،
رییسجمهــور کشــور ،در دیــدار بــا مســؤوالن اتحادیههــای
خدمتــی تولیــدی و صنعتــی انــرژی قابــل تجدیــد در رابطــه
بــه حامیــت از سیســتمهای انــرژی خورشــیدی بــه هــدف
کاهــش آلودگــی هــوا ،گفــت کــه دولــت بــرای پیشگیــری
از آلودگــی هــوا ،دنبــال تولیــد انــرژی بدیــل بــرای ســوخت
نفــت و ذغــال اســت.
وی همچنــان اضافــه کــرد کــه بــه خاطــر رســیدن بــه ایــن
هــدف در رشوع بایــد ادارههــای دولتــی از انــرژی خورشــیدی
اســتفاده کننــد تــا آلودگــی هــوا کاهــش پیــدا کنــد.
آقــای غنــی همچنــان مدعــی شــد کــه در آینــده ایــن
برنامــه را بــرای شــهرکها ،تأسیســات خصوصــی ،گرمابههــا،
فرودگاههــا و کارخانههــا نیــز در نظــر دارنــد تــا بتواننــد بــا
آلودگــی هــوا بــه گون ـهی جــدی و پیگیــر مبــارزه کننــد .او
میگویــد کــه بــرای پیــاده ســاخنت ایــن هــدف ،حکومــت
حــارض اســت در ایــن بخــش بــا همــه رشکتهــای تولیــد
انــرژی خورشــیدی ،بــرای فراهــم شــدن ســهولت بیشــر،
مشــارکت را راه بیانــدازد.
امــروز در ســطح جهــان انــرژی خورشــیدی تنهــا
بدیــل بــرای انرژیهــای فســیلی بــه ویــژه در شــهرهای
آلــوده شــناخته اســت؛ روی ایــن دلیــل تنهــا بــا اســتفاده
از انــرژی خورشــیدی میتــوان پاکــی و ســامتی را بــه
هــوای کابــل بازگردانــده و همهســاله از مــرگ  3500نفــر
پیشگیــری کــرد.

پیش از آن دو مرتبهی دیگر با خودم تصمیم
گرفته بودم که به زندگی زیر پل سوخته پایان
دهم و خودم را به خستگی زده بودم که گویی
بیش از این توان ندارم و اصال چرا این طوری
باید زندگی کنم .روز و شبهایم را به دنبال یک
پوری مواد مخدر تا کجا هدر دهم و از رشم مردم
و دوستانم دیگر رنگ آفتاب نبینم و چون موش
کوری در دخمههای تاریک و افیونی زیر پل
سوخته بلومل .تا همین جای کار هم که توانسته
بودم با مواد مخدر زندگیام را به گند بکشم ،به
نظر کافی بود.
اما این حرفها و فکرها تنها در ذهنم بود
و هنوز درست و حسابی به آن ایامن نداشتم.
خسته نشده بودم؛ اما خودم را زده بودم به
خستگی ،متنفر نشده بودم اما از فحش دادن
هم چیزی درست منیشد .این تظاهر و دودل
بودنم همچنان ادامه داشت تا این که یک متاس
تلفونی ،تاریکی زیر پل سوخته را برایم تاریکتر
و سقف خوشبینیها را بر رسم خراب کرد.
نشسته بودم روی زمین ،رسم به کار خودم بود
و افیون دود میکردم که پرس جوانی روبهرویم
ایستاد .رسم را کمی باالتر آوردم بال فاصله متوجه
زانوان این پرس شدم .رسم را باالتر آوردم و به
صورتش نگاهی انداختم .گوشی تلفون همراهش
را پیش کرد و گفت« :بگیر کسی با تو میخواهد
حرف بزند»
تعجب کردم ،کسی میتوانست با من کاری
داشته باشد .اصال کسی را هم برای خود گذاشته
ام یا که دارم با من کاری داشته باشد یا هنوز به
من فکر کند؟ غیر ممکن بود .آن لحظه اصال هیچ
کسی و هیچ نامی را نتوانستم حدس بزنم.
کسی که آن طرف خط تلفون بود ،رفیق
سالهای دورم بود که مدتی شده بود قبل از همه
اتفاقهای زندگیام به اروپا مهاجرت کرده بود و
دیگر با او متاس و یا ارتباطی نداشتم .داشتم
شاخ در میآوردم .یعنی همه چیز را در بارهی من
شنیده بود و از صدایش هم معلوم بود که خیلی
عصبی است و صدایش میلرزید.
بیست دقیقه شده بود که یک ریز حرف میزد
در آن سوی خط تلفون و اصال دوست هم نداشت
از من چیزی بشنود تا خودم را توجیه کنم .هیچ
حرف من منیتوانست قناعت بدهد این رفیقم را
و آخرش همین قدر گفت که «اگر در این وضعیت
مبیرم ،دوست ندارد حتا یک قطره اشک هم برای
جنازهام بریزد».
تلفون را قطع کرد و گوشی را آن پرس گرفت
و رفت.
دو شب قبلش هم که یک دوست دیگر من را
در این وضعیت جایی دیده بود و خانه که برگشته
بود ،دلش به حامل میسوزد و به فکر میافتد
تا نجاتم دهد .نامه که چه عرض کنم ،بیشتر
سوگنامهای در وصف حال و روز من مینویسد و
در صفحهی فیسبوکش به نرش میرساند.
آن رفیقم در اروپا هم همین سوگنامه را
خوانده که قلبش به تپش افتاده بود و ناراحت و
عصبانیتر از آن چیزی که رشح حال زندگی من
در دوران اعتیاد و پل سوخته بود ،هر طوری شده
بود ،کسی را توانسته بود پیدا کند که رساغ من
بیاید تا بتوانیم با هم تلفونی حرف بزنیم.
بعد آن سوگنامهی جنجالی که برای کمک
به من در فیسبوک نرش شد ،آن رفیق هم متنی
نوشت و حرفش این بود تا فرصتی است ،فالنی
را نجات بدهید؛ اما منیدانست که فالنی با
طناب خودش به داخل چاه رفته است و حاال
فکر میکند که دیر شده است برای برگشنت به
زندگی.
اما آن متاس تلفونی و آن سوگنامه که رشح
درد اعتیاد و زندگی یک معتاد بود ،کار خودش
را کرد و چند روزی میشد که چند تا از دوستان
قدیمی و همصنفی دانشگاه و بچههایی که نامم
هنوز در ذهن شان مانده بود ،با چنان ارادهی
قوی و مستحکم میآمدند و اطراف پل رسخ تا
پل سوخته را به دنبال من میگشتند که متوجه
شدم از این جستوجو تیمی به دنبال من،
خودم آخرین معتادی بودم که خربدار شدم و
چون راه چارهای نبود ،تصمیم گرفتم که بروم با
این جستوجوگران حرف بزنم که اصال داستان
چی است که آنان بعد این همه مدت یاد من
افتاده اند.
میخواستم برای شان بگویم که بی خیال
همه چیز شوند و بروند و فکر کنند که من مرده ام
و من را منیشناسند.
اما آن طور که میخواستم ،نشد و مالقات با
تیم جستوجو گر داستانی شد.
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حسن ابراهیمی
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روایت مهاجران افغانستان
فرزندان زمین

پروسهی صلح افغانستان؛ چالشها و راهکارها

مهاجرت فرار از درد نیست
خود درد است
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قسمت پایانی

دلیــل ایــن کــه کارگــزاران ارشــد امریکایــی در بیــن خویــش
بــه دودســتهگی مواجــه اســتند و بعضــی از آنهــا مــوازی
بــا گفتوگوهــای صلــح بــا طالبــان ،دیپلوماســی بــرای
جنــگ را بــه پیــش میبــرد کــه دیپلوماســی بــرای جنــگ،
گفتوگوهــای صلــح را متأثــر خواهــد کــرد.
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شنبه

مجیب ارژنگ
ســیر حــاال کــه نزدیــک بــه یــک ســال میشــود در ایــن
کارخان ـهی نجــاری کار میکنــد و بــه تازگــی کار پیــدا کــرده
اســت ،انتظــار دارد کــه صاحــبکار وی امتیــازش را بیتــر
کنــد.
بــا ارصاری کــه ســیر بــرای ازدیــاد مــزد خــود در ایــن
کارخانــه میکنــد؛ هیــچ پاســخ مثبتــی از صاحــبکارش
دریافــت منیکنــد و همیــن باعــث میشــود کــه دیگــر بــه
کارگاه نجــاری نــرود.
ســیر بــا ایــن کــه پــس از یــک ســالو نیــم کار پیهــم،
کارخانــهی نجــاری را تــرک میکنــد ،یــک لیــر (واجــد پــول
ترکیــه» هــم در جیبــش نــدارد.
او در ایــن مــدت هــر چــه کار کــرده اســت ،خــرچ زندگی وی
در ترکیــه شــده و مبلغــی هــم بــه خانــوادهاش در افغانســتان
فرســتاده اســت.
ســیر همیــن کــه شــام از در کارخانــهی نجــاری بیــرون
میشــود ،بــه یکــی از دوســتانش زنــگ میزنــد کــه کار
دیگــری بــرای وی پیــدا کننــد.
ســیر میگویــد بــا ایــن کــه از کار خســته بــودم و دیگــر
حوصلــهی آن را نداشــتم؛ امــا وقتــی بــه ایــن فکــر میکــردم
کــه بــدون پــول بیشــر از یــک هفتــه منیتوانــم دوام بیــاورم،
ناچــار بــودم بــه کار دیگــری فکــر کنــم.
او میگویــد کــه زندگــی در ترکیــه بــرای همیــن دشــوار
اســت .اگــر متوجــه دخــل و خرجــت نباشــی ،منیتوانــی
یــک روز را بــدون کار کــردن در آنجــا دوام بیــاوری .هم ـهاش
بایــد کار کنــی ،تــا نانــی بــرای خــوردن بیابــی و جایــی بــرای
خوابیــدن.
ســیر حــاال چنــد روزی میشــود کــه بیــکار اســت؛ امــا
بیــکاری جــای ایــن کــه خســتگیهایش را از او کــم کنــد؛
دردش را چنــد برابــر میکنــد.
ســیر کــه حــاال شــانزده ســال دارد و نزدیــک بــه دو ســال
زندگــی در مهاجــرت ،از او مــرد روزگاردیــدهای ســاخته اســت
کــه میتوانــد هــر پیشآمــد ناجــور را دوام بیــاورد؛ در میــان
انبــوه رنگهــا و شــادمانیهای شــهر ،خــود را تنهــا میبینــد.
دوام ســختیهای مهاجــرت از ســیر 16ســاله ،مــردی آرام و
درونگــرا ســاخته اســت کــه تــا صدایــش نزنــی ،صدایــی ازش
بــر منیآیــد.
ســیر کــه حــاال بیــکار اســت ،بیشــر وقتــش را کوشــش
میکنــد بخوابــد و یــا همیــن کــه خانــه را خلــوت میبینــد،
رشوع میکنــد بــه گریــه کــردن و خــود را بیشــر در مالفــه
میپیچــد تــا اگــر کســی از راه برســد صــدای گریــه کردنــش
را نشــنود.
دو هفتــهای را ســیر ایــن گونــه ســپری میکنــد؛ امــا بــه
دلیــل ســختیهایی کــه در مهاجــرت کشــیده ،آســیب روانــی
زیــادی دیــده اســت.
او حــاال هــر زمانــی کــه بیشــر ناراحــت میشــود و یــا در
خــود فــرو مــیرود؛ شــوک عصبــی برایــش دســت میدهــد
کــه در نتیجــه رشوع میکنــد بــه آســیبزدن بــه خــودش و
وســایلی کــه در نزدیکــیاش باشــد را پــرت میکنــد و بــرای
آرام کردنــش بــه چهــار نفــر نیــاز اســت تــا او را محکــم بگیرنــد.
هــر بــاری کــه ایــن شــوک بــه وی دســت میدهــد؛ نیــم
ســاعت را کمــر یــا بیشــر در ایــن حالــت بــه رس میبــرد.
زمانــی کــه بــه هــوش میآیــد بــا نگاهــی خجالــتزده از
جایــش بلنــد میشــود؛ نگاهــی کــه چــون چاقویــی دل آدمــی
را زخــم میزنــد.
پــر جــوان و خوشچهــرهای کــه میتوانســت حــاال
در بهرتیــن دبســتان درس بخوانــد و بــا دوســتانش مــروف
تفریــح و بــازی باشــد؛ بایــد بــا ایــن حالــت روانــی در ترکیــه
بــه دور از هــر گونــه شــادی ،دردش را روی تخــت خــواب گریــه
کنــد.
ســیر بــا مهاجــرت نــه تنهــا کــه نتوانســت بــه مکتــب بــرود
بلکــه بــه دلیــل ســختیهای زندگــی مهاجــرت ،ســامت
روانــیاش را نیــز از دســت میدهــد .بــا ایــن همــه بــاز هــم
ســیر ناچــار اســت بــرای ادامـهی زندگــی کمــر ببنــدد و بــه کار
در کارخانههــای ترکیــه فکــر کنــد بــه دس ـتمزدی کــه بتوانــد
شــام و بــام او را تکافــو کنــد.
ســیر پــس از ایــن کــه کار در کارخانــهی نجــاری را رهــا
میکنــد ،بــه شــهر دیگــری بــه نــام «بورســا» م ـیرود و آنجــا
در انبــار یکــی از تاجــران آرد گنــدم بــه کار رشوع میکنــد.
او در آنجــا ســه مــاه را بارکشــی میکنــد؛ امــا بــه دلیــل
ســختبودن کار از آنجــا نیــز بیــرون شــده و بــه شــهری کــه
از آن پیــش بــود ،بــر میگــردد و بــه کار در گلخانــهای رشوع
میکنــد.
او ایــن جــا بایــد از هشــت صبــح تــا پنــج شــام کار کنــد،
محــل کارش از جایــی کــه زندگــی میکنــد یــک ســاعت
فاصلــه دارد؛ امــا او ناچــار اســت بــه ایــن زندگــی ماشــینی تــن
دهــد.
زیــاد انــد ســیرهایی کــه در مهاجــرت ،بــا ایــن نــوع
ســختیها و بیشــر از آن دچــار شــده و در نهایــت بــرای گریــز
از ایــن وضعیــت چــارهای جــز خودکشــی نیافتــه انــد.

دو برهــهی زمانــی کوتاهمــدت و درازمــدت مؤثــر و مفیــد
خواهــد بــود.

عبدالقاهر بهشتی
صلــح نیــاز مــرم و اساســی بــرای پیرشفــت و ترقــی
جوامــع بــری بــه شــار مــیرود کــه انکشــاف متــوازن،
ملتســازی ،حکومــتداری خــوب و مــدرن ،نیازمنــدی
شــدید بــه صلــح و ثبــات دارد .در کشــورهای جهــان اول،
صلــح مســألهی فرامــرزی بــرای امنیــت و صلــح درونــی
کشــورهای صنعتــی و توســعهیافته مــورد توجــه قــرار دارد
کــه بــه همیــن لحــاظ ،کشــورهای قدرتمنــد و دارای ثبــات
سیاســی ،جهــت حفــظ صلــح و امنیــت در کشــور خویــش،
مبــارزه بــا تروریســم در کشــورهای جهــان ســوم را در دســتور
کار نهادهــای امنیتــی و سیاســت خارجــی خویــش قــرار
میدهنــد.
امــروزه کشــورهای جهــان ســوم نســبت بــه همــه
کشــورهای دیگــر ،دچــار مشــکالت و چالشهــای
برهمزننــدهی امنیــت ملــی و صلــح و ثبــات اســت.
اففانســتان بــه عنــوان یکــی از کشــورهای جهــان ســوم از
ایــن امــر مســتثنا نبــوده و بیــش از یــک دهــه میشــود کــه در
کنــار مبــارزه و جنــگ بــا هراسافگنــان داخلــی و خارجــی،
پروس ـهی صلــح را نیــز در گفتــان سیاســی خویــش دنبــال
میکنــد .گفتــان صلــح افغانســتان بــا فــراز و نشــیبهای
جــدی مواجــه بــوده کــه در ایــن نوشــتار ســعی بــر آن اســت
تــا بــه گون ـهی فــرده ،چالشهــای موجــود بازمنایــی شــود
و راهــکار بیرونرفــت از چالشهــا را پیشــکش کنــم.
چنانچــه تعریــف از صلــح داشــته باشــیم ،میتــوان
صلــح را ایــن گونــه تعریــف کــرد؛ صلــح ،همزیســتی
مســاملتآمیز و عــدم تعــرض ،بــه معنــای جنــگ نکــردن
اســت؛ امــا در فرهنــگ سیاســی ،صلــح بــه معنــای حالــت
آرامــش در روابــط عــادی بــا کشــورهای دیگــر و فقــدان جنــگ
و نظــام تهدیــد اســت.
همزیســتی مســاملتآمیز در روابــط میــان کشــورها
بــا نظامهــای مختلــف ،بــه معنــای رعایــت اصــول حــق
حاکمیــت ،برابــری حقــوق ،مصؤونیــت متامیــت ارضــی
کشــورها ،عــدم مداخلــه در امــور داخلــی ســایر کشــورها و
فیصلــهدادن بــه مســائل بیناملللــی اســت.
بیشــر از ســه دهــه اســت کــه مــردم مــا در آتــش جنــگ
میســوزند ،زندگــی مســاملتآمیز در افغانســتان بــه رؤیــا
تبدیــل شــده ،همــه مــردم افغانســتان دیدهبــهراه پــرواز
کبوتــر صلــح در آســان نیلگــون انــد .مــردم افغانســتان
از ابــر تاریــک جنــگ کــه بــر فــراز آســان مــا قــرار دارد،
خســته شــده انــد .ارزشمندتریــن پدیــدهی انســانی بــه
مفهــوم واقعــی صلــح اســت کــه از اولویتهــای اساســی
زندگــی مرفــه و تــداوم حیــات ســامل و باهمــی ،توســعهی
سیاســی و اجتامعــی جوامــع بــری بــه حســاب میآیــد؛
زیــرا تأمیــن صلــح و ثبــات در یــک جامعــه ،موجــب ســعادت
و خوشبختــی آن شــده و همیــن نظــم باعــث آن میشــود
کــه جامعــه بــه ســوی ترقــی و پیرشفــت ســوق داده شــود.
بنــا بــر ایــن ،در ایــن نوشــته ،بــه منظــور ارائــه راهکارهــای
واقعبینانــه و عملــی ،ابتــدا چالشهــای موجــود فــراراه
صلــح افغانســتان را بــه صــورت فــرده یــادآوری میکنیــم
و پــس از آن ،راهکارهــای مــورد نظــر را کوتاهمــدت و
اســراتژیک ارائــه خواهــم کــرد.
چالشهای موجود
بــرای رســیدن به صلــح و ثبات در افغانســتان پســاطالبان،
شــورای عالــی صلــح شــکل گرفــت؛ ایــن شــورای بــه صــورت
فــوری و بــدون اســراتژی مشــخص بــه فعالیــت آغــاز کــرد؛
نقشــهی راه رســیدن بــه رسمنــزل مقصــود را در دســت
نداشــت و از نبــود راهکارهــای مــدون نیــز رنــج میبــرد .بــه
اســاس مطالعاتــی کــه در مــورد ســیر زمانــی رونــد صلــح و
فعالیــت شــورای عالــی صلــح افغانســتان داشــتم ،بــه چنــد
چالــش عمــده تــا رســیدن بــه صلــح در افغانســتان پــی
بــردم؛ عــدم وفــاق سیاســی ،افراطیــت ،فقــر و تنگدســتی،
مداخــات کشــورهای خارجــی ،عــدم ســاختار مناســب
و برنامــهی اســراتژیک شــورای عالــی صلــح ،مهمتریــن
چالشهــا فــراراه صلــح در افغانســتان اســت.
امــا راه حــل چیســت ،بــا چــه راهکارهایــی میتــوان بــه
ایــن مشــکالت فایــق آمــد و بــه صلــح و ثبــات دســت یافــت؟
بــا توجــه بــه لغــو بخــش اجرایــی شــورای عالــی صلــح و
بــه وجــود آمــدن وزارت دولــت در امــور صلــح ،از ارائــه راه
حــل بــرای چالشهــای شــورای عالــی صلــح حــذر خواهــم
کــرد و امــا بــا در نظرداشــت ســایر چالشهــا ،بــرای تأمیــن
و تحکیــم صلــح و ثبــات در افغانســتان ،راهکارهــای آتــی در

راهکارهای کوتاهمدت برای رسیدن به صلح
 -1ایجــاد هیــأت همهشــمول بــرای صلــح (وفــاق
سیاســی)؛ هیــأت همهشــمول گفتوگوهــای صلــح از
دغدغههــای متــام اطــراف دخیــل در مذاکــرات صلــح
اســت کــه میخواهنــد نقــش خویــش را در ایــن رونــد
ایفــا کننــد؛ بنــا بــر ایــن ،بــه نظــر نویســنده حکومــت
افغانســتان بــه اســاس اصــل انتخابــات علنــی بیــن احــزاب
سیاســی و نهادهــای مدنــی ،هیــأت همهشــمول را از میــان
طیفهــای مختلــف سیاســی ،مدنــی ،فرهنگــی و دینــی
انتخــاب کــرده و گفتوگوهــای صلــح را از لجامگســیختگی
و پراکندگــی نجــات دهــد؛ بــه ایــن ترتیــب گامــی بــه ســوی
وفــاق سیاســی برداشــه خواهــد شــد کــه مکانیــزم گزینــش
هیــأت مذبــور بــه اســاس انتخابــات علنــی میــان طیفهــای
مختلــف ،حســب ذیــل پیشــنهاد میشــود:

چنانچــه تعریــف از صلــح
داشــته باشــیم ،میتــوان
صلــح را ایــن گونــه تعریــف
کــرد؛ صلــح ،همزیســتی
مســاملتآمیز و عــدم تعــرض،
بــه معنــای جنــگ نکردن اســت؛
امــا در فرهنــگ سیاســی ،صلــح
بــه معنــای حالــت آرامــش در
روابــط عــادی بــا کشــورهای
دیگــر و فقــدان جنــگ و نظــام
تهدیــد اســت.
 .1دو تن از طرف احزاب جهادی و اسالمی
 .2دو تن از طرف احزاب دموکراتیک
 .3دو تــن از اســاتید برجســتهی بخــش علــوم سیاســی
دانشــگاههای دولتــی و خصوصــی
 .4دوتن از طرف نهادهای مدنی
 .5دو تن از اعضای شورای ملی
 .6دو تن از علامی جید کشور
 .7دو تــن از مقامــات حکومتــی (کارگــزاران ارشــد صلــح
و سیاســت خارجــی )
بــر اســاس ایــن مکانیــزم ،حکومــت افغانســتان در
جایــگاه رهــری هیئــت 14نفــری مذاکرهکننــدهی صلــح،
میتوانــد خواســتهی مــردم افغانســتان را از حنجــرهی واحــد
در مذاکــرات صلــح مطــرح کنــد و بــه زودتریــن فرصــت بــه
نتیجــهی مطلــوب برســد.
 -2تعییــن زمــان مشــخص آتشبــس :حکومــت
افغانســتان بــا اســتفاده از همکاریهــای جامع ـهی جهانــی
و منطق ـهای ،طالبــان را وادار بــه پذیریــش آتشبــس کنــد و
بــه ایــن ترتیــب گفتوگوهــای صلــح را بــا هیــأت و صــدای
واحــد همــرای گــروه طالبــان آغــاز کنــد .در غیــر آن مذاکرات
میانافغانــی بــدون آتشبــس قبلــی ،نتیجهبخــش نخواهــد
بــود.
 -3کســب اعتــاد همســایه گان :دولــت افغانســتان
بــرای رســیدن بــه صلــح و ثبــات دایمــی ،از ظرفیــت
کشــورهای همســایه نظیــر پاکســتان ،ایــران ،اوزبیکســتان
و تاجیکســتان اســتفاده کنــد و اعتــاد همســایهها را بــا
قائــل شــدن نقــش بــرای آنهــا در گفتوگوهــای صلــح
افغانســتان تأمیــن کنــد.
 -4رهــری صلــح توســط افغانهــا و تعریــف دوبــاره از
پیــروزی :امریــکا بایــد بدانــد کــه جنــگ و دفــاع در مقابــل
طالبــان راه رســیدن بــه هــدف نیســت بلکــه افغانهــا
بایــد رونــد صلــح را رهــری کننــد تــا مشــکالت امنیتــی و
بیثباتــی ،از طریــق سیاســی و مذاکــره حــل و فصــل شــود.
حقــوق بــری متــام افغانهــا مطابــق بــه قانــون اساســی
افغانســتان بایــد رعایــت و دس ـتآوردهای 18ســالهی اخیــر
نیــز حفــظ شــود.
در کنــار آن حــاال زمــان تعریــف دوبــاره از «پیــروزی» در
افغانســتان اســت ،و آن ایــن کــه امریــکا بــه جای «پیــروزی در
جنــگ» هــدف خویــش را «پیــروزی بــرای صلــح» تعییــن کند.
بخشــی از ایــن اســراتژی ،مأموریــت ویــژهی زملــی
خلیــلزاد اســت کــه بــه منایندگــی از امریــکا بــرای صلــح
افغانســتان بــا کشــورهای همســایه ،گــروه طالبــان و
کشــورهای تأثیرگــذار دیدارهایــی داشــت تــا بــه جــای
پیــروزی در جنــگ ،پیــروزی در صلــح را در کارنامـهی ایــاالت
متحــده ثبــت کنــد.
امــا ایــن دیدارهــا و گفتوگوهــا هنــوز بســنده نیســت ،بــه

راهکارهــای اســراتژیک بــرای صلح و ثبــات رسارسی
در افغانستان
 -1حامیــت و خودکفاســازی نیروهــای امنیتــی افغــان:
امریــکا ،ناتــو و ســایر متعهــدان بیناملللــی افغانســتان بــه
منظــور تأمیــن و تحکیــم صلــح دایمــی در افغانســتان کــه
مجــرای صلــح منطق ـهای و جهانــی خواهــد بــود؛ نیروهــای
هوایــی و زمینــی افغانســتان را از لحــاظ تجهیــزات مــدرن
نظامــی و اســتخباراتی مجهــز ســازند تــا توانایــی مبــارزه
مســتقالنه در برابــر تروریــزم ،هراسافگنــان و نفــوذ
اســتخباراتی بیگانــگان را بــه دســت آورنــد.
 -2اجــاع منطقــهای :رسانجــام ایــاالت متحــدهی
امریــکا در حامیــت از دولــت افغانســتان و بــه خاطــر ثبــات
افغانســتان ،یــک اجــاع منطقـهای را تشــکیل دهــد .امریــکا
بایــد بــه روســیه ،چیــن و ایــران پیامــی داشــته باشــد و آنــان
را اطمینــان دهــد کــه امریــکا بــرای حــل مشــکالت موجــود
در منطقــه ،دنبــال راه حــل سیاســی اســت و تــا زمانــی کــه
افغانهــا بــرای ثبــات در کشــور شــان ،نیازمنــد امریــکا
باشــد ،نیروهــای امنیتــی ایــاالت متحــده در ایــن کشــور
باقــی خواهــد مانــد و زمانــی کــه افغانســتان بــه ثبــات دســت
یافــت و گروههــای دهشــتافگنی نابــود شــدند و ایــن
کشــور توانایــی دفــع تهدیدهــای تروریــزم و هراسافگنــی
را کســب کــرد ،بــر مبنــای یــک جــدول زمانــی مشــخص،
نیروهــای امریکایــی از افغانســتان بیــرون خواهنــد شــد و نیــز
امریــکا بــرای پاکســتان اطمینــان دهــد کــه بــه ایــن کشــور
هیــچ گونــه تهدیــدی از خــاک افغانســتان متوجــه نیســت و
بــرای حــل چالــش مهاجــران افغــان در پاکســتان و بهبــودی
روابــط آن کشــور بــا هنــد ،نیــز واشــنگنت همــکاری کنــد و
در بــدل آن پاکســتان اقدامــات جــدیای را بــرای نابــودی
هراسافگنــان در خاکــش عملــی کنــد.
بایــد پاکســتان بــه صــورت جــدی تحــت فشــار
بیناملللــی قــرار داده شــود تــا از پشــتیبانی مالــی و معنــوی
از هراسافگنــان دســت بــردارد و پناهگاههــای امــن آنــان را
در داخــل خاکــش نابــود کــرده و گشــتوگذار آنــان را در
خاکــش متوقــف کنــد تــا ایــن تهدیــد بــه بیــرون مرزهایــش
متوجــه نشــود.
 -3مبــارزه بــا افــراط گرایــی :مبــارزه بــا افراطگرایــی
را میتــوان بــا تقویــهی نظــام معــارف و تحصیــات عالــی
کشــور از درون مکاتــب و دانشــگاههای افغانســتان آغــاز
کــرد و ایــن رونــد را بــه عنــوان برنام ـهی جامــع و علمــی بــه
صــورت متــداوم بایــد ادامــه داد ،تــا افراطیــت را بــه زانــو
درآوریــم و جامعــهی عــاری از افراطیــت و هرگونــه تعصــب
را شــاهد باشــیم؛ بــر ایــن اســاس ،نســلهای آینــدهی
مــا از افراطگرایــی و افــکار متحجرانــه کــه مانــع صلــح و
ثبــات شــوند ،بــدور میماننــد .بــرای رســیدن بــه صلــح
پایــدار ،بایــد بســر صلــح در ایــن کشــور را فراهــم کــرد و
از پیامدهــای مثبــت و بــاارزش صلحپــروری ،شــهروندان را
آگاه ســاخت.
 -4ایجــاد مراکــز مطالعــات صلــح در دانشــگاههای
افغانســتان :ایجــاد مراکــز مطالعــات صلــح در دانشــگاههای
کشــور و تقویــت ترشیــک مســاعی و هامهنگــی بیــن ایــن
مراکــز از طریــق ایجــاد یــک شــبکه بــه منظــور تبادلــهی
افــکار بیــن ایــن مراکــز ،ارائـهی ســمینارهای علمــی در ایــن
مراکــز بــرای علــای دیــن ،متنفــذان و جوانــان متــام والیــات
افغانســتان میتوانــد در تحکیــم صلــح و ثبــات دایمــی
اثربخــش باشــد؛ از ایــن طریــق میتــوان گفتــان صلــح
را در میــان طیفهــای مختلــف جامعــه نهادینــه کــرد کــه
بــرای صلــح پایــدار در افغانســتان و رفــع نگرانــی همســایگان
افغانســتان مثربخــش خواهــد بــود.
 -5کســب اعتــاد مــردم و مبــارزه بــا فقــر :دولــت
افغانســتان بــرای رســیدن بــه صلــح پایــدار بایــد حامیــت و
اعتــاد مــردم را بــا خــود داشــته باشــد؛ بــرای به دســت آوردن
ایــن اعتــاد ،نتایــج انتخابــات ریاســتجمهوری را قربانــی
فرهنــگ قومــی و ســنتی نکنــد تــا پایههــای نظــام مســتحکم
و قدرتمنــد شــود ،اقتصــاد کشــور را از طریــق برنامههــای
جامــع و عملــی بــه ســوی توســعهی پایــدار ســوق دهــد و
بــرای مــردم زمین ـهی کار و اشــتغال مناســب را فراهــم کنــد،
تــا بدیــن اســاس اعتــاد و حامیــت مــردم را بــه دســت آورد.
چــون بیــکاری عــاوه بــر بیثباتــی اجتامعــی و سیاســی،
نابســامانیهای دیگــری را نیــز بــه جــود آورده اســت.
بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف ،حکومتهــای افغانســتان
و ایــاالت متحــدهای امریــکا بایــد بــا هــم تعهــد دوجانبــه
کننــد کــه از ایــن تالشهــا حامیــت کامــل میکننــد و
در نتیجــه فقــر و تنگدســتی را کــه از عوامــل ناامنــی و
بیثباتــی اســت ،از بیــن بــرد و یــا حداقــل کاهــش قابــل
مالحظــه دهــد.
نتیجهگیری
بــا توجــه بــه مشــکالت و چالشهــای فــراراه صلــح
افغانســتان ،راهکاریهــای مطروحــه در دو برهــهی زمانــی
کوتاهمــدت و درازمــدت ،شــامل تــاش بــرای وفــاق
سیاســی ،آتشبــس ،کســب اعتــاد همســایگان ،رهــری
صلــح توســط افغانهــا ،حامیــت و خودکفاســازی نیروهــای
امنیتــی افغــان ،اجــاع منطقـهای ،مبــارزه بــا افراطگرایــی،
ایجــاد مراکــز مطالعــات صلــح در دانشــگاههای افغانســتان،
کســب اعتــاد مــردم و مبــارزه بــا فقــر و تنگدســتی
میتوانــد منحیــث کلیدهایــی بــرای بازکــردن قفــل بدبختــی
افغانســتان ،ختــم جنــگ و رســیدن بــه صلــح و ثبــات دایمــی
در ایــن کشــور ،در موجودیــت ارادهی قــوی سیاســی و
اهــداف ملــی راهگشــا باشــند.

از تمجید تا نقد و اصالح

اگر دولت برای ورزش بودجه ندارد ،چرا بودجهی کرکت  4.5میلیون دالر است؟
دولت باید تکلیفش را با ورزش مشخص کند

نعمت رحیمی

سال اول
شامره 137
  شنبه
 14دسامرب 2019

بســیاری رشــتههای ورزشــی ،وارداتــی و نــو اســتند .ســوال
ایــن اســت ،چــرا تکوانــدو موفــق شــد و ســایر رشــتهها بــه
انــدازهی تکوانــدو موفــق نبــود؟
ترهکــی :ایــن ســوال بســیار خوبــی اســت .دالیــل زیــادی
وجــود دارد؛ امــا مــن بــه چنــد تــای آن اشــاره میکنــم .اول،
آن کــه تکوانــدو در یــک مرکــز اکادمیــک هســتهگذاری
شــد ،در دانشــگاه کابــل .کســانی کــه بــار نخســت ،لبــاس
تکوانــدو را در افغانســتان پوشــیدند ،اهــل فرهنــگ و دانــش
بودنــد ،شــاگردان ادبیــات ،طــب ،انجنیــری؛ آنهــا افــراد
تحصیلکــرده و بــا تدبیــر بودنــد .اولیــن اســتاد تکوانــدوی
مــا ،اســتاد امریکایــی دانشــکدهی انجنیــری بــود و تکوانــدو،
بــه صــورت درســت و مکتبــی آمــوزش داده شــد.
دوم ،ایــن آدمهــا بــه علــم و دانــش ،زبــان روز دنیــا،
مقالههــای ادبــی و ورزش روز مســلط بودنــد .مثــا ،نــارص
هوتکــی آدم بســیار مدبــر ،فعــال ،بــا دانــش ،عاشــق و آشــنا
بــا تکوانــدو اســت؛ یعنــی تکوانــدو درســت پایهگــذاری شــد
و کســانی کــه در ایــن رشــته کار میکردنــد ،در برابــر وطــن،
مــردم و رشــتهی خــود مســؤولیتپذیر بودنــد.
ســوم ،در تکوانــدو هیــچ وقــت ســمت ،زبــان ،قــوم و
ناهنجاریهــای مــردود ایــن جغرافیــا راه نیافــت .کســانی
بیشــر وارد تکوانــدو شــدند کــه حــق شــان بــود .درســت
اســت کــه در ســالهای اخیــر ،تکوانــدوی مــا دچــار
پراکندگــی و نفــاق شــد؛ امــا در مجمــوع ،تیمهــای کاری
فدراســیون ،هامهنــگ و یکدســت کار کردنــد .مــا تــاش
کردیــم کــه در تیــم ملــی تــا جایــی کــه ممکــن اســت ،حــق
بــه حــقدار برســد .مهاجــران آمدنــد و عضــو تیــم ملــی
شــدند ،مــا از ظرفیتهــای ایــن ورزش در داخــل و خــارج
خــوب اســتفاده کردیــم .ملیگرایــی در تکوانــدو ،یــک اصــل
و منونــه اســت .هرچنــد شــاید بــه انــدازهای کــه دوســت
داریــم ،شــاید موفــق نبــوده باشــیم؛ امــا تکوانــدو هنــوز کــه
هنــوز اســت ،بهــر از رشــتههای دیگــر و متحــد اســت.
صبــح کابــل :چنــد نفــری را نــام بربیــد کــه بیشــرین
نقــش را در رشــد تکوانــدوی افغانســتان داشــته انــد؟
ترهکــی :افــراد زیــادی بودنــد؛ بــرای آن کــه ســوال شــا
بیجــواب منانــد ،بــه چنــد نــام اشــاره میکنــم .نــارص
هوتکــی ،نجیباللــه ســکندر ،ربانــی ربانــی ،اســد اوریاخیل،
اکــر حیــدری ،عبــاس و  ...اگــر نارصهوتکــی نبــود ،حــاال
همــه تکوانــدوی «یانــگ» کار میکردیــم ،بعــد ربانــی ربانــی
زحمــت زیــاد کشــید ،مدیریــت خوبــی داشــت ،نــگاه قومــی
و زبانــی نداشــت و نجیباللــه ســکندر از زمانــی کــه وارد
تکوانــدو شــده ،بــه ایــن رشــته کمــک و حتــا از جیبــش بــرای
رشــد تکوانــدو هزینــه کــرده اســت.
صبــح کابــل :بــا اســتعدادترین شــاگردی کــه در تیــم
ملــی داشــتهایــد ،چــه کســی بــوده اســت؟
ترهکــی :ایــن از آن ســوالهای جنجالــی اســت .اگــر از
دل و جــان راســتش را بگویــم ،در گذشــته حســن رضایــی،
نثاراحمــد بهــاوی و روحاللــه نیکپــا ،شــاگردان خوبــی بودنــد؛
چــون بــه هــان انــدازه کــه بــه پــدر و بــرادر خــود احــرام
داشــتند ،بــه اســتادان شــان هــم داشــتند .بــا وجــودی کــه
بــا اســتعداد بودنــد؛ امــا انضبــاط ســخت ،مترینهــای
طاقتفرســا و حتــا چــوب دســتی آقــای «هــاگ» را نیــز
تحمــل کردنــد.
صبــح کابــل :پاســخ مــان را نگرفتیــم .یکــی یــا دو نفــر
را انتخــاب کنیــد.
ترهکی :یک کالم« ،روح الله نیکپا و حسن رضایی».
صبــح کابــل :میدانیــم کــه روحاللــه و نثــار بهــاوی در
دو وزن مختلــف بودنــد؛ اگــر از نظــر فنــی یکــی را انتخــاب
کنــی ،کــدام یــک را بــر میگزینــی؟
ترهکــی :هــر دوی ایــن دو قهرمــان از نظــر فنــی خــوب
بودنــد؛ امــا فکــر میکنــم کســی برتــر اســت کــه مــدال
بیشــر داشــته باشــد .البتــه بــه گفتــهی وطنــی مــدال تــا
مــدال اســت .مدالهــای آســیایی ،جهانــی و املپیــک؛
اینهــا بــا یکدیگــر فــرق دارنــد .خیلــی ســخت اســت کــه
شــا از املپیــک مــدال بگیریــد و بعــد ســالها خــود تــان را
در فرمــی نــگاه داریــد کــه دوبــاره از املپیــک مــدال بگیریــد؛
یعنــی ،بــرای دو مــدال املپیــک ،شــا حداقــل هشــت ســال

بایــد مواظــب ،متریــن ،خــواب ،خــوراک و همــه چیــز تــان
باشــید .ضمــن آن کــه انگیــزه بــرای کار ،متریــن و مــدال نیــز
داشــته باشــید .روحاللــه ایــن کار را کــرده اســت .یــک کار
ســخت و طاقتفرســا .بهــر اســت بــه مدالهــای او از ایــن
زاویــه نیــز نگریســته شــود.
صبــح کابــل :دلیلــش چیســت کــه نســبت بــه شــاگردان
دیگــر تــان ،بــا روحاللــه بیشــر رفیــق اســتید؟
ترهکــی :رفاقــت مــن بــا روحاللــه بــه معنــای ایــن نیســت
کــه بــا دیگــر شــاگردانم رابطــهی خوبــی نــدارم ،بــا همــه
خوبــم؛ امــا دوســتی مــن و روحاللــه چنــد دلیــل واضــح دارد.
روحاللــه روزی گفتــه بــود ،وقتــی از املپیــک مــدال گرفتــم،
یــک کمــی مغــرور شــدم؛ امــا وقتــی روی ســکوی املپیــک
ایســتادم ،مجبــور شــدم بــرای مــدال گرفــن ،گردنــم را خــم
کنــم .یــاد گرفتــم کــه مغــرور نباشــم .تصــور مــن ایــن اســت
کــه او هرچــه باالتــر رفــت ،شکســته نفستــر شــد .احرتامــش
بــه مربیــان و مســؤوالن بیشــر شــد .بــرای همیــن ،او هیــچ
وقــت شــاکی نشــد ،هــر چنــد دیگــران زیــاد اذیتــش کردنــد؛
امــا او لــب بــه شــکوه نگشــود؛ در حالــی کــه حقــش بــود.
او کســی بــود کــه از املپیــک مــدال گرفتــه بــود ،آنهــم نــه
یکــی کــه دوتــا .اگــر کــس دیگــری بــه جــای او بــود ،مدعــی
میشــد کــه ســند املپیــک را بــه نــام مــن بزنیــد؛ امــا او حتــا
از خانــه و موتــر هــم نگفــت .اگــر بــه او تحفــه و هدیـهای هــم
دادنــد ،او یقــهی کســی را نگرفتــه بــود کــه هلــه جایــزه و
تحفهبارانــم کنیــد .حــس میکنــم کــه زحمــت ،عرقریــزی
و تــاش او فقــط بــرای مــردم و وطنــش بــود .او حــاال کــه
مشــاور رییسجمهــور اســت ،رفتــار و رویــهاش درســت
مثــل زمانــی اســت کــه تــازه بــه تیــم ملــی آمــده بــود .مــن
تــا کنــون تغییــری در رفتــار او ندیــدهام ،حتــا اگــر مشــاور
ریاســتجمهوری باشــد و دو مــدال از املپیــک گرفتــه
باشــد ،خــوب اینهــا ارزشمنــد اســت.
صبــح کابــل :تیــم ملــی تکوانــدوی فعلــی را اگــر بــا دوران
طالیــی مقایســه کنیــم ،چــه تفاوتهایــی دارد؟
ترهکــی :نظــم و احــرام تکوانــدو ایجــاب میکنــد
کــه شــاگردان نزاکتهــا را در همــه جــا رعایــت کننــد.
اگــر کســی در متریــن بــا آواز بلنــد گــپ بزنــد ،بخنــدد و
یــا دروازهی ســالُن را محکــم ببنــدد ،نزاکــت از بیــن رفتــه
اســت .از ایــن بابــت ،همــه خــوب انــد از قدیــم تــا امــروز؛ امــا
تیــم ملــی قدیــم ،منظــورم دوران روحاللــه ،نثــار و  ...اســت؛
آن تیــم بهرتیــن بــود .بازیکنــان زحمتکــش ،بااســتعداد،
ســختکوش و فنــی داشــتیم .آن دوران بــا وجــودی کــه
بازیکنــان ده ســال عضــو تیــم ملــی بودنــد ،از کســی
منیشــنیدید تــا بگوینــد در بــدل مــدال ،بــه مــن امکانــات
بدهیــد .حــاال در متــام رشــتهها فرهنــگ ورزش ،تجارتــی
شــده اســت؛ یعنــی مــدال میگیــرم و امکانــات میخواهــم.
غافــل از آن کــه تیــم ملــی جــای تجــارت ،مارکیــت و منبــع
درآمــد نیســت .مارکیــت بیــرون از ورزش اســت ،آدرس پــول و
امکانــات هــم تیــم ملــی نیســت.
صبــح کابــل :امــا؛ ورزشکاران ،معمــوال منبــع درآمــد
ن کــه مترکــز کامــل روی ورزش
دیگــری ندارنــد و بــرای آ 
داشــته باشــند ،بایــد تأمیــن باشــند.
ترهکــی :اگــر ورزش مثــل ســایر کشــورها در افغانســتان
نیــز نهادینــه بــود ،بودجـهی کافــی داشــت ،از تیمهــای ملــی
حامیــت کافــی میشــد ،عیبــی نداشــت کــه ورزشکاران
حتــا از تیــم ملــی پــول بگیرنــد .مــا نیــز همــواره همیــن را
خواســته ایــم؛ امــا اگــر بنــای کار و انگیــزهی آمــدن بــه ورزش
و تیمهــای ملــی ،پــول و درآمــد باشــد ،اشــتباه اســت.
صبح کابل :این هامن داستان عشق و پول است؟
ترهکــی :بلــی؛ وقتــی شــا در هــر و ورزش کــه هــر دو،
بیشــر از آن کــه محــل درآمــد باشــد ،وادی عشــق اســت،
فقــط بــه بُعــد درآمــدش فکــر کنیــد ،از عشــق دور میشــوید.
در ایــن دو رشــته هــم وقتــی عاشــق نباشــید ،بــه جایــی
منیرســید .حــرف مــن ایــن اســت؛ اگــر شــا بــرای درآمــد
و پــول درس بخوانیــد ،شــاید صاحــب رسمایــه شــوید؛ امــا
دانشمنــد خــوب و مانــدگاری نخواهیــد شــد.
صبــح کابــل :امــا؛ ورزشکاران بســیاری ،در همیــن
افغانســتان از مســیر ورزش پــولدار شــدند کــه بــه الگویــی
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اشــاره :محمدبشــیر ترهکــی یکــی از مربیــان زحمتکــش
تیــم ملــی تکوانــدوی افغانســتان اســت کــه ســالها بــرای
رسبلنــدی افغانســتان و رشــد تکوانــدو ،زحمــت کشــیده
اســت .او شــاگردان زیــادی تربیــت کــرده و در متــام
افتخارهــای بــزرگ ســالهای اخیــر تکوانــدوی افغانســتان
نقــش ارزنــده داشــته اســت .او بــه انــدازهی عمــر یــک جــوان
(شــانزده ســال) در تیمهــای ملــی شــاگرد تربیــت کــرده و
در کســب مدالهــای گوناگــون از رقابتهــای منطقــهای،
آســیایی ،جهانــی و املپیــک در تیــم ملــی افغانســتان
رشیــک بــوده اســت .ترهکــی همــواره ،دلــش بــرای رشــد
ورزش و عــزت افغانســتان تپیــده ،بــا متــام تــوان در ایــن راه
کوشــیده و حتــا ســامتیاش را بــه خطــر انداختــه اســت .بــا
آقــای ترهکــی گفتوگویــی انجــام دادیــم.
صبــح کابــل :مــا بــه انــدازهی کافــی شــار را
میشناســیم ،بــرای کســانی کــه ممکــن اســت شــا را
نشناســند ،کمــی در بــارهی خــود بگوییــد .چنــد ســال اســت
در ورزش اســتید و مربیگــری میکنیــد؟
ترهکــی :تشــکر ،بشــیر ترهکــی و از کابــل اســتم40 ،
ســاله و از ســال  1369کــه دقیقــا  29ســال میشــود،
تکوانــدو کار میکنــم .مرحلــهی ابتدائیــه را در مکتــب
«رابعــه» ،متوســطه را در «وزیراکربخــان» و لیســه را در مکتــب
«نادریــه» خوانــدم .چــون عالق ـهی زیــاد بــه ورزش داشــتم،
وارد دانشــکده (پوهنــزی) تربیتبدنــی شــدم .لیسانســم را
از همیــن بخــش گرفتــه و از ســال ( 1382شــانزده ســال)،
مربــی تیــم ملــی تکوانــدو اســتم.
صبح کابل :بازیکن تیم ملی هم بودید ،یا خیر؟
ترهکــی :بلــی ،مشــکل آن بــود کــه جوانــی مــن بــا
حضــور طالبــان همزمــان شــد کــه منیتوانســتیم در
رقابتهــای خارجــی رشکــت کنیــم؛ چــون ورزش مــا تعلیــق
بــود .پــس از طالبــان ،در نخســتین ســفر ،بــا تیــم ملــی در
یــک دورهی رقابــت تکوانــدو ،بــه انگلســتان رفتــم و مــدال
طــا گرفتــم .همزمــان مربــی هــم بــودم و چــون بیشــر
بازیکنــان تیــم ملــی شــاگردان مــن و اســتادان دیگــر بودنــد،
رییــس فدراســیون گفــت کــه مربــی تیــم ملــی شــوم .حضــور
مــا از رقابتهــای منطقــه رشوع شــد تــا بازیهــای جنــوب
آســیا ،قــارهی آســیا ،رقابتهــای جهانــی ،کســب ســهمیهی
املپیــک و رسانجــام بازیهــای مهــم املپیــک ختــم شــد کــه
از زمــان حضــور مــن تــا امــروز ســه مــدال از املپیــک داریــم.
دو مــدال از املپیــک تابســتانی توســط «روحاللــه نیکپــا»
و یکــی از املپیــک جوانــان کــه «نثــار عبدالرحیــمزی» بــه
دســت آورد.
صبــح کابــل :اگــر بــه  30ســال پیــش برگردیــم ،دوبــاره
تکوانــدو ،مربیگــری و همیــن مســیر را انتخــاب میکردیــد
یــا راه دیگــری میرفتیــد؟
ترهکــی :راســتش ،بــا وجــودی کــه ســختیها و
دشــواریهای زیــادی را دیــده و تحمــل کــردم؛ امــا فــراوان
لــذت بــردم .چــون عاشــق تکوانــدو و کارم اســتم.
صبــح کابــل :دشــواریها و مشــکالت در کجــا و چــه
چیزهــا بودنــد؟
ترهکــی :کســانی کــه در رأس نهادهــای ورزشــی قــرار
دارنــد ،نــه تنهــا مشــکل تکوانــدو کــه مشــکل اساســی ورزش
بــوده انــد .منظــورم فــرد و شــخص خــاص نیســت ،کال متــام
سیســتم و نــگاه مــا بــه ورزش معیــوب اســت .خــوب اســت کــه
حــد اقــل مــردم قدرشــناس داریــم و گرنــه اگــر خــدای نکــرده،
نــگاه مــردم و قدردانــی آنهــا از کســانی کــه بــرای ایــن وطــن
عــرق میریزنــد ،مثــل رسان حکومــت و ورزش میبــود،
هرگــز دوســت نداشــتم کــه وارد ورزش شــوم .دلگرمــی و
انگیــزهی مــا مــردم و وطــن اســت؛ نــه چیــز دیگــر!
صبــح کابــل :شــانزده ســال هدایــت تیــم ملــی تکواندوی
مــا بــه دســت شــا بــوده ،مهمتریــن دسـتآورد تــان چیســت
کــه بــا هیــچ چیــزی حــارض نیســتید ،عوضــش کنیــد؟
ترهکــی :دســتآوردهای تاریخــی مــان را بــا چیــزی
عــوض منیکنــم .در زمــان مــا نخســتین مــدال املپیــک بــه
دســت آمــد .در ایــن دوره بــود کــه «نیکپــا» و مدالــش بــرای
ورزش افغانســتان بــه یــک الگــو و بانــک انگیــزه بــدل شــد.
در ایــن دوره بــود کــه نوجوانــان زیــادی ،خــود را در آیینـهی
«روح اللــه ،نثــار ،حســن ،ایمــل و  »...دیدنــد و بــه تکوانــدو
رو آوردنــد .مــن باالتــر از مــدال املپیــک چیــزی نــدارم کــه
بــه آن افتخــار کنــم ،اصــا کل تاریــخ ورزش مــا باالتــر از آن
چیــزی نــدارد کــه بــه آن ببالــد.
صبــح کابــل :در تکوانــدو؛ امــا اســتادان زیــادی بودنــد
کــه کار کردنــد و زحمــت کشــیدند.
ترهکــی :بلــی ،منظــور مــن ایــن نبــود کــه متــام
افتخارهــای تکوانــدو از آن مــن اســت 46 ،ســال از عمــر
تکوانــدوی مــا میگــذرد و بــدون شــک« ،فیــل کینگهــم»،
اســتادان بــزرگ دیگــر مثــل اســتاد اکــر حیــدری ،اســتاد
«نــارص هوتکــی» کــه بنیانگــذار تکوانــدوی نویــن اســت،
اســتاد هامیــون ،اســتاد خلیــل حیــدری ،اســتاد حبیــب،
اســتاد اســدالله اوریاخیــل ،اســتاد عبداملتیــن خــادم،
اســتاد بخشــی ،یوســف دلــدار ،اســتاد منســن هــاگ و
 ...همــه در رشــد تکوانــدو نقــش مهمــی داشــته انــد .اگــر
نــام اســتادان زیــادی را ذکــر نکــردهام ،مــرا ببخشــند .رشــد
تکوانــدو مدیــون همــهی ایــن اســتادان اســت.
صبــح کابــل :اگــر ورزشهــای بومــی و محلــی را در
نظــر نگیریــم کــه قدامــت تاریخــی در افغانســتان دارنــد،

بــرای ســایرین هــم بــدل شــده انــد.
ترهکــی :وقتــی ارزشهــا ،بــیارزش شــود ،هــر چیــزی
ممکــن اســت .منیگویــم کســی از ورزش بــه پــول نرســد.
حــق شــان اســت؛ امــا پیراهــن تیــم ملــی مقــدس اســت و آن
را نبایــد بــا مادیــات ســنجش کــرد .میخواهــم واقعیتهــا
را بگویــم .ملیپــوش تیــم ملــی مــا ماهانــه یــک هــزار معــاش
دارد و یــک رشــتهی دیگــر ،بــرای درآمــد تلویزیونــی و تجاری،
بــا یــک مســابقه و یــک شــب ،صاحــب پــول کالن میشــود،
ایــن نشســن بیارزشــی ،بــه جــای ارزش اســت .جالــب
اســت همینهــا کــه در ورزش تجــارت میکننــد ،محــرم نیــز
اســتند .ورزش مــا شــبیه بــازار ســیاه شــده اســت .در بــازار
ســیاه هــر ســپیدی میتوانــد ســیاه باشــد و بــر عکســش!
صبــح کابــل :نقــش دولــت در عــدم ارجگــذاری بــه
ارزشهــا چیســت؟
ترهکــی :دولــت بایــد تکلیــف خــودش را بــا ورزش و
مــردم مشــخص کنــد کــه آیــا اهمیــت و ارزش ورزش را
میفهمــد یــا نــه؟ اگــر میفهمــد ،چــرا اهمیــت منیدهــد،
اگــر منیفهمــد ،بایــد بفهمــد! مــا بایــد از خــود بپرســیم
کــه هــدف اساســی ورزش چیســت؟ منشــور املپیــک کــدام
اســت؟ کــدام ورزشکار و رشــتهی ورزشــی ،نــزد کمیتــهی
بیناملللــی املپیــک رســمی اســت و کــدام نیســت.
وقتــی اینهــا را فهمیدیــم ،آن وقــت ،روی رشــتههایی
رسمایهگــذاری کنیــم کــه در دنیــا رســمی و مــدالآور اســت.
صبــح کابــل :چــرا بــا وجــود مدالهــای گوناگــون،
حتــا از املپیــک ،ورزش در افغانســتان نهادینــه نشــد و نــزد
زمــامداران مــا هنــوز انگشــت ششــم و اضافــه اســت؟
ترهکــی :بــه نظــرم در ایــن مســأله ،خــود جامعــهی
ورزشــی نیــز مالمــت اســت .مســؤوالن ورزش نتوانســتند،
معــرف ارزش و جایــگاه ورزش باشــند .نتوانســتند بــه
زمــامداران بفهامننــد کــه سیاســت شــان در ورزش اشــتباه
اســت .همــه ســاکت انــد و میترســند .میترســند کــه
جایــگاه خــود را از دســت دهنــد؛ امــا مــا اعــراض داریــم.
بارهــا پرســیده ایــم کــه چــرا حکومــت ســاالنه چهارونیــم
میلیــون دالــر بــه کریکــت میدهــد و بــه  54فدراســیون
دیگــر ،کمــر از آن.
صبح کابل :دلیلش چیست؟ توضیح دهید!
ترهکــی :رییــس بیشــر فدراســیونهای ورزشــی،
حرفــهای و عرقریختــهی آن ورزش نیســتند .درد ورزشکار
و مشــکالت او را درک منیکننــد .دولــت خــودش را بــه
نفهمــی زده اســت .چنــد روز پیــش دیــدم کــه رییسجمهــور
در یکــی از کشــورهای پیشرفتــهی رشق آســیا ،در بــارهی
ارزش مــدال املپیــک صحبــت میکــرد .وقتــی گپهــای
رییسجمهــور را شــنیدم ،گفتــم ،ای وای ،آب در کــوزه و مــا
تشــنه لبــان میگردیــم ،وقتــی رییسجمهــور مــا بــه ایــن
خوبــی ارزش مــدال املپیــک را میفهمــد ،چــرا بــه آن ســه
مــدال املپیکــی کشــور خــودش بهــا منیدهــد؟ مســؤول
اول مملکــت مــا بــرای کشــوری آرزوی موفقیــت و کســب
مــدال املپیکــی کــرد کــه آن کشــور ،میزبــان املپیــک اســت
و زمامدارانــش ارزش املپیــک و مدالــش را میفهمنــد.
خــوب هــم میفهمنــد .همیــن رییــس ،وقتــی بــه افغانســتان
میآیــد ،صــدای نالــه و اعــراض قهرمانــان و مــدالآوران
املپیکــیاش را منیشــنود؛ امــا بــه یــک رشــتهی غیــر
املپیکــی چهارونیــم میلیــون دالــر میدهــد.
صبــح کابــل :شــاید رییسجمهــور ،بــه حرفهــای شــا
گــوش داده اســت کــه ورزش ،جــای در آمــد و پــول نیســت!
ترهکــی( :میخنــدد) .ببینیــد اشــتباه نشــود ،زمیــن
ورزش و پیراهــن تیمهــای ملــی مقــدس انــد .نظــر مــن
ایــن اســت کــه ایــن تقــدس را نبایــد بــا مادیــات ســنجش
کــرد؛ ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه وقتــی وارد ورزش
شــدی ،از فقــر و بدبختــی« ،زَهـرِه تَـ َرک» شــوی .یــک ســوال
دارم ،کریکــت آیــا ورزش املپیکــی اســت؟ خــوب شــاید
بگوییــد ،ملــی اســت و مــردم دوســتش دارنــد .خــوب ایــن
دلیــل منیشــود کــه دیگــران هیــچ چیــزی نداشــته باشــند.
میگوینــد ،بودجــه نداریــم ،اگــر بودجــه نیســت چــرا بــرای
کریکــت هســت؟
صبــح کابــل :بــه تیــم ملــی فعلــی تکوانــدو چقــدر
میتوانیــم امیــدوار باشــیم؟
ترهکــی :ظرفیــت تکوانــدوی افغانســتان بــاال اســت.
عالقهمنــدی هنــور هــم فوقالعــاده اســت؛ امــا نســبت
بــه گذشــته یــک تفــاوت وجــود دارد .در گذشــته وســائل
الکرتونیکــی کمتــر بــود .چیزهایــی کــه ســال  2012وارد
تکوانــدو شــد .حــاال تکوانــدو ســخت و پرهزینــه شــده اســت.
تــا زمانــی کــه شــا وســائل نداشــته باشــید ،منیتوانیــد
موفــق شــوید .تکوانــدوی افغانســتان بــه تکنالــوژی روز
نیــاز دارد ،امکاناتــی کــه مــا بــرای تیــم ملــی خــود نداریــم،
کشــورهایی مثــل هندوســتان و پاکســتان در باشــگاههای
خــود دارنــد .مــا چنــد هوگــو و سیســتم داریــم کــه دیگــر
قدیمــی شــده اســت .قوانیــن تکوانــدو هــر روز تغییــر
میکنــد و لوازمــش نیــز نــو میشــود .بــرای رشــد تکوانــدو
نیــاز بــه لیــگ و امکاناتــی داریــم کــه نداریــم .مثــل آن اســت
کــه شــا کســی را از افغانســتان ،بــا بایســکل چینایــی بــه
مســابقات بایسکلســواری «تــوردو فرانــس» بربیــد کــه
ورزشکاران بــا آخریــن و رسیعتریــن بایســکلهای روز دنیــا
حــارض انــد .ایــن ورزشکار شــا ،هــر چقــدر بااســتعداد
باشــد ،امــکان نــدارد اول شــود .وقتــی تکوانــدوی مــا دو
درصــد امکانــات کریکــت را نــدارد ،چگونــه میتــوان از
املپیــک مــدال گرفــت؟ همیــن حــاال هــم مــا در تیــم ملــی
اســتعدادهای بســیار خوبــی داریــم؛ امــا وقتــی هیــچ چیــزی
نداریــم ،کاری از پیــش نخواهیــم بــرد .فرقــی هــم نــدارد،
مربــی تیــم ملــی مــن باشــم یــا شــا باشــید و یــا بهرتیــن
مربــی دنیــا!
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زندگی به رنگ زن

در اغلــب مــوارد والدیــن در دعواهــای میــان خــود بــه
فرزنــدان اهمیتــی منیدهنــد و گــان میکننــد کــودک
شــان متوجــه چنیــن مســائلی منیشــود .آگاهــی از تأثیــرات
مخــرب دعــوای والدیــن بــه آنهــا کمــک میکنــد تــا بــه
اصــاح رفتــار و ارتباطــات خــود بپردازنــد.
دعــوا و مشــاجره ،برخاســته از اختالفــات عقیــده و ســوء
تفاهــات میــان پــدر و مــادر اســت .در واقــع هــر کــدام از
والدیــن وقتــی نتواننــد مســألهی پیــش آمــده بیــن خــود را
بــه نحــو صحیــح مدیریــت کننــد ،ممکــن اســت کار بــه دعــوا
بکشــد .البتــه کــه دعــوا و مشــاجره تــا حــدی امــری طبیعــی
بــوده و منیتــوان خانــوادهای را یافــت کــه در آن هیــچ
اختالفــی وجــود نداشــته باشــد .ولــی مســألهی مهــم ایــن
اســت کــه چگونــه بــا اختالفــات و تعارضــات برخــورد کنیــم تــا
میــزان آســیب در حداقــل باشــد.
بــه طــور کلــی دعواکــردن باعــث فشــار روانــی روی
طرفیــن میشــود و بــه جــای حــل مســأله ،مســأله را بغرنجتــر
میکنــد و هــر دو طــرف دعــوا آســیب و صدمــه میبیننــد.
زن و شــوهری کــه قبــل از ازدواج ،مهارتهــای حــل مســأله
را نیاموختــه انــد ،منیتواننــد در مواجهــه بــا چالشهــای
پیــش آمــده واکنشهــای مناســبی از خــود نشــان دهنــد و
از طرفــی ،منیتواننــد چنیــن مهارتــی را بــه فرزنــدان خــود
انتقــال دهنــد.
در ایــن بیــن ،در خانوادههــای دارای فرزنــد ،والدیــن
عــاوه بــر آســیب بــه رابطــهی زناشــویی خــود ،بــه کــودک
شــان بیشــر آســیب میزننــد؛ چــرا کــه کــودکان در مقابــل
مشــکالت آســیبپذیرتر اســتند .بنــا بــر ایــن آگاهــی از
روشهــای کنــرل خشــم در مقابــل کــودکان اهمیــت
بیشتــری پیــدا میکنــد.
تأثیــر دعــوای والدیــن بــر کــودکان میتوانــد بــر
جنبههــای مختلــف روانــی کــودک اثــر بگــذارد .در ایــن جــا
بــه مهمتریــن احساســات و آســیبهایی کــه در کــودکان
ایجــاد میشــود ،اشــاره میکنیــم:
احســاس گنــاه کــردن در کــودک :کــودکان در ســنین
خیلــی پاییــن بــه درســتی متوجــه علــت دعــوای پــدر و مــادر
خــود منیشــوند .همیــن امــر ممکــن اســت موجــب شــود
در ایــن رشایــط احســاس گنــاه پیــدا کننــد و فکــر کننــد در
دعــوای پــدر و مــادر شــان مقــر اســتند .بــا ایجــاد احســاس
گنــاه در کــودکان آســیبهای دعــوا چنــد برابــر میشــود.
بیاعتــادی در روابــط :کودکانــی کــه دامئــا در معــرض
دعــوای والدیــن خــود قــرار دارنــد ،ممکــن اســت بیاعتــادی
را پــرورش دهنــد .کــودک همــواره یکــی از والدیــن خــود را
مقــر بدانــد و او را در ذهــن خــود متهــم کنــد و همیــن امــر
باعــث تخریــب رابطـهی کــودک بــا آن والــد شــده و تبدیــل بــه
اتحــادی نانوشــته و ناگفتــه بــا والــد دیگــر میشــود .ایــن امــر
ممکــن اســت از طــرف والدیــن هــم بــر کــودک تحمیــل شــود.
الگوبــرداری کــودک از پرخاشگــری والدیــن:
الگوبرداریهــای کــودکان موجــب میشــود پرخاشگــری
را یــاد بگیرنــد .رفتارهــای پرخاشگــری کــودکان در چنیــن
خانوادههایــی بیشــر بــه چشــم میخــورد .آنهــا یــاد
میگیرنــد ،بــه جــای حــل مســأله بــا داد و ب ـیداد بایــد بــه
رساغ مشــکالت برونــد و از ایــن طریــق بــر آنهــا غلبــه کننــد.
اجبــار بــه حامیــت میــان دعــوای والدیــن :برخــی
والدیــن هنــگام دعــوا و مشــاجرات ،کــودکان خــود را وارد
دعــوا میکننــد .دعــوا کــردن در مقابــل کــودکان بــه قــدر
کافــی اســرسزا و آســیبزننده اســت؛ ولــی وقتــی کــه والدیــن
کــودکان را وارد میــدان جنــگ میکننــد ،اوضــاع چندیــن برابــر
مخــرب میشــود .گفتــه میشــود کــه اســرس ایــن کار بــرای
کــودکان برابــر بــا صدمههــای جنســی و جســمی اســت .بــه
خصــوص والدینــی کــه از کــودک خــود میخواهنــد تــا تعییــن
کنــد حــق بــا کــدام یــک از والدیــن اســت.
ایجــاد تنــش و اضطــراب در کــودکان :دعــوا از یــک
طــرف میتوانــد باعــث آمــوزش پرخاشگــری بــه کــودکان
شــود و از طــرف دیگــر باعــث شــود کــودکان دامئــا در
معــرض اضطــراب شــدید قــرار گیرنــد و در نتیجــه اختــاالت
اضطرابــی و افرسدگــی را پــرورش دهنــد و گوش ـهگیر شــوند.
فحاشــی و بددهنــی کــودک :در نهایــت ایــن کــه معمــوال
در دعواهــا الفــاظ خوشــایندی اســتفاده منیشــود و دو
طــرف بــه یکدیگــر توهیــن میکننــد .چنیــن کاری باعــث
تخریــب تصویــر خــوب والدیــن در برابــر کــودک میشــود.
بــه عــاوه آن کــه کــودکان ایــن الفــاظ را یــاد گرفتــه و تکــرار
میکننــد.
نــکات مهم در مورد دعوای والدین
 -1تــا جــای ممکــن از دعــوا در مقابــل کــودکان خــود
بپرهیزیــد.
 -2کــودکان را واســطهی خربرســانی و پیغــام فرســتادن
بــه یکدیگــر نکنیــد.
 -3یادگیــری مهارتهــای حــل مســأله ،کنــرل خشــم،
مهارتهــای گفتوگــو و روشهــای حــل اختــاف.
 -4بــا جرأتمنــدی خواســتههای خــود را بــه شــکل
منطقــی بیــان کنیــد.
 -5در بــارهی دعــوا بــرای کــودک تــان توضیــح دهیــد کــه
چــه اتفاقــی افتــاده و او مقــر نیســت.
بهــر اســت در خانــواده تــا حــد امــکان از دعــوا میــان
والدیــن اجتنــاب شــود و اگــر مــواردی هــم وجــود داشــت ،تــا
حــد امــکان تــاش شــود کــه نــزاع و مشــاجرهی پــدر و مــادر
پیــش روی فرزنــدان صــورت نگیــرد.

افسانه یاس

تصمیمهــای عجوالنــه و احساســاتی
دخــران نوجــوان ،در خانوادههــای بــه
شــدت ســنتی و بســته یکــی از عوامــل مهــم
افزایــش فــرار دخــران از منــزل اســت.
فــرار دخــران از منــزل در بیشتــر مــوارد
اشــتباهی اســت کــه ســبب بدبختیهــای
بیشــر شــان در جامعــه میشــود و
رسنوشــت ســیاه و تــاری را بــرای شــان رقــم
میزنــد .دخرتانــی کــه خانــه را بــه قصــد
ازدواج بــدون داشــن شــناخت کافــی بــا
شــخص مشــخصی تــرک میکننــد ،در
اغلــب مــوارد بــه ماهیــت تصمیــم شــان
فکــر نکــرده و ایــن تصمیــم را از روی
احساســت شــدید عاطفــی میگیرنــد.
آصفــه یکــی از دخرتانــی اســت کــه بــا
فــرار کــردن از خانــه بــه قصــد ازدواج بــا
پــر مــورد عالقــهاش ،زندگــیاش را بــه
جهنمــی باورنکردنــی تبدیــل کــرده اســت.
او زمانــی کــه  16ســال داشــت ،بــا
دنیایــی از خیــاالت غیــر واقعــی کــه از
زندگــی دارد ،بــا پــری کــه چنــد ماهــی
شــده بــا هــم دوســت شــده انــد و رویاهــای
رنگارنگــی را بــا هــم دیــده انــد ،فــرار کــرده
و ازدواج میکنــد؛ فــراری کــه از علــت آن
خانــوادهاش هــم حتــا آگاهــی ندارنــد.
خانــوادهی آصفــه گــان منیبرنــد کــه
او بــا کســی رابطــه داشــته باشــد .نــه آصفــه
بــرای خانوادهاش حرفی از دوســت داشــن
کســی گفتــه اســت و نــه دوسـتپرسش بــه
خواســتگاری او آمــده اســت.
آصفــه همیــن کــه پایــش بــه خانــهی
بخــت میرســد ،پــی میبــرد کــه بــر
رس خــود و زندگــیاش چــه آورده اســت.
پشــیامنی ســودی نــدارد و او از هــان
ابتــدای ازدواجــش مــورد خشــونتهای
گوناگــون قــرار میگیــرد .ایــن خشــونتها
از حرفهــا تنــد و رکیــک خانــوادهی
شــوهرش رشوع میشــود و بــه زودی بــه
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عزیز رویش
صبح روز چهارشنبه ،هفدهم اگست برابر با  27اسد ،با
هواپیامی خطوط هوایی امارات به میدان هوایی جان اف
کندی نیویورک رسیدم .سالُن انتظار مملو از جمعیت بود.
همه در میان نوارهایی که سالُن را به دهها راهرو باریک
تقسیم کرده بود ،صف کشیده بودند .حدود دو ساعت پا به
پا حرکت کردم تا این که باالخره بازرسی پاسپورت و ویزا و
سایر اسناد تکمیل شد و فرصت یافتم که از سالُن بازرسی
خارج شوم.
***
صدور ویزای امریکا دو ماه طول کشید .قرار بود ابوذر
و سیمین را نیز در برنامه با خود داشته باشم؛ اما مأموران
کنسولگری در هامن روزهای اول ،ترصیح کردند که باید
از خیر ویزای آنها بگذرم .دلیلی ارائه نکردند و تنها گفتند
که رفنت این دو نفر در برنامهای که برای من است ،هیچ
معنایی ندارد مگر این که آنها قصد فرار داشته باشند و دیگر
نخواهند برگردند .مقامات دانشگاه یل و مکتبی که ابوذر
درس خوانده بود ،نامههایی فرستاده بودند که همه را ارائه
کردیم .اسناد و مدارک تحصیلی ابوذر را نیز نشان دادیم؛ اما
هیچکدام مؤثر نیفتاد و آنها از برنامهی سفر حذف شدند.
تکتها برای سیزدهم اگست ثبت شده بود؛ اما یک هفته
قبل از سیزدهم اگست ،وقتی هنوز از ویزا خربی نرسید،
رشوع کردیم به پرسیدن از کابل و واشنگنت که گره کار در
کجا است و چرا ویزا منیرسد .هیچ پاسخی وجود نداشت
و روزها به رسعت میگذشت .مقامات دانشگاه یل ،جیف
سرتن ،الن هیو و جوتورسیال از حلقات متاس خود در امریکا
خرب میگرفتند و من از طریق دوستانی در بخش فرهنگی
سفارت در کابل .خرب تازهای بیرون منیآمد .تنها میگفتند:
مشکل خاصی وجود ندارد ،صدور ویزا زمان میگیرد و باید
پروسه طی شود .در ابتدای همین سال ،دو بار ویزایی که
قرار بود برای استاد مسافر بگیریم ،رد شده بود ،بدون این
که هیچ دلیلی برای آن ارائه شود .بیم داشتم ویزای من نیز
به هامن رسنوشت گرفتار شده و شوق و امیدهایی را که برای
رفنت به یل داشتم ،هدر دهد.
روز سیزدهم اگست ،هامن روز جمعه  22اسد بود که کابل
در موجی از خشونت و فاجعه فرو رفت و دهها کشته و زخمی

خشــونتهای فیزیکــیای میرســد کــه
از طــرف خانــوادهی شــوهرش بــه او وارد
میشــود.
آصفــه بــا فــرار از خانــه و مشــورت
نگرفــن در بــارهی ازدواجــش ،دیگــر
حامیــت خانــواده را نیــز از دســت داده
اســت .او حــاال در زندگــی بیپناهتریــن
دخــر روی زمیــن شــده اســت.
چنــد روز بیشتــر از ازدواج شــان
منیگــذرد کــه آصفــه متوجــه بدبینــی
و مــورد شــک قــرار گرفــن شــوهرش
میشــود .شــوهرش او را شــدیدا زیــر کنرتل
میگیــرد و بــه آصفــه اجــازهی صحبــت
کــردن حتــا بــا ایورانــش را هــم منیدهــد
و میگویــد کــه اگــر بــا او فــرار کــرده اســت
و رابطــهی پنهانــی داشــته ،ممکــن اســت
ایــن کارش را در آینــده هــم تکــرار کنــد.
در عیــن زمــان خانــوادهی شــوهرش هــم
بــا کوچکتریــن موضوعــی کــه در خانــه
پیــش میآیــد ،دهــان بــاز میکننــد و بــه
او دخــر فــراری میگوینــد .آنهــا آصفــه
را دخــری میداننــد کــه خــودش را بــار
دوش پــر شــان کــرده اســت و ایــن را
بــا هــزار نــوع کنایــه و متلــک گفــن ابــراز
میکننــد .
خشــونتهایی کــه آصفــه بــا آن مواجــه
میشــود ،برایــش قابــل بــاور نیســت .او
بــه تنهــا چیــزی کــه دل بســته بــود ،ابــراز
عالقــه و عشــقی بــود کــه شــوهرش قبــل
از ازدواج نســبت بــه او داشــت و آصفــه
در حــرت آن اســت کــه آن روزهــا بــه
زندگیــش بازگــردد.
آصفــه ،دخــری اســت کــه برایــش هرگــز
چنیــن حقارتهــا قابــل تصــور نبــوده؛ امــا
او حــاال دیگــر فرصتــی بــرای ابــراز ندامــت
و پشــیامنی نــدارد .بــرای آصفــه گویــی کار
از کار گذشــته بــود.
خشــونتها و بدبینیهــای شــوهر

آصفــه ،بــه حبــس خانگــی بــدل میشــود
و ادامــه دارد .یکــی از روزهــا کــه آصفــه
بــاردار اســت ،بــا تحریــک خانــوادهی
شــوهرش مــورد لتوکــوب شــوهر قــرار
میگیــرد .شــوهرش او را چنــان زیــر مشــت
و لگــد میگیــرد کــه جنیــن چهارماهــهی
داخــل شــکمش بــر اثــر شــدت لتوکــوب
ســقط میشــود.
بــر اثــر ضعــف جســانی ،تصمیــم
گرفتــه میشــود کــه آصفــه بــرای مدتــی
بــه خانــه پــدریاش برگــردد و وقتــی
کــه از ایــن خشــونتها بــه خانــوادهاش
میگویــد آنهــا بــه حرفهــای او هیــچ
توجهــی نشــان منیدهنــد و میگوینــد
خــود کــرده را نــه درد اســت و نــه درمــان.
خانــوادهاش کــه آصفــه را بــه ریخــن آبــروی
شــان مقــر میداننــد ،هیــچ کمکــی بــه
آصفــه منیکننــد.
آصفــه بــا رسخوردگــی و ناامیــدی از
خانــهی پــدریاش دوبــاره بــه خانــهی
شــوهرش برمیگــردد و همــه خشــونتها
را در ســکوت زنانــهاش درد میکشــد .بــا
دســت رد زدن خانــواده بــه ســینهی آصفــه
حــاال خشــونتهای خانــوادهی شــوهرش
بیشــر شــده و یــک ســال ایــن رفتارهــای
خشــونت آمیــز ادامــه دارد تــا آخریــن بــاری
کــه بــر اثــر ایــن خشــونتها آصفــه بــا بــدن
زخمــی و خونآلــود راهــی بیامرســتان
میشــود.
خانــوادهی آصفــه زمانــی کــه از موضــوع
مطلــع میشــوند و بــه بیامرســتان بــرای
دیــدن دخــر شــان میرونــد ،بــا دیــدن
آصفــه در آن وضعیــت ،دیگــر دل ســنگ
شــان نــرم شــده و او را بــا کــودک دوماههای
کــه در شــکم دارد بــا خــود شــان بــه خانــه
میآورنــد .آنــان پرونــدهی رســیدگی بــه
خشــونت دخــر شــان را بــاز میکننــد و
دادخواهــی آصفــه رشوع میشــود.
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ورود به نیویورک

را در موقع افطار به مساجد و خانههای مردم فرستادند.
هزارهها در دامنهی کوه قوریغ با کوچیهایی که در ساحه
خیمه زده بودند و گفته میشد همهروزه به آزار و اذیت
مردم میپرداختند ،درگیر شدند و این درگیری پای پولیس
را به میدان کشید و کار به زد و خورد انجامید .هزارههای
خشمگین ،جنازهی یک تن از مقتوالن را روی دوش خود
گرفته به جادهی شهید مزاری در دشت برچی ریختند و در
مسیر خویش عکسهای رهربان و منایندگان پارملان را پاره
کردند .بر اثر برخورد تظاهرکنندگان با پولیس عدهای دیگر
نیز کشته و زخمی شدند .تظاهرکنندگان دفرت محمد محقق
را نیز مورد حمله قرار دادند و عکس او را پایین کشیده و زیر
پا کردند .گفته میشد ،خشم تظاهرکنندگان از این بود که
رهربان و منایندگان پارملان به داد شان نرسیده و آنها را در
برابر کوچیها و نیروهای امنیتی بیدفاع گذاشته اند.
فردای آن روز مناطق دشت برچی از سوی نیروهای
امنیتی محارصه شد و مردم بر اثر وضعیت اضطراری از
گشتوگذار در شهر منع شدند .شام آن روز من به دعوت
تلویزیون نور در یک مناظرهی زنده با حشمتغنی احمدزی،
برادر داکرت ارشفغنی احمدزی رشکت کردم .حشمتغنی
رییس شورای رسارسی کوچیها بود و آن روز به دفاع از عمل
کوچیها حرف میزد .وی در قسمتی از برنامه دچار خشم
شد و با بلند کردن صدای خود ،سخنان درشتی را به من
حواله کرد .منیدانم علت واقعی خشم او چه بود؛ اما نشان
میداد که از حرکت هزارهها و موضعی که من آن شب در برابر
او داشتم احساس تلخی یافته بود.
حشمتغنی در این مصاحبه پستهای معاونت
ریاستجمهوری و وزارت و منایندگی در پارملان را
امتیازهایی حساب کرد که هزارهها باید برای آن خدای خود
را شکرگزار باشند .او مرا نیز متهم کرد که با مکتب خود در
غرب کابل ،به سازماندهی و تحریک هزارهها میپردازم .او
همچنین گفت که کوچیها در افغانستان مفت زندگی نکرده
و برای گرفنت وجب وجب آن خون داده اند.
مناظره با حشمتغنی برای من تجربهی تازهای بود.
قبل از آن وی را از نزدیک مالقات نکرده بودم؛ اما برادرش،
داکرت ارشفغنی احمدزی را از نزدیک میشناختم و با
خصوصیتهای روحی و روانیاش آشنا بودم .ادبیات و
لهجهی حشمتغنی احمدزی یادآور قدرت مهارناپذیر
قدرتمندان گذشتهی افغانستان بود.
***

ویزا نیامد و برنامهی پرواز به تعویق افتاد .دانیل در
ایمیل خود نوشت که تکت را برای روز دوشنبه به تعویق
انداخته و مجددا ثبت کرده است .روز دوشنبه ،بعد از
تعطیالت آخر هفته ،اولین روز کاری در واشنگنت و کابل
بود .ثبت تکت برای آن روز کار هوشمندانهای نبود.
بااینهم ،ایمیل در آخرین روز کاری هفته رسید و تذکر من
برای دانیل هم فایده نداشت.
نزدیک ظه ِر روز دوشنبه ،برای دیدن آقای حمزه واعظی
رفتم که تازه از ناروی به کابل رسیده بود .در دفرت آقای نویان
نشسته بودیم که زنگ آمد و از صدور ویزا مژده داد و از من
خواست که هر چه زودتر آن را دریافت کنم .خرب خوشی بود
و گره باالخره باز شده بود.
فریده و همراهان او نیز در هامن روز دوشنبه پرواز داشتند
به چیتاگونگ .تا ششدرک آنها را همراهی کردم و در رسک
مقابل وزارت ترانسپورت ،با آنها خداحافظی کرده ،راهی
کنسولگری امریکا شدم .ساعت حدود  2بعد از ظهر بود.
در موقع تحویل گرفنت ویزا ،برایم گفته شد که ویزای امریکا
برای شهروندان افغانستان ،حد اقل سه تا چهار ماه طول
میکشد و هر وقت ویزا صادر شد کنسولگری خرب میدهد
و متقاضی نباید با کسی در مورد ویزای خود متاس بگیرد و
خواهان معلومات شود.
وقتی پاسپورت و ویزا را دریافت کردم ،بهانهی دیگری
برای دعوا وجود نداشت .موانع از رس برداشته شده بود و
من میتوانستم در برنامهی فیلوشیپ دانشگاه یل ،اشرتاک
کنم .در کتابچهی یادداشتم خطاب به خود نوشتم :تربیک
باشد .خدا حافظ!
به محض رسیدن به خانه ،اولین کاری که کردم،
نوشنت ایمیل به دانشگاه بود .دانیل به جای پاسخ به
ایمیل من ،زنگ زد و گفت که باید تکت کابل تا دوبی را
تهیه کنم .تکت دوبی تا نیویورک ثبت شده و من باید روز
چهارشنبه ،اول وقت در دانشگاه باشم .یادم رفته بود که
از کابل تا نیویورک یک روز فاصله است .حس میکردم
دانیل به اشتباه افتاده است و ممکن نیست که من بتوانم
سه شنبه از کابل پرواز کنم و چهارشنبه در دانشگاه
یل باشم .دانیل تأکید کرد که اشرتاک در اولین برنامه
رضوری است و نباید آن را از دست بدهم .تنها اظهار
تأسف کرد که خسته خواهم بود و فرصتی برای اسرتاحت
نخواهم داشت .بااینهم ،اطمینان داد که تکت را برای
بخش بزنسکالس ثبت کرده و من میتوانم در هواپیام
راحتتر باشم.

نامزدان عامل اصلی تقلب
در انتخابات

ثبات و همگرایی :برای تأمین شفافیت انتخابات
«جان»میدهیم
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اشتراک در روزنـامـه

انفجار ماین در غزنی  10کشته
به جا گذاشت
مســؤوالن محلــی در والیــت غزنــی ،میگوینــد
کــه در نتیجــهی انفجــار مایــن کنارهجــادهای در
مســیر راه موصالتــی ولســوالی «جغتــو»ی ایــن
والیــت  10غیرنظامــی کشــته شــدند.
محمــد عــارف نــوری ،ســخنگوی والــی غزنــی ،بــه
روزنام ـهی صبــح کابــل میگویــد کــه ایــن رویــداد
ســاعت  9پیــش از چاشــت روز جمعه (22قــوس) در
مســیر درهی قیــاق ایــن والیــت رخ داده اســت که در
نتیجـهی آن ،بــه شــمول چهــار خانــم و یــک کــودک
 10نفــر جــان باختنــد و شــش نفــر دیگــر بــه شــمول
ســه خانــم و ســه کــودک زخــم برداشــته انــد.
بــه گفتــهی ســخنگوی والــی غزنــی ،قربانیــان
ایــن رویــداد از والیــت دایکنــدی اســتند و بــه
ســمت مرکــز غزنــی در حرکــت بودنــد کــه هــدف
مایــن کنارجــادهای قــرار گرفتنــد.
در همیــن حــال ،حســنرضا یوســفی ،عضــو
شــورای والیتــی غزنــی ،بــه روزنامــهی صبــح
کابــل میگویــد کــه در نتیجــهی ایــن رویــداد

 7نفــر کشــته شــدند و چندیــن تــن نیــز زخــم
برداشــته انــد.
آقــای یوســفی افــزود کــه زخمیــان ایــن رویــداد
بــه شــفاخانهی والیتــی غزنــی انتقــال داده شــده
انــد.
ایــن عضــو شــورای والیتــی غزنــی همچنــان
میگویــد کــه در جریــان چنــد مــاه گذشــته،
حــدود  100نفــر در نتیجــهی حملــهی طالبــان و
انفجــار مایــن کنارجــادهای کشــته شــده انــد.
گــروه طالبــان تــا کنــون در ایــن مــورد چیــزی
نگفتــه انــد.
والیــت غزنــی در جنــوب افغانســتان از
والیتهایــی اســت کــه در یکــی دو ســال گذشــته
حضــور طالبــان در آن گســرده شــده و ایــن گــروه
ســال قبــل بــرای چهــار شــبانهروز قســمتهای
زیــاد ایــن والیــت را بــه دســت گرفتنــد .گفتنــی
اســت کــه در حملـهی یادشــدهی طالبــان بیــش از
 ۳۰۰نظامــی و غیــر نظامــی جــان باختنــد.

برای دفترها و سازمانها

برای دانشجویان و خانوادهها

شش ماه 4500 :افغانی
یک سال 8000 :افغانی

شش ماه 2500 :افغانی
یک سال 4500 :افغانی

برای دفترها و سازمانهای بینالمللی

شش ماه$ 175 :
یک سال$ 300 :

www.subhekabul.com

زملـی خلیـلزاد ،مناینــدهی ویــژهی وزارت خارجهی
امریــکا بــرای صلــح افغانســتان ،در واکنــش بــه حملهی
اخیــر طالبــان بــاالی یــک مرکــز صحــی در ولســوالی
بگــرام ،گفتــه اســت کــه ایــن گــروه بایــد نشــان دهنــد
کــه میتواننــد بــه خواســت مــردم افغانســتان بــرای
صلــح پاســخ دهنــد.
آقــای خلیــلزاد ناوقــت پنجشنبهشــب (21قــوس)
در برگـهی تویــر خــود نگاشــته اســت کــه مذاکــره میان
دو طــرف بــرای مــدت کوتاهــی متوقــف شــده اســت.
«مــا توقــف کوتاهــی میکنیــم تــا مناینــدگان طالبــان
بــا رهــران شــان در مــورد ایــن موضــوع اساســی
مشــورت کننــد».
پــس از توقــف ایــن مذاکــرات ،آقــای خلیــلزاد
بــه هــدف گفتوگــو بــا مقامهــای پاکســتانی ،بــه
اســامآباد پایتخــت ایــن کشــور رفتــه و بــا وزیــر
خارجــهی پاکســتان دیــدار کــرده اســت.
شــاهمحمود قریشــی ،وزیــر خارجــهی پاکســتان
در صفحــهی رســمی فیسبــوک خــود نوشــته اســت
کــه بــه خلی ـلزاد اطمینــان داده شــده کــه پاکســتان
همچنــان صادقانــه نقــش تســهیلکنندهی خــود را در
رونــد صلــح افغانســتان ایفــا میکنــد .وزیــر خارج ـهی
پاکســتان گفتــه اســت« :صلــح در افغانســتان بــرای

امنیــت و ثبــات در منطقــه رضوری اســت».
ظاهــرا مذاکــرات امریــکا و طالبان به خاطــر حملهی
اخیــر ایــن گــروه بــاالی یــک مرکــز صحــی در ولســوالی
بگــرام متوقــف شــده اســت .شــاری از مهاجــان
وابســته بــه گــروه طالبــان صبــح روز چهارشــنبه (۲۰
قــوس) یــک مرکــز صحــی را در نزدیکــی پایــگاه نظامــی
بگــرام در پــروان هــدف قــرار دادنــد.
وزارت داخلــه گفتــه اســت کــه در ایــن حملــه دو
غیرنظامــی بهشــمول یــک زن کشــته و بیــش از ۷۰
غیرنظامــی دیگــر زخمــی شــدهانــد.
در همیــن حــال ،ســهیل شــاهین ،ســخنگوی
دفــر سیاســی طالبــان در قطــر نیــز گفتــه اســت کــه
«دوطــرف» موافقــه کردنــد کــه مذاکــرات بــرای چنــد روز
متوقــف و پــس از مشــورههای هــر دو جانــب ایــن رونــد
ادامــه داده شــود.
ایــن دومیــن بــاری اســت کــه مذاکــرات صلــح
امریــکا و طالبــان متوقــف میشــود .پیــش از ایــن،
در تاریــخ پنــج ســپتامرب ســال جــاری میــادی ،بــه
دنبــال حمل ـهی طالبــان در شــهر کابــل ،یــک رسبــاز
امریکایــی کشــته شــد و ایــن رویــداد ســبب شــد کــه
مذاکــرات صلــح میــان دو طــرف بــرای ســه مــاه متوقــف
شــود.
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مســؤوالن کمیســیون انتخابــات میگوینــد کــه بــر
اســاس ارزیابــی آنــان ،نامــزدان عامــل اصلــی تقلــب در
انتخابــات ریاســتجمهوری بــوده انــد .اورنگزیــب،
کمیشــر کمیســیون مســتقل انتخابــات کــه روز جمعــه
(22قــوس) در نشســت مشــورتی کمیســیون رســیدگی بــه
شــکایات انتخاباتــی بــا نامــزدان ریاس ـتجمهوری صحبــت
میکــرد ،گفــت کــه حــدود  ۱۳هــزار کارمنــد انتخاباتــی بــه
دلیــل انجــام تقلبــات و تخلفــات انتخاباتــی بــه کمیســیون
شــکایات معرفــی شــد ه انــد.
بــر اســاس گفتههــای ایــن کمیشــر کمیســیون
انتخابــات ،نامــزدان ریاســتجمهوری ،اصلیتریــن
عامــل تقلــب در انتخابــات ریاســتجمهوری بــود ه انــد
کــه کارمنــدان کمیســیون مســتقل انتخابــات را تهدیــد
و تشــویق کــرده انــد تــا بــه نفــع یــا رضر نامــزدی کار
کننــد .اورنگزیــب همچنــان گفــت کــه کارمنــدان
کمیســیون مســتقل انتخابــات دومیــن عامــل تقلــب در
انتخابــات بودنــد.
ی هــم ،حــوا علــم نورســتانی ،رییــس کمیســیون
از ســوی 
مســتقل انتخابــات ،بــا انتقــاد از نامــزدان معــرض
ریاســتجمهوری ،میگویــد کــه رهــری ایــن کمیســیون بــه
گونـهی مســتقل کارهــای خــود را بــه پیــش میبــرد و هیــچ گونه
وابســتگی سیاســی بــا کــدام نامــزد ریاســتجمهوری نــدارد.
بانــو نورســتانی ،گفــت کــه او مســؤولیت  ۳۵میلیــون
نفــوس افغانســتان را بــه عهــده دارد و متعهــد اســت کــه
بــرای تحقــق دموکراســی و عدالــت ،حــق را بــه حــقدار
بســپارد .او افــزود« :در ایــن پوزیشــن (ســمت) کــه اســتم،
کمیشــران صاحبــان رأی دادنــد و مــن رییــس شــدم .مــن
یــک خانــم مســتقل اســتم .کمیســیون انتخابــات مســتقل
اســت .بــرای شــا وعــده میدهــم و تعهــد میکنــم کــه
زیــر فشــار هیــچ کســی نیســتم».
رییــس کمیســیون انتخابــات در ایــن نشســت خطــاب
بــه نامــزدان ریاســتجمهوری گفــت کــه دســتههای
انتخاباتــی از قانونگــذاری حــرف میزننــد؛ ولــی اجــازهی
بازشــاری در هفــت والیــت را منیدهنــد کــه ایــن امــر
اســتقاللیت کمیســیون را زیــر ســؤال میبــرد« .آرای ۲۷
والیــت تفتیــش شــد و اجــازه بدهیــد کــه از ســایر والیتهــا
نیــز تفتیــش شــود .اگــر حــق را بــه حــقدار نســپردیم،
شــکایت بکــن کــه رییــس کمیســیون ایــن کار را درســت
انجــام نــداده اســت؛ امــا بــه تفتیــش اجــازه بدهیــد ،حــق
بدهیــد کــه بازشــاری کنیــم».

بــه گفتــهی بانــو نورســتانی ،اعــراض نامــزدان
ریاســتجمهوری و توقــف رونــد بازشــاری آرا در هفــت
والیــت ،ســبب شــده اســت کــه انتخابــات بــه مذاکــره مبــدل
شــود و پروســهی مردمســاالری بــه چالــش مواجــه شــود.
بــا ایــن حــال ،مســؤوالن کمیســیون رســیدگی بــه
شــکایات انتخاباتــی ،میگوینــد کــه در حــال حــارض تنهــا
انعطافپذیــری نامــزدان میتوانــد بــه بحــران انتخابــات
نقطــهی پایــان و افغانســتان را از حالــت رسدر گمــی
نجــات دهــد.
قاســم الیاســی ،منشــی کمیســیون رســیدگی بــه
شــکایات انتخاباتــی ،در نشســت مشــورتی بــا طرفهــای
دخیــل در انتخابــات گفــت کــه اگــر ایــن بــار هــم انتخابــات
ریاســتجمهوری بــه بحــران مواجــه شــود ،بایــد فاتحــهی
جمهوریــت را خوانــد« .بایــد یــاد کــرد هــان نظــام
پادشــاهی گذشــته بهــر بــود».
آقــای الیاســی همچنــان گفــت کــه پــس از برگــزاری
انتخابــات ریاســتجمهوری تــا کنــون ،ایــن کمیســیون
بیــش از  4528شــکایت دریافــت کــرده اســت کــه از
مجمــوع ایــن شــکایات 1807 ،مــورد بــه دلیــل نبــود ســند،
رد شــده اســت 674 ،مــورد ســبب اقدامــات اصالحــی شــد،
 2296محــل نیــز بــه بازشــاری رفــت و آرای  105محــل
نیــز باطــل اعــام شــد.
او بــا بیــان ایــن مطلــب کــه چالشهــای انتخاباتــی
شــامل چهــار مــورد میشــود کــه دو مــورد آن تقریبــا حــل
شــده و دو مــورد دیگــر نیــاز بــه انعطافپذیــری نامــزدان
ریاسـتجمهوری دارد تــا هــر چــه زود تــر حــل شــود؛ امــا در
عیــن حــال ،او تأکیــد کــرد کــه بــه دلیــل اعرتاضهــا ،رونــد
شــارش  372محــل در بغــان 2 ،محــل در بدخشــان17 ،
محــل در تخــار 9 ،محــل در رسپــل و  104محــل در والیــت
فاریــاب تطبیــق نشــده اســت.
گفتنــی اســت کــه در پیونــد بــه تخلفــات انتخاباتــی،
 8نفــر از کارمنــدان کمیســیونها نیــز از وظایــف شــان
ســبکدوش شــده انــد.
نشســت مشــورتی کمیســیونهای انتخاباتــی بــا
نامــزدان و نهادهــای دخیــل در انتخابــات افغانســتان،
در حالــی بــرای دومیــن بــار برگــزار شــد کــه همزمــان بــا
آغــاز بازشــاری آرا ،شــورای نامــزدان ریاســتجمهوری و
دســتهی ثبــات و همگرایــی بــه رهــری عبداللــه عبداللــه
ایــن رونــد را تحریــم کــرده و اجــازهی بازشــاری را در هفــت
والیــت نــداده انــد.

دومیــن نشســت مشــورتی کمیســیونهای
انتخاباتــی بــا مناینــدگان نامــزدان ریاسـتجمهوری
و نهادهــای مرتبــط بــه انتخابــات ،پــس از شــش
ســاعت بحــث ،بینتیجــه پایــان یافــت.
ایــن نشســت ،کــه روز جمعــه ( 22قــوس) بــه
میزبانــی کمیســیون شــکایتهای انتخاباتــی بــرای
حــل اختالفــات ،برگــزار شــده بــود ،هیــچ کدامــی
از طرفهــا بــه راه حــل اساســی دســت نیافتنــد.
در آغــاز ایــن نشســت ،محمدعمــرداوودزی،
رییــس ســتاد انتخاباتــی «دولتســاز» گفــت کــه
چالشهــای انتخاباتــی منیتوانــد مانــع اعــام
نتیجـهی ابتدایــی انتخابــات شــود و کمیســیون باید
هرچــه زودتــر ،نتیجــه را اعــام کنــد .آقــای داوودزی
افــزود کــه متامــی کارهــای تخنیکــی انتخابــات
انجــام شــده و نامــزدان ریاســتجمهوری بایــد بــه
تصمیمهــای کمیســیون انتخابــات احــرام کننــد.
رییــس ســتاد انتخاباتــی دولتســاز افــزود« :اگــر
نامــزدان ریاســتجمهوری خــود نتیجــه را اعــام
میکننــد کــه مــن برنــده اســتم و رأی زیــاد دارم،
پــس وظیفــهی کمیســیون انتخابــات چیســت؟»
دســتهی انتخاباتــی دولتســاز بــرای حــل
اختالفــات انتخابــات ،پیشــنهاد کــرد کــه بایــد
نامــزدان اجــازهی تفتیــش و بازشــاری آرای هفــت
والیــت را بدهنــد تــا معلــوم شــود کــه چــه کســی
تقلــب کــرده اســت.
در همیــن حــال ،اســدالله ســعادتی ،معــاون
دوم دســتهی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی ،در
ایــن نشســت مشــورتی گفــت ،کمیســیون انتخابــات
اعــراف کــرده کــه  ۷۰۰هــزار رأی تقلبــی را
بیاعتبــار شــناخته و معنایــش ایــن اســت کــه
ریزلشــت (جــدول کاغــذی) هــزاران محــل رأیدهــی
جعــل شــده و تغییــرات بــه وجــود آمــده اســت کــه در
واقــع بــه ارادهی مــردم افغانســتان ،دسـتبرد شــده
اســت.
آقــای ســعادتی افــزود ،انتظــار میرفــت کــه
کمیســیون انتخابــات افــراد متقلــب را بــه نهادهــای
عدلــی و قضایــی معرفــی میکــرد کــه تــا کنــون
ایــن کار را انجــام نــداده اســت و برعکــس ،کســانی

را بــه جــرم تقلــب بــه دادســتانی معرفــی کــرده کــه
نقــش جــدی در تقلبــات انتخاباتــی نداشــته انــد.
معــاون دوم دســتهی انتخاباتــی ثبــات و
همگرایــی ،تأکیــد کــرد کــه بایــد کمیســیون
انتخابــات رییســان والیتــیای کــه تغییــرات
فاحشــی در آرای والیــات بــه وجــود آورده انــد ،را بــه
دادســتانی کل معرفــی میکــرد تــا دســتشــان از
تقلــب کوتــاه میشــد.
بــه گفتــهی اســدالله ســعادتی ،پنــج موضــوع
اختالفــی میــان دســتهی انتخاباتــی ثبــات و
همگرایــی و کمیســیون انتخابــات وجــود دارد کــه
از نظــر ثبــات و همگرایــی ،ایــن پنــج مــورد در
مخالفــت بــا قانــون انتخابــات ،طرزالعملهــا و
لوایــح اســت کــه کمیســیون در مــورد آنهــا تصمیــم
گرفتــه اســت.
بــه منظــور حــل اختالفــات انتخابــات ،پیشــنهاد
دســتهی ثبــات و همگرایــی ایــن بــود کــه کمیســیون
انتخابــات از هرگونــه اقــدام مبنــی بــر اعــام
نتیجــهی ابتدایــی خــودداری کنــد و در عیــن
حــال ،بایــد  102هــزار رأی خــارج از زمــان ،بــه
تفتیــش ویــژه بــرود .آقــای ســعادتی پــس از ارائـهی
پیشــنهاد ،بــه کمیســیون انتخابــات هشــدار داد کــه
دســتهی ثبــات و همگرایــی یــا از حاکمیــت برآمــده
از تقلــب جلوگیــری میکنــد و یــا هــم بــرای تأمیــن
شــفافیت «جــان» میدهــد.
معــاون دوم آقــای عبداللــه بــه رصاحــت بیــان
کــرد کــه اگــر کمیســیون انتخابــات ،نتیجـه را اعــام
کنــد کــه مطابــق بــه قانــون نــه بلکــه آغشــته بــا
تقلــب باشــد ،نتیج ـهی اعــام شــده قابــل پذیــرش
نیســت و ایــنکــه بــرای جلوگیــری از تقلــب چــه
کاری انجــام خواهــد شــد ،مربــوط بــه ثبــات و
همگرایــی میشــود.
بــا ایــن کــه کمیشــران کمیســیون
انتخابــات ،انگشــت تقلــب را بــه ســوی نامــزدان
ریاس ـتجمهوری نشــانه گرفتنــد؛ امــا آنهــا تأکیــد
کردنــد کــه صــر و حوصل ـهی آنهــا لربیــز شــده و
کمیســیون بــه هــر شــکل ممکــن ،نتیجـهی ابتدایــی
انتخابــات را اعــام میکنــد.

ما مینویسیم ،شام قضاوت کنید
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جنگ افغانستان اشتباه یک تریلیون دالری نه
بلکه یک َمضحکه است
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البتــه« ،گزارشهــای افغانســتان» بیدرنــگ
مــا را بــه یــاد خاطــرات گزارشهــای پنتاگــون
انداخــت کــه نیویورکتایمــز نزدیــک بــه نیــم
قــرن پیــش بــه آن دســت یافتــه بــود .آن
گزارشهــا نیــز اســناد دولتــیای بودنــد کــه
نشــان میدادنــد کــه چــه تعــداد اداراههــای
مختلــف دولتــی امریــکا در مــورد ویتنــام بــه مردم
دروغ گفتنــد .جنــگ طوالنــی ،پرهزینــه و نــاالزم
دیگــری کــه هیــچ راه حــل نظامــی نداشــت.
امــا یــک تفــاوت بــزرگ وجــود دارد :جنــگ
افغانســتان برخــاف جنــگ ویتنــام تأثیــر
مســتقیمی بــر زندگــی مــردم عــادی امریــکا
نــدارد؛ زیــرا طــرح ارتــش میگفــت کــه همــه
بایــد بــه نوعــی بــا جنگهــای نیابتــی جنــگ رسد
در جنــوب-رشق آســیا درگیــر باشــند.

نوشته شده در :گاردین
مرتجم :مهدی غالمی

مردم امریکا منیدانستند که جنگ در افغانستان از مدتها
به این سو شکست خورده بود .بر پایهی مطالعات مرکز تحقیقاتی
پِو ،نظر مردم امریکا پس از پایان سال  ،2011پیوسته منفیتر
میشد تا این که اکرثیت مردم دو سال بعد به این نتیجه رسیدند.
به همین دلیل است که گزارش واشنگنت پست در این هفته که
به «گزارشهای افغانستان» شهرت یافته ،با بیان این که چگونه
مقامات امریکا به صورت عمد به مردم در مورد پیشرفتهای
جنگ دروغ گفتند ،به نوعی تعجبآور نیست .اگر کمی هم به
درستکاری این مجموعهی عظیم باور داشتیم ،به خاطر این بود
که فکر میکردیم اگر یک هزار مایل دورتر ،رهربان مان در روند
ملتسازی شکست خورده اند ،دستکم نیت شان خیر بوده است.
در عین زمان ،گزارش واشنگنت پست نه تنها به دلیل منایان
کردن حامقت محض رهربان امریکایی برای جنگیدن در جنگی که

میدانستند در آن پیروز منیشوند ،خشم مردم را برانگیخته ،بلکه
دلیل دیگر آن مسؤولیتنپدیری شان در قبال سیاست ناکامی
ی مردم
است که منجر به مرگهای بسیار ،ویرانی و دلشکستگ 
شد؛ به ویژه در میان خانوادههای امریکایی که تحسینبرانگیزانه
زندگی شان را وقف خدمت به امریکا کردند و غیرنظامیهای افغانِ
بیشامری که در چرخهی جنگ بیپایانی گیر کرده اند که هیچ
ربطی به آنها ندارد.
البته« ،گزارشهای افغانستان» بیدرنگ ما را به یاد خاطرات
گزارشهای پنتاگون انداخت که نیویورکتایمز نزدیک به نیم قرن
پیش به آن دست یافته بود .آن گزارشها نیز اسناد دولتیای بودند
که نشان میدادند که چه تعداد اداراههای مختلف دولتی امریکا
در مورد ویتنام به مردم دروغ گفتند .جنگ طوالنی ،پرهزینه و
ناالزم دیگری که هیچ راه حل نظامی نداشت.
اما یک تفاوت بزرگ وجود دارد :جنگ افغانستان برخالف
جنگ ویتنام تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم عادی امریکا ندارد؛
زیرا طرح ارتش میگفت که همه باید به نوعی با جنگهای نیابتی
جنگ رسد در جنوب-رشق آسیا درگیر باشند .بنا بر این ،این
گزارش بسیار مهمِ واشنگنت پست ،مانند دهها داستان دیگر در
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دورهی ترامپ ،تأثیری روی او نخواهد گذاشت؛ گزارشهایی که
میتوانست هر رئیسجمهور دیگری را در «رشایط عادی» از قدرت
برکنار کند.
گزارش واشنگنت پست یک پرسش بزرگ را برمیانگیزد؛
اما در موردش بحث منیکند :چرا؟ چرا این همه افراد – از
قراردادیهای دولتی و افرسان بلندرتبهی ارتش گرفته تا مقامات
وزارت خارجه و شورای امنیت ملی – احساس کردند که باید در
مورد جنگ افغانستان دروغ بگویند؟ پاسخ آسان این است که در
واشنگنت ،به ویژه در میان سیاستگذاران خارجی ،سنتی وجود
دارد که در آن ،دروناندیشی ممنوع است .عجیب است! شام
میتوانید به کنگره در مورد فروش غیرقانونی سالح دروغ بگویید
و بر قساوتهای بیرحامنه رسپوش بگذارید؛ اما باز هم در وزارت
خارجهی امریکا استخدام شوید .تا حاال کسی را شکنجه کردی؟
هیچ مشکلی نیست!
گر چه فرهنگ معافیت از جرم ،بدون شک در این قضیه نقش
دارد ،پاسخ جذابتر جایی در میان این واقعیت پنهان است که
اگر ماشین جنگ امریکا به حرکت آمد ،هیچ واقعیتی برای تعضیف
آن منیتواند رس راهش قرار بگیرد .در واقع ایاالت متحده تا کنون
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نزدیک به یک تریلیون دالر را در جنگ افغانستان هزینه کرده
است (هزینهی واقعی آن ،رس به تریلیونها میکشد) و همه در
این هزینهها دست داشته اند :از مجریان صنعت دفاع ،البیها
و کمپاینچیهای سیاسی در امریکا گرفته تا مقامات دولت
افغانستان و کشاورزان مواد مخدر و هر کس و چیز دیگری که در
این میان قرار میگیرد.
افزون بر این ،شکل صنعتی و کنگرهگونهی ارتش فاصلهی
زیادی با اعتامد مردم گرفته است؛ پس چه انگیزهای برای تغییر
وجود دارد؟ متام بودجهی پنتاگون بیشرت در چنین راهی عمل
میکند :مبالغ بیسابقه در تخصیصهای بیسابقه که منجر به
هدر رفنت میلیاردها دالر و تقلب و سوءاستفاده از آن میشود .با
این حال ،کنگره بدون این که از نحوهی مرصف پولها حسابگیری
کند ،هر سال مبالغ بیشرتی به بودجهی پنتاگون اضافه میکند.
جنگ افغانستان در مقایسه با بودجهی ارتش ،بسیار کوچک است.
حرف آخر این است که گزارشهای افغانستان به وضوح نشان
میدهند که خیلیها کشته شدند ،زحمی شدند و دستکم
ج شوک روانی و فقر را تحمل کردند چون یک تعداد از
سالها رن ِ
مردان – بله اکرثا مردان – در واشنگنت منیخواستند آن چه در
خفا میدانستند را علنا اعرتاف کنند .ساختار سیاست خارجی
واشنگنت همچنان با فرهنگ معافیت از جرم ،کارش را ادامه
خواهد داد و احتامل میرود که در کمرت از پنجاه سال دیگر ،باز
ی شان
هم گزارشهایی ثابت کنند که آنها از اشتباهات گذشت ه 
هیچ درسی نگرفته اند.
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