
www.subhekabul.com

14 December, 2019

شامره
137

   شنبه، 23 قوس 1398 | سال اول |

گزارش روز

گفت وگو

نامزدان عامل اصلی تقلب در انتخابات

ــه و احساســاتی دخــران نوجــوان،  تصمیم هــای عجوالن

از  یکــی  بســته  و  ســنتی  شــدت  بــه  خانواده هــای  در 

عوامــل مهــم افزایــش فــرار دخــران از منــزل اســت. فــرار 

ــه  ــت ک ــتباهی اس ــوارد اش ــر م ــزل در بیش ت ــران از من دخ

ســبب بدبختی هــای بیشــر شــان در جامعــه می شــود 

و رسنوشــت ســیاه و تــاری را بــرای شــان رقــم می زنــد. 

دخرانــی کــه خانــه را بــه قصــد ازدواج بــدون داشــن 

ــا شــخص مشــخصی تــرک می کننــد، در  شــناخت کافــی ب

اغلــب مــوارد بــه ماهیــت تصمیــم شــان فکــر نکــرده و ایــن 

تصمیــم را از روی احساســت شــدید عاطفــی می گیرنــد.

ــردن از  ــرار ک ــا ف ــه ب ــت ک ــی اس ــی از دخران ــه یک آصف

خانــه بــه قصــد ازدواج بــا پــر مــورد عالقــه اش، زندگــی اش 

ــه جهنمــی باورنکردنــی تبدیــل کــرده اســت.  را ب

او زمانــی کــه 16 ســال دارد، بــا دنیایــی از خیــاالت 

غیــر واقعــی کــه از زندگــی دارد، بــا پــری کــه چنــد ماهــی 

ــا هــم دوســت شــده انــد ... شــده ب
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خورشــید منبــع اساســی انــرژی بــرای دوام زندگــی 

اســت کــه بــا پیرشفــت فنــاوری، اســتفاده از آن بــرای 

ــز  ــان ها نی ــی انس ــرژی مرصف ــای ان ــاخن نیازه برآورده س

ــت. ــه اس ــرش یافت گس

نــور خورشــید، هنــگام تابیــدن بــه زمیــن بــا خــود 

بــه انــدازه ای انــرژی مــی آورد کــه می توانــد همه ســاله 

نیازهــای انــرژی جهــان را تأمیــن کنــد.

ــت  ــه پیرشف ــیدی رو ب ــاوری خورش ــارض فن ــال ح در ح

و هزینــه ی پیاده ســازی ایــن انــرژی در حــال کاهــش 

اســت. فناوری هــای مختلفــی بــرای تبدیــل نــور خورشــید 

بــه انــرژی مرصفــی وجــود دارد کــه از آن هــا بــرای گرمایش 

ــز و همیــن  و رسمایــش خانه هــا، گــرم کــردن آب، پخت وپ

ــرق اســتفاده می شــود. ــد ب طــور تولی

اســتفاده از انــرژی خورشــیدی بــرای ایــن کــه بازدهــی 

بهــری نســبت بــه انرژی هــای فســیلی داشــته و هزینــه ی 

ــان اســت، اهمیــت  اســتفاده را کاهــش می دهــد و بی پای

زیــادی در زندگــی انســان ها دارد.

انــرژی خورشــیدی هدیــه ی طبیعــت اســت کــه بــا 

ــتفاده را  ــرین اس ــوان بیش ــت از آن می ت ــری درس بهره گی

ــرده و مــرصف انرژی هــای فســیلی؛ مثــل ذغــال ســنگ  ب

کــه عامــل اصلــی آلودگــی هــوا اســت را بــه انــدازه ی 

زیــادی کاهــش داد.

امــروز کــه آلودگــی بیــش از انــدازه ی محیــط  زیســت و 

ــن ... ــو زمی ــدن ج گرم ش

صلح نیاز مربم و اساسی برای پیرشفت و ترقی جوامع 

برشی به شامر می رود که انکشاف متوازن، ملت سازی، و 

حکومت داری خوب و مدرن، نیازمند شدید وجود صلح و 

ثبات می باشد. در کشورهای جهان اول، صلح مسأله ی 

صنعتی  کشورهای  درونی  صلح  و  امنیت  برای  فرامرزی 

لحاظ،  همین  به  که  دارد  قرار  توجه  مورد  توسعه یافته  و 

کشورهای قدرت مند و دارای ثبات سیاسی، جهت حفظ 

در  تروریسم  با  مبارزه  خویش،  کشور  در  امنیت  و  صلح 

کشورهای جهان سوم را در دستور کار نهادهای امنیتی 

و سیاست خارجی خویش قرار می دهند.

امروزه کشورهای جهان سوم نسبت به همه کشورهای 

امنیت  برهم زننده ی  دیگر، دچار مشکالت و چالش های 

ملی و صلح و ثبات است. 

اففانستان به عنوان یکی از کشورهای جهان سوم از 

این امر مستثنا نبوده و بیش از یک دهه می شود که در 

خارجی،  و  داخلی  هراس افگنان  با  جنگ  و  مبارزه  کنار 

دنبال  در گفتامن سیاسی خویش  نیز  را  پروسه ی صلح 

نشیب های  و  فراز  با  افغانستان  صلح  گفتامن  می کند. 

است  آن  بر  سعی  نوشتار  این  در  که  بوده  مواجه  جدی 

و  بازمنایی شود  موجود  گونه ی فرشده چالش های  به  تا 

کنم. پیشکش  را  چالش ها  از  بیرون رفت  راهکار 

چنان چه تعریف از صلح داشته باشیم، می توان صلح 

را این گونه تعریف کرد؛ صلح، هم زیستی مساملت آمیز و 

عدم تعرض، به معنای جنگ نکردن است ...

انرژی خورشیدی
تنها بدیل برای انرژی های فسیلی

پروسه ی صلح افغانستان
 چالش ها و راهکارها
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کمیســیون های  مشــورتی  نشســت  دومیــن 

انتخاباتــی بــا مناینــدگان نامــزدان ریاســت جمهوری 

و نهادهــای مرتبــط بــه انتخابــات، پــس از شــش 

ســاعت بحــث، بی نتیجــه پایــان یافــت.

مســؤوالن محلــی در والیــت غزنــی، می گوینــد کــه 

ــیر  ــاده ای در مس ــن کناره ج ــار مای ــه ی انفج در نتیج

ــت 10  ــن والی ــو«ی ای ــوالی »جغت ــی ولس راه موصالت

غیرنظامــی کشــته شــدند. 

ــت  ــن نیس ــای ای ــه معن ــه ب ــا روح الل ــن ب ــت م رفاق

ــا  ــدارم، ب ــی ن ــا دیگــر شــاگردانم رابطــه ی خوب کــه ب

همــه خوبــم؛ امــا دوســتی مــن و روح اللــه چنــد دلیــل 

ــح دارد.  واض

وزارت  ویــژه ی  مناینــده ی  خلیــل زاد،  زملــی  
در  افغانســتان،  صلــح  بــرای  امریــکا  خارجــه ی 
واکنــش بــه حملــه ی اخیــر طالبــان بــاالی یــک مرکــز 
ــن  ــه ای ــت ک ــه اس ــرام، گفت ــوالی بگ ــی در ولس صح
گــروه بایــد نشــان دهنــد کــه می تواننــد بــه خواســت 

ــد. ــخ دهن ــح پاس ــرای صل ــتان ب ــردم افغانس م

اگر دولت برای ورزش بودجه 
ندارد، چرا بودجه ی کرکت 4.5 

میلیون دالر است؟

انفجار ماین در غزنی 10 کشته
 به جا گذاشت

ثبات و همگرایی: 
برای تأمین شفافیت 

انتخابات »جان«  می دهیم

مذاکرات صلح امریکا و طالبان 
متوقف شد

با خواندن یک کتاب شش روز
 از حبس یک زندانی کم می شود

محمدبشیرترهکی

)مربیتیمملیتکواندویافغانستان(
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خشونت، پایان تلخ رابطه های پنهانی زنان زندگی به رنگ زن
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7

7

7
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انتخاباتــی،  تنش هــای 

دومین بــار  بــرای  رسانجــام 

نهادهــای مرتبــط بــه انتخابــات 

یــک  در  را  ریاســت جمهوری 

روز  کشــانید.  بــاز  مذاکــره ی 

قــوس( کمیســیون   22( جمعــه 

ــل  ــای دخی ــی طرف ه ــی متام ــکایت های انتخابات ش

در انتخابــات را در یــک نشســت مشــورتی دعــوت کــرد 

تــا راه حلــی بــرای شکســن بن بســت انتخابــات پیــدا 

شــود. ایــن نشســت کــه بیــش از شــش ســاعت دوام 

ــان را  ــف  ش ــا و  موق ــا دیدگاه ه ــه ی طرف ه ــرد، هم ک

پیرامــون بحث هــای انتخابــات مطــرح کردنــد. در عین 

حــال، نشســت مشــورتی کمیســیون شــکایت های 

انتخاباتــی ســبب شــد تــا حداقــل رییــس کمیســیون 

انتخابــات، صــرب و تحمــل خــود  ...

 آیا عبداهلل و غنی
 باهم تفاهم می کنند؟
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سیدمهدیحسینی

در تقلــب عامــل اصلیتریــن ریاســتجمهوری، نامــزدان زیــب: اورنــگ

انتخابــاتریاســتجمهوریبــودهانــدکــهکارمنــدانکمیســیونمســتقلانتخابات

ــد. ــارضرنامــزدیکارکنن ــعی ــهنف ــاب ــدت ــدوتشــویقکــردهان راتهدی
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دومین بــار  بــرای  رسانجــام  انتخاباتــی،  تنش هــای 

نهادهــای مرتبــط بــه انتخابــات ریاســت جمهوری را در یــک 

مذاکــره ی بــاز کشــانید. روز جمعــه )22 قــوس( کمیســیون 

در  دخیــل  طرف هــای  متامــی  انتخاباتــی  شــکایت های 

ــا راه  ــک نشســت مشــورتی دعــوت کــرد ت ــات را در ی انتخاب

پیــدا شــود.  انتخابــات  بــرای شکســن بن بســت  حلــی 

ایــن نشســت کــه بیــش از شــش ســاعت دوام کــرد، همــه ی 

ــای  ــون بحث ه ــان را پیرام ــف  ش ــا و  موق ــا دیدگاه ه طرف ه

انتخابــات مطــرح کردنــد. در عیــن حــال، نشســت مشــورتی 

کمیســیون شــکایت های انتخاباتــی ســبب شــد تــا حداقــل 

رییــس کمیســیون انتخابــات، صــرب و تحمــل خــود را علنــی 

کنــد؛ بــه گونــه ای  کــه رییــس کمیســیون انتخابــات بــه 

رصاحــت گفــت کــه صــرب و حوصلــه ی آن هــا از ادامــه ی 

ــت،  ــت والی ــری آرای هف ــی و گروگان گی ــای انتخابات تنش ه

ــز شــده اســت. لربی

انتخابــات  کمیســیون  رییــس  نورســتانی،  علــم  حــوا 

ــود  ــون موج ــیم، قان ــرده باش ــی ک ــا تخط ــر احیان گفت:»اگ

همــه  این جــا  در  اســت،  شــکایات  کمیســیون  اســت. 

اعــراض را ثبــت کننــد و شــکایت کننــد. در مقابــل قانــون 

مطیــع اســتیم، اگــر جــرم کــردم، دادســتانی و محبــس 

منی کنــم  کاری  اســتم،  متعهــد  مــن  امــا  هســت؛  هــم 

و  بــروم  محبــس  و  دادســتانی  بــه  کــه  منی خواهــم  و 

بــروم.« خــود  خانــه ی  بــه  می خواهــم 

ــش  ــردن بی ــی ک ــه معرف ــاره ب ــا اش ــتانی ب ــم نورس حواعل

از 12 هــزار متخلــف انتخاباتــی بــه دادســتانی کل، گفــت: 

»بیــش از 12 هــزار متخلــف را معرفــی کردیــم. شــام مــا 

را بــه حــرف زدن منی مانیــد، متــام روز توهیــن و تهدیــد 

می کنــد. ایــن غلــط اســت. همیــن هــم کاران و کمیشــران 

ــد.« ــول منی کنی ــد، قب ــح کردن ــز را ترشی ــه چی هم

رییــس کمیســیون انتخابــات بــا بیــان ایــن  کــه او خائــن 

ــول  ــه پ ــودی  ک ــا وج ــزود: »ب ــد، اف ــب منی کن ــت و تقل نیس

در  رسمایه گذاری هــا  شــد،  مــرصف  انتخابــات  در  مــردم 

افغانســتان متوقــف اســت و مــردم هــر روز چشــم بــه انتظــار 

انتخابــات  حــارض،  حــال  در  امــا  اســت؛  نتیجــه   اعــالم 

ریاســت جمهوری بــه مذاکــره تبدیــل شــده اســت.«

کمیســیون  کمیشــر  اورنگ زیــب،  حــال،  عیــن  در 

نامــزدان  ســوی  بــه  را  تقلــب  انگشــت  انتخابــات، 

ریاســت جمهوری نشــانه گرفــت و او گفــت کــه تحلیــل و 

ارزیابــی ایــن کمیســیون نشــان می دهــد کــه اولیــن فکتــور 

تقلــب خــود نامــزد اســت کــه کارمنــد کمیســیون انتخابــات 

ــی  ــه رضر کس ــا ب ــع ی ــه نف ــا ب ــرده ت ــویق ک ــد و تش را تهدی

کار کنــد.

او افــزود، کمیســیون انتخابــات بیــش از 12 هــزار کارمند 

ــه  ــی ب ــات انتخابات ــات و تخلف ــل تقلب ــه دلی ــی را ب انتخابات

کمیســیون شــکایات معرفــی کــرد و ارزیابــی کمیســیون ایــن 

اســت کــه عامــالن تقلــب شناســایی شــده  انــد.

مشــورتی  نشســت  شــد،  بیــان  طــوری  کــه  هــامن 

شــش  از  بیشــر  انتخاباتــی  شــکایت های  کمیســیون 

ســاعت دوام کــرد، قــرار بــود کــه همــه طرف هــای انتخابــات 

در پایــان ایــن نشســت، بــه نتیجــه  برســند تــا بن بســت 

ــا  ــود؛ ام ــل ش ــا حاص ــت طرف ه ــکند و قناع ــات بش انتخاب

هیــچ کــدام بــه نتیجــه ی مطلــوب دســت نیافتنــد. از جانــب 

دیگــر، در پایــان نشســت مشــورتی دو راه حــل متضــاد 

همگرایــی- و  )ثبــات  انتخاباتــی  دســته ی  دو  ســوی  از 

دولت ســاز( پیشــنهاد شــد.

پیشــنهاد دســته ی ثبــات و همگرایــی ایــن بــود کــه 

ــالم  ــر اع ــی ب ــدام مبن ــه اق ــات از هرگون ــیون انتخاب کمیس

ــد  ــد و در عیــن حــال، بای ــی خــودداری کن نتیجــه ی ابتدای

ــرود.  ــژه ب ــش وی ــه تفتی ــان، ب ــارج از زم ــزار رأی خ 102 ه

در ادامــه ی ایــن پیشــنهاد، اعضــای رهــربی دســته ی ثبــات 

و همگرایــی هشــدار داد کــه یــا از حاکمیــت برآمــده از 

تقلــب جلوگیــری می کنــد و یــا هــم بــرای تأمیــن شــفافیت 

می دهنــد. »جــان« 

ــرای حــل  ــه ب ــود ک ــن ب پیشــنهاد دســته ی دولت ســاز ای

اختالفــات، بایــد نامــزدان اجــازه ی تفتیــش و بازشــامری 

آرای هفــت والیــت را بدهنــد تــا معلــوم شــود کــه چــه 

کســی تقلــب کــرده اســت. اعضــای رهــربی دولت ســاز 

ارائــه کــرد کــه  را  ایــن نشســت هم چنــان راه حلــی  در 

ــا  ــی را ایف ــش دادگاه و قاض ــی نق ــیون های انتخابات کمیس

می کننــد. وقتــی بــاالی صندوق هــای رأی شــک دارنــد، 

یعنــی همــه در تقلــب متهــم اســتند و بنــا بــر ایــن، متهــامن 

ــد. راه حــل  ــد در تفتیــش و بازشــامری آرا همــکاری کنن بای

دیگــری کــه از ســوی دولت ســاز مطــرح شــد، ایــن بــود کــه 

ــود. ــه نش ــی مداخل ــیون های انتخابات ــور کاری کمیس در ام

ــه،  ــای مربوط ــان نهاده ــی می ــزاع انتخابات ــن ن عمده تری

ــه  ــت ک ــات اس ــون انتخاب ــت قان ــاده ی بیس ــته از م برخواس

هرکــدام از بازی گــران انتخاباتــی، بــا تفســیر از ایــن مــاده ی 

قانــون، می کوشــند کــه نتیجــه ی انتخابــات را بــه ســود 

شــان تغییــر دهنــد. مــاده ی بیســت قانــون انتخابــات، حکــم 

می کنــد: »کمیســیون مکلــف اســت، بــه منظــور تریــع 

ــری را اتخــاذ  ــن شــفافیت، تدابی ــات و تأمی پروســه ی انتخاب

کننــد کــه همــه مراحــل پروســه ی انتخابــات بــه شــمول 

ثبــت  نــام و تشــخیص رأی دهنــدگان مطابــق طرزالعمــل 

ــوژی  ــی و تکنال ــتم الکرونیک ــتفاده از سیس ــا اس ــه ب مربوط

دســته های  گیــرد.«  صــورت  مصــؤون  طــور  بایومریــک 

انتخاباتی کــه در حــال حــارض، انتخابــات را بــه چالــش 

کشــیده  انــد، اختالفــات روی جزئیاتــی اســت کــه در قانــون 

ــد  ــان می ده ــن نش ــت و ای ــده اس ــی نش ــات پیش بین انتخاب

ــات  ــون انتخاب ــا در قان ــن چالش ه ــی ای ــه ی متام ــه ریش ک

نهفتــه اســت و رفتارهایــی  کــه در قانــون تعدیل شــده ی 

ــود،  ــکالت موج ــالل مش ــرای ح ــده، ب ــف ش ــات تعری انتخاب

ــت. ــخگو نیس پاس

بــا ایــن  کــه، قــرار بــود روز پنج شــنبه ی هفتــه ی گذشــته، 

کنــد؛  اعــالم  را  قســمی  نتیجــه ی  انتخابــات  کمیســیون 

امــا گفتــه می شــود کــه بــه دلیــل فشــارهای سیاســی، 

کمیســیون انتخابــات از اعــالم نتیجــه ی قســمی خــودداری 

ســفرای  از  برخــی  گزارش هــا،  ایــن  اســاس  بــر  کــرد. 

متحــده ی  ایــاالت  ســفیر  ویــژه  بــه  خارجــی  کشــورهای 

ــه  ــم عبدالل ــق تفاه ــا از طری ــالش دارد ت ــل ت ــکا در کاب امری

عبداللــه و محمــدارشف غنــی، بــه بن بســت انتخابــات پایــان 

ــری  ــا میانجی گ ــی، ب ــه و غن ــه عبدالل ــی  ک ــد. در صورت ده

ــه  ــات ب ــا هــم تفاهــم کننــد، بحــث انتخاب ســفارت امریــکا ب

ــادی  ــکل بنی ــه ش ــی ب ــی دموکراس ــه ی اساس ــوان مؤلف عن

ــی  ــچ  کس ــر هی ــت و دیگ ــد رف ــن خواه ــتان از بی در افغانس

ــا بــه عنــوان یــک رفتــار سیاســی در  حــارض نخواهــد شــد ت

ــد. ــت کنن ــات رشک انتخاب

ریاســت   نامــزد  عبداللــه،  عبداللــه  هــم،  ســویی  از 

نیویارک تایمــز  بــه روزنامــه ی  جمهــوری، در مصاحبــه ای 

گفتــه اســت کــه اگــر رقیــب انتخاباتــی او )ارشف غنــی( بــه 

گونــه ی عادالنــه پیــروز انتخابــات شــود، برایــش مبارک بــاد 

خواهــد گفــت؛ امــا او تأکیــد کــرده، پیــروزی ای  کــه اســاس 

ــت. ــرش نیس ــل پذی ــد، قاب آن آرا نباش

در  کــه  اســت  مدعــی  ریاســت جمهوری  نامــزد  ایــن 

ــر  ــا ب ــالدی بن ــال 2014 می ــت جمهوری س ــات ریاس انتخاب

ــن  ــا ای ــت؛ ام ــی« را پذیرف ــدت مل ــت وح ــت، »حکوم مصلح

 بــار مصلحتــی در کار نخواهــد بــود. نیویــارک تایمــز نوشــته 

اســت، بــا وجــود آن  کــه آقــای عبداللــه گفتــه اســت کــه ایــن 

ــا  ــا ب ــاس مصاحبه ه ــر اس ــا ب ــد؛ ام ــد ش ــلیم نخواه ــار تس ب

ــای  ــه آق ــد ک ــران  ان ــن او نگ ــیون، متحدی ــاوران و سیاس مش

ــد. ــد مان ــتوار نخواه ــش اس ــر موقف ــه ب عبدالل

زنــدان  بزرگ تریــن  کابــل،  در  پل چرخــی  زنــدان 

ــم  ــه جرائ ــی ب ــزار زندان ــدود ده ه ــه ح ــت ک ــتان اس افغانس

ــؤوالن  ــی مس ــه تازگ ــوند. ب ــه داری می ش ــف در آن نگ مختل

ــگ  ــج فرهن ــان و تروی ــالح زندانی ــدف اص ــا ه ــدان ب ــن زن ای

ــد  ــه بتوان ــی ای ک ــر زندان ــد، ه ــرده ان ــالم ک ــی اع کتاب خوان

ــینامری در  ــد و س ــه ای را بخوان ــاب صدصفح ــد کت ــک جل ی

مــورد آن کتــاب ارائــه کنــد، 6 روز از زمــان حبســش کــم 

می شــود.   خواهــد 

عباداللــه کریمــی، مدیــر مطبوعــات ریاســت عمومــی 

محابــس و توقیــف خانه هــا، بــه روزنامــه ی صبــح کابــل 

می گویــد کــه ایــن تصمیــم بــرای اصــالح گرفتــه شــده اســت 

و تــالش می شــود زندانیــان بــه جــای روی آوردن بــه جرائــم، 

ــد.  ــدن روی آورن ــاب خوان ــه کت ب

طــرح  ایــن  مســوده ی  کــه  افــزود  کریمــی  آقــای 

)کتاب خوانــی( در حــال تکمیــل شــدن اســت و پــس از 

ــا  ــی ب ــر زندان ــد. ه ــد ش ــاز خواه ــد آغ ــن رون ــب آن، ای تصوی

خوانــدن یــک جلــد کتــاب می توانــد شــش روز از معیــاد 

حبســش را کــم کنــد. 

قــوس(   22( پنج شــنبه  روز  منظــور،  همیــن  بــه 

مراســمی نیــز در داخــل زنــدان پل چرخــی برگــزار و ده 

ــود،  ــده ب ــته ش ــان نوش ــوی زندانی ــه از س ــی ک ــد کتاب جل

نیــز رومنایــی شــد.

ــس  ــی محاب ــت عموم ــوی ریاس ــه از س ــه ای ک در اعالمی

ــت:  ــده اس ــده، آم ــتاده ش ــل فرس ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ب

»بــه خاطــر ترویــج فرهنــگ مطالعــه ميــان زندانيــان، کار 

بــاالی مســوده ی »کتاب خوانــی« جریــان دارد کــه بــر بنيــاد 

ــد کتــاب حــد اقــل  آن، آن عــده از محبوســینی کــه یــک جل

صدصفحــه ای را مطالعــه و مــدت ده دقیقــه در مــورد آن 

ــان  ــس ش ــاد حب ــدت 6 روز از میع ــد، م ــه کنن ــات ارائ معلوم

تخفیــف در نظــر گرفتــه می شــود.«

ــور  ــت در ام ــد وزارت دول ــاور ارش ــی، مش ــس کوچ میروی

ــت  ــود، گف ــه ب ــن برنام ــدگان در ای ــه از رشکت کنن ــح ک صل

کــه یکــی از راه هــای اصــالح مجــدد زندانیــان، راه انــدازی و 

فراهــم آوری امکانــات حرفــه ای، علمــی و هــری در فضــای 

محبوســین  کــه  »زمانــی  گفــت:  او  می باشــد.  محبــس 

باشــند،  اجتامعــی  فعالیت هــای  چنیــن  ایــن  رسگــرم 

دیگــر بــه راه هــای خطــا و اشــتباه فکــر نکــرده و بــه صــورت 

و  کــرد  خواهنــد  زندگــی  یک دیگــر  کنــار  در  صلح آمیــز 

ــه جامعــه، فــرد مفیــد  هم چنــان بعــد از آزادی و بازگشــت ب

ــود.« ــد ب ــامل خواهن و س

ــس  ــس محب ــورزوی، ریی ــد ن ــال اخرمحم ــن ح در همی

ــه  ــت ک ــه اس ــم گفت ــن مراس ــز در ای ــی نی ــزی پل چرخ مرک

مســؤولیت متــام زندان بانــان و مســؤوالن زنــدان، ایجــاد 

فضــای اصالحــی مناســب بــرای زندانیــان اســت. 

ــد  ــا جل ــون ده ه ــا کن ــی ت ــان پل چرخ ــامری از زندانی ش

از  تــن  یــک  فتح محمــد  انــد.  نوشــته   زنــدان  در  کتــاب 

زندانی هــای زنــدان پل چرخــی اســت. او تــا کنــون 10 جلــد 

ــاده  ــز آم ــاب دیگــرش نی ــد کت ــاب نوشــته اســت و ده جل کت

چــاپ می باشــد. هم چنــان عبدالقــادر دیگــر زندانــی در 

زنــدان پل چرخــی اســت کــه قــرآن کریــم را بــا دســت نوشــته 

اســت. 

هرچنــد پیــش از ایــن نیــز بارهــا برنامه هایــی بــه منظــور 

ــود؛  ــه شــده ب ــه راه انداخت ــان ب تقویــت ســطح ســواد زندانی

امــا ایــن نخســتین بــاری اســت کــه ریاســت عمومــی محابس 

چنیــن برنامــه ای را بــرای ترویــج فرهنــگ کتاب خوابــی و 

اصــالح زندانیــان بــه راه انداختــه اســت.

چنیــن  نیــز  امریــکا  ماننــد  دیگــر  کشــورهای  در 

ــد در  ــی بتوان ــی وجــود دارد کــه هــرگاه یــک زندان برنامه های

یــک مــدت معیــن کتابــی را بخوانــد، مدتــی از ایــام زندانــش 

کــم می شــود. بــر بنیــاد معلومــات ریاســت عمومــی محابــس، 

زندان هــای  در  نفــر  هــزار   ۳۵ حــدود  حــارض،  حــال  در 

افغانســتان بــه رس می برنــد کــه از ایــن میــان، 10 هــزار 

می شــوند.  نگــه داری  پل چرخــی  زنــدان  در  زندانــی 

مســأله ی بهداشــت و چگونگــی نگــه داری از زندانیــان در 

ــواره از آن  ــه هم ــوده ک ــواردی ب ــتان از م ــای افغانس زندان ه

انتقــاد شــده اســت. اطالعــات نشــان می دهــد کــه در ســال 

2017 میــالدی تنهــا در زنــدان پل چرخــی بیــش از 100 

زندانــی بــه دلیــل عــدم رســیدگی بــه مــوارد بهداشــتی جــان 

باختــه انــد. در ســه مــاه اول ســال 2018 میــالدی نیــز بیــش 

از 200 زندانــی بــه بیامری هــای مختلــف مبتــال شــده انــد. 
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ــا  ــت؛ ام ــی نیس ــرای طنزنویس ــی ب ــن، جای ذره بی

مســؤوالن  گفت وگوهــای  و  جلســه ها  واکنش هــا، 

کمیســیون انتخابــات افغانســتان بــا نامــزدان دامئــا 

معــرض و همــه برنــده، کم تــر از یــک طنــز سیاســی 

رسنوشــت  کــه  می شــد  تصــور  روزگاری  نیســت. 

ــا حــاال  ــون آدم در دســت »حــوا« اســت؛ ام ۳2 میلی

مشــخص شــده اســت کــه خــود ایشــان هــم نقــش  

واضحــی در تعییــن رسنوشــت انتخابــات و رهایــی 

ــد. ــن ندارن ــن دردرس مزم ــردم از ای م

قومــی  گرایش هــای  کــه  اســت  آن  مشــکل 

انتخابــات،  برگــزاری  در  منی تــوان  را  تبــاری  و 

ــیون  ــای کمیس ــران و اعض ــس، کمیش ــاب ریی انتخ

انتخابــات نادیــده گرفــت؛ یعنــی از هــامن ابتــدا 

ــنتی  ــدرن، س ــده ی م ــک پدی ــه ی ــبت ب ــا نس نگاه ه

و عقب گرایانــه اســت. مــا در متــام انتخابات هــای 

ــی، در  ــر سیاس ــه از نظ ــم ک ــان داده ای ــته نش گذش

مرحلــه ی اجــامع و توافــق نــه کــه در مقــام زورگویــی 

ــن  ــگاه چنی ــا و ن ــی فض ــم. وقت ــرار داری ــل ق و تحمی

ــروزی  ــل و پی ــزار تحمی ــه اب ــز ب ــات نی ــت، انتخاب اس

بــا هــر وســیله ای بــدل خواهــد شــد. در ابتــدای 

مســؤوالن  خاطــر  آرامــش  و  راحتــی  انتخابــات، 

برگزارکننــده ی آن بــرای اعــالم نتیجــه در روز مقــرر، 

بــرای مــردم ناراحت کننــده بــود؛ امــا بــا گذشــت 

ــات را  ــزاری انتخاب ــا برگ ــه م ــد ک ــخص ش ــان مش زم

ــل آن  ــرای انتخــاب شــدن و انتخــاب کــردن، ب ــه ب ن

ــزم  ــم. مکانی ــدل می کنی ــه ب ــرای غلب ــزاری ب ــه اب را ب

ــزد  ــه نام ــانی ک ــا کس ــا و حت ــرای م ــدرت ب ــال ق انتق

ــا  ــه درون صندوق ه ــت ک ــی نیس ــای رأی ــد، ورقه ه ان

ــی  ــای قوم ــخصی، گرایش ه ــلیقه های ش ــتند، س اس

ــوع  ــن ن ــه از ای ــم ک ــاور داری ــت. ب ــان اس ــاری م و تب

ــا  ــیم، ت ــه می رس ــه نتیج ــر ب ــر و به ــا زودت گرایش ه

رأی.  برگه هــای  شــمردن 

رواج  و  رســم  یــک  حتــا  مــا  بــرای  انتخابــات 

هــم نیســت کــه حداقــل می توانســتیم بــا ســنت 

و مکانیــزم  راه حــل  برایــش  باورهــای قدیمــی،  و 

ــا از آن  ــه م ــت ک ــوی اس ــده ی ن ــنجیدیم؛ پدی می س

بــرای  برنــده شــدن می ســازیم.  بــرای  وســیله ای 

همیــن، قانــون، مقــررات و رس موعــد برگزارکــردن 

انتخابــات و در زمــان مناســب نتایــج آن را اعــالم 

کــردن، بــرای مــان مهــم نیســت. هــر وقــت دل 

 مــان شــد، برگــزارش می کنیــم و هــر زمانــی کــه 

خواســتیم، نتیجــه اش را اعــالم می کنیــم. چنیــن 

ــی  ــی و دلواپس ــرای نگران ــی ب ــر جای ــه دیگ ــت ک اس

باقــی منی مانــد. بــا طیــب خاطــر، کار می کنیــم، 

مهــم نیســت کــه روش برگــزاری، ســازوکار شــامرش 

ــم  ــود. مه ــم می ش ــا خت ــه کج ــرا ب ــت ماج آرا و نهای

آن اســت کــه زمینــه را بــرای آن چــه می خواهیــم 

ــرده  ــاده ک ــت آم ــورت درس ــه ص ــم، ب ــت داری و دوس

باشــیم.

بــرای مــا دیگــر اهمیــت نــدارد کــه رسنوشــت 

نســبت  مــردم  باورهــای  دموکراســی،  انتخابــات، 

ــچ  ــات چــه خواهــد شــد. امــروز دیگــر هی ــه انتخاب ب

کســی بــه شــفافیت و پاکــی انتخابــات بــاور نــدارد و 

نتیجــه ی انتخابــات، تنهــا بــرای اعــالم برنــده شــدن 

یکــی و یــا خــالص شــدن از رش ایــن دردرس طنزآلــود 

نیســت کــه فــرار از بی بــاوری و ظلــم بــه دموکراســی 

نیــز اســت.

ــع  ــن وض ــاه ای ــات، گن ــیون انتخاب ــه کمیس این ک

ــزدان هــم کمیســیون  ــد و نام ــزدان بدان ــد را از نام ب

برنــده  بــرای  زمینه ســازی  و  هــواداری  بــه  را 

شــدن نامــزد دل خواهــش متهــم کننــد، مشــکلی 

جمهوریــت،  بــه  را  پروســه  ایــن  دهن کجــی  از 

ــه ا ی  ــد. پروس ــل منی کن ــات ح ــی و انتخاب دموکراس

ــر  ــت و دیگ ــده اس ــوده ش ــاد آل ــندروم فس ــه س ــه ب ک

انتظــار کار شــفاف و مــرشوع از آن بی فایــده اســت.

شــنیدن  یــا  و  هم اندیشــی  جلســه های 

شــکایت ها نیــز ایــن روزهــا بــه فضایــی بــرای خالــی 

و  شــده  بــدل  اتهام بســن ها  و  عقده هــا  کــردن 

از آن جــا کــه در ایــن رسزمیــن، فرهنــگ سیاســی 

وجــود  نیــز  انتخابــات  نتیجــه ی  پذیرفــن  بــرای 

نــدارد، کار هــر روز پیچیده تــر از دیــروز می شــود. 

رییــس کمیســیون انتخابــات دیــروز اعــالم کــرد کــه 

او مســتقل اســت و اگــر مشــکلی اســت، بایــد از 

ــات  مجــرای قانونــی بررســی شــود. وقتــی در انتخاب

افغانســتان ســخن از قانــون زده شــود، عالمت هــای 

ســوال زیــادی در ذهــن هــر کســی ایجــاد می شــود 

دوازده  آن  روی  کــه  قانونــی  قانــون؟  کــدام  کــه 

هــزار نفــر معرفــی شــده  از ســوی کمیســیون بــه 

دادســتانی تطبیــق می شــود، یــا قانونــی کــه در 

زورگویــان  قانون شــکنی های  و  زورگویی هــا  برابــر 

ــب  ــبب تقل ــه ی مس ــه یق ــی ک ــت؟ قانون ــاکت اس س

برابــر  در  کــه  قانونــی  یــا  می گیــرد  را  رأی  چنــد 

قانــون،  از  فراتــر  توهین کننــدگاِن  و  عربده کشــان 

کاری از پیــش منی بــرد؟ دیگــر حــرف از مرشوعیــت 

انتخابــات و برنــده ی آن هــم نیســت، ســخن از آن 

اســت کــه چگونــه می تــوان از ایــن مهلکــه ی بــد 

ــت. ــات یاف نج

بخندیم یا گریه کنیم؟

دومین نشست مشورتی گره از مشکل انتخابات باز نکرد

 آیا عبداهلل و غنی باهم تفاهم می کنند؟

ترویج فرهنگ کتاب خوانی در زندان پل چرخی
با خواندن یک کتاب شش روز از حبس یک زندانی کم می شود

سیدمهدی حسینی

اکرم رسا

ــهی ــهروزنام ــا،ب ــفخانهه ــسوتوقی ــیمحاب ــاتریاســتعموم ــرمطبوع ــی،مدی ــهکریم عبادالل

صبــحکابــلمیگویــدکــهایــنتصمیــمبــهاصــاحگرفتــهشــدهاســتوتــاشمیشــودزندانیــان

بــهجــایرویآوردنبــهجرائــم،بــهکتــابخوانــدنرویبیاورنــد.

آقــایکریمــیافــزودکــهمســودهیایــنطــرح)کتابخوانــی(درحــالتکمیــلشــدناســتوپــس

ــد ــابمیتوان ــدکت ــکجل ــدنی ــاخوان ــیب ــازخواهــدشــد.هــرزندان ــدآغ ــنرون ــبآنای ازتصوی

شــشروزازمعیــادحبســشراکــمکنــد.
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زندگــی  دوام  بــرای  انــرژی  اساســی  منبــع  خورشــید 

بــرای  آن  از  اســتفاده  فنــاوری،  پیرشفــت  بــا  کــه  اســت 

نیــز  انســان ها  مرصفــی  انــرژی  نیازهــای  برآورده ســاخن 

اســت. یافتــه  گســرش 

نــور خورشــید، هنــگام تابیــدن بــه زمیــن بــا خــود بــه 

ــد همه ســاله نیازهــای  ــرژی مــی آورد کــه می توان ــدازه ای ان ان

ــد. ــن کن ــان را تأمی ــرژی جه ان

در حــال حــارض فنــاوری خورشــیدی رو بــه پیرشفــت و 

ــت.  ــش اس ــال کاه ــرژی در ح ــن ان ــازی ای ــه ی پیاده س هزین

فناوری هــای مختلفــی بــرای تبدیــل نــور خورشــید بــه انــرژی 

مرصفــی وجــود دارد کــه از آن هــا بــرای گرمایــش و رسمایــش 

خانه هــا، گــرم کــردن آب، پخت وپــز و همیــن طــور تولیــد 

ــود. ــتفاده می ش ــرق اس ب

ــی  ــه بازده ــن ک ــرای ای ــیدی ب ــرژی خورش ــتفاده از ان اس

ــه ی  ــته و هزین ــیلی داش ــای فس ــه انرژی ه ــبت ب ــری نس به

اســتفاده را کاهــش می دهــد و بی پایــان اســت، اهمیــت 

زیــادی در زندگــی انســان ها دارد.

بــا  کــه  اســت  طبیعــت  هدیــه ی  خورشــیدی  انــرژی 

را  بیشــرین اســتفاده  از آن می تــوان  بهره گیــری درســت 

بــرده و مــرصف انرژی هــای فســیلی؛ مثــل ذغــال ســنگ 

کــه عامــل اصلــی آلودگــی هــوا اســت را بــه انــدازه ی زیــادی 

داد. کاهــش 

امــروز کــه آلودگــی بیــش از انــدازه ی محیــط  زیســت 

و گرم شــدن جــو زمیــن، بــرای انســان ها خطرســاز شــده 

اســت، اســتفاده از انــرژی خورشــیدی را بیــش از پیــش 

اســت. کــرده  رضوری 

ــش  ــان در بخ ــف جه ــورهای مختل ــل، کش ــن دلی روی ای

ــی  ــای بزرگ ــیدی، رسمایه گذاری ه ــرژی خورش ــتفاده از ان اس

را انجــام داده انــد کــه هنــد و چیــن پیشــتازترین آن هــا انــد.

ــرای مــا  ــرژی رایــگان کــه طبیعــت ب ــرای اســتفاده از ان  ب

هدیــه کــرده اســت، کافــی اســت فنــاوری آن را پیــاده کنیــم، 

ــا مــرصف  ــا آســیب کمــری بــه طبیعــت زده و همین طــور ب ت

انــرژی پــاک پشــتیبان ســالمت خــود و محیــط خــود باشــیم.

بحــران آلودگــی هــوا و محیــط زیســت کابــل کــه آن را در 

میــان آلوده تریــن شــهرهای جهــان قــرار داده اســت؛ نیازمنــد 

رسمایه گــذاری و اســتفاده از انــرژی خورشــیدی اســت کــه بــه 

دلیــل پــاک و رایــگان بــودن آن، بهریــن بدیــل بــرای انــرژی 

ــد باشــد. فســیلی می توان

مزیت های استفاده از انرژی خورشیدی

ــرصف،  ــخ م ــن تاری ــل نداش ــه دلی ــیدی ب ــرژی خورش ان

ــامر  ــه ش ــیلی ب ــوخت های فس ــرای س ــداری ب ــن پای جایگزی

مــی رود؛ چــون ســوخت های فســیلی تاریــخ مــرصف دارنــد؛ 

تــا ملیاردهــا ســال در دســت رس  انــرژی خورشــید  امــا 

ــود.  ــد ب خواه

پخــش  گلخانــه ای  گاز  انــرژی  ایــن  دیگــر  ســوی  از 

منی کنــد کــه در مقایســه بــا ســوخت های فســیلی تأثیــر 

کمــری روی محیــط زیســت دارد. همین طــور بــه دلیــل 

زیــاد بــودن نــور خورشــید در همــه جــا، ایــن منبــع در 

ایــن  در  بــا رسمایه گــذاری  و  دارد  قــرار  همــگان  اختیــار 

ــورها  ــی، کش ــای مرصف ــش انرژی ه ــود در بخ ــش، می ش بخ

باشــند. بی نیــاز  هم دیگــر  از 

انرژی خورشیدی در افغانستان

افغانســتان در ســال بیشــر از ۳00 روز خورشــیدی دارد 

ــرژی  ــش ان ــذاری در بخ ــرای رسمایه گ ــبی ب ــر مناس ــه بس ک

خورشــیدی اســت. از ســویی هــم بــرای کاهــش آلودگــی هــوا 

در شــهر کابــل کــه ســاالنه جــان ۳۵00 نفــر را می گیــرد، بــه 

ایســت کامــل ســوخت های فســیلی نیــاز اســت.

محمــد کاظــم هامیــون، رییــس محیــط زیســت کابــل، بــه 

روزنامــه ی صبــح کابــل، می گویــد کــه مــا بیشــر از ۳00 روز 

آفتابــی داریــم و در کنــار آن کشــوری خشــک و نیمه خشــک 

اســتیم، تهدیدهــا جــدی اســت و منابــع طبیعــی مــا بــا رشــد 

ــن  ــان رف ــه از می ــر ب ــه منج ــدارد ک ــی ن ــی هم خوان جمعیت

ــن  ــر را گســرش می دهــد؛ روی ای ــاروری زمیــن شــده و فق ب

دلیــل تنهــا بدیــل بــرای انرژی هــای فســیلی در افغانســتان، 

ــد.  ــیدی باش ــرژی خورش ــد ان می توان

بــاور کارشناســان محیــط زیســت، افغانســتان، از  بــه 

لحــاظ جغرافیایــی بســر مناســبی بــرای اســتفاده از انــرژی 

ــن  ــه رسمایه گــذاری گســرده در ای ــا ب خورشــیدی اســت؛ ام

بخــش نیــاز اســت تــا بتــوان بــه گونــه ی فراگیــر از ایــن انــرژی 

را  فســیلی  انرژی هــای  مــرصف  و  کــرده  اســتفاده  پــاک 

ــاند. ــر رس ــه صف ــت ب ــش داده و در نهای کاه

انــرژی  روی  آقــای هامیــون، رسمایه گــذاری  بــاور  بــه 

خورشــیدی در افغانســتان بــه ویــژه شــهر کابــل بــه ســه دلیــل 

ــد. ــدا می کن ــت پی اهمی

کنوانســیون  عضویــت  افغانســتان  کــه  ایــن  نخســت   

تغیــرات اقلیمــی؛ کــه بــرای کاهــش دی اکســاید کاربــن در 

دارد. را  می کنــد،  کار  جهــان 

ــه  ــت ک ــورهایی نیس ــامر کش ــتان از ش ــد افغانس ــر چن ه

ــت  ــا عضوی ــد؛ ام ــد کن ــن را تولی بیشــرین دی اکســاید کارب

ــیون های  ــت کنوانس ــور عضوی ــیون را دارد و همین ط کنوانس

مونــرال و ویــن را کــه بــه خاطــر رقیــق شــدن الیــه ی اوزون 

اســت، دارد و در اهــداف انکشــاف  پایــدار و در تعهداتــی کــه 

کاهــش  بــه  ملــزم  دارد،  بین املللــی  کنوانســیون های  در 

دی اکســاید کاربــن اســت. آقــای هامیــون می گویــد کــه 

در صــورت تطبیــق ایــن برنامــه، افغانســتان می توانــد از 

کنوانســیون، پول هــای زیــادی را بــه کشــور واریــز کنــد؛ اگــر 

ــد. ــته باش ــود داش ــا و ج ظرفیت ه

ــوان  ــا رسمایه گــذاری در ایــن بخــش می ت دوم ایــن کــه ب

بــه اقتصــاد  پایــدار کــه راه رســیدن بــه انکشــاف پایــدار 

ــید. ــت، رس اس

ســوم ایــن کــه چالش هــای محیــط زیســتی ای کــه امــروز 

ــل  ــد؛ مث ــدا می کن ــرش پی ــر روز گس ــت و ه ــا اس رس راه م

ازدیــاد جمعیــت در شــهرها کــه ســبب پایین آمــدن عمــر 

ــی ای  محیــط و اکو سیســتم مــا می شــود و هزینه هــای پنهان

کــه مــا از ایــن بابــت می پردازیــم، عدالــت میان نســلی را 

ــرژی خورشــیدی  ــا اســتفاده از ان ــا ب ــد کــه تنه ــر می کن متأث

ــرد. ــار ک ــران را مه ــن بح ــوان ای می ت

 وزارت انــرژی و آب، بــرای رهایــی کشــور از ایــن وضعیــت، 

ــرده  ــن ک ــتان را تدوی ــد افغانس ــل تجدی ــرژی قاب ــی ان پالیس

ــد را  ــل تجدی ــرژی قاب ــای ان ــی پروژه ه ــد اصل ــه رون ــت ک اس

در برنامه هــای توســعه ای کشــور پیش بینــی می کنــد کــه 

ــرد. ــر می گی ــز در ب ــیدی را نی ــرژی خورش ان

آب،  و  انــرژی  وزارت  ســخنگوی  نیکــزاد،  ســیر  احمــد 

در  کــه  دارد  مرحلــه  دو  پالیســی  ایــن  کــه  می گویــد 

ــرای  ــامل را ب ــط س ــت )201۵- 2020( محی ــه ی نخس مرحل

فعالیت هــای توســعه ای و رشــد ســکتور انــرژی قابــل تجدیــد 

ــا مشــارکت ســکتورهای عامــه و خصوصــی آمــاده  بــه ویــژه ب

ــی  ــب رسمایه گــذاری معرف ــرای جل کــرده و مشــوق هایی را ب

ــت. ــرده اس ک

 در مرحلــۀ دوم )2021-20۳2( انــرژی قابــل تجدیــد، بــه 

ــال  ــدت کام ــده در کوتاه م ــت آم ــه دس ــای ب ــاس تجربه ه اس

بــه طــور تجارتــی راه انــدازی خواهــد شــد.

ــرژی  ــد وزارت ان ــل تجدی ــرژی قاب ــی ان ــاس پالیس ــه اس ب

و آب، تــا 20۳2  قــرار اســت 9۵ درصــد بــرق مــورد نیــاز 

ــد و درون مــرزی تأمیــن شــود. ــع قابــل تجدی کشــور، از مناب

ــگاوات  ــزار می ــته ی دو ه ــی بس ــند داوطلب ــن وزارت س ای

بــرق خورشــیدی در پنــج زون کشــور را نیــز بــه اعــالم ســپرده 

ــخ، هــرات،  ــرار اســت در والیت هــای بل ــروژه ق ــن پ اســت. ای

کندهــار، ننگرهــار و کابــل، تطبیــق شــود کــه تــا هنــوز تنهــا 

کار ســاخت بســته ی کندهــار آن تکمیــل شــده اســت.

خورشــیدی  بــرق  میــگاوات   ۵.۵ پــروژه ی  همین طــور 

در  کــه  اســت  تطبیــق  حــال  در  نیــز  دایکنــدی  والیــت 

نتیجــه ی تطبیــق آن نزدیــک بــه بیســت هــزار خانــوار از بــرق 

برخــوردار خواهــد شــد .

همین گونــه قــرارداد پــروژه ی ۵ میــگاوات بــرق خورشــیدی 

والیــت غــور نیــز بســته شــده اســت کــه در نتیجــه ی تطبیــق 

آن نزدیــک بــه 1۵ هــزار خانــواده از نــور بــرق برخــوردار 

خواهــد شــد. 

بیشــر  در   1۳98 و   1۳97 ســال های  در  وزارت  ایــن 

والیت هــای کشــور، کار رسوی و ترتیــب اســناد تخنیکــی، 

ــر  ــا بیش ــت؛ ام ــام داده اس ــیدی را انج ــرق خورش ــروژه ی ب پ

ایــن پروژه هــا هنــوز وارد مرحلــه ی اجرایــی آن نشــده اســت.

افغانســتان،  در  انــرژی خورشــیدی  از  اســتفاده  بــرای 

مشــکل اصلــی نبــود و یــا کم بــود منابــع مالــی اســت.

آقــای هامیــون می گویــد: »در صورتــی کــه درایــت داشــته 

باشــیم، وزارت انــرژی و اّب، ریاســت برشــنا، اداره ی ملــی 

حفاظــت محیــط زیســت و ســایر نهادهــای ســکتوری در 

ــنهادها و  ــده، پیش ــع ش ــم جم ــد دور ه ــش می توانن ــن بخ ای

ــرات  ــیون تغی ــه ی کنوانس ــه دبیرخان ــود را ب ــای خ پروپوزل ه

ــد.« ــه کنن اقلیمــی ارائ

تغیــرات  از  متأثــر  کشــور  چهاردهمیــن  افغانســتان 

اقلیمــی در جهــان اســت و روی ایــن دلیــل کنوانســیون 

بــه  دالــر  میلیــارد   1.7 ســاالنه  بایــد  اقلیمــی  تغیــرات 

بدهــد. افغانســتان 

ایجــاد  و  هامهنگــی  بــا  می گویــد،  هامیــون  کاظــم 

ــه ی  ــه دبیرخان ــود را ب ــنهادهای خ ــد پیش ــه بتوان ــی ک ظرفیت

کنوانســیون تغییــرات اقلیمــی ارائــه کنــد؛ مــا می توانیــم 

ــش  ــه و بخ ــیون گرفت ــن کنوانس ــر از ای ــون دال ــا میلی صده

مهــم آن را روی انــرژی  خورشــیدی رسمایه گــذاری کنیــم.

از  مــا  امــا وی می گویــد کــه متأســفانه سیاســت های 

دیــد زیســت محیطی سیاســت ســبز نیســت؛ در صورتــی 

کــه مــا بــه تعهــدات خــود در رابطــه بــه کنوانســیون تغییــرات 

ــود را  ــاالنه ی خ ــزارش س ــم و گ ــل کنی ــت عم ــی درس اقلیم

کمک هــای  می توانیــم  کنیــم،  ارائــه  آن  دبیر خانــه ی  بــه 

ــم. ــت کنی ــی را دریاف فراوان

بــه گفتــه ی آقــای هامیــون، متأســفانه افغانســتان تــا هنــوز 

ــی  ــرات اقلیم ــیون تغیی ــه کنوانس ــود را ب ــزارش خ ــن گ دومی

ارائــه کــرده اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه دیگــر کشــورها 

هفتمیــن و هشــتمین گــزارش شــان را ارائــه کــرده انــد.

لیــال ســامانی، رییــس اطالعــات و ارتباطــات عامــه ی 

»در  می گویــد:  زیســت  محیــط  از  ملــی حفاظــت  اداره ی 

افغانســتان تــا هنــوز بیشــر مترکــز روی صلــح و جنــگ بــوده 

ــی  ــت توجه ــط زیس ــه محی ــی ب ــش کس ــال پی ــد س ــا چن و ت

ــت.« ــوده اس ــامل نب ــت ش ــدای کاری دول ــته و در آجن نداش

ــاک  ــوای پ ــر ه ــه اگ ــد ک ــد می کن ــامانی، تأکی ــم س خان

ــیدی  ــرژی خورش ــد روی ان ــم بای ــاک می خواهی ــط پ و محی

پاســخ  افغانســتان  بــرای  ایــن  و  کنیــم  رسمایه گــذاری 

می دهــد. مثبــت 

آلودگــی هــوای کابــل کــه  بــاال گرفــن  بــا  هم زمــان 

نفس هــای مــردم را بــا مــرگ آلــوده کرده اســت، چهارشــنبه ی 

غنــی،  محمــدارشف  قــوس(   22( گذشــته  هفتــه ی 

ــای  ــؤوالن اتحادیه ه ــا مس ــدار ب ــور، در دی ــور کش رییس جمه

خدمتــی تولیــدی و صنعتــی انــرژی قابــل تجدیــد در رابطــه 

ــدف  ــه ه ــیدی ب ــرژی خورش ــتم های ان ــت از سیس ــه حامی ب

ــری  ــرای پیش گی ــت ب ــه دول ــت ک ــوا، گف ــی ه ــش آلودگ کاه

ــرای ســوخت  ــل ب ــرژی بدی از آلودگــی هــوا، دنبــال تولیــد ان

ــت. ــال اس ــت و ذغ نف

وی هم چنــان اضافــه کــرد کــه بــه خاطــر رســیدن بــه ایــن 

هــدف در رشوع بایــد اداره هــای دولتــی از انــرژی خورشــیدی 

اســتفاده کننــد تــا آلودگــی هــوا کاهــش پیــدا کنــد.

ــن  ــده ای ــه در آین ــد ک ــی ش ــان مدع ــی هم چن ــای غن  آق

برنامــه را بــرای شــهرک ها، تأسیســات خصوصــی، گرمابه هــا، 

ــا  ــد ب ــا بتوانن ــد ت ــر دارن ــز در نظ ــا نی ــا و کارخانه ه فرودگاه ه

ــد. او  ــارزه کنن ــر مب ــه ی جــدی و پی گی ــه گون آلودگــی هــوا ب

ــت  ــدف، حکوم ــن ه ــاخن ای ــاده س ــرای پی ــه ب ــد ک می گوی

ــد  ــای تولی ــه رشکت ه ــا هم ــش ب ــن بخ ــت در ای ــارض اس ح

ــر،  ــهولت بیش ــدن س ــم ش ــرای فراه ــیدی، ب ــرژی خورش ان

ــدازد. ــارکت را راه بیان مش

تنهــا  خورشــیدی  انــرژی  جهــان  ســطح  در  امــروز 

بدیــل بــرای انرژی هــای فســیلی بــه ویــژه در شــهرهای 

ــا اســتفاده  ــن دلیــل تنهــا ب ــوده شــناخته اســت؛ روی ای آل

از انــرژی خورشــیدی می تــوان پاکــی و ســالمتی را بــه 

هــوای کابــل بازگردانــده و همه ســاله از مــرگ ۳۵00 نفــر 

کــرد. پیش گیــری 
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مجیب ارژنگ

زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

با خودم تصمیم  از آن دو مرتبه ی دیگر  پیش 

پایان  سوخته  پل  زیر  زندگی  به  که  بودم  گرفته 

گویی  که  بودم  زده  خستگی  به  را  خودم  و  دهم 

طوری  این  چرا  اصال  و  ندارم  توان  این  از  بیش 

باید زندگی کنم. روز و شب هایم را به دنبال یک 

پوری مواد مخدر تا کجا هدر دهم و از رشم مردم 

و چون موش  نبینم  آفتاب  رنگ  دیگر  و دوستانم 

پل  زیر  افیونی  و  تاریک  دخمه های  در  کوری 

سوخته بلومل. تا همین جای کار هم که توانسته 

بودم با مواد مخدر زندگی ام را به گند بکشم، به 

بود.  کافی  نظر 

بود  ذهنم  در  تنها  فکرها  و  حرف ها  این  اما 

نداشتم.  ایامن  آن  به  حسابی  و  درست  هنوز  و 

به  بودم  زده  را  خودم  اما  بودم؛  نشده  خسته 

دادن  فحش  از  اما  بودم  نشده  متنفر  خستگی، 

دودل  و  تظاهر  این  منی شد.  درست  چیزی  هم 

بودنم هم چنان ادامه داشت تا این که یک متاس 

تلفونی، تاریکی زیر پل سوخته را برایم تاریک تر 

کرد.  خراب  رسم  بر  را  خوش بینی ها  سقف  و 

نشسته بودم روی زمین، رسم به کار خودم بود 

روبه رویم  جوانی  پر  که  می کردم  دود  افیون  و 

ایستاد. رسم را کمی باالتر آوردم بال فاصله متوجه 

به  و  آوردم  باالتر  را  رسم  شدم.  پر  این  زانوان 

صورتش نگاهی انداختم. گوشی تلفون همراهش 

را پیش کرد و گفت: »بگیر کسی با تو می خواهد 

بزند« حرف 

کاری  من  با  می توانست  کسی  کردم،  تعجب 

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. 

رفیق  بود،  تلفون  خط  طرف  آن  که  کسی 

سال های دورم بود که مدتی شده بود قبل از همه 

اتفاق های زندگی ام به اروپا مهاجرت کرده بود و 

داشتم  نداشتم.  ارتباطی  یا  و  متاس  او  با  دیگر 

شاخ در می آوردم. یعنی همه چیز را در باره ی من 

شنیده بود و از صدایش هم معلوم بود که خیلی 

می لرزید.  صدایش  و  است  عصبی 

بیست دقیقه شده بود که یک ریز حرف می زد 

در آن سوی خط تلفون و اصال دوست هم نداشت 

از من چیزی بشنود تا خودم را توجیه کنم. هیچ 

حرف من منی توانست قناعت بدهد این رفیقم را 

و آخرش همین قدر گفت که »اگر در این وضعیت 

مبیرم، دوست ندارد حتا یک قطره اشک هم برای 

جنازه ام بریزد.«

آن پر گرفت  را  و گوشی  را قطع کرد  تلفون 

رفت.  و 

دو شب قبلش هم که یک دوست دیگر من را 

در این وضعیت جایی دیده بود و خانه که برگشته 

می افتد  فکر  به  و  می سوزد  حامل  به  دلش  بود، 

بیش تر  کنم،  عرض  چه  که  نامه  دهد.  نجاتم  تا 

سوگ نامه ای در وصف حال و روز من می نویسد و 

به نرش می رساند.  فیس بوکش  در صفحه ی 

را  سوگ نامه  همین  هم  اروپا  در  رفیقم  آن 

خوانده که قلبش به تپش افتاده بود و ناراحت و 

عصبانی تر 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 

بزنیم.  تلفونی حرف  با هم  بتوانیم  تا  بیاید 

کمک  برای  که  جنجالی  سوگ نامه ی  آن  بعد 

به من در فیس بوک نرش شد، آن رفیق هم متنی 

نوشت و حرفش این بود تا فرصتی است، فالنی 

با  فالنی  که  منی دانست  اما  بدهید؛  نجات  را 

حاال  و  است  رفته  چاه  داخل  به  خودش  طناب 

فکر می کند که دیر شده است برای برگشن به 

زندگی.

اما آن متاس تلفونی و آن سوگ نامه که رشح 

درد اعتیاد و زندگی یک معتاد بود، کار خودش 

را کرد و چند روزی می شد که چند تا از دوستان 

قدیمی و هم صنفی دانشگاه و بچه هایی که نامم 

اراده ی  با چنان  بود،  مانده  هنوز در ذهن شان 

تا  پل رسخ  اطراف  و  و مستحکم می آمدند  قوی 

پل سوخته را به دنبال من می گشتند که متوجه 

من،  دنبال  به  تیمی  جست وجو  این  از  شدم 

و  شدم  خربدار  که  بودم  معتادی  آخرین  خودم 

چون راه چاره ای نبود، تصمیم گرفتم که بروم با 

این جست وجوگران حرف بزنم که اصال داستان 

من  یاد  مدت  همه  این  بعد  آنان  که  است  چی 

اند.  افتاده 

خیال  بی   که  بگویم  شان  برای  می خواستم 

همه چیز شوند و بروند و فکر کنند که من مرده  ام 

را منی شناسند.  و من 

با  اما آن طور که می خواستم، نشد و مالقات 

داستانی شد.  گر   تیم جست وجو 

یک نامه و یک متاس تلفونی 
رشوع زندگی پاک شد

منیکمعتادم

حسن ابراهیمی

انرژی خورشیدی؛ تنها بدیل برای انرژی های فسیلی 

بــرای آب، و انــرژی وزارت

ایــن از کشــور رهایــی

انــرژی پالیســی وضعیــت،

را افغانســتان تجدیــد قابــل

ــد ــهرون ــردهاســتک ــنک تدوی

انــرژی پروژههــای اصلــی

ــای ــدرادربرنامهه ــلتجدی قاب

پیشبینــی کشــور توســعهای

میکنــدکــهانــرژیخورشــیدی

میگیــرد. بــر در نیــز را

احمــدســیرنیکــزاد،ســخنگوی

وزارتانــرژیوآب،میگویــد

مرحلــه دو پالیســی ایــن کــه

داردکــهدرمرحلــهینخســت

)2015-2020(محیــطســاملرا

بــرایفعالیتهــایتوســعهای

ورشــدســکتورانــرژیقابــل

ــارکت ــامش ــژهب ــهوی ــدب تجدی

ــهوخصوصــی ســکتورهایعام

آمــادهکــردهومشــوقهاییرا

رسمایهگــذاری جلــب بــرای

ــت. ــردهاس ــیک معرف
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صلــح نیــاز مــربم و اساســی بــرای پیرشفــت و ترقــی 

ــوازن،  ــاف مت ــه انکش ــی رود ک ــامر م ــه ش ــرشی ب ــع ب جوام

نیازمنــدی  مــدرن،  و  خــوب  حکومــت داری  ملت ســازی، 

ــان اول،  ــورهای جه ــات دارد. در کش ــح و ثب ــه صل ــدید ب ش

صلــح مســأله ی فرامــرزی بــرای امنیــت و صلــح درونــی 

کشــورهای صنعتــی و توســعه یافته مــورد توجــه قــرار دارد 

کــه بــه همیــن لحــاظ، کشــورهای قدرت منــد و دارای ثبــات 

ــح و امنیــت در کشــور خویــش،  سیاســی، جهــت حفــظ صل

مبــارزه بــا تروریســم در کشــورهای جهــان ســوم را در دســتور 

کار نهادهــای امنیتــی و سیاســت خارجــی خویــش قــرار 

می دهنــد.

همــه  بــه  نســبت  ســوم  جهــان  کشــورهای  امــروزه 

چالش هــای  و  مشــکالت  دچــار  دیگــر،  کشــورهای 

اســت.  ثبــات  و  صلــح  و  ملــی  امنیــت  برهم زننــده ی 

اففانســتان بــه عنــوان یکــی از کشــورهای جهــان ســوم از 

ایــن امــر مســتثنا نبــوده و بیــش از یــک دهــه می شــود کــه در 

کنــار مبــارزه و جنــگ بــا هراس افگنــان داخلــی و خارجــی، 

پروســه ی صلــح را نیــز در گفتــامن سیاســی خویــش دنبــال 

ــراز و نشــیب های  ــا ف ــح افغانســتان ب ــد. گفتــامن صل می کن

جــدی مواجــه بــوده کــه در ایــن نوشــتار ســعی بــر آن اســت 

تــا بــه گونــه ی فــرشده، چالش هــای موجــود بازمنایــی شــود 

ــم. ــکش کن ــا را پیش ــت از چالش ه ــکار بیرون رف و راه

باشــیم، می تــوان  داشــته  از صلــح  تعریــف  چنان چــه 

هم زیســتی  صلــح،  کــرد؛  تعریــف  گونــه  ایــن  را  صلــح 

مســاملت آمیز و عــدم تعــرض، بــه معنــای جنــگ نکــردن 

ــت  ــای حال ــه معن ــح ب ــی، صل ــگ سیاس ــا در فرهن ــت؛ ام اس

آرامــش در روابــط عــادی بــا کشــورهای دیگــر و فقــدان جنــگ 

ــت. ــد اس ــام تهدی و نظ

کشــورها  میــان  روابــط  در  مســاملت آمیز  هم زیســتی 

بــا نظام هــای مختلــف، بــه معنــای رعایــت اصــول حــق 

ارضــی  برابــری حقــوق، مصؤونیــت متامیــت  حاکمیــت، 

ــورها و  ــایر کش ــی س ــور داخل ــه در ام ــدم مداخل ــورها، ع کش

اســت.  بین املللــی  مســائل  بــه  فیصلــه دادن 

بیشــر از ســه دهــه اســت کــه مــردم مــا در آتــش جنــگ 

می ســوزند، زندگــی مســاملت آمیز در افغانســتان بــه رؤیــا 

تبدیــل شــده، همــه مــردم افغانســتان دیده بــه  راه پــرواز 

کبوتــر صلــح در آســامن نیلگــون انــد. مــردم افغانســتان 

ــرار دارد،  ــا ق ــامن م ــراز آس ــر ف ــه ب ــگ ک ــک جن ــر تاری از اب

خســته شــده انــد. ارزش مند تریــن پدیــده ی انســانی بــه 

مفهــوم واقعــی صلــح اســت کــه از اولویت هــای اساســی 

ــعه ی  ــی، توس ــامل و باهم ــات س ــداوم حی ــه و ت ــی مرف زند گ

ــد؛  ــاب می آی ــه حس ــرشی ب ــع ب ــی جوام ــی و اجتامع سیاس

زیــرا تأمیــن صلــح و ثبــات در یــک جامعــه، موجــب ســعادت 

ــود  ــث آن می ش ــم باع ــن نظ ــده و همی ــی آن ش و خوش بخت

ــود. ــوق داده ش ــت س ــی و پیرشف ــوی ترق ــه س ــه ب ــه جامع ک

بنــا بــر ایــن، در ایــن نوشــته، بــه منظــور ارائــه راهکارهــای  

فــراراه  موجــود  ابتــدا چالش هــای  عملــی،  و  واقع بینانــه 

ــم  ــادآوری می کنی ــرشده ی ــورت ف ــه ص ــتان را ب ــح افغانس صل

و  کوتاه مــدت  را  نظــر  مــورد  راهکارهــای  آن،  از  پــس  و 

ــرد. ــم ک ــه خواه ــراتژیک ارائ اس

چالش های موجود

بــرای رســیدن به صلــح و ثبات در افغانســتان پســاطالبان، 

شــورای عالــی صلــح شــکل گرفــت؛ ایــن شــورای بــه صــورت 

ــاز کــرد؛  ــت آغ ــه فعالی ــدون اســراتژی مشــخص ب ــوری و ب ف

در دســت  را  مقصــود  بــه رسمنــزل  رســیدن  راه  نقشــه ی 

ــه  ــرد. ب ــج می ب ــز رن ــود راهکارهــای مــدون نی نداشــت و از نب

ــح و  ــد صل ــی رون ــیر زمان ــورد س ــه در م ــی ک ــاس مطالعات اس

فعالیــت شــورای عالــی صلــح  افغانســتان داشــتم، بــه چنــد 

چالــش عمــده تــا رســیدن بــه صلــح در افغانســتان پــی 

ــردم؛ عــدم وفــاق سیاســی، افراطیــت، فقــر و تنگ دســتی،  ب

مناســب  ســاختار  عــدم  خارجــی،  کشــورهای  مداخــالت 

و برنامــه ی اســراتژیک شــورای عالــی صلــح، مهم تریــن 

چالش هــا فــراراه صلــح در افغانســتان اســت. 

ــه  ــوان ب ــی می ت ــا چــه راهکارهای ــا راه حــل چیســت، ب ام

ایــن مشــکالت فایــق آمــد و بــه صلــح و ثبــات دســت یافــت؟

ــا توجــه بــه لغــو بخــش اجرایــی شــورای عالــی صلــح و  ب

ــه راه  ــح، از ارائ ــور صل ــت در ام ــدن وزارت دول ــود آم ــه وج ب

ــرای چالش هــای شــورای عالــی صلــح حــذر خواهــم  حــل ب

ــرای تأمیــن  ــا در نظرداشــت ســایر چالش هــا، ب کــرد و امــا ب

و تحکیــم صلــح و ثبــات در افغانســتان، راهکارهــای آتــی در 

دو برهــه ی زمانــی کوتاه مــدت و درازمــدت مؤثــر و مفیــد 

خواهــد بــود.

راهکارهای کوتاه مدت برای رسیدن به صلح

)وفــاق  صلــح  بــرای  همه شــمول  هیــأت  ایجــاد   -1

از  صلــح  گفت وگوهــای  همه شــمول  هیــأت  سیاســی(؛ 

صلــح  مذاکــرات  در  دخیــل  اطــراف  متــام  دغدغه هــای 

ایــن رونــد  را در  نقــش خویــش  اســت کــه می خواهنــد 

ایفــا کننــد؛ بنــا بــر ایــن، بــه نظــر نویســنده حکومــت 

افغانســتان بــه اســاس اصــل انتخابــات علنــی بیــن احــزاب 

سیاســی و نهاد هــای مدنــی، هیــأت همه شــمول را از میــان 

طیف هــای مختلــف سیاســی، مدنــی، فرهنگــی و دینــی 

انتخــاب کــرده و گفت وگوهــای صلــح را از لجام گســیختگی 

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 طیف هــای 

مختلــف، حســب ذیــل پیشــنهاد می شــود:

1. دو تن از طرف احزاب جهادی و اسالمی 

2. دو تن از طرف احزاب دموکراتیک 

ــی  ــوم سیاس ــش عل ــته ی بخ ــاتید برجس ــن از اس ۳. دو ت

دانشــگاه های دولتــی و خصوصــی 

4. دوتن از طرف نهادهای مدنی

۵. دو تن از اعضای شورای ملی

6. دو تن از علامی جید کشور

7. دو تــن از مقامــات حکومتــی )کارگــزاران ارشــد صلــح 

و سیاســت خارجــی (

در  افغانســتان  حکومــت  مکانیــزم،  ایــن  اســاس  بــر 

ــح،  ــده ی صل ــری مذاکره کنن ــت 14نف ــربی هیئ ــگاه ره جای

می توانــد خواســته ی مــردم افغانســتان را از حنجــره ی واحــد 

ــه  ــن فرصــت ب ــه زودتری ــد و ب ــح مطــرح کن در مذاکــرات صل

ــد. ــوب برس ــه ی مطل نتیج

حکومــت  آتش بــس:  مشــخص  زمــان  تعییــن   -2

ــا اســتفاده از هم کاری هــای جامعــه ی جهانــی  افغانســتان ب

و منطقــه ای، طالبــان را وادار بــه پذیریــش آتش بــس کنــد و 

ــأت و صــدای  ــا هی ــح را ب ــن ترتیــب گفت وگوهــای صل ــه ای ب

واحــد همــرای گــروه طالبــان آغــاز کنــد. در غیــر آن مذاکرات 

ــی، نتیجه بخــش نخواهــد  ــس قبل ــدون آتش ب ــی ب میان افغان

بــود.

افغانســتان  دولــت  گان:  اعتــامد همســایه  ۳- کســب 

ظرفیــت   از  دایمــی،  ثبــات  و  صلــح  بــه  رســیدن  بــرای 

ــتان  ــران، اوزبیکس ــتان، ای ــر پاکس ــایه نظی ــورهای همس کش

و تاجیکســتان اســتفاده کنــد و اعتــامد همســایه ها را بــا 

قائــل شــدن نقــش بــرای آن هــا در گفت وگوهــای صلــح 

افغانســتان تأمیــن کنــد.

4- رهــربی صلــح توســط افغان هــا و تعریــف دوبــاره از 

ــل  ــاع در مقاب ــد کــه جنــگ و دف ــد بدان ــکا بای ــروزی: امری پی

افغان هــا  بلکــه  نیســت  هــدف  بــه  رســیدن  راه  طالبــان 

ــی و  ــکالت امنیت ــا مش ــد ت ــربی کنن ــح را ره ــد صل ــد رون بای

بی ثباتــی، از طریــق سیاســی و مذاکــره حــل و فصــل شــود. 

ــی  ــون اساس ــه قان ــق ب ــا مطاب ــام افغان ه ــرشی مت ــوق ب حق

افغانســتان بایــد رعایــت و دســت آوردهای 18ســاله ی اخیــر 

نیــز حفــظ شــود.

ــروزی« در  ــاره از »پی ــف دوب ــان تعری ــاال زم ــار آن ح در کن

افغانســتان اســت، و آن ایــن کــه امریــکا بــه جای »پیــروزی در 

جنــگ« هــدف خویــش را »پیــروزی بــرای صلــح« تعییــن کند. 

ویــژه ی زملــی  مأموریــت  اســراتژی،  ایــن  از  بخشــی 

ــح  ــرای صل ــکا ب ــی از امری ــه منایندگ ــه ب ــت ک ــل زاد اس خلی

و  طالبــان  گــروه  همســایه،  کشــورهای  بــا  افغانســتان 

بــه جــای  تــا  کشــور های تأثیرگــذار دیدارهایــی داشــت 

پیــروزی در جنــگ، پیــروزی در صلــح را در کارنامــه ی ایــاالت 

ــد.  ــت کن ــده ثب متح

امــا ایــن دیدارهــا و گفت وگوهــا هنــوز بســنده نیســت، بــه 

دلیــل ایــن کــه کارگــزاران ارشــد امریکایــی در بیــن خویــش 

ــوازی  ــا م ــی از آن ه ــتند و بعض ــه اس ــته گی مواج ــه دودس ب

بــا گفت وگوهــای صلــح بــا طالبــان، دیپلوماســی بــرای 

ــگ،  ــرای جن ــی ب ــه دیپلوماس ــرد ک ــش می ب ــه پی ــگ را ب جن

ــرد. ــد ک ــر خواه ــح را متأث ــای صل گفت وگوه

راهکارهــای اســراتژیک بــرای صلح و ثبــات رسارسی 

افغانستان در 

ــان:  ــی افغ ــای امنیت ــازی نیروه ــت و خودکفاس 1- حامی

ــه  ــی افغانســتان ب ــو و ســایر متعهــدان بین امللل ــکا، نات امری

ــه  ــتان ک ــی در افغانس ــح دایم ــم صل ــن و تحکی ــور تأمی منظ

ــود؛ نیروهــای  ــح منطقــه ای و جهانــی خواهــد ب مجــرای صل

ــدرن  ــزات م ــاظ تجهی ــتان را از لح ــی افغانس ــی و زمین هوای

نظامــی و اســتخباراتی مجهــز ســازند تــا توانایــی مبــارزه 

نفــوذ  و  هراس افگنــان  تروریــزم،  برابــر  در  مســتقالنه 

اســتخباراتی بیگانــگان را بــه دســت آورنــد.

متحــده ی  ایــاالت  رسانجــام  منطقــه ای:  اجــامع   -2

ــه خاطــر ثبــات  ــکا در حامیــت از دولــت افغانســتان و ب امری

افغانســتان، یــک اجــامع منطقــه ای 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 

افغان هــا 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 

ایــن  و  شــدند  نابــود  دهشــت افگنی  گروه هــای  و  یافــت 

ــی  ــزم و هراس افگن ــای تروری ــع تهدیده ــی دف ــور توانای کش

ــخص،  ــی مش ــدول زمان ــک ج ــای ی ــر مبن ــرد، ب ــب ک را کس

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 

ــد و  ــز واشــنگن همــکاری کن ــد، نی ــا هن ــط آن کشــور ب رواب

ــودی  ــرای ناب ــدی ای را ب ــات ج ــتان اقدام ــدل آن پاکس در ب

ــد.  ــی کن ــش عمل ــان در خاک هراس افگن

فشــار  تحــت  جــدی  صــورت  بــه  پاکســتان  بایــد 

بین املللــی قــرار داده شــود تــا از پشــتیبانی مالــی و معنــوی 

ــان را  ــردارد و پناه گاه هــای امــن آن از هراس افگنــان دســت ب

در داخــل خاکــش نابــود کــرده و گشــت وگذار آنــان را در 

خاکــش متوقــف کنــد تــا ایــن تهدیــد بــه بیــرون مرزهایــش 

ــود.  ــه نش متوج

۳- مبــارزه بــا افــراط گرایــی: مبــارزه بــا افراط گرایــی 

ــی   ــالت عال ــارف و تحصی ــام مع ــه ی نظ ــا تقوی ــوان ب را می ت

کشــور از درون مکاتــب و دانشــگاه های افغانســتان آغــاز 

کــرد و ایــن رونــد را بــه عنــوان برنامــه ی جامــع و علمــی بــه 

ــو  ــه زان ــت را ب ــا افراطی ــه داد، ت ــد ادام ــداوم بای ــورت مت ص

ــب  ــه تعص ــت و هرگون ــاری از افراطی ــه ی ع ــم و جامع درآوری

آینــده ی  ایــن اســاس، نســل های  بــر  را شــاهد باشــیم؛ 

مــا از افراط گرایــی و افــکار متحجرانــه کــه مانــع صلــح و 

ثبــات شــوند، بــدور می ماننــد. بــرای رســیدن بــه صلــح 

ــرد و  ــم ک ــور را فراه ــن کش ــح در ای ــر صل ــد بس ــدار، بای پای

ــهروندان را  ــروری، ش ــاارزش صلح پ ــت و ب ــای مثب از پیامده

آگاه ســاخت.

دانشــگاه های  در  صلــح  مطالعــات  مراکــز  ایجــاد   -4

افغانســتان: ایجــاد مراکــز مطالعــات صلــح در دانشــگاه های 

ــن  ــن ای ــی بی ــاعی و هامهنگ ــک مس ــت ترشی ــور و تقوی کش

ــه ی  ــور تبادل ــه منظ ــبکه ب ــک ش ــاد ی ــق ایج ــز از طری مراک

افــکار بیــن ایــن مراکــز، ارائــه ی ســمینارهای علمــی در ایــن 

مراکــز بــرای علــامی دیــن، متنفــذان و جوانــان متــام والیــات 

ثبــات دایمــی  افغانســتان می توانــد در تحکیــم صلــح و 

اثربخــش باشــد؛ از ایــن طریــق می تــوان گفتــامن صلــح 

ــه  ــرد ک ــه ک ــه نهادین ــف جامع ــای مختل ــان طیف ه را در می

بــرای صلــح پایــدار در افغانســتان و رفــع نگرانــی همســایگان 

ــود. ــد ب ــش خواه ــتان مثربخ افغانس

دولــت  فقــر:  بــا  مبــارزه  و  مــردم  اعتــامد  ۵-  کســب 

ــت و  ــد حامی ــدار بای ــح پای ــه صل ــرای رســیدن ب افغانســتان ب

اعتــامد مــردم را بــا خــود داشــته باشــد؛ بــرای به دســت آوردن 

ــی  ــت جمهوری را قربان ــات ریاس ــج انتخاب ــامد، نتای ــن اعت ای

فرهنــگ قومــی و ســنتی نکنــد تــا پایه هــای نظــام مســتحکم 

ــای  ــق برنامه ه ــور را از طری ــاد کش ــود، اقتص ــد ش و قدرت من

ــد و  ــوق ده ــدار س ــعه ی پای ــوی توس ــه س ــی ب ــع و عمل جام

بــرای مــردم زمینــه ی کار و اشــتغال مناســب را فراهــم کنــد، 

تــا بدیــن اســاس اعتــامد و حامیــت مــردم را بــه دســت آورد. 

ــی،  ــی و سیاس ــی اجتامع ــر بی ثبات ــالوه ب ــکاری ع ــون بی چ

ــت. ــود آورده اس ــه ج ــز ب ــری را نی ــامانی های دیگ نابس

بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف، حکومت هــای افغانســتان 

ــه  ــد دوجانب ــم تعه ــا ه ــد ب ــکا بای ــده ای امری ــاالت متح و ای

کننــد کــه از ایــن تالش هــا حامیــت کامــل می کننــد و 

در نتیجــه فقــر و تنگ دســتی را کــه از عوامــل ناامنــی و 

ــل  ــش قاب ــل کاه ــا حداق ــربد و ی ــن ب ــت، از بی ــی اس بی ثبات

ــد. ــه ده مالحظ

نتیجه گیری

صلــح  فــراراه  چالش هــای  و  مشــکالت  بــه  توجــه  بــا 

ــی  ــه ی زمان ــه در دو بره ــای مطروح ــتان، راهکاری ه افغانس

وفــاق  بــرای  تــالش  شــامل  درازمــدت،  و  کوتاه مــدت 

ــربی  ــایگان، ره ــامد همس ــب اعت ــس، کس ــی، آتش ب سیاس

صلــح توســط افغان هــا، حامیــت و خودکفاســازی نیروهــای 

امنیتــی افغــان، اجــامع منطقــه ای، مبــارزه بــا افراط گرایــی، 

ایجــاد مراکــز مطالعــات صلــح در دانشــگاه های افغانســتان، 

تنگ دســتی  و  فقــر  بــا  مبــارزه  و  مــردم  اعتــامد  کســب 

می توانــد منحیــث کلیدهایــی بــرای بازکــردن قفــل بدبختــی 

افغانســتان، ختــم جنــگ و رســیدن بــه صلــح و ثبــات دایمــی 

و  قــوی سیاســی  اراده ی  موجودیــت  در  ایــن کشــور،  در 

ــند. ــا باش ــی راه گش ــداف مل اه

افغانستان4 مهاجران  روایت 

ــن  ــود در ای ــال می ش ــک س ــه ی ــک ب ــه نزدی ــاال ک ــیر ح س

کارخانــه ی نجــاری کار می کنــد و بــه تازگــی کار پیــدا کــرده 

ــرش  ــازش را بیت ــب کار وی امتی ــه صاح ــار دارد ک ــت، انتظ اس

کنــد. 

بــا ارصاری کــه ســیر بــرای ازدیــاد مــزد خــود در ایــن 

صاحــب کارش  از  مثبتــی  پاســخ  هیــچ  می کنــد؛  کارخانــه 

دریافــت منی کنــد و همیــن باعــث می شــود کــه دیگــر بــه 

نــرود. نجــاری  کارگاه 

ــم،  ــم کار پی ه ــال و نی ــک س ــس از ی ــه پ ــن ک ــا ای ــیر ب س

ــول  ــد پ ــر )واج ــک لی ــد، ی ــرک می کن ــاری را ت ــه ی نج کارخان

ــدارد. ــش ن ــم در جیب ــه« ه ترکی

او در ایــن مــدت هــر چــه کار کــرده اســت، خــرچ زندگی وی 

ــواده اش در افغانســتان  ــه خان ــه شــده و مبلغــی هــم ب در ترکی

فرســتاده اســت.

ســیر همیــن کــه شــام از در کارخانــه ی نجــاری بیــرون 

کار  کــه  می زنــد  زنــگ  دوســتانش  از  یکــی  بــه  می شــود، 

دیگــری بــرای وی پیــدا کننــد.

ــر  ــودم و دیگ ــته ب ــه از کار خس ــن ک ــا ای ــد ب ــیر می گوی س

ــردم  ــر می ک ــن فک ــه ای ــی ب ــا وقت ــتم؛ ام ــه ی آن را نداش حوصل

کــه بــدون پــول بیشــر از یــک هفتــه منی توانــم دوام بیــاورم، 

ــم. ــر کن ــری فک ــه کار دیگ ــودم ب ــار ب ناچ

او می گویــد کــه زندگــی در ترکیــه بــرای همیــن دشــوار 

اســت. اگــر متوجــه دخــل و خرجــت نباشــی، منی توانــی 

یــک روز را بــدون کار کــردن در آن جــا دوام بیــاوری. همــه اش 

بایــد کار کنــی، تــا نانــی بــرای خــوردن بیابــی و جایــی بــرای 

ــدن. خوابی

ســیر حــاال چنــد روزی می شــود کــه بیــکار اســت؛ امــا 

بیــکاری جــای ایــن کــه خســتگی هایش را از او کــم کنــد؛ 

برابــر می کنــد. را چنــد  دردش 

ــه دو ســال  ــک ب ســیر کــه حــاال شــانزده ســال دارد و نزدی

زندگــی در مهاجــرت، از او مــرد روزگاردیــده ای ســاخته اســت 

ــان  ــاورد؛ در می ــور را دوام بی ــد ناج ــر پیش آم ــد ه ــه می توان ک

انبــوه رنگ هــا و شــادمانی های شــهر، خــود را تنهــا می بینــد.

دوام ســختی های مهاجــرت از ســیر 16ســاله، مــردی آرام و 

درون گــرا ســاخته اســت کــه تــا صدایــش نزنــی، صدایــی ازش 

ــد. ــر منی آی ب

ــش  ــش را کوش ــر وقت ــت، بیش ــکار اس ــاال بی ــه ح ــیر ک س

ــد،  ــوت می بین ــه را خل ــه خان ــن ک ــا همی ــد و ی ــد بخواب می کن

رشوع می کنــد بــه گریــه کــردن و خــود را بیشــر در مالفــه 

ــش  ــه کردن ــدای گری ــد ص ــی از راه برس ــر کس ــا اگ ــد ت می پیچ

را نشــنود.

ــه  ــا ب ــد؛ ام ــپری می کن ــه س ــن گون ــیر ای ــه ای را س دو هفت

دلیــل ســختی هایی کــه در مهاجــرت کشــیده، آســیب روانــی 

ــده اســت. ــادی دی زی

ــا در  ــود و ی ــت می ش ــر ناراح ــه بیش ــی ک ــر زمان ــاال ه او ح

ــد  ــت می ده ــش دس ــی برای ــوک عصب ــی رود؛ ش ــرو م ــود ف خ

کــه در نتیجــه رشوع می کنــد بــه آســیب زدن بــه خــودش و 

ــرای  ــد و ب ــرت می کن ــد را پ ــی اش باش ــه در نزدیک ــایلی ک وس

آرام کردنــش بــه چهــار نفــر نیــاز اســت تــا او را محکــم بگیرنــد.

ــم  ــد؛ نی ــت می ده ــه وی دس ــوک ب ــن ش ــه ای ــاری ک ــر ب ه

ــرد. ــه رس می ب ــت ب ــن حال ــر در ای ــا بیش ــر ی ــاعت را کم س

ــت زده از  ــی خجال ــا نگاه ــد ب ــوش می آی ــه ه ــه ب ــی ک زمان

جایــش بلنــد می شــود؛ نگاهــی کــه چــون چاقویــی دل آدمــی 

را زخــم می زنــد.

حــاال  می توانســت  کــه  خوش چهــره ای  و  جــوان  پــر 

ــرصوف  ــتانش م ــا دوس ــد و ب ــتان درس بخوان ــن دبس در بهری

ــه  ــی در ترکی ــت روان ــن حال ــا ای ــد ب ــد؛ بای ــازی باش ــح و ب تفری

بــه دور از هــر گونــه شــادی، دردش را روی تخــت خــواب گریــه 

ــد. کن

ســیر بــا مهاجــرت نــه تنهــا کــه نتوانســت بــه مکتــب بــرود 

مهاجــرت، ســالمت  زندگــی  دلیــل ســختی های  بــه  بلکــه 

ــم  ــاز ه ــه ب ــن هم ــا ای ــد. ب ــت می ده ــز از دس ــی اش را نی روان

ســیر ناچــار اســت بــرای ادامــه ی زندگــی کمــر ببنــدد و بــه کار 

در کارخانه هــای ترکیــه فکــر کنــد بــه دســت مزدی کــه بتوانــد 

ــد. ــو کن ــام او را تکاف شــام و ب

ــا  ــاری را ره ــه ی نج ــه کار در کارخان ــن ک ــس از ای ــیر پ س

ــام »بورســا« مــی رود و آن جــا  ــه ن ــه شــهر دیگــری ب ــد، ب می کن

در انبــار یکــی از تاجــران آرد گنــدم بــه کار رشوع می کنــد.

ــل  ــه دلی ــا ب ــد؛ ام ــی می کن ــاه را بارکش ــه م ــا س او در آن ج

ــه  ــهری ک ــه ش ــده و ب ــرون ش ــز بی ــا نی ــخت بودن کار از آن ج س

ــه ای رشوع  ــه کار در گلخان ــردد و ب ــر می گ ــود، ب ــش ب از آن پی

می کنــد.

ــد،  ــج شــام کار کن ــا پن ــح ت ــد از هشــت صب ــن جــا بای او ای

محــل کارش از جایــی کــه زندگــی می کنــد یــک ســاعت 

فاصلــه دارد؛ امــا او ناچــار اســت بــه ایــن زندگــی ماشــینی تــن 

دهــد.

نــوع  ایــن  بــا  مهاجــرت،  در  کــه  ســیرهایی  انــد  زیــاد 

ســختی ها و بیشــر از آن دچــار شــده و در نهایــت بــرای گریــز 

از  ایــن وضعیــت چــاره ای جــز خودکشــی نیافتــه انــد.
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اشــاره: محمدبشــیر تره کــی یکــی از مربیــان زحمت کــش 

ــرای  ــال ها ب ــه س ــت ک ــتان اس ــدوی افغانس ــی تکوان ــم مل تی

رسبلنــدی افغانســتان و رشــد تکوانــدو، زحمــت کشــیده 

متــام  در  و  کــرده  تربیــت  زیــادی  شــاگردان  او  اســت. 

ــتان  ــدوی افغانس ــر تکوان ــال های اخی ــزرگ س ــای ب افتخاره

نقــش ارزنــده داشــته اســت. او بــه انــدازه ی عمــر یــک جــوان 

ــرده و  ــت ک ــاگرد تربی ــی ش ــای مل ــال( در تیم ه ــانزده س )ش

ــای منطقــه ای،  در کســب مدال هــای گوناگــون از رقابت ه

افغانســتان  ملــی  تیــم  در  املپیــک  و  جهانــی  آســیایی، 

ــد  ــرای رش ــش ب ــواره، دل ــی هم ــت. تره ک ــوده اس ــک ب رشی

ورزش و عــزت افغانســتان تپیــده، بــا متــام تــوان در ایــن راه 

کوشــیده و حتــا ســالمتی اش را بــه خطــر انداختــه اســت. بــا 

آقــای تره کــی گفت وگویــی انجــام دادیــم.

را  شــامر  کافــی  انــدازه ی  بــه  مــا  کابــل:  صبــح 

می شناســیم، بــرای کســانی کــه ممکــن اســت شــام را 

نشناســند، کمــی در بــاره ی خــود بگوییــد. چنــد ســال اســت 

می کنیــد؟ مربی گــری  و  اســتید  ورزش  در 

تره کــی: تشــکر، بشــیر تره کــی و از کابــل اســتم، 40 

ســاله و از ســال 1۳69 کــه دقیقــا 29 ســال می شــود، 

مکتــب  در  را  ابتدائیــه  مرحلــه ی  می کنــم.  کار  تکوانــدو 

»رابعــه«، متوســطه را در »وزیراکربخــان« و لیســه را در مکتــب 

ــه ورزش داشــتم،  ــاد ب ــه ی زی ــدم. چــون عالق ــه« خوان »نادری

ــم را  ــدم. لیسانس ــی ش ــزی( تربیت بدن ــکده  )پوهن وارد دانش

ــه و از ســال 1۳82 )شــانزده ســال(،  از همیــن بخــش گرفت

ــدو اســتم. ــی تکوان ــم مل ــی تی مرب

صبح کابل: بازیکن تیم ملی هم بودید، یا خیر؟ 

تره کــی: بلــی، مشــکل آن بــود کــه جوانــی مــن بــا 

در  منی توانســتیم  کــه  شــد  هم زمــان  طالبــان  حضــور 

رقابت هــای خارجــی رشکــت کنیــم؛ چــون ورزش مــا تعلیــق 

ــا تیــم ملــی در  ــود. پــس از طالبــان، در نخســتین ســفر، ب ب

ــدال  ــم و م ــتان رفت ــه انگلس ــدو، ب ــت تکوان ــک دوره ی رقاب ی

طــال گرفتــم. هم زمــان مربــی هــم بــودم و چــون بیشــر 

بازیکنــان تیــم ملــی شــاگردان مــن و اســتادان دیگــر بودنــد، 

رییــس فدراســیون گفــت کــه مربــی تیــم ملــی شــوم. حضــور 

ــوب  ــای جن ــا بازی ه ــد ت ــه رشوع ش ــای منطق ــا از رقابت ه م

آســیا، قــاره ی آســیا، رقابت هــای جهانــی، کســب ســهمیه ی 

املپیــک و رسانجــام بازی هــای مهــم املپیــک ختــم شــد کــه 

از زمــان حضــور مــن تــا امــروز ســه مــدال از املپیــک داریــم. 

ــا«  ــه نیک پ ــط »روح الل ــتانی توس ــک تابس ــدال از املپی دو م

ــه  ــم زی« ب ــار عبدالرحی ــه »نث ــان ک ــک جوان ــی از املپی و یک

ــت آورد. دس

صبــح کابــل: اگــر بــه ۳0 ســال پیــش برگردیــم، دوبــاره 

ــد  ــدو، مربی گــری و همیــن مســیر را انتخــاب می کردی تکوان

ــد؟ ــری می رفتی ــا راه دیگ ی

و  ســختی ها  کــه  وجــودی  بــا  راســتش،  تره کــی: 

ــراوان  ــا ف ــده و تحمــل کــردم؛ ام ــادی را دی دشــواری های زی

لــذت بــردم. چــون عاشــق تکوانــدو و کارم اســتم. 

صبــح کابــل: دشــواری ها و مشــکالت در کجــا و چــه 

ــد؟ ــا بودن چیزه

تره کــی: 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 آن هــا از کســانی کــه بــرای ایــن وطــن 

می بــود،  ورزش  و  حکومــت  رسان  مثــل  می ریزنــد،  عــرق 

هرگــز دوســت نداشــتم کــه وارد ورزش شــوم. دل گرمــی و 

انگیــزه ی مــا مــردم و وطــن اســت؛ نــه چیــز دیگــر!

صبــح کابــل: شــانزده ســال هدایــت تیــم ملــی تکواندوی 

مــا بــه دســت شــام بــوده، مهم تریــن دســت آورد تــان چیســت 

کــه بــا هیــچ چیــزی حــارض نیســتید، عوضــش کنیــد؟

بــا چیــزی  را  مــان  تاریخــی  تره کــی: دســت آوردهای 

عــوض منی کنــم. در زمــان مــا نخســتین مــدال املپیــک بــه 

دســت آمــد. در ایــن دوره بــود کــه »نیک پــا« و مدالــش بــرای 

ورزش افغانســتان بــه یــک الگــو و بانــک انگیــزه بــدل شــد. 

در ایــن دوره بــود کــه نوجوانــان زیــادی، خــود را در آیینــه ی 

»روح اللــه، نثــار، حســن، ایمــل و ...« دیدنــد و بــه تکوانــدو 

ــدارم کــه  ــر از مــدال املپیــک چیــزی ن ــد. مــن باالت رو آوردن

بــه آن افتخــار کنــم، اصــال کل تاریــخ ورزش مــا باالتــر از آن 

چیــزی نــدارد کــه بــه آن ببالــد. 

ــد  ــادی بودن ــا اســتادان زی ــدو؛ ام ــل: در تکوان صبــح کاب

ــد و زحمــت کشــیدند. کــه کار کردن

متــام  کــه  نبــود  ایــن  مــن  منظــور  بلــی،  تره کــی: 

افتخارهــای تکوانــدو از آن مــن اســت، 46 ســال از عمــر 

تکوانــدوی مــا می گــذرد و بــدون شــک، »فیــل کینگ هــم«، 

ــدری، اســتاد  ــل اســتاد اکــرب حی ــزرگ دیگــر مث اســتادان ب

ــت،  ــن اس ــدوی نوی ــذار تکوان ــه بنیان گ ــی« ک ــارص هوتک »ن

ــب،  ــتاد حبی ــدری، اس ــل حی ــتاد خلی ــون، اس ــتاد هامی اس

خــادم،  عبداملتیــن  اســتاد  اوریاخیــل،  اســدالله  اســتاد 

اســتاد بخشــی، یوســف دلــدار، اســتاد من ســن هــاگ و 

ــد. اگــر  ــدو نقــش مهمــی داشــته ان ... همــه در رشــد تکوان

نــام اســتادان زیــادی را ذکــر نکــرده ام، مــرا ببخشــند. رشــد 

ــت. ــتادان اس ــن اس ــه ی ای ــون هم ــدو مدی تکوان

صبــح کابــل: اگــر ورزش هــای بومــی و محلــی را در 

ــد،  ــتان دارن ــی در افغانس ــت تاریخ ــه قدام ــم ک ــر نگیری نظ

ــو اســتند. ســوال  بســیاری رشــته های ورزشــی، وارداتــی و ن

ــه  ــته ها ب ــایر رش ــد و س ــق ش ــدو موف ــرا تکوان ــت، چ ــن اس ای

ــود؟ ــق نب ــدو موف ــدازه ی تکوان ان

تره کــی: ایــن ســوال بســیار خوبــی اســت. دالیــل زیــادی 

وجــود دارد؛ امــا مــن بــه چنــد تــای آن اشــاره می کنــم. اول، 

آن کــه تکوانــدو در یــک مرکــز اکادمیــک هســته گذاری 

ــار نخســت، لبــاس  شــد، در دانشــگاه کابــل. کســانی کــه ب

تکوانــدو را در افغانســتان پوشــیدند، اهــل فرهنــگ و دانــش 

ــراد  ــا اف ــری؛ آن ه ــب، انجنی ــات، ط ــاگردان ادبی ــد، ش بودن

ــدوی  ــتاد تکوان ــن اس ــد. اولی ــر بودن ــا تدبی ــرده و ب تحصیل ک

مــا، اســتاد امریکایــی دانشــکده ی انجنیــری بــود و تکوانــدو، 

بــه صــورت درســت و مکتبــی آمــوزش داده شــد.   

دوم، ایــن آدم هــا بــه علــم و دانــش، زبــان روز دنیــا، 

ــارص  ــال، ن ــد. مث ــلط بودن ــی و ورزش روز مس ــای ادب مقاله ه

هوتکــی آدم بســیار مدبــر، فعــال، بــا دانــش، عاشــق و آشــنا 

بــا تکوانــدو اســت؛ یعنــی تکوانــدو درســت پایه گــذاری شــد 

و کســانی کــه در ایــن رشــته کار می کردنــد، در برابــر وطــن، 

ــد. ــؤولیت پذیر بودن ــود مس ــته ی خ ــردم و رش م

ســوم، در تکوانــدو هیــچ وقــت ســمت، زبــان، قــوم و 

ــانی  ــت. کس ــا راه نیاف ــن جغرافی ــردود ای ــای م ناهنجاری ه

ــت  ــود. درس ــان ب ــق ش ــه ح ــدند ک ــدو ش ــر وارد تکوان بیش

دچــار  مــا  تکوانــدوی  اخیــر،  ســال های  در  کــه  اســت 

ــای کاری  ــوع، تیم ه ــا در مجم ــد؛ ام ــاق ش ــی و نف پراکندگ

ــالش  ــا ت ــد. م ــت کار کردن ــگ و یک دس ــیون، هامهن فدراس

کردیــم کــه در تیــم ملــی تــا جایــی کــه ممکــن اســت، حــق 

بــه حــق دار برســد. مهاجــران آمدنــد و عضــو تیــم ملــی 

ــارج  ــل و خ ــن ورزش در داخ ــای ای ــا از ظرفیت ه ــدند، م ش

خــوب اســتفاده کردیــم. ملی گرایــی در تکوانــدو، یــک اصــل 

ــت  ــه دوس ــدازه ای ک ــه ان ــاید ب ــد ش ــه اســت. هرچن و منون

داریــم، شــاید موفــق نبــوده باشــیم؛ امــا تکوانــدو هنــوز کــه 

هنــوز اســت، بهــر از رشــته های دیگــر و متحــد اســت.

ــرین  ــه بیش ــد ک ــام بربی ــری را ن ــد نف ــل: چن ــح کاب صب

ــد؟ ــته ان ــتان داش ــدوی افغانس ــد تکوان ــش را در رش نق

تره کــی: افــراد زیــادی بودنــد؛ بــرای آن کــه ســوال شــام 

بی جــواب منانــد، بــه چنــد نــام اشــاره می کنــم. نــارص 

هوتکــی، نجیب اللــه ســکندر، ربانــی ربانــی، اســد اوریاخیل، 

ــاال  ــود، ح ــی نب ــر نارصهوتک ــاس و ... اگ ــدری، عب ــرب حی اک

همــه تکوانــدوی »یانــگ« کار می کردیــم، بعــد ربانــی ربانــی 

زحمــت زیــاد کشــید، مدیریــت خوبــی داشــت، نــگاه قومــی 

و زبانــی نداشــت و نجیب اللــه ســکندر از زمانــی کــه وارد 

تکوانــدو شــده ، بــه ایــن رشــته کمــک و حتــا از جیبــش بــرای 

رشــد تکوانــدو هزینــه کــرده اســت.

ــم  ــه در تی ــاگردی ک ــتعدادترین ش ــا اس ــل: ب ــح کاب صب

ــت؟ ــوده اس ــی ب ــه کس ــد، چ ــته  ای ــی داش مل

ــر از  ــی اســت. اگ ــن از آن ســوال های جنجال تره کــی: ای

ــی،  ــم، در گذشــته حســن رضای دل و جــان راســتش را بگوی

نثاراحمــد بهــاوی و روح اللــه نیکپــا، شــاگردان خوبــی بودنــد؛ 

ــرادر خــود احــرام  ــدر و ب ــه پ ــدازه کــه ب ــه هــامن ان چــون ب

داشــتند، بــه اســتادان شــان هــم داشــتند. بــا وجــودی کــه 

امــا انضبــاط ســخت، مترین هــای  بــا اســتعداد بودنــد؛ 

طاقت فرســا و حتــا چــوب دســتی آقــای »هــاگ« را نیــز 

ــد. ــل کردن تحم

ــر  ــا دو نف ــم. یکــی ی ــان را نگرفتی ــل: پاســخ م صبــح کاب

ــد. ــاب کنی را انتخ

تره کی: یک کالم، »روح الله نیک پا و حسن رضایی.« 

ــاوی در  ــار به ــه و نث ــه روح الل ــم ک ــل: می دانی ــح کاب صب

دو وزن مختلــف بودنــد؛ اگــر از نظــر فنــی یکــی را انتخــاب 

ــی؟ ــر می گزین ــک را ب ــدام ی ــی، ک کن

ــوب  ــی خ ــر فن ــان از نظ ــن دو قهرم ــر دوی ای تره کــی: ه

بودنــد؛ امــا فکــر می کنــم کســی برتــر اســت کــه مــدال 

ــا  ــدال ت ــی م ــه ی وطن ــه گفت ــه ب ــد. البت ــته باش ــر داش بیش

مــدال اســت. مدال هــای آســیایی، جهانــی و املپیــک؛ 

ــی ســخت اســت کــه  ــد. خیل ــا یک دیگــر فــرق دارن این هــا ب

شــام از املپیــک مــدال بگیریــد و بعــد ســال ها خــود تــان را 

در فرمــی نــگاه داریــد کــه دوبــاره از املپیــک مــدال بگیریــد؛ 

یعنــی، بــرای دو مــدال املپیــک، شــام حداقــل هشــت ســال 

ــان  ــز ت ــه چی ــوراک و هم ــواب، خ ــن، خ ــب، متری ــد مواظ بای

باشــید. ضمــن آن کــه انگیــزه بــرای کار، متریــن و مــدال نیــز 

ــک کار  ــت. ی ــرده اس ــن کار را ک ــه ای ــید. روح الل ــته باش داش

ــه مدال هــای او از ایــن  ســخت و طاقت فرســا. بهــر اســت ب

زاویــه نیــز نگریســته شــود.

صبــح کابــل: دلیلــش چیســت کــه نســبت بــه شــاگردان 

دیگــر تــان، بــا روح اللــه بیشــر رفیــق اســتید؟ 

تره کــی: رفاقــت مــن بــا روح اللــه بــه معنــای ایــن نیســت 

ــه  ــا هم ــدارم، ب ــی ن ــه ی خوب ــاگردانم رابط ــر ش ــا دیگ ــه ب ک

خوبــم؛ امــا دوســتی مــن و روح اللــه چنــد دلیــل واضــح دارد. 

روح اللــه 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 نفس تــر شــد. احرامــش 

بــه مربیــان و مســؤوالن بیشــر شــد. بــرای همیــن، او هیــچ 

وقــت شــاکی نشــد، هــر چنــد دیگــران زیــاد اذیتــش کردنــد؛ 

ــود.  ــی کــه حقــش ب ــه شــکوه نگشــود؛ در حال ــب ب ــا او ل ام

او کســی بــود کــه از املپیــک مــدال گرفتــه بــود، آن هــم نــه 

یکــی کــه دوتــا. اگــر کــس دیگــری بــه جــای او بــود، مدعــی 

می شــد کــه ســند املپیــک را بــه نــام مــن بزنیــد؛ امــا او حتــا 

از خانــه و موتــر هــم نگفــت. اگــر بــه او تحفــه و هدیــه ای هــم 

ــزه و  ــه جای ــه هل ــود ک ــه ب ــی را نگرفت ــه ی کس ــد، او یق دادن

ــزی  ــت، عرق ری ــه زحم ــم ک ــس می کن ــد. ح ــم کنی تحفه باران

ــه  ــاال ک ــود. او ح ــش ب ــردم و وطن ــرای م ــط ب ــالش او فق و ت

درســت  رویــه اش  و  رفتــار  اســت،  رییس جمهــور  مشــاور 

ــود. مــن  ــی آمــده ب ــه تیــم مل ــازه ب ــی اســت کــه ت مثــل زمان

ــاور  ــر مش ــا اگ ــده ام، حت ــار او ندی ــری در رفت ــون تغیی ــا کن ت

گرفتــه  املپیــک  از   مــدال  دو  و  باشــد  ریاســت جمهوری 

ــت.  ــد اس ــا ارزش من ــوب این ه ــد، خ باش

صبــح کابــل: تیــم ملــی تکوانــدوی فعلــی را اگــر بــا دوران 

طالیــی مقایســه کنیــم، چــه تفاوت هایــی دارد؟

می کنــد  ایجــاب  تکوانــدو  احــرام  و  نظــم  تره کــی: 

کــه شــاگردان نزاکت هــا را در همــه جــا رعایــت کننــد. 

ــدد و  ــد، بخن ــپ بزن ــد گ ــا آواز بلن ــن ب ــی در متری ــر کس اگ

ــه  ــن رفت ــت از بی ــدد، نزاک ــم ببن ــالُن را محک ــا دروازه ی س ی

اســت. از ایــن بابــت، همــه خــوب انــد از قدیــم تــا امــروز؛ امــا 

تیــم ملــی قدیــم، منظــورم دوران روح اللــه، نثــار و ... اســت؛ 

ــتعداد،  ــش، بااس ــان زحمت ک ــود. بازیکن ــن ب ــم بهری آن تی

ســخت کوش و فنــی داشــتیم. آن دوران بــا وجــودی کــه 

کســی  از  بودنــد،  ملــی  تیــم  عضــو  ســال  ده  بازیکنــان 

ــات  ــه مــن امکان ــا بگوینــد در بــدل مــدال، ب منی شــنیدید ت

بدهیــد. حــاال در متــام رشــته ها فرهنــگ ورزش، تجارتــی 

شــده اســت؛ یعنــی مــدال می گیــرم و امکانــات می خواهــم. 

غافــل از آن کــه تیــم ملــی جــای تجــارت، مارکیــت و منبــع 

درآمــد نیســت. مارکیــت بیــرون از ورزش اســت، آدرس پــول و 

ــی نیســت. ــم مل ــات هــم تی امکان

صبــح کابــل: امــا؛ ورزش کاران، معمــوال منبــع درآمــد 

دیگــری ندارنــد و بــرای آن  کــه مترکــز کامــل روی ورزش 

ــند. ــن باش ــد تأمی ــند، بای ــته باش داش

تره کــی: اگــر ورزش مثــل ســایر کشــورها در افغانســتان 

نیــز نهادینــه بــود، بودجــه ی کافــی داشــت، از تیم هــای ملــی 

حامیــت کافــی می شــد، عیبــی نداشــت کــه ورزش کاران 

ــن را  ــواره همی ــز هم ــا نی ــد. م ــول بگیرن ــی پ ــم مل ــا از تی حت

خواســته ایــم؛ امــا اگــر بنــای کار و انگیــزه ی آمــدن بــه ورزش 

و تیم هــای ملــی، پــول و درآمــد باشــد، اشــتباه اســت. 

صبح کابل: این هامن داستان عشق و پول است؟

تره کــی: بلــی؛ وقتــی شــام در هــر و ورزش کــه هــر دو، 

ــت،  ــق اس ــد، وادی عش ــد باش ــل درآم ــه مح ــر از آن ک بیش

فقــط بــه بُعــد درآمــدش فکــر کنیــد، از عشــق دور می شــوید. 

در ایــن دو رشــته هــم وقتــی عاشــق نباشــید، بــه جایــی 

ــرای درآمــد  منی رســید. حــرف مــن ایــن اســت؛ اگــر شــام ب

ــا  ــوید؛ ام ــه ش ــب رسمای ــاید صاح ــد، ش ــول درس بخوانی و پ

ــد.  ــد ش ــدگاری نخواهی ــوب و مان ــد خ دانش من

همیــن  در  بســیاری،  ورزش کاران  امــا؛  کابــل:  صبــح 

ــه الگویــی  افغانســتان از مســیر ورزش پــول دار شــدند کــه ب

ــد. ــده ان ــدل ش ــم ب ــایرین ه ــرای س ب

ــزی  ــر چی ــود، ه ــی ارزش ش ــا، ب ــی ارزش ه ــی: وقت تره ک

ــد.  ــول نرس ــه پ ــی از ورزش ب ــم کس ــت. منی گوی ــن اس ممک

حــق شــان اســت؛ امــا پیراهــن تیــم ملــی مقــدس اســت و آن 

ــا  ــم واقعیت ه ــرد. می خواه ــنجش ک ــات س ــا مادی ــد ب را نبای

را بگویــم. ملی پــوش تیــم ملــی مــا ماهانــه یــک هــزار معــاش 

دارد و یــک رشــته ی دیگــر، بــرای درآمــد تلویزیونــی و تجاری، 

بــا یــک مســابقه و یــک شــب، صاحــب پــول کالن می شــود، 

ایــن نشســن بی ارزشــی، بــه جــای ارزش اســت. جالــب 

اســت همین هــا کــه در ورزش تجــارت می کننــد، محــرم نیــز 

ــازار  ــازار ســیاه شــده اســت. در ب اســتند. ورزش مــا شــبیه ب

ســیاه هــر ســپیدی می توانــد ســیاه باشــد و بــر عکســش! 

صبــح کابــل: نقــش دولــت در عــدم ارج گــذاری بــه 

چیســت؟ ارزش هــا 

تره کــی: دولــت بایــد تکلیــف خــودش را بــا ورزش و 

را  آیــا اهمیــت و ارزش ورزش  مــردم مشــخص کنــد کــه 

ــه؟ اگــر می فهمــد، چــرا اهمیــت منی دهــد،  ــا ن می فهمــد ی

ــیم  ــود بپرس ــد از خ ــا بای ــد! م ــد بفهم ــد، بای ــر منی فهم اگ

کــه هــدف اساســی ورزش چیســت؟ منشــور املپیــک کــدام 

ــه ی  ــزد کمیت ــی، ن ــته ی ورزش ــدام ورزش کار و رش ــت؟ ک اس

نیســت.  کــدام  و  اســت  رســمی  املپیــک  بین املللــی 

رشــته هایی  روی  وقــت،  آن  فهمیدیــم،  را  این هــا  وقتــی 

رسمایه گــذاری کنیــم کــه در دنیــا رســمی و مــدال آور اســت.

گوناگــون،  مدال هــای  وجــود  بــا  چــرا  کابــل:  صبــح 

حتــا از املپیــک، ورزش در افغانســتان نهادینــه نشــد و نــزد 

ــت؟ ــه اس ــم و اضاف ــت شش ــوز انگش ــا هن ــام داران م زم

ایــن مســأله، خــود جامعــه ی  نظــرم در  بــه  تره کــی: 

ورزشــی نیــز مالمــت اســت. مســؤوالن ورزش نتوانســتند، 

بــه  نتوانســتند  باشــند.  ورزش  جایــگاه  و  ارزش  معــرف 

ــتباه  ــان در ورزش اش ــت ش ــه سیاس ــد ک ــام داران بفهامنن زم

و می ترســند. می ترســند کــه  انــد  اســت. همــه ســاکت 

ــم.  ــراض داری ــا اع ــا م ــد؛ ام ــت دهن ــود را از دس ــگاه خ جای

ــم  ــاالنه چهارونی ــت س ــرا حکوم ــه چ ــم ک ــیده ای ــا پرس باره

میلیــون دالــر بــه کریکــت می دهــد و بــه ۵4 فدراســیون 

دیگــر، کمــر از آن. 

صبح کابل: دلیلش چیست؟ توضیح دهید!

ورزشــی،  فدراســیون های  بیشــر  رییــس   تره کــی: 

حرفــه ای و عرق ریختــه ی آن ورزش نیســتند. درد ورزش کار 

و مشــکالت او را درک منی کننــد. دولــت خــودش را بــه 

نفهمــی زده اســت. چنــد روز پیــش دیــدم کــه رییس جمهــور 

ــاره ی  ــیا، در ب ــه ی رشق آس ــورهای پیش رفت ــی از کش در یک

ارزش مــدال املپیــک صحبــت می کــرد. وقتــی گپ هــای 

رییس جمهــور را شــنیدم، گفتــم، ای وای، آب در کــوزه و مــا 

ــن  ــه ای ــا ب ــور م ــی رییس جمه ــم، وقت ــان می گردی ــنه لب تش

ــه آن ســه  ــی ارزش مــدال املپیــک را می فهمــد، چــرا ب خوب

ــؤول  ــد؟ مس ــا منی ده ــودش  به ــور خ ــی کش ــدال املپیک م

اول مملکــت مــا بــرای کشــوری آرزوی موفقیــت و کســب 

مــدال املپیکــی کــرد کــه آن کشــور، میزبــان املپیــک اســت 

می فهمنــد.  را  مدالــش  و  املپیــک  ارزش  زمام دارانــش  و 

خــوب هــم می فهمنــد. همیــن رییــس، وقتــی بــه افغانســتان 

می آیــد، صــدای نالــه و اعــراض قهرمانــان و مــدال آوران 

یــک رشــته ی غیــر  بــه  امــا  املپیکــی اش را منی شــنود؛ 

ــد.  ــر می ده ــون دال ــم میلی ــی چهارونی املپیک

صبــح کابــل: شــاید رییس  جمهــور، بــه حرف هــای شــام 

گــوش داده اســت کــه ورزش، جــای در آمــد و پــول نیســت!

تره کــی: )می خنــدد(. ببینیــد اشــتباه نشــود، زمیــن 

ورزش و پیراهــن تیم هــای ملــی مقــدس انــد. نظــر مــن 

ــنجش  ــات س ــا مادی ــد ب ــدس را نبای ــن تق ــه ای ــت ک ــن اس ای

کــرد؛ ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه وقتــی وارد ورزش 

شــدی، از فقــر و بدبختــی، »زَهــرِه تـَـَرک« شــوی. یــک ســوال 

دارم، کریکــت آیــا ورزش املپیکــی اســت؟ خــوب شــاید 

ــن  ــوب ای ــد. خ ــتش دارن ــردم دوس ــت و م ــی اس ــد، مل بگویی

دلیــل منی شــود کــه دیگــران هیــچ چیــزی نداشــته باشــند. 

می گوینــد، بودجــه نداریــم، اگــر بودجــه نیســت چــرا بــرای 

ــت؟ ــت هس کریک

صبــح کابــل: بــه تیــم ملــی فعلــی تکوانــدو چقــدر 

باشــیم؟ امیــدوار  می توانیــم 

تره کــی: ظرفیــت تکوانــدوی افغانســتان بــاال اســت. 

نســبت  امــا  اســت؛  فوق العــاده  هــم  هنــور  عالقه منــدی 

بــه گذشــته یــک تفــاوت وجــود دارد. در گذشــته وســائل 

ــال 2012 وارد  ــه س ــی ک ــود. چیزهای ــر ب ــی کم ت الکرونیک

تکوانــدو شــد. حــاال تکوانــدو ســخت و پرهزینــه شــده اســت. 

ــد  ــید، منی توانی ــته باش ــائل نداش ــام وس ــه ش ــی  ک ــا زمان ت

بــه تکنالــوژی روز  افغانســتان  موفــق شــوید. تکوانــدوی 

نیــاز دارد، امکاناتــی کــه مــا بــرای تیــم ملــی خــود نداریــم، 

ــگاه های  ــتان در باش ــتان و پاکس ــل هندوس ــورهایی مث کش

ــر  ــه دیگ ــم ک ــتم داری ــو و سیس ــد هوگ ــا چن ــد. م ــود دارن خ

تغییــر  روز  هــر  تکوانــدو  قوانیــن  اســت.  شــده  قدیمــی 

ــدو  ــد تکوان ــرای رش ــود. ب ــو می ش ــز ن ــش نی ــد و لوازم می کن

نیــاز بــه لیــگ و امکاناتــی داریــم کــه نداریــم. مثــل آن اســت 

ــه  ــی ب ــا بایســکل چینای کــه شــام کســی را از افغانســتان، ب

کــه  بربیــد  فرانــس«  »تــوردو  بایسکل ســواری  مســابقات 

ورزش کاران بــا آخریــن و رسیع تریــن بایســکل های روز دنیــا 

حــارض انــد. ایــن ورزش کار شــام، هــر چقــدر بااســتعداد 

باشــد، امــکان نــدارد اول شــود. وقتــی تکوانــدوی مــا دو 

از  نــدارد، چگونــه می تــوان  را  امکانــات کریکــت  درصــد 

املپیــک مــدال گرفــت؟ همیــن حــاال هــم مــا در تیــم ملــی 

اســتعدادهای بســیار خوبــی داریــم؛ امــا وقتــی هیــچ چیــزی 

ــدارد،  ــم ن ــی ه ــرد. فرق ــم ب ــش نخواهی ــم، کاری از پی نداری

ــن  ــا بهری ــید و ی ــام باش ــا ش ــم ی ــن باش ــی م ــم مل ــی تی مرب

ــا! ــی دنی مرب

نعمت رحیمی

از تمجید تا نقد و اصالح

اگر دولت برای ورزش بودجه ندارد، چرا بودجه ی کرکت 4.5 میلیون دالر است؟
دولتبایدتکلیفشراباورزشمشخصکند

گفت وگو با محمد بشیر تره کی ) مربی تیم ملی تکواندوی افغانستان (
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خانواده6

در اغلــب مــوارد والدیــن در دعواهــای میــان خــود بــه 

فرزنــدان اهمیتــی منی دهنــد و گــامن می کننــد کــودک 

شــان متوجــه چنیــن مســائلی منی شــود. آگاهــی از تأثیــرات 

مخــرب دعــوای والدیــن بــه آن هــا کمــک می کنــد تــا بــه 

ــد.  ــود بپردازن ــات خ ــار و ارتباط ــالح رفت اص

ــوء  ــده و س ــات عقی ــته از اختالف ــاجره، برخاس ــوا و مش دع

ــدام از  ــر ک ــع ه ــت. در واق ــادر اس ــدر و م ــان پ ــامت می تفاه

ــود را  ــن خ ــده بی ــش آم ــأله ی پی ــد مس ــی نتوانن ــن وقت والدی

بــه نحــو صحیــح مدیریــت کننــد، ممکــن اســت کار بــه دعــوا 

بکشــد. البتــه کــه دعــوا و مشــاجره تــا حــدی امــری طبیعــی 

هیــچ  آن  در  کــه  یافــت  را  خانــواده ای  منی تــوان  و  بــوده 

ــن  ــم ای ــأله ی مه ــی مس ــد. ول ــته باش ــود نداش ــی وج اختالف

اســت کــه چگونــه بــا اختالفــات و تعارضــات برخــورد کنیــم تــا 

ــد. ــل باش ــیب در حداق ــزان آس می

روی  روانــی  فشــار  باعــث  دعواکــردن  کلــی  طــور  بــه 

طرفیــن می شــود و بــه جــای حــل مســأله، مســأله را بغرنج تــر 

ــد.  ــه می بینن ــیب و صدم ــوا آس ــرف دع ــر دو ط ــد و ه می کن

ــأله  ــل مس ــای ح ــل از ازدواج، مهارت ه ــه قب ــوهری ک زن و ش

را نیاموختــه  انــد، منی تواننــد در مواجهــه بــا چالش هــای 

ــد و  ــان دهن ــود نش ــبی از خ ــای مناس ــده واکنش ه ــش آم پی

ــود  ــدان خ ــه فرزن ــی را ب ــن مهارت ــد چنی ــی، منی توانن از طرف

ــد. ــال دهن انتق

والدیــن  فرزنــد،  بیــن، در خانواده هــای دارای  ایــن  در 

ــودک  ــه ک ــود، ب ــویی خ ــه ی زناش ــه رابط ــیب ب ــر آس ــالوه ب ع

ــل  ــودکان در مقاب ــه ک ــرا ک ــد؛ چ ــیب می زنن ــر آس ــان بیش ش

از  آگاهــی  ایــن  بــر  بنــا  اســتند.  آســیب پذیرتر  مشــکالت 

اهمیــت  کــودکان  مقابــل  در  خشــم  کنــرل  روش هــای 

می کنــد. پیــدا  بیش تــری 

بــر  می توانــد  کــودکان  بــر  والدیــن  دعــوای  تأثیــر 

ــر بگــذارد. در ایــن جــا  جنبه هــای مختلــف روانــی کــودک اث

بــه مهم تریــن احساســات و آســیب هایی کــه در کــودکان 

می کنیــم: اشــاره  می شــود،  ایجــاد 

ــنین  ــودکان در س ــودک: ک ــردن در ک ــاه ک ــاس گن احس

خیلــی پاییــن بــه درســتی متوجــه علــت دعــوای پــدر و مــادر 

ــود  ــب ش ــت موج ــن اس ــر ممک ــن ام ــوند. همی ــود منی ش خ

ــاه پیــدا کننــد و فکــر کننــد در  در ایــن رشایــط احســاس گن

دعــوای پــدر و مــادر شــان مقــرص اســتند. بــا ایجــاد احســاس 

ــود. ــر می ش ــد براب ــوا چن ــیب های دع ــودکان آس ــاه در ک گن

بی اعتــادی در روابــط: کودکانــی کــه دامئــا در معــرض 

دعــوای والدیــن خــود قــرار دارنــد، ممکــن اســت بی اعتــامدی 

ــود را  ــن خ ــی از والدی ــواره یک ــودک هم ــد. ک ــرورش دهن را پ

مقــرص بدانــد و او را در ذهــن خــود متهــم کنــد و همیــن امــر 

باعــث تخریــب رابطــه ی کــودک بــا آن والــد شــده و تبدیــل بــه 

اتحــادی نانوشــته و ناگفتــه بــا والــد دیگــر می شــود. ایــن امــر 

ممکــن اســت از طــرف والدیــن هــم بــر کــودک تحمیــل شــود.

والدیــن:  پرخاش گــری  از  کــودک  الگوبــرداری 

پرخاش گــری  می شــود  موجــب  کــودکان  الگوبرداری هــای 

ــن  ــودکان در چنی ــری ک ــای پرخاش گ ــد. رفتاره ــاد بگیرن را ی

یــاد  آن هــا  می خــورد.  چشــم  بــه  بیشــر  خانواده هایــی 

ــه  ــد ب ــی داد بای ــا داد و ب ــه جــای حــل مســأله ب ــد، ب می گیرن

رساغ مشــکالت برونــد و از ایــن طریــق بــر آن هــا غلبــه کننــد. 

برخــی  والدیــن:  دعــوای  میــان  حایــت  بــه  اجبــار 

والدیــن هنــگام دعــوا و مشــاجرات، کــودکان خــود را وارد 

دعــوا می کننــد. دعــوا کــردن در مقابــل کــودکان بــه قــدر 

کافــی اســرس زا و آســیب زننده اســت؛ ولــی وقتــی کــه والدیــن 

کــودکان را وارد میــدان جنــگ می کننــد، اوضــاع چندیــن برابــر 

مخــرب می شــود. گفتــه می شــود کــه اســرس ایــن کار بــرای 

ــه  ــت. ب ــمی اس ــی و جس ــای جنس ــا صدمه ه ــر ب ــودکان براب ک

خصــوص والدینــی کــه از کــودک خــود می خواهنــد تــا تعییــن 

ــن اســت. ــا کــدام یــک از والدی کنــد حــق ب

ایجــاد تنــش و اضطــراب در کــودکان: دعــوا از یــک 

طــرف می توانــد باعــث آمــوزش پرخاش گــری بــه کــودکان 

در  دامئــا  کــودکان  شــود  باعــث  دیگــر  طــرف  از  و  شــود 

معــرض اضطــراب شــدید قــرار گیرنــد و در نتیجــه اختــالالت 

اضطرابــی و افردگــی را پــرورش دهنــد و گوشــه گیر شــوند.

فحاشــی و بددهنــی کــودک: در نهایــت ایــن کــه معمــوال 

دو  و  منی شــود  اســتفاده  خوشــایندی  الفــاظ  دعواهــا  در 

ــث  ــن کاری باع ــد. چنی ــن می کنن ــر توهی ــه یک دیگ ــرف ب ط

ــود.  ــودک می ش ــر ک ــن در براب ــوب والدی ــر خ ــب تصوی تخری

بــه عــالوه آن کــه کــودکان ایــن الفــاظ را یــاد گرفتــه و تکــرار 

می کننــد. 

نــکات مهم در مورد دعوای والدین

1- تــا جــای ممکــن از دعــوا در مقابــل کــودکان خــود 

بپرهیزیــد.

ــتادن  ــام فرس ــانی و پیغ ــطه ی خربرس ــودکان را واس 2- ک

بــه یک دیگــر نکنیــد. 

۳- یادگیــری مهارت هــای حــل مســأله، کنــرل خشــم، 

مهارت هــای گفت وگــو و روش هــای حــل اختــالف.

شــکل  بــه  را  خــود  خواســته های  جرأت منــدی  بــا   -4

منطقــی بیــان کنیــد. 

۵-  در بــاره ی دعــوا بــرای کــودک تــان توضیــح دهیــد کــه 

چــه اتفاقــی افتــاده و او مقــرص نیســت.

ــان  ــوا می ــکان از دع ــد ام ــا ح ــواده ت ــت در خان ــر اس به

والدیــن اجتنــاب شــود و اگــر مــواردی هــم وجــود داشــت، تــا 

حــد امــکان تــالش شــود کــه نــزاع و مشــاجره ی پــدر و مــادر 

ــرد.  ــورت نگی ــدان ص ــش روی فرزن پی

تأثیر دعوای والدین
 بر فرزندان 

زندگی به رنگ زن
)روایتهایمستندازوضعیتزندگیزنان(

زهرا سیاس

احساســاتی  و  عجوالنــه  تصمیم هــای 

بــه  خانواده هــای  در  نوجــوان،  دخــران 

شــدت ســنتی و بســته یکــی از عوامــل مهــم 

افزایــش فــرار دخــران از منــزل اســت. 

ــوارد  ــر م ــزل در بیش ت ــران از من ــرار دخ ف

اشــتباهی اســت کــه ســبب بدبختی هــای 

و  می شــود  جامعــه  در  شــان  بیشــر 

رسنوشــت ســیاه و تــاری را بــرای شــان رقــم 

ــد  ــه قص ــه را ب ــه خان ــی ک ــد. دخران می زن

ــا  ــی ب ــناخت کاف ــن ش ــدون داش ازدواج ب

در  می کننــد،  تــرک  مشــخصی  شــخص 

اغلــب مــوارد بــه ماهیــت تصمیــم شــان 

روی  از  را  تصمیــم  ایــن  و  نکــرده  فکــر 

می گیرنــد. عاطفــی  شــدید  احساســت 

ــا  ــه ب ــی اســت ک ــه یکــی از دخران آصف

ــا  ــد ازدواج ب ــه قص ــه ب ــردن از خان ــرار ک ف

پــر مــورد عالقــه اش، زندگــی اش را بــه 

جهنمــی باورنکردنــی تبدیــل کــرده اســت. 

بــا  او زمانــی کــه 16 ســال داشــت، 

از  واقعــی کــه  از خیــاالت غیــر  دنیایــی 

ــی  ــد ماه ــه چن ــری ک ــا پ ــی دارد، ب زندگ

شــده بــا هــم دوســت شــده انــد و رویاهــای 

رنگارنگــی را بــا هــم دیــده انــد، فــرار کــرده 

ــت آن  ــه از عل ــراری ک ــد؛ ف و ازدواج می کن

ــد. ــی ندارن ــا آگاه ــم حت ــواده اش ه خان

ــه  ــد ک ــامن منی برن ــه گ ــواده ی آصف خان

او بــا کســی رابطــه داشــته باشــد. نــه آصفــه 

بــرای خانواده اش حرفی از دوســت داشــن 

کســی گفتــه اســت و نــه دوســت پرش بــه 

خواســتگاری او آمــده اســت. 

آصفــه همیــن کــه پایــش بــه خانــه ی 

بــر  کــه  می بــرد  پــی  می رســد،  بخــت 

رس خــود و زندگــی اش چــه آورده اســت. 

پشــیامنی ســودی نــدارد و او  از هــامن 

خشــونت های  مــورد  ازدواجــش  ابتــدای 

گوناگــون قــرار می گیــرد. ایــن خشــونت ها 

خانــواده ی  رکیــک  و  تنــد  حرف هــا  از 

شــوهرش رشوع می شــود و بــه زودی بــه 

کــه  می رســد  فیزیکــی ای  خشــونت های 

از طــرف خانــواده ی شــوهرش بــه او وارد 

می شــود.

مشــورت  و  خانــه  از  فــرار  بــا  آصفــه 

دیگــر  ازدواجــش،  بــاره ی  در  نگرفــن 

از دســت داده  نیــز  را  حامیــت خانــواده 

او حــاال در زندگــی بی پناه تریــن  اســت. 

اســت. شــده  زمیــن  روی  دخــر 

شــان  ازدواج  از  بیش تــر  روز  چنــد 

بدبینــی  متوجــه  آصفــه  کــه  منی گــذرد 

شــوهرش  گرفــن  قــرار  شــک  مــورد  و 

می شــود. شــوهرش او را شــدیدا زیــر کنرل 

بــه آصفــه اجــازه ی صحبــت  می گیــرد و 

ــد  ــم منی ده ــش را ه ــا ایوران ــا ب ــردن حت ک

و می گویــد کــه اگــر بــا او فــرار کــرده اســت 

ــت  ــن اس ــته، ممک ــی داش ــه ی پنهان و رابط

ــد.  ــرار کن ــم تک ــده ه ــن کارش را در آین ای

ــم  ــوهرش ه ــواده ی ش ــان خان ــن زم در عی

بــا کوچک تریــن موضوعــی کــه در خانــه 

ــه  ــد و ب ــاز می کنن ــان ب ــد، ده ــش می آی پی

ــه  ــا آصف ــد. آن ه ــراری می گوین ــر ف او دخ

را دخــری می داننــد کــه خــودش را بــار 

دوش پــر شــان کــرده اســت و ایــن را 

ــراز  ــه و متلــک گفــن اب ــوع کنای ــا هــزار ن ب

 . می کننــد

ــا آن مواجــه  خشــونت هایی کــه آصفــه ب

می شــود، برایــش قابــل بــاور نیســت. او 

ــراز  ــود، اب ــه تنهــا چیــزی کــه دل بســته ب ب

ــل  ــوهرش قب ــه ش ــود ک ــقی ب ــه و عش عالق

و آصفــه  او داشــت  بــه  ازدواج نســبت  از 

بــه  آن روزهــا  اســت کــه  آن  در حــرت 

زندگیــش بازگــردد. 

آصفــه، دخــری اســت کــه برایــش هرگــز 

چنیــن حقارت هــا قابــل تصــور نبــوده؛ امــا 

او حــاال دیگــر فرصتــی بــرای ابــراز ندامــت 

و پشــیامنی نــدارد. بــرای آصفــه گویــی کار 

از کار گذشــته بــود. 

شــوهر  بدبینی هــای  و  خشــونت ها 

ــود  ــدل می ش ــی ب ــس خانگ ــه حب ــه، ب آصف

و ادامــه دارد. یکــی از روزهــا کــه آصفــه 

خانــواده ی  تحریــک  بــا  اســت،  بــاردار 

قــرار  شــوهر  لت وکــوب  مــورد  شــوهرش 

می گیــرد. شــوهرش او را چنــان زیــر مشــت 

ــه ی  ــن چهارماه ــه جنی ــرد ک ــد می گی و لگ

ــر شــدت لت وکــوب  ــر اث داخــل شــکمش ب

می شــود.  ســقط 

تصمیــم  جســامنی،  ضعــف  اثــر  بــر 

ــی  ــرای مدت ــه ب ــه آصف ــود ک ــه می ش گرفت

وقتــی  و  برگــردد  پــدری اش  خانــه  بــه 

کــه از ایــن خشــونت ها بــه خانــواده اش 

او هیــچ  بــه حرف هــای  می گویــد آن هــا 

می گوینــد  و  منی دهنــد  نشــان  توجهــی 

خــود کــرده را  نــه درد اســت و نــه درمــان. 

خانــواده اش کــه آصفــه را بــه ریخــن آبــروی 

ــه  ــی ب ــچ کمک ــد، هی ــرص می دانن ــان مق ش

منی کننــد. آصفــه 

 آصفــه بــا رسخوردگــی و ناامیــدی از 

خانــه ی  بــه  دوبــاره  پــدری اش  خانــه ی 

شــوهرش برمی گــردد و همــه خشــونت ها 

را در ســکوت زنانــه اش درد می کشــد. بــا 

دســت رد زدن خانــواده بــه ســینه ی آصفــه 

حــاال خشــونت های خانــواده ی شــوهرش 

بیشــر شــده و  یــک ســال ایــن رفتارهــای 

خشــونت آمیــز ادامــه دارد تــا آخریــن بــاری 

کــه بــر اثــر ایــن خشــونت ها آصفــه بــا بــدن 

بیامرســتان  راهــی  خون آلــود  و  زخمــی 

می شــود.

خانــواده ی آصفــه زمانــی کــه از موضــوع 

مطلــع می شــوند و بــه بیامرســتان بــرای 

دیــدن دخــر شــان می رونــد، بــا دیــدن 

آصفــه در آن وضعیــت، دیگــر دل ســنگ 

شــان نــرم شــده و او را بــا کــودک دوماهه ای 

کــه در شــکم دارد بــا خــود شــان بــه خانــه 

می آورنــد. آنــان پرونــده ی رســیدگی بــه 

خشــونت دخــر شــان را بــاز می کننــد و 

دادخواهــی آصفــه رشوع می شــود. 

خشونت، پایان تلخ رابطه های پنهانی زنان

افسانه یاس

با  با 27 اسد،  برابر  صبح روز چهارشنبه، هفدهم اگست 

اف  جان  هوایی  میدان  به  امارات  هوایی  خطوط  هواپیامی 

بود.  از جمعیت  مملو  انتظار  رسیدم. سالُن  نیویورک  کندی 

باریک  راه رو  ده ها  به  را  سالُن  که  نوارهایی  میان  در  همه 

تقسیم کرده بود، صف کشیده بودند. حدود دو ساعت پا به 

و  ویزا  و  پاسپورت  بازرسی  باالخره  این که  تا  پا حرکت کردم 

بازرسی  از سالُن  یافتم که  سایر اسناد تکمیل شد و فرصت 

شوم. خارج 

***

ابوذر  بود  قرار  کشید.  طول  ماه  دو  امریکا  ویزای  صدور 

مأموران  اما  باشم؛  داشته  با خود  برنامه  در  نیز  را  و سیمین 

باید  که  کردند  ترصیح  اول،  روزهای  هامن  در  کنسول گری 

از خیر ویزای آن ها بگذرم. دلیلی ارائه نکردند و تنها گفتند 

هیچ  است،  من  برای  که  برنامه ای  در  نفر  دو  این  رفن  که 

معنایی ندارد مگر این که آن ها قصد فرار داشته باشند و دیگر 

ابوذر  که  مکتبی  و  یل  دانشگاه  مقامات  برگردند.  نخواهند 

درس خوانده بود، نامه هایی فرستاده بودند که همه را ارائه 

کردیم. اسناد و مدارک تحصیلی ابوذر را نیز نشان دادیم؛ اما 

هیچ کدام مؤثر نیفتاد و آن ها از برنامه ی سفر حذف شدند.

تکت ها برای سیزدهم اگست ثبت شده بود؛ اما یک هفته 

نرسید،  خربی  ویزا  از  هنوز  وقتی  اگست،  سیزدهم  از  قبل 

رشوع کردیم به پرسیدن از کابل و واشنگن که گره کار در 

نداشت  وجود  پاسخی  هیچ  ویزا منی رسد.  چرا  و  است  کجا 

جیف  یل،  دانشگاه  مقامات  می گذشت.  رسعت  به  روزها  و 

سرن، الن هیو و جوتورسیال از حلقات متاس خود در امریکا 

از طریق دوستانی در بخش فرهنگی  و من  خرب می گرفتند 

سفارت در کابل. خرب تازه ای بیرون منی آمد. تنها می گفتند: 

مشکل خاصی وجود ندارد، صدور ویزا زمان می گیرد و باید 

ویزایی که  بار  دو  ابتدای همین سال،  در  پروسه طی شود. 

این  بود، بدون  بگیریم، رد شده  برای استاد مسافر  بود  قرار 

که هیچ دلیلی برای آن ارائه شود. بیم داشتم ویزای من نیز 

به هامن رسنوشت گرفتار شده و شوق و امیدهایی را که برای 

رفن به یل داشتم، هدر دهد.

روز سیزدهم اگست، هامن روز جمعه 22 اسد بود که کابل 

در موجی از خشونت و فاجعه فرو رفت و ده ها کشته و زخمی 

فرستادند.  مردم  خانه های  و  مساجد  به  افطار  موقع  در  را 

در ساحه    که  با کوچی هایی  قوریغ  کوه  دامنه ی  در  هزاره ها 

اذیت  و  آزار  به  همه روزه  می شد  گفته  و  بودند  زده  خیمه 

مردم می پرداختند، درگیر شدند و این درگیری پای پولیس 

هزاره های  انجامید.  خورد  و  زد  به  کار  و  کشید  میدان  به  را 

خود  دوش  روی  را  مقتوالن  از  تن  یک  جنازه ی  خشم گین، 

گرفته به جاده ی شهید مزاری در دشت برچی ریختند و در 

مسیر خویش عکس های رهربان و منایندگان پارملان را پاره 

کردند. بر اثر برخورد تظاهر کنندگان با پولیس عده ای دیگر 

نیز کشته و زخمی شدند. تظاهر کنندگان دفر محمد محقق 

را نیز مورد حمله قرار دادند و عکس او را پایین کشیده و زیر 

پا کردند. گفته می شد، خشم تظاهر کنندگان از این بود که 

رهربان و منایندگان پارملان به داد  شان نرسیده و آن ها را در 

امنیتی بی دفاع گذاشته  اند. نیروهای  برابر کوچی ها و 

نیروهای  سوی  از  برچی  دشت  مناطق  روز  آن  فردای 

از  اضطراری  وضعیت  اثر  بر  مردم  و  شد  محارصه  امنیتی 

دعوت  به  من  روز  آن  شام  شدند.  منع  شهر  در  گشت وگذار 

تلویزیون نور در یک مناظره ی زنده با حشمت غنی احمدزی، 

احمدزی  رشکت  کردم. حشمت غنی  داکر ارشف غنی  برادر 

رییس شورای رسارسی کوچی ها بود و آن روز به دفاع از عمل 

برنامه دچار خشم  از  کوچی ها حرف می زد. وی در قسمتی 

من  به  را  درشتی  سخنان  صدای خود،  کردن  بلند  با  و  شد 

حواله کرد. منی دانم علت واقعی خشم او چه بود؛ اما نشان 

می داد که از حرکت هزاره ها و موضعی که من آن شب در برابر 

بود. یافته  تلخی  احساس  داشتم  او 

معاونت  پست های  مصاحبه  این  در  حشمت غنی 

را  پارملان  در  منایندگی  و  وزارت  و  ریاست جمهوری 

امتیاز هایی حساب کرد که هزاره ها باید برای آن خدای خود 

را شکرگزار باشند. او مرا نیز متهم کرد که با مکتب خود در 

او  می پردازم.  هزاره ها  تحریک  و  سازماندهی  به  کابل،  غرب 

همچنین گفت که کوچی ها در افغانستان مفت زندگی نکرده 

داده  اند. خون  آن  وجب  وجب  گرفن  برای  و 

بود.  تازه ای  تجربه ی  من  برای  حشمت غنی  با  مناظره 

قبل از آن وی را از نزدیک مالقات نکرده بودم؛ اما برادرش، 

با  و  می شناختم  نزدیک  از  را  احمدزی  ارشف غنی  داکر 

و  ادبیات  بودم.  آشنا  روانی اش  و  روحی  خصوصیت های 

مهارناپذیر  قدرت  یادآور  احمدزی  حشمت غنی  لهجه ی 

بود. افغانستان  گذشته ی  قدرت مندان 

***

در  دانیل  افتاد.  تعویق  به  پرواز  برنامه ی  و  نیامد  ویزا 

تعویق  به  دوشنبه  روز  برای  را  تکت  که  نوشت  خود  ایمیل 

از  بعد  دوشنبه،  روز  است.  کرده  ثبت  مجددا  و  انداخته 

کابل  و  واشنگن  در  کاری  روز  اولین  هفته،  آخر  تعطیالت 

نبود.  هوش مندانه ای  کار  روز  آن  برای  تکت  ثبت  بود. 

بااین هم، ایمیل در آخرین روز کاری هفته رسید و تذکر من 

نداشت. فایده  هم  دانیل  برای 

نزدیک ظهِر روز دوشنبه، برای دیدن آقای حمزه  واعظی 

رفتم که تازه از ناروی به کابل رسیده بود. در دفر 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 شش درک آن ها را همراهی کردم و در رسک 

راهی  کرده،  خداحافظی  آن ها  با  ترانسپورت،  وزارت  مقابل 

بود.  از ظهر  بعد  امریکا شدم. ساعت حدود 2  کنسول گری 

در موقع تحویل گرفن ویزا، برایم گفته شد که ویزای امریکا 

طول  ماه  چهار  تا  سه  اقل  حد  افغانستان،  شهروندان  برای 

می کشد و هر وقت ویزا صادر شد کنسول گری خرب می دهد 

و متقاضی نباید با کسی در مورد ویزای خود متاس بگیرد و 

معلومات شود. خواهان 

دیگری  بهانه  ی  کردم،  دریافت  را  ویزا  و  پاسپورت  وقتی 

و  بود  شده  برداشته  رس  از  موانع  نداشت.  وجود  دعوا  برای 

من می توانستم در برنامه ی فیلوشیپ دانشگاه یل، اشراک 

کنم. در کتابچه ی یادداشتم خطاب به خود نوشتم: تربیک 

حافظ! خدا  باشد. 

کردم،  که  کاری  اولین  خانه،  به  رسیدن  محض  به 

به  پاسخ  جای  به  دانیل  بود.  دانشگاه  به  ایمیل  نوشن 

را  تا دوبی  باید تکت کابل  ایمیل من، زنگ زد و گفت که 

تهیه کنم. تکت دوبی تا نیویورک ثبت شده و من باید روز 

که  بود  رفته  یادم  باشم.  دانشگاه  در  وقت  اول  چهارشنبه، 

می کردم  حس  است.  فاصله  روز  یک  نیویورک  تا  کابل  از 

دانیل به اشتباه افتاده است و ممکن نیست که من بتوانم 

دانشگاه  در  چهارشنبه  و  کنم  پرواز  کابل  از  شنبه  سه 

برنامه  اولین  در  اشراک  که  کرد  تأکید  دانیل  باشم.  یل 

اظهار  تنها  بدهم.  دست  از  را  آن  نباید  و  است  رضوری 

تأسف کرد که خسته خواهم بود و فرصتی برای اسراحت 

برای  را  تکت  که  داد  اطمینان  بااین هم،  داشت.  نخواهم 

هواپیام  در  می توانم  من  و  کرده  ثبت  بزنس کالس  بخش 

باشم. راحت تر 

ورود به نیویورک 
عزیز رویش

)یادداشتهایعزیزرویشازدانشگاهیل-20اگستتا20دسامرب2010( 119روز)قسمتاول(
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اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $

بــر  کــه  می گوینــد  انتخابــات  کمیســیون  مســؤوالن 

اســاس ارزیابــی آنــان، نامــزدان عامــل اصلــی تقلــب در 

اورنگ زیــب،  انــد.  بــوده  ریاســت جمهوری  انتخابــات 

کمیشــر کمیســیون مســتقل انتخابــات کــه روز جمعــه 

ــه  ــیدگی ب ــیون رس ــورتی کمیس ــت مش ــوس( در نشس )22ق

ــا نامــزدان ریاســت جمهوری صحبــت  شــکایات انتخاباتــی ب

می کــرد، گفــت کــه حــدود 1۳ هــزار کارمنــد انتخاباتــی بــه 

ــه کمیســیون  دلیــل انجــام تقلبــات و تخلفــات انتخاباتــی ب

ــد. ــده  ان ــی ش ــکایات معرف ش

کمیســیون  کمیشــر  ایــن  گفته هــای  اســاس  بــر 

اصلی تریــن  ریاســت جمهوری،  نامــزدان  انتخابــات، 

ــد  ــوده  ان ــت جمهوری ب ــات ریاس ــب در انتخاب ــل تقل عام

ــد  ــات را تهدی ــتقل انتخاب ــیون مس ــدان کمیس ــه کارمن ک

و تشــویق کــرده انــد تــا بــه نفــع یــا رضر نامــزدی کار 

کارمنــدان  کــه  گفــت  هم چنــان  اورنگ زیــب  کننــد. 

ــب در  ــل تقل ــن عام ــات دومی ــتقل انتخاب ــیون مس کمیس

بودنــد.  انتخابــات 

ــیون  ــس کمیس ــتانی، ریی ــم نورس ــوا عل ــم، ح ــویی  ه از س

معــرض  نامــزدان  از  انتقــاد  بــا  انتخابــات،  مســتقل 

ــه  ــیون ب ــن کمیس ــربی ای ــه ره ــد ک ــت جمهوری، می گوی ریاس

گونــه ی مســتقل کارهــای خــود را بــه پیــش می بــرد و هیــچ گونه 

ــدارد. ــت جمهوری ن ــزد ریاس ــدام نام ــا ک ــی ب ــتگی سیاس وابس

بانــو نورســتانی، گفــت کــه او مســؤولیت ۳۵ میلیــون 

ــه  ــت ک ــد اس ــده دارد و متعه ــتان را بــه عه ــوس افغانس نف

بــرای تحقــق دموکراســی و عدالــت، حــق را بــه حــق دار 

بســپارد.  او افــزود: »در ایــن پوزیشــن )ســمت( کــه اســتم، 

کمیشــران صاحبــان رأی دادنــد و مــن رییــس شــدم. مــن 

ــات مســتقل  ــم مســتقل اســتم. کمیســیون انتخاب ــک خان ی

اســت. بــرای شــام وعــده می دهــم و تعهــد می کنــم کــه 

ــتم.«  ــی نیس ــچ کس ــار هی ــر فش زی

ــاب  ــت خط ــن نشس ــات در ای ــیون انتخاب ــس کمیس ریی

دســته های  کــه  گفــت  ریاســت جمهوری  نامــزدان  بــه 

انتخاباتــی از قانون گــذاری حــرف می زننــد؛ ولــی اجــازه ی 

بازشــامری در هفــت والیــت را منی دهنــد کــه ایــن امــر 

ــرد. »آرای 27  ــؤال می ب ــر س ــیون را زی ــتقاللیت کمیس اس

والیــت تفتیــش شــد و اجــازه بدهیــد کــه از ســایر والیت هــا 

نیــز تفتیــش شــود. اگــر حــق را بــه حــق دار نســپردیم، 

ــت  ــن کار را درس ــیون ای ــس کمیس ــه ریی ــن ک ــکایت بک ش

انجــام نــداده اســت؛ امــا بــه تفتیــش اجــازه بدهیــد، حــق 

ــم.« ــامری کنی ــه بازش ــد ک بدهی

نامــزدان  اعــراض  نورســتانی،  بانــو  گفتــه ی  بــه 

ریاســت جمهوری و توقــف رونــد بازشــامری آرا در هفــت 

والیــت، ســبب شــده اســت کــه انتخابــات بــه مذاکــره مبــدل 

ــود.  ــه ش ــش مواج ــه چال ــاالری ب ــه ی مردم س ــود و پروس ش

بــه  رســیدگی  کمیســیون  مســؤوالن  حــال،  ایــن  بــا 

شــکایات  انتخاباتــی، می گوینــد کــه  در حــال حــارض تنهــا 

انعطاف پذیــری نامــزدان می توانــد بــه بحــران انتخابــات 

گمــی  رسدر  حالــت  از  را  افغانســتان  و  پایــان  نقطــه ی 

ــد. ــات ده نج

بــه  رســیدگی  کمیســیون  منشــی  الیاســی،  قاســم 

ــای  ــا طرف ه ــورتی ب ــت مش ــی، در نشس ــکایات انتخابات ش

دخیــل در انتخابــات گفــت کــه اگــر ایــن بــار هــم انتخابــات 

ــه ی  ــد فاتح ــود، بای ــه ش ــران مواج ــه بح ــت جمهوری ب ریاس

نظــام  هــامن  کــرد  یــاد  »بایــد  خوانــد.  را  جمهوریــت 

پادشــاهی گذشــته بهــر بــود.«

آقــای الیاســی هم چنــان گفــت کــه پــس از برگــزاری 

ایــن کمیســیون  تــا کنــون،  انتخابــات ریاســت جمهوری 

از  کــه   اســت  از 4۵28 شــکایت دریافــت کــرده  بیــش 

مجمــوع ایــن شــکایات، 1807 مــورد بــه دلیــل نبــود ســند، 

رد شــده اســت، 674 مــورد ســبب اقدامــات اصالحــی شــد، 

ــل  ــت و آرای 10۵ مح ــامری رف ــه بازش ــز ب ــل نی 2296 مح

ــز باطــل اعــالم شــد.   نی

او بــا بیــان ایــن مطلــب کــه چالش هــای انتخاباتــی 

ــل  ــا ح ــورد آن تقریب ــه دو م ــود ک ــورد می ش ــار م ــامل چه ش

شــده و دو مــورد دیگــر نیــاز بــه انعطاف پذیــری نامــزدان 

ریاســت جمهوری دارد تــا هــر چــه زود تــر حــل شــود؛ امــا در 

عیــن حــال، او تأکیــد کــرد کــه بــه دلیــل اعراض هــا، رونــد 

شــامرش ۳72 محــل در بغــالن، 2 محــل در بدخشــان، 17 

محــل در تخــار، 9 محــل در رسپــل و 104 محــل در والیــت 

فاریــاب تطبیــق نشــده اســت. 

گفتنــی اســت کــه در پیونــد بــه تخلفــات انتخاباتــی، 

8 نفــر از کارمنــدان کمیســیون ها نیــز از وظایــف شــان 

ســبک دوش شــده انــد. 

بــا  انتخاباتــی  کمیســیون های  مشــورتی  نشســت 

افغانســتان،  انتخابــات  در  دخیــل  نهادهــای  و  نامــزدان 

ــا  ــان ب ــه هم زم ــد ک ــزار ش ــار برگ ــن ب ــرای دومی ــی ب در حال

آغــاز بازشــامری آرا، شــورای نامــزدان ریاســت جمهوری و 

ــه  ــه عبدالل ــربی عبدالل ــه ره ــی ب ــات و همگرای ــته ی ثب دس

ایــن رونــد را تحریــم کــرده و اجــازه ی بازشــامری را در هفــت 

ــد.  ــداده ان ــت ن والی

زملــی  خلیــل زاد، مناینــده ی ویــژه ی وزارت خارجه ی 

امریــکا بــرای صلــح افغانســتان، در واکنــش بــه حمله ی 

ــک مرکــز صحــی در ولســوالی  ــاالی ی ــان ب ــر طالب اخی

بگــرام، گفتــه اســت کــه ایــن گــروه بایــد نشــان دهنــد 

ــرای  ــتان ب ــردم افغانس ــت م ــه خواس ــد ب ــه می توانن ک

صلــح پاســخ دهنــد.

ــوس(  ــب )21ق ــت پنج شنبه ش ــل زاد ناوق ــای خلی آق

در برگــه ی تویــر خــود نگاشــته اســت کــه مذاکــره میان 

ــت.  ــف شــده اس ــی متوق ــرای مــدت کوتاه ــرف ب دو ط

ــا مناینــدگان طالبــان  »مــا توقــف کوتاهــی می کنیــم ت

ایــن موضــوع اساســی  بــا رهــربان  شــان در مــورد 

ــد.« ــورت کنن مش

آقــای خلیــل زاد  ایــن مذاکــرات،  توقــف  از  پــس 

بــه هــدف گفت وگــو بــا مقام هــای پاکســتانی، بــه 

وزیــر  بــا  و  رفتــه  کشــور  ایــن  پایتخــت  اســالم آباد 

اســت. کــرده  دیــدار  پاکســتان  خارجــه ی 

پاکســتان  وزیــر خارجــه ی  قریشــی،  شــاه محمود 

در صفحــه ی رســمی فیس بــوک خــود نوشــته اســت 

ــه پاکســتان  ــان داده شــده ک ــل زاد اطمین ــه خلی ــه ب ک

ــه نقــش تســهیل کننده ی خــود را در  همچنــان صادقان

رونــد صلــح افغانســتان ایفــا می کنــد. وزیــر خارجــه ی 

ــتان بــرای  پاکســتان گفتــه اســت: »صلــح در افغانس

ــت.«  ــه رضوری اس ــات در منطق ــت و ثب امنی

ظاهــرا مذاکــرات امریــکا و طالبان به خاطــر حمله ی 

اخیــر ایــن گــروه بــاالی یــک مرکــز صحــی در ولســوالی 

بگــرام متوقــف شــده اســت. شــامری از مهاجــامن 

ــنبه )20  ــح روز چهارش ــان صب ــروه طالب ــه گ ــته ب وابس

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 به شــمول یــک زن کشــته و بیــش از 70 

ــد. ــده  ان ــی ش ــر زخم ــی دیگ غیرنظام

ســخنگوی  شــاهین،  ســهیل  حــال،  همیــن  در 

دفــر سیاســی طالبــان در قطــر نیــز گفتــه اســت کــه 

»دوطــرف« موافقــه کردنــد کــه مذاکــرات بــرای چنــد روز 

متوقــف و پــس از مشــوره های هــر دو جانــب ایــن رونــد 

ــود. ــه داده ش ادام

بــاری اســت کــه مذاکــرات صلــح  ایــن دومیــن 

امریــکا و طالبــان متوقــف می شــود. پیــش از ایــن، 

در تاریــخ پنــج ســپتامرب ســال جــاری میــالدی، بــه 

ــاز  ــل، یــک رسب ــان در شــهر کاب ــه ی طالب ــال حمل دنب

ــه  ــداد ســبب شــد ک ــن روی ــی کشــته شــد و ای امریکای

مذاکــرات صلــح میــان دو طــرف بــرای ســه مــاه متوقــف 

ــود. ش

ــد  ــی، می گوین ــت غزن ــی در والی ــؤوالن محل مس

ــاده ای در  ــن کناره ج ــار مای ــه ی انفج ــه در نتیج ک

ایــن  راه موصالتــی ولســوالی »جغتــو«ی  مســیر 

ــدند.  ــته ش ــی کش ــت 10 غیرنظام والی

محمــد عــارف نــوری، ســخنگوی والــی غزنــی، بــه 

ــداد  ــن روی ــه ای ــد ک ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب روزنام

ســاعت 9 پیــش از چاشــت روز جمعه )22قــوس( در 

مســیر دره ی قیــاق ایــن والیــت رخ داده اســت که در 

نتیجــه ی آن، بــه شــمول چهــار خانــم و یــک کــودک 

10 نفــر جــان باختنــد و شــش نفــر دیگــر بــه شــمول 

ســه خانــم و ســه کــودک زخــم برداشــته انــد. 

ــان  ــی، قربانی ــی غزن ــخنگوی وال ــه ی س ــه گفت ب

ایــن رویــداد از والیــت دایکنــدی اســتند و بــه 

ــدف  ــه ه ــد ک ــت بودن ــی در حرک ــز غزن ــمت مرک س

مایــن کنارجــاده ای قــرار گرفتنــد. 

در همیــن حــال، حســن رضا یوســفی، عضــو 

صبــح  روزنامــه ی  بــه  غزنــی،  والیتــی  شــورای 

کابــل می گویــد کــه در نتیجــه ی ایــن رویــداد 

7 نفــر کشــته شــدند و چندیــن تــن نیــز زخــم 

برداشــته انــد. 

آقــای یوســفی افــزود کــه زخمیــان ایــن رویــداد 

ــده  ــال داده ش ــی انتق ــی غزن ــفاخانه ی والیت ــه ش ب

انــد. 

ایــن عضــو شــورای والیتــی غزنــی هم چنــان 

گذشــته،  مــاه  چنــد  جریــان  در  کــه  می گویــد 

ــان و  ــه ی طالب ــه ی حمل ــر در نتیج ــدود 100 نف ح

انفجــار مایــن کنارجــاده ای کشــته شــده انــد. 

ــزی  ــورد چی ــن م ــون در ای ــا کن ــان ت ــروه طالب گ

ــد.  ــه ان نگفت

از  افغانســتان  جنــوب  در  غزنــی  والیــت 

والیت هایــی اســت کــه در یکــی دو ســال گذشــته 

حضــور طالبــان در آن گســرده شــده و ایــن گــروه 

ســال قبــل بــرای چهــار شــبانه روز قســمت های 

ــی  ــد. گفتن ــت گرفتن ــه دس ــت را ب ــن والی ــاد ای زی

اســت کــه در حملــه ی یادشــده ی طالبــان بیــش از 

۳00 نظامــی و غیــر نظامــی جــان باختنــد.

کمیســیون های  مشــورتی  نشســت  دومیــن 

انتخاباتــی بــا مناینــدگان نامــزدان ریاســت جمهوری 

و نهادهــای مرتبــط بــه انتخابــات، پــس از شــش 

ســاعت بحــث، بی نتیجــه پایــان یافــت.

ایــن نشســت، کــه روز جمعــه )22 قــوس( بــه 

میزبانــی کمیســیون شــکایت های انتخاباتــی بــرای 

ــی  ــچ کدام ــود، هی ــده ب ــزار ش ــات، برگ ــل اختالف ح

ــد. ــت نیافتن ــی دس ــل اساس ــه راه ح ــا ب از طرف ه

محمدعمــرداوودزی،  نشســت،  ایــن  آغــاز  در 

رییــس ســتاد انتخاباتــی »دولت ســاز« گفــت کــه 

اعــالم  مانــع  منی توانــد  انتخاباتــی  چالش هــای 

نتیجــه ی ابتدایــی انتخابــات شــود و کمیســیون باید 

هرچــه زودتــر، نتیجــه را اعــالم کنــد. آقــای داوودزی 

افــزود کــه متامــی کارهــای تخنیکــی انتخابــات 

ــه  ــد ب ــت جمهوری بای ــزدان ریاس ــده و نام ــام ش انج

ــد. ــرام کنن ــات اح ــیون انتخاب ــای کمیس تصمیم ه

رییــس ســتاد انتخاباتــی دولت ســاز افــزود: »اگــر 

نامــزدان ریاســت جمهوری خــود نتیجــه را اعــالم 

ــاد دارم،  ــتم و رأی زی ــده اس ــن برن ــه م ــد ک می کنن

ــت؟« ــات چیس ــیون انتخاب ــه ی کمیس ــس وظیف پ

حــل  بــرای  دولت ســاز  انتخاباتــی  دســته ی 

بایــد  کــه  کــرد  پیشــنهاد  انتخابــات،  اختالفــات 

نامــزدان اجــازه ی تفتیــش و بازشــامری آرای هفــت 

ــی  ــه کس ــه چ ــود ک ــوم ش ــا معل ــد ت ــت را بدهن والی

تقلــب کــرده اســت. 

در همیــن حــال، اســدالله ســعادتی، معــاون 

در  همگرایــی،  و  ثبــات  انتخاباتــی  دســته ی  دوم 

ایــن نشســت مشــورتی گفــت، کمیســیون انتخابــات 

را  تقلبــی  رأی  هــزار   700 کــه  کــرده  اعــراف 

کــه  اســت  ایــن  معنایــش  و  شــناخته  بی اعتبــار 

ریزلشــت )جــدول کاغــذی( هــزاران محــل رأی دهــی 

جعــل شــده و تغییــرات بــه وجــود آمــده اســت کــه در 

واقــع بــه اراده ی مــردم افغانســتان، دســت برد شــده 

ــت. اس

کــه  انتظــار می رفــت  افــزود،  آقــای ســعادتی 

کمیســیون انتخابــات افــراد متقلــب را بــه نهادهــای 

عدلــی و قضایــی معرفــی می کــرد کــه تــا کنــون 

ایــن کار را انجــام نــداده اســت و برعکــس، کســانی 

را بــه جــرم تقلــب بــه دادســتانی معرفــی کــرده کــه 

ــد. ــته  ان ــی نداش ــات انتخابات ــدی در تقلب ــش ج نق

و  ثبــات  انتخاباتــی  دســته ی  دوم  معــاون 

کمیســیون  بایــد  کــه  کــرد  تأکیــد  همگرایــی، 

تغییــرات  کــه  والیتــی  ای  رییســان  انتخابــات 

فاحشــی در آرای والیــات بــه وجــود آورده انــد، را بــه 

ــا دســت  شــان از  دادســتانی کل معرفــی می کــرد ت

می شــد. کوتــاه  تقلــب 

بــه گفتــه ی اســدالله ســعادتی، پنــج موضــوع 

و  ثبــات  انتخاباتــی  دســته ی  میــان  اختالفــی 

ــه  ــود دارد ک ــات وج ــیون انتخاب ــی و کمیس همگرای

مــورد در  پنــج  ایــن  ثبــات و همگرایــی،  از نظــر 

و  طرزالعمل هــا  انتخابــات،  قانــون  بــا  مخالفــت 

لوایــح اســت کــه کمیســیون در مــورد آن هــا تصمیــم 

گرفتــه اســت.

بــه منظــور حــل اختالفــات انتخابــات، پیشــنهاد 

دســته ی ثبــات و همگرایــی ایــن بــود کــه کمیســیون 

اعــالم  بــر  مبنــی  اقــدام  هرگونــه  از  انتخابــات 

عیــن  در  و  کنــد  خــودداری  ابتدایــی  نتیجــه ی 

حــال، بایــد 102 هــزار رأی خــارج از زمــان، بــه 

تفتیــش ویــژه بــرود. آقــای ســعادتی پــس از ارائــه ی 

پیشــنهاد، بــه کمیســیون انتخابــات هشــدار داد کــه 

دســته ی ثبــات و همگرایــی یــا از حاکمیــت برآمــده 

از تقلــب جلوگیــری می کنــد و یــا هــم بــرای تأمیــن 

شــفافیت »جــان« می دهــد.

معــاون دوم آقــای عبداللــه بــه رصاحــت بیــان 

کــرد کــه اگــر کمیســیون انتخابــات، نتیجــه  را اعــالم 

ــا  ــته ب ــه آغش ــه بلک ــون ن ــه قان ــق ب ــه مطاب ــد ک کن

ــل پذیــرش  تقلــب باشــد، نتیجــه ی اعــالم شــده قاب

ــه  ــب چ ــری از تقل ــرای جلوگی ــه ب ــن  ک ــت و ای نیس

و  ثبــات  بــه  مربــوط  انجــام خواهــد شــد،  کاری 

می شــود. همگرایــی 

کمیســیون  کمیشــران  ایــن  کــه  بــا 

انتخابــات، انگشــت تقلــب را بــه ســوی نامــزدان 

ریاســت جمهوری نشــانه گرفتنــد؛ امــا آن هــا تأکیــد 

ــز شــده و  ــه ی آن هــا لربی ــد کــه صــرب و حوصل کردن

کمیســیون بــه هــر شــکل ممکــن، نتیجــه ی ابتدایــی 

می کنــد. اعــالم  را  انتخابــات 

نامزدان عامل اصلی تقلب
 در انتخابات

انفجار ماین در غزنی 10 کشتهمذاکرات صلح امریکا و طالبان متوقف شد
 به جا گذاشت

ثبات و همگرایی: برای تأمین شفافیت انتخابات 
»جان«  می دهیم
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مدت ها  از  افغانستان  در  جنگ  که  منی دانستند  امریکا  مردم 

به این سو شکست خورده بود. بر پایه ی مطالعات مرکز تحقیقاتی 

منفی تر  پیوسته  پایان سال 2011،  از  امریکا پس  مردم  نظر  ِپو، 

می شد تا این که اکرثیت مردم دو سال بعد به این نتیجه رسیدند. 

به همین دلیل است که گزارش واشنگن پست در این هفته که 

این که چگونه  بیان  با  یافته،  افغانستان« شهرت  »گزارش های  به 

پیش رفت های  مورد  در  مردم  به  عمد  صورت  به  امریکا  مقامات 

به  هم  کمی  اگر  نیست.  تعجب آور  نوعی  به  گفتند،  دروغ  جنگ 

درست کاری این مجموعه ی عظیم باور داشتیم، به خاطر این بود 

که فکر می کردیم اگر یک هزار مایل دورتر، رهربان مان در روند 

ملت سازی شکست خورده اند، دست کم نیت شان خیر بوده است.

در عین زمان، گزارش واشنگن پست نه تنها به دلیل منایان 

کردن حامقت محض رهربان امریکایی برای جنگیدن در جنگی که 

می دانستند در آن پیروز منی شوند، خشم مردم را برانگیخته، بلکه 

ناکامی  سیاست  قبال  در  شان  مسؤولیت نپدیری  آن  دیگر  دلیل 

ویرانی و دل شکستگی  مردم  به مرگ های بسیار،  است که منجر 

شد؛ به ویژه در میان خانواده های امریکایی که تحسین برانگیزانه 

زندگی شان را وقف خدمت به امریکا کردند و غیرنظامی های افغاِن 

بی شامری که در چرخه ی جنگ بی پایانی گیر کرده اند که هیچ 

ربطی به آن ها ندارد.

البته، »گزارش های افغانستان« بی درنگ ما را به یاد خاطرات 

گزارش های پنتاگون انداخت که نیویورک تایمز نزدیک به نیم قرن 

پیش به آن دست یافته بود. آن گزارش ها نیز اسناد دولتی ای بودند 

که نشان می دادند که چه تعداد اداراه های مختلف دولتی امریکا 

و  پرهزینه  طوالنی،  جنگ  گفتند.  دروغ  مردم  به  ویتنام  مورد  در 

ناالزم دیگری که هیچ راه حل نظامی نداشت.

برخالف  افغانستان  جنگ  دارد:  وجود  بزرگ  تفاوت  یک  اما 

جنگ ویتنام تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم عادی امریکا ندارد؛ 

زیرا طرح ارتش می گفت که همه باید به نوعی با جنگ های نیابتی 

این  این،  بر  بنا  باشند.  درگیر  آسیا  جنوب-رشق  در  رسد  جنگ 

گزارش بسیار مهِم واشنگن پست، مانند ده ها داستان دیگر در 

که  گزارش هایی  نخواهد گذاشت؛  او  روی  تأثیری  ترامپ،  دوره ی 

می توانست هر رئیس جمهور دیگری را در »رشایط عادی« از قدرت 

کند. برکنار 

بر می انگیزد؛  را  بزرگ  پرسش  یک  پست  واشنگن  گزارش 

از   – افراد  همه  این  چرا  چرا؟  منی کند:  بحث  موردش  در  اما 

قراردادی های دولتی و افران بلندرتبه ی 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 

واشنگن، به ویژه در میان سیاست گذاران خارجی، سنتی وجود 

شام  است!  عجیب  است.  ممنوع  درون اندیشی  آن،  در  که  دارد 

می توانید به کنگره در مورد فروش غیرقانونی سالح دروغ بگویید 

و بر قساوت های بی رحامنه رسپوش بگذارید؛ اما باز هم در وزارت 

خارجه ی امریکا استخدام شوید. تا حاال کسی را شکنجه کردی؟ 

نیست! مشکلی  هیچ 

گر چه فرهنگ معافیت از جرم، بدون شک در این قضیه نقش 

دارد، پاسخ جذاب تر جایی در میان این واقعیت پنهان است که 

اگر ماشین جنگ امریکا به حرکت آمد، هیچ واقعیتی برای تعضیف 

آن منی تواند رس راهش قرار بگیرد. در واقع ایاالت متحده تا کنون 

کرده  هزینه  افغانستان  جنگ  در  را  دالر  تریلیون  یک  به  نزدیک 

و همه در  تریلیون ها می کشد(  به  آن، رس  واقعی  است )هزینه ی 

البی ها  دفاع،  صنعت  مجریان  از  اند:  داشته  دست  هزینه ها  این 

دولت  مقامات  تا  گرفته  امریکا  در  سیاسی  کمپاین چی های  و 

افغانستان و کشاورزان مواد مخدر و هر کس و چیز دیگری که در 

این میان قرار می گیرد.

فاصله ی  ارتش  کنگره گونه ی  و  صنعتی  شکل  این،  بر  افزون 

زیادی با اعتامد مردم گرفته است؛ پس چه انگیزه ای برای تغییر 

راهی عمل  در چنین  بیشر  پنتاگون  بودجه ی  دارد؟ متام  وجود 

به  می کند: مبالغ بی سابقه در تخصیص های بی سابقه که منجر 

هدر رفن میلیاردها دالر و تقلب و سوءاستفاده از آن می شود. با 

این حال، کنگره بدون این که از نحوه ی مرصف پول ها حساب گیری 

کند، هر سال مبالغ بیشری به بودجه ی پنتاگون اضافه می کند. 

جنگ افغانستان در مقایسه با بودجه ی ارتش، بسیار کوچک است.

حرف آخر این است که گزارش های افغانستان به وضوح نشان 

دست کم  و  شدند  زحمی  شدند،  کشته  خیلی ها  که  می دهند 

سال ها رنِج شوک روانی و فقر را تحمل کردند چون یک تعداد از 

بله اکرثا مردان – در واشنگن منی خواستند آن چه در  مردان – 

خارجی  سیاست  ساختار  کنند.  اعراف  علنا  را  می دانستند  خفا 

ادامه  را  کارش  جرم،  از  معافیت  فرهنگ  با  همچنان  واشنگن 

خواهد داد و احتامل می رود که در کمر از پنجاه سال دیگر، باز 

هم گزارش هایی ثابت کنند که آن ها از اشتباهات گذشته ی  شان 

اند. نگرفته  درسی  هیچ 

جنگ افغانستان اشتباه یک تریلیون دالری نه
بلکه یک َمضحکه است

بیدرنــگ افغانســتان« »گزارشهــای البتــه،

مــارابــهیــادخاطــراتگزارشهــایپنتاگــون

انداخــتکــهنیویورکتایمــزنزدیــکبــهنیــم

آن بــود. یافتــه دســت آن بــه پیــش قــرن

کــه بودنــد دولتــیای اســناد نیــز گزارشهــا

اداراههــای تعــداد چــه کــه میدادنــد نشــان

مختلــفدولتــیامریــکادرمــوردویتنــامبــهمردم

دروغگفتنــد.جنــگطوالنــی،پرهزینــهونــاالزم

ــت. ــینداش ــلنظام ــچراهح ــههی ــریک دیگ

جنــگ دارد: وجــود بــزرگ تفــاوت یــک امــا

تأثیــر ویتنــام جنــگ برخــاف افغانســتان

امریــکا عــادی مــردم زندگــی بــر مســتقیمی

ــه ــههم ــتک ــشمیگف ــرحارت ــراط ــدارد؛زی ن

بایــدبــهنوعــیبــاجنگهــاینیابتــیجنــگرسد

باشــند. درگیــر آســیا جنــوب-رشق در

مرتجم: مهدی غالمی

نوشته شده در: گاردین


