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گزارش روز

گفت وگو

کمیسیون انتخابات: 

نتیجه ی ابتدایی انتخابات
 امروز اعالن می شود

جامعــه ی افغانــی شــاهد عــرف و عنعنــات بــه خصوصــی 

اســت کــه کمــر می تــوان نظیــر آن را در ســایر جوامــع 

دیــد. یکــی از عرف هــای خیلــی ناپســند و زن ســتیزانه، 

ــه شــیوه ی شــلیک کــردن  ــان ب ــکاح گرفــن زن ــه ن هــان ب

پشــت منــزل شــان اســت. شــیوه ی ایــن عــرف، چنیــن 

ــری  ــلحه از دخ ــری دارای اس ــه پ ــی ک ــت: در صورت اس

خوشــش آمــد، پشــت خانــه ی دخــر مــورد عالقــه اش 

ــا ایــن شــلیک، ســند  مــی رود و شــلیک هوایــی می کنــد، ب

تصاحــب دخــر مــورد عالقــه اش را بدســت مــی آورد. دیگــر 

ــه  ــت خان ــه پش ــری ک ــتگاری از دخ ــرأت خواس ــری ج پ

اش شــلیک شــده را نــدارد و دخــر هــم هیــچ حقــی بــرای 

ــدارد. ــت ن مخالف

در صــورت مخالفــت دخــر و یــا خانــواده اش، پــر او را 

ــا او ازدواج  ــه زور، ب ــا توســل ب ــا هــم ب ــا فــرار می دهــد و ی ی

می کنــد. ایــن عــرف ریشــه ای خیلــی قدیمــی در فرهنــگ 

مــردم افغانســتان دارد  ...

عــدم آگاهــی مــردم افغانســتان در بــاره ی بیــاری ایــدز 

ــده  ــث ش ــورد، باع ــن م ــی در ای ــات کاف ــن معلوم و نداش

اســت کــه مــردم تصــور نادرســت از ایــن بیــاری داشــته 

باشــد؛ چــون یکــی از راه هــای انتقــال ویــروس

می شــود،  ایــدز  بیــاری  ســبب  کــه  وی(  آی  )اچ 

ــه  ــه فــردی کــه مبتــال ب مقاربــت جنســی اســت و مــردم ب

ایــن بیــاری اســت، بــه دیــد کســی کــه رابطــه ی ناســامل 

جنســی داشــته می نگــرد؛ در حالــی کــه بــه گفتــه ی 

»نورمحمــد صمیــم«، ایــن بیــاری از راه هــای دیگــری 

ماننــد خــون آلــوده بــه ویــروس )اچ آی وی(، ســوزن آلــوده، 

ــکی ای  ــی و دندان پزش ــایل جراح ــی، وس ــغ ریش تراش تی

ــد. ــت می کن ــز رسای ــن نی ــه جنی ــادر ب ــوده و از م آل

نــور محمــد صمیــم، مشــاور نظــارت و ارزیابــی برنامــه ی 

ــدز، در مــورد برنامه هــای وزارت  صحــت،  ــی کنــرل ای مل

بــرای آگاهــی دهــی مــردم می گویــد کــه ایــن وزارت، 

دانشــجویان،  بــرای  آموزشــی  کارگاه   1019 حــال  تــا 

بــرای  کارگاه  دانش آمــوزان، 206  بــرای  کارگاه   2956

آرایش گــران، 90 کارگاه بــرای زنانــی کــه در خانــه ی امــِن 

ــدان  ــرای کارمن ــتند، 153 کارگاه ب ــان اس ــور زن وزارت ام

صحــی در مرکــز و والیت هــا و 300 کارگاه آموزشــی بــرای 

ــی برگــزار کــرده اســت.« ــدان اردوی مل کارمن

ــه در  ــد ک ــان می ده ــه نش ــای وزارت صحت عام  آماره

ســال 139۷ بــه تعــداد 1۸3 مــورد واقعــه ی ایــدز، در 

ــده ... ــت ش ــی ثب ــز صح مراک

   حــزب سیاســی، مثــل ســایر مفاهیــم درحــوزه ی علــوم 

اجتاعــی بــا تّعــدد تعاریــف رو بــه رو اســت. »ماکــس وبــر« 

ــن  ــی را چنی ــزب سیاس ــی، ح ــهیر آملان ــناس ش جامعه ش

تعریــف کــرده اســت: احــزاب، جمعیت هــای اختیــاری 

ــه  ــا اعضایشــان می کوشــند، رهــران خــود را ب ــد کــه ب ان

ــای  ــاره ای از امتیازه ــه پ ــن راه ب ــا از ای ــانند ت ــدرت برس ق

مــادی و معنــوی دســت یابنــد. حــزب محــل تجمــع افــکار، 

ــه  ــت ک ــرادی اس ــت های اف ــدگاه و خواس ــه ها، دی اندیش

آنــرا تأســیس یــا تشــکیل منــوده اســت. حــزب را جمعیــت 

شــمولیت  افرادی کــه  یعنــی  انــد.  نیزگفتــه  سیاســی 

حزبــی دارنــد، همــه افــراد سیاســی انــد. 

از  متفــاوت  وتبیین هــای  برداشــت ها  مــوازات  بــه 

مفهــوم و ماهیــت حــزب سیاســی، درمــورد رسآغــاز و تاریــخ 

مختلــف  تلقی هــای  نیــز،  سیاســی  احــزاب  پیدایــش 

ــی  ــای سیاس ــا، فعالیت ه ــت. برخی ه ــه اس ــورت گرفت ص

و تجمــع افــراد را درمیدان هــای عمومــی شــهرهای یونــان 

سیاســی  حرکت هــای  ریشــه های  نخســتین  باســتان، 

تاریخچــه ی  برخی هــا،  می داننــد.  حــزب  درقالــب 

حــزب سیاســی را بــه مــوازات شــکل گیــری نخســتین 

سلســله ازحکومت هــای منظــم در متدن هــای بــری و 

ــت شــکاف های سیاســی، اجتاعــی واقتصــادی  موجودی

قلمــداد کــرده انــد. امــا؛ احــزاب نویــن و ســازمان یافتــه، 

ســابقه ی بیشــر از تاریــخ مدرنیتــه ندارنــد. ســابقه ی 

افغانســتان  ... فعالیت هــای حزبــی در 

افغانستان خطر ایدز را باید جدی بگیرد
نگاهی جامعه شناختی به افول

 احزاب قومی- سنتی در افغانستان

34

ــوال  ــه ولس ــت ک ــرده اس ــالم ک ــه، اع وزارت داخل

نام نهــاد گــروه طالبــان بــرای ولســوالی پشــت کوه   

ــت. ــده اس ــته ش ــرات کش ــت ه والی

مجلــس مناینــدگان، قانــون جنجالــی حایــت 

از کــودکان را کــه پیــش از ایــن تصویــب شــده بــود، 

بی اعتبــار اعــالم کــرد.

وزارت داخلــه اعــالم کــرده اســت کــه رسگــروه 
یکــی از شــبکه های جرمــی، در جریــان درگیــری 
ــده  ــته ش ــل، کش ــهر کاب ــس در ش ــای پولی ــا نیروه ب

ــت.  اس

اگر مسابقه برگزار می شد 
مبارز را شکست می دادم

ولسوال نام نهاد طالبان برای 
ولسوالی پشت کوه هرات کشته شد

قانون حامیت از کودکان
 از سوی مجلس منایندگان 

بی اعتبار اعالم شد

رسگروه یک شبکه ی جرمی
 در کابل کشته شد

کانگرس امریکا طرح 
۱۵میلیون دالری هزینه ی 

گفت وگوهای صلح را تأیید کرد

گفت و گو با احمدولی هوتک

 )ورزش کار(
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شلیک پشت دروازه ی خانه ی دخرت؛ عرف نه خشونت است زندگی به رنگ زن

7

5

7

7

7

7

در  کــه  اســت  ســال ها 

افغانســتان عــالوه بــر پــول افغانی، 

و  دالــر  پاکســتانی،  کلــدار  از 

ــرده در داد  ــورت گس ــه ص ــورو ب ی

اســتفاده  تجــاری  ســتدهای  و 

میــان،  ایــن  در  کــه  می شــود 

کلــدار پاکســتان در برخــی از والیت هــا کال جــای 

اســت.  گرفتــه  افغانــی  پــول 

ــد و  ــار، هلمن ــار، ننگره ــی، کنده ــای غزن والیت ه

پکتیــا، پنــج والیتــی اســت کــه بیشــر از  هــر والیــت  

دیگــر در افغانســتان از پــول کلــدار در داد و ســتدهای 

تجــاری اســتفاده می شــد. گفتــه می شــود کــه در 

برخــی از ایــن والیت هــا، حتــا »گلــه« ی دخــران نیــز 

ــردد.  ــبه می گ ــدار محاس ــه کل ب

کارشناسان اقتصادی:
 منع استفاده از کلدار

 راه حل نیست
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مجــری  لشــکری  مختــار  قــوس(   29( جمعــه  شــب 

ــی  ــبکه ی تلویزیون ــه از ش ــوس ک ــی کاکت ــه ی تلویزیون برنام

یــک بــه نــر می رســید، روی پــرده  ی تلویزیــون  آمــد و 

ــالم  ــی اع ــارهای سیاس ــل فش ــه دلی ــه را ب ــن برنام ــف ای توق

ــرد.  ک

توقــف ایــن برنامــه، بــه دلیــل فشــار سیاســت مداران 

بــارز  یعنــی سانســور و مصــداق  و چهره هــای سیاســی، 

مخالفــت بــا آزادی بیــان اســت کــه در ایــن ســال ها بــا 

در  بیــان  آزادی  محدودیــت  و  سانســور  گوناگــون  انــواع 

عرصــه ی رســانه ها در افغانســتان شــاهد آن بــوده ایــم.  

سانســور نکــردن رســانه ها بــرای حایــت از آزادی بیــان 

ــه  ــن ک ــا ای ــت. ب ــوار اس ــیار دش ــری بس ــتان، ام در افغانس

دوره ی  افغانســتان،  در  را  اخیــر  دهــه ی  دو  می تــوان 

طالیــی رســانه و رســانه داری  قلمــداد کــرد؛ امــا ایــن لقــب 

ــرای جامعــه ی رســانه ای  ــد پوشــش پوشــالی ب تنهــا می توان

ــول  ــد پ ــل بتوان ــه ی بین املل ــا در صحن ــد ت ــتان باش افغانس

ــا پروژه هــای بیشــری در ایــن عرصــه از حایت کننــدگان  ی

ــد.  ــت کنن ــود دریاف خ

همیــن امــر تاکنــون ســبب شــده اســت کــه افغانســتان 

در عرصــه ی آزادی بیــان همــواره بــا معضــل سانســور روبــه رو 

باشــد. بــا ایــن کــه در کنــار رســانه های خصوصــی بی شــار 

بیــان فعالیــت می کننــد،  امــروز در عرصــه ی آزادی  کــه 

شــاهد حضــور چندیــن نهــاد و مرکــز حایــت از آزادی بیــان 

و رســانه ها نیــز داریــم کــه متاســفانه تاکنــون نتوانســته انــد 

نقــش چشــمگیر و تاثیــر بســزایی در جلوگیــری از سانســور 

ــان داشــته باشــند.  در عرصــه ی  رســانه ها و آزادی بی

اگــر نگاهــی بــه صاحــب امتیــازان رســانه های تصویــری، 

خواهیــم  در  بیندازیــم،  افغانســتان  چاپــی  و  شــنیداری 

یافــت کــه بســیاری از همیــن رســانه ها بــا صاحــب امتیــازی 

ــس  ــد. پ ــه کار کردن ــاز ب ــی آغ ــادی و سیاس ــای جه چهره ه

ایــن چهره هــا خــواه و ناخــواه سیاســت گذاری رســانه یی 

ــه  ــخصیتی ک ــناخت ش ــد و ش ــت دارن ــتان را در دس افغانس

ــده،  ــق ش ــی تزری ــکار عموم ــه اف ــا ب ــن چهره ه ــون از ای تاکن

ــی اســتند کــه  ــن شــخصیت ها، چهره های ــن اســت کــه ای ای

انــد و بــه همیــن  بی نهایــت تشــنه ی شــهرت رســانه یی 

ســبب اســت کــه بــا فراهــم شــدن زمینــه ی دموکراســی، بــه 

فکــر ایــن افتــاده انــد کــه هــر یــک بــه نــام خــود یــا فرزنــدان 

شــان یــا احــزاب سیاســی- قومــی کــه دارنــد، رســانه یی 

خصوصــی کــه نــه چنــدان حرفــه ای فعالیــت دارنــد، داشــته 

ــی و  ــخن پراکن ــون س ــک تریب ــوان ی ــه عن ــند و از آن ب باش

ــد.  ــتفاده کنن ــود اس ــمتی خ ــی و س ــه های حزب ــر اندیش ن

سیاســی  فشــار  اثــر  بــر  کاکتــوس،  برنامــه ی  توقــف 

مهانــان  خــود  کــه  بیــان  آزادی  عرصــه ی  زورمنــدان، 

ــا  ــت ت ــی اس ــت خوب ــد، فرص ــه بودن ــن برنام ــای اول ای روزه

بــر قانــون رســانه ها در افغانســتان نــگاه آســیب شناســانه ی 

ــه  ــی ک ــود، زورمندان ــه نش ــن گون ــا ای ــم ت ــر بیندازی دقیق ت

تشــنه ی شــهرت رســانه یی هســتند، زمانــی کــه آزادی بیــان 

بــه سودشــان باشــند، در تلویزیون هــا و تیــر روزنامه هــا 

حضــور پیــدا کننــد و آن جایــی کــه همیــن آزادی بیــان 

ــان خواســتار  ــوی زورگــوی شــان بگــذارد و از آن ــر گل ــای ب پ

وضاحــت شــوند، از قــدرت و زورشــان بــرای سانســور آزادی 

بیــان در رســانه ها اســتفاده و آزادی بیــان را در نطفــه خفــه 

ــد.  کنن

هــر چنــد در برخــی از گزارش هــا در پیونــد بــا توقــف 

برنامــه ی تلویزیونــی کاکتــوس آمــده اســت کــه منابعــی 

ــه  ــن برنام ــف ای ــان توق ــه آن ــد ک از حکومــت اعــالم کــرده ان

ایــن  امــا  می پندارنــد؛  بیــان  آزادی  اصــول  خــالف  را 

ــت آزادی  ــواره دم از حای ــه هم ــی ک ــرای حکومت ــش ب واکن

ملــی  وحــدت  حکومــت  نیســت.  کافــی  می زنــد،  بیــان 

پنــج ســاله ی خــود همیشــه در عرصــه ی  کارنامــه ی  در 

سیاســت های  و  کــرده  ســکوت  بیــان  آزادی  از  حایــت 

رفتــاری حکومــت همیشــه نشــان دهنــده ی ایــن بــوده 

اســت کــه حکومــت از آزادی بیــان تنهــا ســود و متجیــدش 

یقــه ی  بــه  دســت  بیــان  آزادی  گاه  هــر  و  می خواهــد  را 

ــردارد. ــت آن ب ــت از حای ــح و دس ــرد آن را تقبی ــت ب حکوم

هــر چنــد ســکوت حکومــت، بــه منزلــه ی ســکوت هــان 

زورمنــدان سیاسی-رســانه یی اســت کــه خواســتار توقــف 

حکومــت  از  منی تــوان  و  انــد  شــده  کاکتــوس  برنامــه ی 

گالیــه ای داشــت؛ امــا نکتــه ی قابــل تعمــق در ایــن ماجــرا 

آزادی  و  رســانه ها  از  کننــده  نهادهــای حایــت  ســکوت 

ــی  ــه ی تلویزیون ــف برنام ــر توق ــر خ ــا ن ــه ب ــت ک ــان اس بی

کاکتــوس، هیــچ واکنــش اعراضــی از خــود نشــان نــداده و 

ــدان  ــای زرومن ــد ادع ــه می توان ــکوتی ک ــد. س ــکوت کردن س

ــدام  ــن اق ــا ای ــوه دهــد ت ــر حــق جل سیاســی- رســانه یی را ب

رسآغــاز یــک سانســور فراگیــر و همــه جانبــه در رســانه های 

آشــوب  نــام  بــه  آن  از  می تــوان  کــه  باشــد  افغانســتان 

رســانه یی هــم یــاد کــرد. اقدامــی کــه امیــدوارم فراگیــر 

نشــود در غیــر آن صــورت بایــد بهــای ســنگینی را بــرای 

ــم  ــه خواهی ــی ک ــت. تاوان ــتان پرداخ ــان در افغانس آزادی بی

داد، مطمئنــا از بهایــی کــه تــا امــروز جامعــه ی خرنــگاری و 

رســانه ای افغانســتان پرداختــه اســت بــه مراتــب ســنگین تر 

ــود.  خواهــد ب

بی توجهــی و ســکوت نهادهــای حایــت کننــده ی آزادی 

بیــان و مســؤولین رســانه ای افغانســتان در چنیــن رشایطــی، 

افغانســتان،  در  بیــان  آزادی  موجــود  وضــع  بــه  نســبت 

ــک  ــرای ی ــازی ب ــوان رسآغ ــه می ت ــت ک ــی اس ــت بزرگ خیان

ــت. ــانه ها دانس ــی رس ــور جمع ــا سانس ــانه یی ی ــران رس بح

ــوس  ــی کاکت ــه ی تلویزیون ــف برنام ــه توق ــی ب ــی تفاوت  ب

کــه بــا رویکــرد اعراضــی و انتقــادی، در مســیر خوبــی 

جامعــه  رســانه ای  ناآگاهــی  بیان گــر  می کــرد،  حرکــت 

اســت، جامعــه ای کــه بایــد بیشــر از این هــا بــه پیامد هــا و 

ــد.   ــف باش ــورها واق ــه سانس ــن گون ــرات ای تاثی

پــول  بــر  عــالوه  افغانســتان  در  کــه  اســت  ســال ها 

افغانــی، از کلــدار پاکســتانی، دالــر و یــورو بــه صــورت 

گســرده در داد و ســتدهای تجــاری اســتفاده می شــود کــه 

در ایــن میــان، کلــدار پاکســتان در برخــی از والیت هــا کال 

ــت.  ــه اس ــی گرفت ــول افغان ــای پ ج

ــا،  والیت هــای غزنــی، کندهــار، ننگرهــار، هلمنــد و پکتی

پنــج والیتــی اســت کــه بیشــر از  هــر والیــت  دیگــر در 

تجــاری  ســتدهای  و  داد  در  کلــدار  پــول  از  افغانســتان 

اســتفاده می شــد. گفتــه می شــود کــه در برخــی از ایــن 

ــبه  ــدار محاس ــه کل ــز ب ــران نی ــه« ی دخ ــا »گل ــا، حت والیت ه

می گــردد. 

در یکــی دو ســال اخیــر، بارهــا حکومت هــای محلــی 

دســتور عــدم اســتفاده از پــول کلــدار را صــادر کــرده انــد؛ 

امــا پــس از مدتــی دوبــاره اســتفاده از کلــدار پاکســتانی بــه 

امــر عــادی مبــدل شــده و متــام داد و ســتدها بــه ایــن پــول 

ــار  ــت کنده ــا در والی ــان، تنه ــن می ــود. در ای ــام می ش انج

در زمــان فرماندهــی جــرال رازق اســتفاده از پــول کلــدار، 

بــه حداقــل رســیده بــود و بــه جــز ولســوالی های مــرزی، در 

ــی اســتفاده می شــد.   ــول افغان ــه ی مناطــق از پ بقی

بــه تازگــی امــا در والیت هــای کــه بیشــرین داد و ســتدها 

ــدار پاکســتانی را  ــدار انجــام می شــد، اســتفاده از کل ــه کل ب

منــع و اســتفاده از آن را جــرم اعــالم شــده اســت. بــر اســاس 

اعالمیه هــای مقام هــای محلــی، درصورتــی کــه تاجــران و 

ــه نهادهــای  ــداران خــالف ایــن دســتور عمــل کننــد، ب دکان

ــی می شــوند.  ــی معرف ــی و قضای عدل

ــول  ــتفاده از پ ــدم اس ــن ع ــگام کمپای ــی، پیش ــی غزن وال

کلــدار بــوده و خواهــان بــه گــردش افتــادن پــول افغانــی در 

معامــالت و دادســتدها شــده اســت. روز شــنبه )30قــوس( 

ــا نــر اطالعیــه ی خریــد و  دفــر مطبوعاتــی ایــن والیــت ب

ــرار  ــوع ق ــدار ممن ــول کل ــتفاده از پ ــا اس ــوال را ب ــروش ام ف

داده و گفتــه اســت کــه بــا متخلفیــن برخــورد جــدی صــورت 

خواهــد گرفــت.  

ــد  ــچ رصاف مني  توان ــده اســت: »هي ــه آم ــن اطالعی در ای

کلــدار را ارزان تــر از نــرخ بــازار بــا افغــاىن مبادلــه کنــد. بــا 

ــا کلــدار، هيــچ کــى  اســتفاده از ممنوعيــت داد و ســتد ب

بــررىس  کميتــه ی  اعضــاى  و  نظامــى  ماموريــن  از  اعــم 

و نظــارت، حــق ندارنــد پــول کلــدار دکانــداران، مراکــز 

ــد، بلکــه کســاين  ــزد شــان بگرين ــا مــردم را از ن تجــارىت و ي

کــه داد و ســتد بــا کلــدار را انجــام دهنــد، جرميــه ی نقــدى 

ــد.« ــد ش ــر و الک خواه ــان ُمه ــل کار ش ــا مح ــده و ي ش

بــه همیــن قســم در والیــت ننگرهــار نیــز اســتفاده از 

کلــدار پاکســتانی ممنــوع شــده اســت. نــور احمــد حبیبــی، 

بــه روزنامــه ی صبــح  معــاون ســخنگوی والــی ننگرهــار 

)1جــدی(  یک شــنبه  امــروز  از  کــه رس  می گویــد  کابــل 

هیــچ دکانــدار و مراجعه کننــده ی بــه نهادهــای دولتــی 

کارهــای  یــا  و  معامــالت  در  کلــدار  پــول  از  منی تواننــد 

اجرایــی شــان اســتفاده کننــد. 

آقــای حبیبــی تاکیــد کــرد کــه بنــا بــر فرمــان والــی 

ــد،  ــل کنن ــتور عم ــن دس ــالف ای ــه خ ــانی ک ــار، کس ننگره

ــدواری  ــراز امی ــد. او اب ــرار می گیرن ــی ق ــرد قانون ــورد پیگ م

ــی خــود  ــت افغان ــه هوی ــت ب ــن والی کــرد کــه باشــندگان ای

احــرام بگذارنــد و پــس از ایــن پــول پاکســتانی در خریــد و 

ــد.  ــتفاده نکنن ــود اس ــروش خ ف

از  بســیاری  در  پاکســتانی  کلــدار  کــه  ایــن  از  جــدا 

می شــود؛  اســتفاده  افغانســتان  در  تجــاری  معامــالت 

مســؤوالن محلــی والیــت هلمنــد می گوینــد، کــه حتــا گلــه ی 

دخــران )طویانــه( نیــز بــه کلــدار پرداخــت می شــود. 

عمــر زواک، ســخنگوی والــی هلمنــد در گفت وگــو بــا 

روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد کــه از چنــد ســال بــه ایــن 

ســو بارهــا کمپایــن آگاهــی دهــی بــه منظــور عــدم اســتفاده 

از پــول پاکســتانی در ایــن والیــت راه انــدازی شــده تــا 

ــی  ــه پول ــج شــود و متــام داد و ســتدها ب ــی رای ــت افغان هوی

ــود.  ــام ش ــتان انج ــی افغانس مل

ــران  ــه دخ ــت ک ــا اس ــی از خانواده ه ــت: »در برخ او گف

نامــزد می شــوند و یــا دخــران خــود را بــه شــوهر می دهنــد، 

طویانــه شــان بــه کلــدار محاســبه می شــود. بــه همیــن 

داشــتیم.  نیــز  جلســه های  قومــی  بــزرگان  بــا  خاطــر 

ــه  ــم ادام ــوز ه ــردم هن ــی م ــی ده ــن آگاه ــان کمپای هم چن

دارد تــا هویــت افغانــی رایــج شــود. تــالش مــا ایــن اســت تــا 

در متــام دکان هــای کــه عمــده فــروش و یــا پرچــون فــروش 

ــود.« ــج ش ــی رای ــول افغان ــتند، پ اس

ــرای  ــه ب ــد ک ــان می گوی ــد هم چن ــی هلمن ــخنگوی وال س

ســهولت تاجــران و دکانــداران، بارهــا بــا منایندگی هــای 

»بانــک  افغانســتان« صحبــت شــده اســت تــا مشــکالت 

ــول  ــتفاده از پ ــمت اس ــان در قس ــا و عمــده فروش رصافی ه

ــود.   ــع ش ــی رف افغان

ــن  ــول پاکســتانی در ای آقــای زواک، دلیــل اســتفاده از پ

عنــوان  پاکســتان  بــا  بــودن شــان  را، هم مــرز  والیت هــا 

می کنــد و می گویــد کــه تــالش می کننــد، اگــر اســتفاده 

از پــول کلــدار بــه کلــی از بیــن منــی رود، بــه حداقــل برســد. 

ــادی  ــان اقتص ــاری از کارشناس ــا ش ــال؛ ام ــن ح ــا ای ب

تولیــدات  نتوانــد،  حکومــت  کــه  زمانــی  تــا  می گوینــد، 

داخلــی را افزایــش داده و کاالهــای تولیــدی افغانســتان را به 

بیــرون از کشــور صــادر کنــد، بــا وضــع چنیــن محدودیت هــا 

نــه تنهــا کــه پــول افغانــی جایــگاه خــود را بدســت منــی آورد، 

ــود. ــم می ش ــز فراه ــول نی ــاق پ ــاد و قاچ ــه ی فس ــه زمین ک

ــه  ســیف الدیــن ســیحون، اســتاد دانشــکده ی اقتصــاد ب

روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد کــه اســتفاده از پــول ملــی 

و هویــت بخشــی بــه پــول افغانــی خــوب اســت؛ امــا چنیــن 

ــتفاده  ــد اس ــه می   توان ــرد و ن ــی را می گی ــه جای ــای ن فرمان ه

پــول کلــدار را کاهــش دهــد. 

آقــای ســیحون تاکیــد دارد، دلیلــی کــه ســبب شــده 

مــردم افغانســتان از پــول کلــدار اســتفاده کننــد، ایــن اســت 

ــتان  ــرون افغانس ــور، از بی ــن کش ــالم رضوری ای ــام اق ــه مت ک

فرمــان  بــا  دادوســتد  و  اقتصــاد  »البتــه  می شــود.  وارد 

حــل منی شــود، اساســا ایــن کــه چــرا کلــدار در برخــی 

از والیت هــا اســتفاده می شــود ایــن اســت کــه اقتصــاد 

ــرای  ــا ب ــی تقاض ــود، وقت ــادارات می ش ــد ص ــتان فاق افغانس

کاالی دیگــران باشــد، اگــر قــرار اســت بــه افغانــی مســتقیم 

ــبب  ــد، س ــدل کنن ــدار ب ــه کل ــی را ب ــد افغان ــند، و بع بفروش

تغییــر در ارزش پولــی می شــود. بــه ایــن خاطــر کاالهــا 

مســتقیم بــه کلــدار خریــده می شــود.

راه حلــی کــه او پیشــنهاده می کنــد، ایــن اســت کــه 

دولــت بایــد روی مســایل اقتصــادی بیشــر توجــه کنــد، 

ــان عــدم  ــر آن صــدور فرم صــادرات را افزایــش دهــد، در غی

اســتفاده از پــول پاکســتانی زمینــه ی مخفــی کاری و قاچــاق 

ــی آورد. ــار م ــه ب ــول را ب پ

چگونگــی بــه کارگیــری از پــول افغانــی، همــواره بــا 

ــد از  ــش از ح ــتفاده ی بی ــت. اس ــوده اس ــه ب ــکالت مواج مش

ــود  ــث می  ش ــالت باع ــتدها و معام ــی در دادوس ــول فیزیک پ

کــه ایــن پــول، بــه زودی فرســوده شــود. بانــک مرکــزی 

افغانســتان هــر ســال بــه ارزش ســه تــا پنــج میلیــارد افغانــی، 

بانک نــوت  امریکایــی  دالــر  میلیــون   66 حــدود  معــادل 

فرســوده ی افغانــی را بــه آتــش می کشــد.
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کــه  انــد  بــوده  کســانی  افغانســتان  تاریــخ  در 

مســاوات،  برابــری،  عدالــت،  بــرای  عمــر  یــک 

ــد.  ــرده ان ــارزه ک ــض مب ــم و تبعی ــع ظل ــانیت، رف انس

خواهــی  تجــدد  نهضت هــای  پیش گامــان  آن هــا 

و پیرفــت بودنــد کــه بــرای دموکراســی و آزادی 

ــی،  ــرف قدیم ــق ع ــه طب ــرادی ک ــد. اف ــالش کردن ت

پذیرفتــه شــده و نــا نوشــته ی ایــن رسزمیــن، پــس از 

ــز شــدند. در ایــن اواخــر، یکــی از  مــرگ بیشــر عزی

پیش قــراوالن نهضــت دموکراتیــک زنــان افغانســتان، 

ــا رفــت. در رسزمینــی کــه  ــکا« از دنی ــا پرلی ــو »ثری بان

نــگاه ابــزاری بــه انســان و بــه خصــوص زنــان فرصــت 

نفــس کشــیدن را از همــه گرفتــه اســت، او شــجاعانه 

متــام زندگــی اش را وقــف برابــری و عدالــت انســانی 

ــو پرلیــکا کــه مــدرک کارشناســی ارشــدش  کــرد. بان

را از اوکرایــن بدســت آورد، ســال ها بــرای حقــوق 

زنــان در افغانســتان تــالش کــرد. روزگاری کــه رییــس 

ســازمان دموکراتیــک زنــان بــود، نزدیــک بــه دو ســال 

شــکنجه های زنــدان پلچرخــی را تحمــل کــرد.

احمــر،  هــالل  ســازمان  هدایــت  پرلیــکا،  بانــو 

تأســیس اتحادیــه ی رسارسی زنــان افغــان، عضویــت 

لویــه جرگــه ی تدویــن قانــون اساســی و نامــزد شــدن 

ــرد. ــه ک ــتان را تجرب ــان افغانس ــرای پارمل ب

ــرای  ــادی ب ــای زی ــه تالش ه ــکا ک ــو پرلی ــرگ بان م

راســتای کســب حقــوق مســاوی  در  و  روشــنگری 

ــان  ــرای زن ــون اساســی داشــت، ب ــان در قان ــرای زن ب

افغانســتان ضایعــه ی بزرگــی اســت. در کشــوری کــه 

ــم،  ــق تعلی ــان از ح ــود، زن ــش زده می ش ــا آت مکتب ه

تربیــه، رشــد، کار و حقــوق انســانی شــان محــروم 

الگــوی  و  او، ســمبل  انــد، حضــور کســانی مثــل 

ــت  ــن اس ــن رسزمی ــان ای ــران و زن ــرای دخ ــی ب خوب

کــه در میــان رشایــط نابرابــر بــرای جامعــه ی انســانی 

تــالش می کننــد.

روشــنگری و تربیــه ی نیــروی انســانی، چیزهایــی 

انــد کــه می تواننــد راه را بــرای نجــات افغانســتان 

ــر  ــد. ه ــوار کن ــی هم ــل و نادان ــو جه ــگال دی از چن

ــوواره و  ــه الگ ــاز ب ــی نی ــد و تعال ــرای رش ــه ی ب جامع

انســان های فــداکاری دارد تــا بــا متــام وجــود بــرای 

آوردن روشــنی و از بیــن بــردن تاریکی هــا تــالش 

ــوده  ــادی ب ــان زی ــن زن ــن رسزمی ــخ ای ــد. در تاری کنن

بــرای برابــری و حقــوق انســانی تــالش  انــد کــه 

ــر و  ــارزه ی فراگی ــدم مب ــل ع ــه دلی ــا ب ــد؛ ام ــرده ان ک

گســرده ی زنــان مبــارز کــه آن هــم ناشــی از فراگیــر 

بــودن ســنت های دســت و پــا گیــر و بی ســوادی 

ــت،  ــوده اس ــان ب ــن زن ــوص در بی ــه خص ــی، ب عموم

ــدازه ی کــه حــق شــان اســت نتوانســتند  ــه ان ــان ب زن

از چمــره ی ظلــم و جامعــه ی مــرد ســاالر بیــرون 

را  زنــان  شــدن  باســواد  کــه  ســنت هایی  بیاینــد. 

مســاوی بــا جادوگــری بدانــد نیــاز بــه دگرگونــی 

بنیادیــن و تعالــی زنــان دارد. زنانــی کــه می تواننــد، 

چنــد نســل را تغییــر داده و بــا تکیــه بــر توانایــی 

کمــک  نیازمنــد  کــه  آن  بــدون  خــود،  دانــش  و 

باشــند، در برابــر ظلــم و نــا برابــری بیاســتند. در 

ــری  ــرای براب ــادی ب ــعارهای زی ــین ش ــال های پس س

امــا  زنــان در بدنــه ی نظــام داده شــد؛  و حضــور 

مانــد.  مــوارد ســمبلیک  بســیار  در  آن هــا  حضــور 

انســانی  نیــروی  کــه  آن  بــدون  جامعــه ی  هیــچ 

تحصیل کــرده و آگاه )اعــم از زن و مــرد( نداشــته 

باشــد و عدالــت در متــام زمینه هــا رعایــت نشــود، 

منی توانــد راهــش را بــه شــکوفایی و ســعادت بــاز 

کنــد. بــرای رســیدن بــه ایــن مقصــود، نقــش افــرادی 

ــه در  ــت ک ــوری اس ــل ن ــکا، مث ــا پرلی ــو ثری ــل بان مث

ــا  ــتان صده ــه افغانس ــرای آن ک ــد. ب ــی می تاب تاریک

ثریــا پرلیــکا داشــته باشــد، نیــاز بــه تغییــر و بازبینــی 

اساســی در ســاختار نظــام، سیاســت گذاری هــا، 

توجــه اساســی بــه تعلیــم و تربیــه ی نســل آینــده، بــه 

ــن رسزمیــن اســت.  خصــوص دخــران و کــودکان ای

نیــاز اســت تــا نظام هــای غیــر کاربــردی و فرســوده ی 

کاربــردی  و  خــارج  کنونــی  وضعیــت  از  آموزشــی، 

شــود تــا نســل آینــده بیشــر از آن کــه درگیــر قوانیــن 

نظام هــای آموزشــی و کســب مــدرک باشــند، بــه 

ــتی  ــن دوس ــان و وط ــر، انس ــه ی بیش ــر، مطالع تفک

بیاندیشــند. اگــر حکومــت افغانســتان کــه مــرگ بانــو 

ــد راه  ــد، می خواه ــزرگ می دان ــه ی ب ــکا را ضایع پرلی

و اندیشــه ی او در ایــن رسزمیــن جــاری باشــد، باید از 

تبعیــض مثبــت بــرای زنــان و دخرانــی کــه تشــنه ی 

پیرفــت و کســب علــم و دانــش انــد، اســتفاده و راه 

را بــرای آنــان بــه صــورت واقعــی همــوار کنــد، نــه آن 

ــرای زدودن  ــی ب ــمبلیک و منایش ــش س ــان نق ــه زن ک

ــته  ــام داش ــتم و نظ ــه ی سیس ــال مردان ــره ی کام چه

باشــند. دخــران و زنــان افغــان نیــز کــه از نابرابــری 

رنــج می برنــد، بایــد در مســیر کســانی مثــل بانــو 

ــه ی  ــا داعی ــد ت ــازه ندهن ــد و اج ــدم بگذارن ــکا ق پرلی

ــود. ــوش ش ــه ی او خام ــق طلبان ح

یک عمر روشنگری
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ــت:  ــده اس ــه آم ــن اطالعی در ای

مني  توانــد  رصاف  »هيــچ 

نــرخ  از  تــر  ارزان  را  کلــدار 

بــازار بــا افغــاىن مبادلــه کنــد. 

از ممنوعيــت داد  بــا اســتفاده 

ــچ کــى  ــدار، هي ــا کل و ســتد ب

و  نظامــى  ماموريــن  از  اعــم 

بــررىس  کميتــه ی  اعضــاى 

پــول  ندارنــد  حــق  نظــارت،  و 

مراکــز  دکانــداران،  کلــدار 

تجــارىت و يــا مــردم را از نــزد 

شــان بگرينــد، بلکــه کســاين 

را  کلــدار  بــا  ســتد  و  داد  کــه 

انجــام دهنــد، جرميــه ی نقــدى 

شــده و يــا محــل کار شــان ُمهــر 

شــد.« خواهــد  الک  و 

ــل فشــار  ــه دلی توقــف برنامــه ی کاکتــوس، ب

سیاســی،  چهره هــای  و  سیاســت مداران 

ــا  ــارز مخالفــت ب یعنــی سانســور و مصــداق ب

آزادی بیــان اســت کــه در ایــن ســال ها بــا 

انــواع گوناگــون سانســور و محدودیــت آزادی 

ــتان  ــانه ها در افغانس ــه ی رس ــان در عرص بی

ــم.   ــوده ای شــاهد آن ب
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ــاره ی بیــاری  عــدم آگاهــی مــردم افغانســتان در ب

ایــدز و نداشــن معلومــات کافــی در ایــن مــورد، باعــث 

شــده اســت کــه مــردم تصــور نادرســت از ایــن بیــاری 

داشــته باشــد؛ چــون یکــی از راه هــای انتقــال ویــروس

)اچ آی وی( کــه ســبب بیــاری ایــدز می شــود، 

ــال  ــردی کــه مبت ــه ف ــردم ب ــت جنســی اســت و م مقارب

ــد کســی کــه رابطــه ی  ــه دی ــه ایــن بیــاری اســت، ب ب

ــه  ــه ب ــی ک ــرد؛ در حال ــته می نگ ــی داش ــامل جنس ناس

گفتــه ی »نورمحمــد صمیــم«، ایــن بیــاری از راه هــای 

ــروس )اچ آی وی(،  ــه وی ــوده ب ــون آل ــد خ ــری مانن دیگ

ــی و  ــایل جراح ــی، وس ــغ ریش تراش ــوده، تی ــوزن آل س

دندان پزشــکی ای آلــوده و از مــادر بــه جنیــن نیــز 

رسایــت می کنــد.

ارزیابــی  و  نظــارت  نــور محمــد صمیــم، مشــاور 

برنامــه ی ملــی کنــرل ایــدز، در مــورد برنامه هــای 

ــد  ــردم می گوی ــی م ــی ده ــرای آگاه ــت، ب وزارت  صح

کــه ایــن وزارت، تــا حــال 1019 کارگاه آموزشــی بــرای 

دانشــجویان، 2956 کارگاه بــرای دانش آمــوزان، 206 

کارگاه بــرای آرایش گــران، 90 کارگاه بــرای زنانــی کــه 

در خانــه ی امــِن وزارت امــور زنــان اســتند، 153 کارگاه 

ــا و 300  ــز و والیت ه ــی در مرک ــدان صح ــرای کارمن ب

ــزار  ــی برگ ــدان اردوی مل ــرای کارمن ــی ب کارگاه آموزش

کــرده اســت.«

 آمارهــای وزارت صحت عامــه نشــان می دهــد کــه 

در ســال 139۷ بــه تعــداد 1۸3 مــورد واقعــه ی ایــدز، 

ــن  در مراکــز صحــی ثبــت شــده و در ســال جــاری، ای

رقــم بــه 150 مــورد رســیده اســت.

ارزیابــی  و  نظــارت  مشــاور  صمیــم  محمــد  نــور 

ــوع  ــد: »در مجم ــدز می گوی ــرل ای ــی کن ــه ی مل برنام

بــه  افغانســتان  در  ایــدز،  بیــاری  واقعــه ی   2۸۸3

ثبــت رســیده اســت کــه 150 واقعــه ی آن، مربــوط بــه 

 15 ســن  زیــر  کــودک   16۷ می شــود.  ســال جاری 

ســال بــه ایــن مــرض مبتــال اســتند کــه شــش فیصــد، 

ــکیل  ــاری را تش ــن بی ــان ای ــی مبتالی ــار مجموع از آم

می دهنــد، او اضافــه می کنــد، 2512 تــن از مــردان و 

زنانــی کــه بیــن   15 الــی 49 ســال دارنــد، مبتــال بــه 

ایــن بیــاری اســتند کــه ۸۷ درصــد بیــاران و باالتــر 

از ســن 49 ســال، 204 بیــار مبتــال بــه ایــن بیــاری 

انــد کــه ۷ درصــد مجموعــی آمارهــای مبتــال بــه ایــدز را 

تشــکیل می دهنــد.«

گروه های آسیب پذیر بیامری ایدز در افغانستان

ــروه از  ــار گ ــه چه ــد ک ــم می گوی ــد صمی ــور محم ن

ــد؛  ــرار دارن ــدز ق ــه ای ــدن ب ــال ش ــر مبت ــراد، در خط اف

گــروه اول شــامل معتــادان تزریقــی، زنــان و مــردان 

دارای رفتارهــای پرخطــر و زندانیــان اســتند؛ گــروه 

دوم را مهاجــران و عودت کننده هــا، بی جــا شــدگان 

داخلــی و نظامیــان تشــکیل می دهنــد؛ گــروه ســوم 

شــامل خانواده هــای معتــاد تزریقــی، کــودکان کار 

یــا خیابانــی و گــروه چهــارم را مــردم عــام تشــکیل 

می دهــد.

در افغانســتان، پنــج مرکــز صحــی بــرای تــداوی 

ــرای  ــوره دهی، ب ــخیص و مش ــز تش ــادان و 5۸ مرک معت

بیــاران و مــردم در کابــل، هــرات، بلــخ، قندهــار، 

ننگرهــار، کنــدز، غزنــی، بدخشــان، فــراه، نیمــروز، 

هلمنــد، پــروان، پکتیــا و خوســت وجــود دارد.

بیــاری مبتــال  ایــن  بــه   فــرد  یــک  از چهــار راه 

ــروس )اچ آی  ــه وی ــوده ب ــون آل ــق خ ــود؛ از طری می ش

ــه  ــادر ب ــده، از م ــت نش ــی محافظ ــت جنس وی(، مقارب

طفــل و از طریــق تزریــق مشــرک توســط یــک رسنــگ 

ــد  ــزی مانن ــوک تی ــایل ن ــرک از وس ــتفاده مش ــا اس ی

تیــغ ریــش تراشــی کــه بــه ویــروس ) اچ آی وی( آلــوده 

ــد. باش

ایدز وعالیم آن

و  از عالیــم  بــا مجموعــه ای  بیــاری  نــوع  ایــدز 

بیاری هــا اســت کــه در اثــر ویروســی بــه نــام )اچ 

آی وی( یــا )ویــروس نقــص ایمنــی انســانی( ایجــاد 

می  شــود و از ایــن نظــر، یــك بیــاری عفونــی بــه 

حســاب می آیــد كــه در آن، سیســتم ایمنــی بــدن 

بــاز می مانــد. انســان کــم کــم از کار 

بیــاری ایــدز، ســه مرحلــه دارد؛ مرحلــه ی ابتدایــی 

کــه فــرد مبتــال شــده تنهــا عالئــم رسماخوردگــی را دارد 

و تشــخیص بیــاری اش دشــوار اســت، مرحلــه ی دوم 

عفونــت مزمــن اســت کــه در ایــن مرحلــه، سیســتم 

ــف  ــروس »اچ آی وی« ضعی ــل وی ــدن در مقاب ــی ب ایمن

می شــود. مرحلــه ی ســوم ایــدز اســت کــه در ایــن 

مرحلــه، بیــاری پیرفــت می کنــد و درمانــش مشــکل 

اســت. 

مهم تریــن عالمــت ایــن بیــاری، تغییــرات وزن، 

ــه صــورت ناگهانــی و غیــر  ــه  خصــوص کاهــش وزن ب ب

طبیعــی، تــب و اســهال طوالنــی مــدت، زخم هــای 

دهانــی شــدید، عفونت هــای ســینوزیت، مشــکالت 

و  باکریایــی  عفونت هــای  ســل،  ماننــد  ریــوی 

اســت. مفصلــی  عفونت هــای 

بایــد  بیــاری پیرفتــه شــود،  این کــه  از  پیــش 

بــه مراکــز صحــی مراجعــه شــود؛ چــون تشــخیص 

ــک  ــاری کم ــان بی ــه درم ــاری، ب ــن بی ــگام ای زودهن

 . می کنــد

 راه های انتفال بیامری ایدز

ــات  ــا مایع ــاس ب ــق مت ــروس )اچ آی وی(، از طری وی

بدنــی فــرد مبتــال بــه بیــاری ایــدز ماننــد؛ خــون، 

ــود. ــل می ش ــادر منتق ــیر م ــحات واژن و ش ــی، ترش من

تنفــس در یــک فضــای مشــرک، در آغــوش گرفــن، 

بوســیدن یــا دســت دادن، اســتفاده از لــوازم غذاخــوری 

و  مشــرک  شــخصی  لــوازم  از  اســتفاده  مشــرک، 

اســتفاده از لــوازم آرایشــی مشــرک، باعــث انتقــال 

ــود؛  ــر منی ش ــخص دیگ ــه ش ــاری ب ــن بی ــروس ای وی

ــرق  ــم، ع ــک چش ــاس، اش ــق مت ــروس، از طری ــن وی ای

بــدن، آب دهــن و ادرار از شــخص بیــار، بــه دیگــران 

رسایــت منی کنــد.

ــدرت  ــه ق ــت ک ــی اس ــدز، ویروس ــاری ای ــل بی عام

آلــوده کنندگــی و رسایــت پذیــری بــاالی دارد و بــه 

نــام ویــروس نقــص ایمنــی انســان یــا )اچ آی وی( یــاد 

می شــود؛ ویــروس )اچ آی وی( ممکــن اســت در ناقــالن 

وجــود داشــته باشــد، امــا فــرد مبتــال بــه ویــروس، بیــار 

ــر آن  ــش در براب نشــود؛ چــرا کــه سیســتم دفاعــی بدن

ــدن  ــروس در ب ــه وی ــی ک ــد. در صورت ــت می کن مقاوم

ــی  ــتم ایمن ــب سیس ــث تخری ــال و باع ــال، فع ــرد مبت ف

ــدز می شــود. ــاری ای ــه بی ــال ب ــرد مبت شــود، ف

مراقب باشید!

ــان  ــتان ت ــوص دس ــه خص ــان ب ــی از بدن ت ــر جای اگ

ــار،  ــا بی ــاس ب ــگام مت ــد، هن ــی داری ــا بریدگ ــم ی زخ

احتیاط هــای الزم را انجــام دهیــد تــا خــود تــان و بیــار 

را در خطــر قــرار ندهیــد؛ تیــغ، مســواک، موچیــن، 

ناخن گیــر، گوشــواره یــا هــر وســیله ی دیگــری کــه 

احتــال آلــوده شــدن بــه خــون بیــار را دارد، بــا فــرد 

ــتفاده  ــرک اس ــور مش ــه ط ــدز، ب ــاری ای ــه بی ــال ب مبت

ــد.  نکنی

اگــر نگــران آلودگــی لبــاس بــه خــون یــا دیگــر 

مایعــات بــدن بیــار هســتید، می توانیــد از آب جــوش 

و ســفیدکننده اســتفاده کنیــد و آن لباس هــا را بــا 

لباس هــای دیگــر یکجــا نشــوید.  

هــر چنــد از طریــق ادرار، مدفــوع، اســتفراغ، آب 

بینــی و عــرق فــرد مبتــال بــه ویــروس )اچ  ،ی  وی(، 

ــا  ــود؛ ام ــل منی ش ــر منتق ــرد دیگ ــه ف ــروس ب ــن وی ای

در صورتی کــه چیــزی بــا خــون آلــوده شــده باشــد، 

بیــاری انتقــال پیــدا می کنــد. 

آرایش گــران بایــد مراقــب باشــند، لــوازم آرایشــی کــه 

آلــوده بــه خــون یــک شــخص باشــد، دوبــاره از آن لــوازم 

اســتفاده نکننــد، حتــا اگــر ایــن خــون بــه انــدازه یــک 

خراشــیدگی کوچــک باشــد. 

معتــادان مــواد مخــدر نبایــد از رسنــگ مشــرک 

ــیوع  ــبب ش ــه س ــی ک ــی از راه  های ــد، یک ــتفاده کنن اس

ــرک  ــگ مش ــتفاده از رسن ــود، اس ــدز می ش ــاری ای بی

ــت. اس

متــاس  بیــاری،  ایــن  رسایــت  راه  شــایع ترین 

جنســی اســت؛ اگــر نگــران اســتید کــه رشیــک جنســی 

ــراری  ــان برق ــت، زم ــاری اس ــن بی ــه ای ــال ب ــان مبت ت

رابطــه ی جنســی از کانــدوم اســتفاده کنیــد، چــون 

هــر نــوع آمیــزش جنســی باعــث انتقــال ویــروس ایــدز 

می شــود. 

ــن  ــودک، ممک ــه ک ــال ب ــادر مبت ــدز از م ــروس ای وی

ــا  ــل و ی ــع حم ــگام وض ــی، هن ــت در دوران حاملگ اس

ــد. ــدا کنن ــال پی ــان انتف ــد از زای بع

ــه  ــت ک ــنده اس ــاری کش ــی بی ــدز، نوع ــاری ای بی

در همــه ی کشــورهای جهــان، در گروه هــای ســنی 

یــک مشــکل  نژادهــای مختلــف وجــود دارد کــه  و 

جهانــی و بــه کشــور و گــروه خاصــی اختصــاص نــدارد؛ 

ــان  ــاری در جه ــن بی ــی ای ــر قربان ــان بیش ــا  جوان ام

اســتند. حــدود ۷5 تــا 90 درصــد کســانی کــه بــه 

ــنی  ــروه س ــوط گ ــوند، مرب ــوده می ش ــدز آل ــروس ای وی

ــا 45 ســال اســت کــه ســن تــالش، ســازندگی و  20 ت

ــت. ــادی اس ــت اقتص فعالی

براســاس آمــار ســازمان جهانــی صحــت، حــدود 3۸ 

میلیــون نفــر در جهــان بــه ایــن ویــروس مبتــال هســتند. 

ســال 201۸ میــالدی، یــک میلیــون و ۷00 هــزار تــن 

ــد و ۷۷0  ــروس، مبتــال شــده ان ــن وی ــه ای ــه تازگــی ب ب

ــالش  ــازمان، ت ــن س ــد. ای ــرده ان ــر آن م ــر براث ــزار نف ه

ــد و  ــان جدی ــار مبتالی ــال 2020 ش ــا س ــد ت ــی کن م

مرگ ومیــر ناشــی از ایــن بیــاری را بــه 500 هــزار نفــر 

در ســال کاهــش دهــد.

 19۸1 ســال  در  جهــان،  در  ایــدز  مــورد  اولیــن 

ــان  ــاط جه ــام نق ــت در مت ــه رسع ــد و ب ــایی ش شناس

در  بیــاری  ایــن  مــورد  اولیــن  یافــت؛  گســرش 

شــد. داده  تشــخیص   136۸ ســال  افغانســتان 
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راحله یوسفی

زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

برنامه 12 قدم ترک اعتیاد برنامه ای است که اولین 

قرار  استفاده  مورد  گمنام  الکلی های  گروه  توسط  بار، 

درمان  نوع  این  که  شد  مشخص  زودی  به  اما  گرفت؛ 

نه تنها در ترک الکل بلکه در ترک سایر مواد مخدر و 

حتا اعتیادهای رفتاری نیز مؤثر است. گروه الکلی های 

در  خودیاری  گروه های  معروف ترین  جمله  از  گمنام 

زمینه ی اعتیاد هستند. این گروه ها، همه جای دنیا به 

صورت رایگان جلساتی را ترتیب می دهند و در دسرس 

هستند که این نوع جلسات، در حال حارض در کابل و 

دیگر والیت ها هم از سوی افراد معتادی که به زندگی 

پاک رو آورده اند، برگزار می شود. اشراک در جلسات 

گروهی این برنامه، می تواند تأثیرات بسزایی بر زندگی 

فردی و اجتاعی یک فرد معتاد که در دوره ی بهبودی 

به رس می برد، بگذارد.

جهت  با  روشی  قدمی،   12 اعتیاد  ترک  برنامه ی 

اقرار  اساس  بر  روش،  این  است.  قوی  معنوی  گیری 

گرفته  برتر شکل  قدرت  از  گرفن  یاری  و  فرد  عجز  به 

و  سامل  امن،  محیط  یک  قدم،  دوازده  گروه  است. 

حایتی است و از افراد معتادی که مرصف مواد یا رفتار 

اعتیادی شان را کنار گذاشته اند، تشکیل می شود. در 

این گروه ها، اصلی به عنوان گمنامی رعایت می شود؛ 

در هان  گروه،  در  افراد حارض  یعنی حرف های متام 

رازهای  بیرون  محیط  در  کسی  و  می ماند  باقی  جا 

اعتیاد  ترک  برنامه ی  فاش منی کند.  را  هم گروه هایش 

12 قدمی، در ترک اعتیاد به انواع مواد مورد استفاده 

ترک  در  که  داده  نشان  تجربیات  حتا  می گیرد.  قرار 

است. موثر  نیز  سیگرت 

اصول برنامه 12 قدم ترک اعتیاد

و  زمان  مرور  به  که  اعتیاد  ترک  قدم  دوازده  اصول 

با رشکت در جلسات گروه، به صورت گام به گام پیش 

است: ترتیب  این  به  می رود 

ایم  بوده  ناتوان  اعتیاد  برابر  در  پذیرفتیم که  ما   -1

کرده  ما خارج  از دست  را  مان  زندگی  مواد، کنرل  و 

است.

2- به این باور رسیدیم که یک قدرت باالتر از خود ما 

می تواند ما را به عقالنیت بازگرداند.

اراده و زندگی را به سوی توجه  3- تصمیم گرفتیم 

به خدا سوق دهیم، به طریقی که او را درک کرده ایم.

را جست وجو  4- جسورانه عادت های اخالقی خود 

فهرست کردیم. و 

5- به رنجش ها و خطاها نسبت به خدا، خودمان و 

هر انسان دیگر اعراف کردیم.

متام  خداوند  حقیقت  که  این  پذیرفن  برای   -6

نقایص را از ما دور می کند آمادگی کامل پیدا کردیم.

۷- از خداوند برای رفع متام کمبودهای مان عاجزانه 

درخواست کردیم.

رساندیم،  آسیب  آن ها  به  که  افرادی  متام  از   -۸

لیستی تهیه کردیم و با کال میل تصمیم بر اصالح و 

گرفتیم. خود  خطاهای  جران 

9- در صورت امکان، به طور مستقیم اقدام به جران 

در  مگر  کردیم  آوردیم،  وارد  برخی  به  که  آسیب هایی 

آن ها  به  رساندن  آسیب  موجب  کار  این  که  رشایطی 

شود.

شخصی  رفتاری  عادت های  جست وجوی  به   -10

آن  به  کردیم  اشتباه  که  زمان  هر  و  دادیم  ادامه  خود 

منودیم. اقرار 

با  آگاهانه  به صورت  با خداوند  را  ارتباط خود   -11

و قدرت  اراده  از  و  بهبود بخشیدیم  مراقبه،  و  مناجات 

خواستیم. کمک  خداوند 

دست  معنوی  بیداری  به  گام   12 طریق  از   -12

دادیم. انتقال  دیگر  معتادان  به  را  پیام  این  و  یافتیم 

آیا گروه دوازده قدمی روشی است برای ترک کردن؟

روش  یک  عنوان  به  می تواند  قدمی،  دوازده  گروه 

از  بعد  مراقبت های  و  مواد  گذاشن  کنار  در  کمکی 

ترک، مورد استفاده قرار بگیرد؛ اما رشکت در این گروه، 

از  باید  آغاز  در  شا  نیست.  کافی  اعتیاد  ترک  برای 

طریق روش هایی مانند ترک تدریجی، ترک خانگی یا 

مراکز اقامتی و خانه های بهبودی به پاک سازی جسمی 

بپردازید و در قدم بعدی با رشکت در جلسات 12 قدم 

به درمان اعتیاد و تداوم پاکی خود ادامه دهید.

آیا برنامه ی 12 قدم ترک اعتیاد برای همه مناسب 

است؟

امروزه برای ترک اعتیاد روش های مختلفی استفاده 

می شود. این که هر فرد از چه روشی می تواند استفاده 

و  جسمی  ویژگی های  نظیر  مختلفی  عوامل  به  کند 

روانی او بستگی دارد. شا باید از این میان، گزینه ای 

با رشایط خودتان باشد.  انتخاب کنید که متناسب  را 

ممکن است روشی که برای شا پاسخ گو است در فرد 

دیگری تاثیر چندانی نداشته باشد.

است که  بیار  معتاد یک  قدمی،  نظر گروه 12  از 

روحانی  و  جسمی  روانی،  جنبه ی  سه  به  او،   بیاری 

 اش آسیب رسانده است؛ بیاری اعتیاد باعث می شود 

تا ذهن و جسم فرد در حالت غیر عادی قرار بگیرد و 

برای تغییر و درمان الزم است که فرد از لحاظ روحی و 

روانی نیز رشد کند و درمان شود.

برنامه 12 قدم ترک اعتیاد 
چیست؟

من یک معتادم

حسن ابراهیمی

افغانستان خطر ایدز را باید جدی بگیرد

نــور محمــد صمیــم، مشــاور نظــارت و ارزیابــی برنامــه ی ملــی کنــرل ایــدز، 

ــد  ــردم می گوی ــی م ــی ده ــرای آگاه ــت، ب ــای وزارت  صح ــورد برنامه ه در م

کــه ایــن وزارت، تــا حــال 1019 کارگاه آموزشــی بــرای دانشــجویان، 2956 

کارگاه   90 آرایش گــران،  بــرای  کارگاه   206 دانش آمــوزان،  بــرای  کارگاه 

بــرای زنانــی کــه در خانــه ی امــِن وزارت امــور زنــان اســتند، 153 کارگاه 

ــرای  ــدان صحــی در مرکــز و والیت هــا و 300 کارگاه آموزشــی ب ــرای کارمن ب

ــت.« ــرده اس ــزار ک ــی برگ ــدان اردوی مل کارمن
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ــوم     حــزب سیاســی، مثــل ســایر مفاهیــم درحــوزه ی عل

ــر«  ــه رو اســت. »ماکــس وب ــدد تعاریــف رو ب ــا تّع اجتاعــی ب

را چنیــن  جامعه شــناس شــهیر آملانــی، حــزب سیاســی 

اختیــاری  جمعیت هــای  احــزاب،  اســت:  کــرده  تعریــف 

ــه  ــود را ب ــران خ ــند، ره ــان می کوش ــا اعضای ش ــه ب ــد ک ان

قــدرت برســانند تــا از ایــن راه بــه پــاره ای از امتیازهــای 

مــادی و معنــوی دســت یابنــد. حــزب محــل تجمــع افــکار، 

کــه  اســت  افــرادی  خواســت های  و  دیــدگاه  اندیشــه ها، 

ــت  ــا تشــکیل منــوده اســت. حــزب را جمعی آن  را تأســیس ی

ــی  ــمولیت حزب ــی افرادی کــه ش ــد. یعن ــه ان ــی نیزگفت سیاس

ــد.  ــی ان ــراد سیاس ــه اف ــد، هم دارن

ــوم  ــاوت از مفه ــای متف ــت ها وتبیین ه ــوازات برداش ــه م ب

و ماهیــت حــزب سیاســی، درمــورد رسآغــاز و تاریــخ پیدایــش 

ــه  ــورت گرفت ــف ص ــای مختل ــز، تلقی ه ــی نی ــزاب سیاس اح

افــراد  اســت. برخی هــا، فعالیت هــای سیاســی و تجمــع 

باســتان،  یونــان  شــهرهای  عمومــی  درمیدان هــای  را 

ــزب  ــب ح ــی درقال ــای سیاس ــه های حرکت ه ــتین ریش نخس

بــه  را  حــزب سیاســی  تاریخچــه ی  برخی هــا،  می داننــد. 

مــوازات شــکل گیــری نخســتین سلســله ازحکومت هــای 

شــکاف های  موجودیــت  و  بــری  متدن هــای  در  منظــم 

انــد.  کــرده  قلمــداد  واقتصــادی  اجتاعــی  سیاســی، 

امــا؛ احــزاب نویــن و ســازمان یافتــه، ســابقه ی بیشــر از 

ــی در  ــای حزب ــابقه ی فعالیت ه ــد. س ــه ندارن ــخ مدرنیت تاری

ــت. در  ــه اس ــون مواج ــا روایت هــای گوناگ ــز ب ــتان نی افغانس

تاریــخ غبــار )افغانســتان درمســیرتاریخ( و در تاریــخ فرهنــگ 

)افغانســتان درپنــج قــرن اخیــر(، نخســتین حرکت هــای 

ــه،  ــی را در دوره ی امانی ــزب سیاس ــه ح ــابه ب ــی، مش سیاس

ــی  ــای سیاس ــتین فعالیت ه ــا نخس ــت. برخی ه ــوان یاف می ت

خــارج از چارچــوب حکومــت را در زمــان امیرعبدالرحمــن 

خــان تشــخیص داده انــد کــه بــا رسکــوب قهارانــه ی شــخص 

ــی،  ــت سیاس ــای آن حرک ــه ی اعض ــده و هم ــه ش ــاه مواج ش

اعــدام شــدند؛ امــا بــه صــورت ملمــوس در هفتمیــن دوره ی 

قانون گــذاری، در دهــه ی 1330 خورشــیدی تعــدادی از 

ــدای حــق و حزب وطــن  ــه نام هــای )حــزب ن ــی ب احــزاب مل

بــا گرایــش فارســی و حــزب جوانــان بیــدار بــا گرایــش ملــی( 

عــرض انــدام کردنــد. دردهــه ی دموکراســی تــا کودتــای 

احــزاب  ســفید محمــدداوود خــان )1352( خورشــیدی، 

و  داشــتند  فعالیــت  و  تأســیس  بــرای  بیشــری  فضــای 

بدیــن ســبب، تعــدادی از احــزاب سیاســی؛ اســالم گــرا، 

سیاســی  فعالیت هــای  بــه  کمونیســتی  و  ناسیونالســیتی 

آغــاز کردنــد. انقــالب خونیــن هفتــم ثــور135۷ خورشــیدی، 

زد.  رقــم  احــزاب سیاســی  تاریــخ  در  را  عظیمــی  تحــول 

افغانســتان،  بــه  اتحــاد جاهیــر شــوروی ســابق  تجــاوز 

ــه  فضــای سیاســی- اجتاعــی افغانســتان را عــوض کــرد. ب

نظــر می رســد اولیــن بــار توده هــای مردمــی بــا اســم و رســم 

ــند.  ــرده باش ــدا ک ــنایی پی ــن دوره، آش ــی در ای ــزب سیاس ح

احــزاب خلــق و پرچــم و احــزاب جهــادی کــه عمدتــاً در 

خــارج ازکشــور ســازمان دهی، تجهیــز فکــری و مــادی شــده 

بودنــد، بــرای عضوگیــری ازمــردم بــه جامعــه مراجعــه کردنــد. 

احــزاب پانــزده گانــه ی جهــادی کــه بعــداً تعــدادی منشــعب، 

شــدند،  متحــد  هــم  بــا  تعــدادی  و  مضمحــل  تعــدادی 

یــا ایجــاد و  ایــران و پاکســتان  درکشــورهای همســایه ی 

ــن  ــع ای ــتند. در واق ــال داش ــای فع ــر و منایندگی ه ــا دفات ی

احــزاب ســنتی- قومــی کــم و بیــش چهــارده ســال، بــا 

ــای  ــی، فعالیت ه ــورهای بیرون ــوی کش ــادی و معن ــل م متوی

ــن  ــخ نوی ــد. تاری نظامــی- سیاســی در افغانســتان داشــته ان

تحــول  میــالدی(،   2001 از  )بعــد  افغانســتان  سیاســی 

به نــام  سیاســی،  ســازمان های  کمــی  رشــد  در  شــگرفی 

ــوده اســت. تقســیم امتیازهــای  احــزاب سیاســی را شــاهد ب

عمومــی بــه احــزاب، انشــعاب درونــی احــزاب بزرگ تــر، ُمــد 

ــاج دهــی حکومــت حامــد کــرزی  شــدن مالکیــت حزبــی، ب

ــاری  ــاد ش ــبب ایج ــر، س ــابه دیگ ــل مش ــزاب و دالی ــه اح ب

بیشــر از ســازمان های سیاســی، به نــام احــزاب تــا مــرز 

بــا تعدیــل قانــون  162 حــزب رســید. هــر چنــد، بعــداً 

بــا کمبــود  تعــدادی  و  تعــدادی ملغــا  احــزاب سیاســی، 

بودجــه و شکســت های دیگــر، تــاب مقاومــت بــرای ادامــه ی 

حیــات نیــاورده و هــم اکنــون مطابــق بــه گــزارش وزارت 

عدلیــه کــه مســؤولیت ثبــت و راجســر احــزاب سیاســی 

ــی در  ــمی- قانون ــی رس ــزب سیاس ــاد ح ــداد هفت را دارد، تع

ــدک در  ــِت ان ــن دم، وضاح ــا ای ــد. ت ــود دارن ــتان وج افغانس

مــورد ماهیــت احــزاب، تاریخچــه و پیدایــش احــزاب بــود 

تــا مســیر خواننــده گرامــی، بــه بحــث اصلــی همــوار شــود. 

منظــور ایــن نبشــته از احــزاب ســنتی- قومــی، هانــا احــزاب 

مطــرح جهــادی، قومــی و رشکای اصلــی قــدرت سیاســی 

ــه  ــی ک ــت. احزاب ــتان اس ــی افغانس ــن سیاس ــخ نوی در تاری

ــای  ــودن و ادعاه ــای رای ب ــودن، بانک ه ــی ب ــای مردم ادع

وانتخابــات  پارملانــی 139۷  انتخابــات  میلیونــی دارنــد. 

139۸ ریاســت جمهوری و برخــی از اتفاق هــای سیاســی- 

اجتاعــی دیگــر نشــان داد کــه ایــن احــزاب رو بــه زوال 

بــوده و مــردم بــا ایــن ســازمان های سیاســی، همراهــی 

ــه ی  ــد ادل ــا، چن ــن مدع ــاخن ای ــتند س ــرای مس ــد. ب ندارن

عینــی بــه بحــث گذاشــته می شــود.

ــن  ــای ای ــش و فعالیت ه ــه پیدای ــی ب ــی تاریخ 1- بانگاه

ــا ســازمان های  احــزاب، در می یابیــم کــه ایــن مجموعه هــا ی

سیاســی و شــبه نظامــی، ماهیــت حزبــی نداشــته و خــالف 

واقعیــِت بنیادیــن احــزاب سیاســی، رصف برچســب و الیــه ای 

از یــک حــزب سیاســی را برچهــره ی شــان چســپانده بودنــد. 

ســده ی   60 و   50 دهــه ی  سیاســی  اجتاعــی-  رشایــط 

1300 خورشــیدی، واجــد ظهــور و پــرورش ایــن همــه احزاب 

نبــوده اســت. از ســوی دیگــر، کشــورهای مخالــف گســرش 

سوســیال-کمونیزم، بــرای جلوگیــری ازگســرش کمونیــزم بــه 

ــی  ــای قوم ــن گروه ه ــتان، ای ــایه ی افغانس ــورهای همس کش

را تجهیــز و بــا چهره هــای احــزاب سیاســی، بــرای شــان 

ــای  ــان فعالیت ه ــه جری ــراد ب ــد ای ــد. چن ــات می کردن تبلیغ

ایــن احــزاب از آغــاز تــا کنــون وارد اســت. 

الــف- ایــن احــزاب بــا کشــورهای بیرونــی و مخصوصــاً بــا 

ســازمان های اســتخباراتی مالــک دور و نزدیــک، ارتبــاط 

ــته  ــال داش ــا ح ــاید ت ــته و ش ــری داش ــی و فک ــگ مال تنگاتن

باشــند.

ــراد مســلح  ــون، اف ــا اکن ب- از آغــاز فعالیت هــای شــان ت

و شــبه نظامــی داشــته و در بســیاری از جنگ هــای داخلــی 

ــول  ــه ق ــه ب ــد. درحالی ک ــرده ان ــا ک ــته ی را ایف ــش برجس نق

»کاتــز ومایــر«، ماهیــت اصلــی حــزب، مدنــی بــودن آن 

ــی  ــزاب سیاس ــون اح ــی و قان ــون اساس ــه قان ــت. چنانچ اس

افغانســتان نیــز تاســیس احــزاب را بــدون داشــن اســلحه و 

ــت. ــرده اس ــی ک ــلح پیش بین ــراد مس اف

ــمول  ــه ش ــی و هم ــون، مل ــا کن ــاز ت ــزاب از آغ ــن اح ج- ای

نبــوده و بــه احــزاب قومــی و تــا انــدازه ی خانوادگــی- دودمانی 

تنزیــل کــرده انــد. درحالی کــه یکــی از ویژگی هــای احــزاب، 

ــد  ــودن آن اســت. چنان چــه »اشــپنگلر« معتق ــی ب غیردودمان

اســت کــه حــزب در همــه جــا نقطــه ی مقابــل و مخالــف 

ــت.  ــی اس ــای دودمان ــدی نظام ه ج

ــوال های  ــا س ــز ب ــزاب نی ــن اح ــودن ای ــک نب د- دموکراتی

جــدی مواجــه اســت. برخــی از ایــن احــزاب، تــا حــال هیــچ 

انتخابــات درون حزبــی را تجربــه نکــرده انــد، تعــدادی از 

ــت  ــد و ثاب ــری واح ــال ره ــل س ــش از چه ــزاب، بی ــن اح ای

ویژه گی هــای  از  یکــی  انــد. درحالی کــه  کــرده  را تجربــه 

ــکیالت  ــا و تش ــودن اعض ــی ب ــی، انتخاب ــزاب سیاس ــم اح مه

ــت. آن اس

ــای  ــی از خاله ــز یک ــزاب نی ــن اح ــودن ای ــازمانی نب ه- س

اســت کــه کمــر بــه آن پرداختــه شــده اســت. حــزب در درجه 

اول، یــک ســازمان اســت؛ ســازمان دارای اهــداف، مقاصــد، 

برنامــه، قواعــد، تشــکیالت منظــم، سلســله مراتــب، سیســتم 

ــن  ــد، ای ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــی و... اس ــخ ده ــارت، پاس نظ

ــی اداره می شــوند. ــه شــکل ســنتی و ارباب احــزاب ب

ــزاب  ــن اح ــی ای ــی و تأمینات ــع مال ــودن مناب ــوم نب و- معل

نیــز پرســش برانگیــز اســت. هرچنــد قانــون احــزاب سیاســی، 

ــد  ــی، تاکی ــزاب سیاس ــل اح ــع متوی ــودن مناب ــکارا ب ــه آش ب

ــی  ــن مال ــود، تأمی ــده می ش ــل دی ــا در عم ــت؛ ام ــرده اس ک

ایــن احــزاب بــا منابــع قانونی-رســمی و آشــکارا، همــراه 

ــت. نیس

ز- فقــدان برنامه هــای سیاســی- ملــی و اســراتیژیک، 

ــط  ــزاب، فق ــن اح ــه ای ــد ک ــان می ده ــواهد نش ــه ش چنانچ

در دوران انتخابات هــا، بــه صــورت فصلــی و گــذرا ظاهــر 

بن بســت های  بــرای  احــزاب  ایــن  حــال  تــا  می شــوند. 

ــی  ــده ی سیاس ــور و آین ــی کش ــده ی سیاس ــده، آین ــش آم پی

خودشــان و بــرای ســایر معضــالت ملــی، کــدام طــرح و 

ــد. ــته ان ــه نداش برنام

ــر  ــا به ــزاب ی ــن اح ــه ای ــد ک ــر می رس ــه نظ ــوع ب درمجم

بگویــم ســازمان های سیاســی و شــبه نظامــی، متناســب 

فضایــی  چنیــن  در  و  نیســت  دموکراتیــک  نظام هــای  بــا 

بقــای شــان بــا خطــر مواجــه اســت. احتــاالً کــش و قــوس 

انتخابــات  بــا  ارتبــاط  در  احــزاب  ایــن  اخیــر،  سیاســی 

ادامــه ی  و  بقــا  بــرای  اســت  تالشــی  ریاســت جمهوری، 

ایــن ســازمان ها و رهــران آن. حیــات سیاســی 

ــه  ــه روز رو ب ــن احــزاب روز ب 2- جاذبه هــای اجتاعــی ای

زوال اســت، جامعــه شناســان احــزاب سیاســی معتقدنــد 

ــای  ــوذ درالیه ه ــرش و نف ــرای گس ــی، ب ــزاب سیاس ــه اح ک

ــواهد  ــد. ش ــی دارن ــای اجتاع ــه جاذبه ه ــاز ب ــی، نی اجتاع

و قرائــن کافــی نشــانگر زوال جاذبه هــای اجتاعــی ایــن 

و  ملــی  برنامه هــای  نداشــن  کنــار  در  اســت.  احــزاب 

ــه،  ــرای جامع ــی ب ــدان ســودمندی و کارای همــه شــمول، فق

مــردم  اذهــان  در  احــزاب  ایــن  از  تلخــی  خاطره هــای 

باقیســت.

هــر چنــد بــه قــول »روبــرت میخلــز«، توده هــا بــه سیاســت 

ــد؛  ــه رهــری دارن ــاز ب ــوده و نی ــاوت ب و سیاســت ورزی بی تف

ــن  ــا چنی ــر ب ــتان دیگ ــردم افغانس ــه م ــود ک ــده می ش ــا دی ام

رهــران همراهــی ندارنــد.

و  وظایــف  جامعــه،  و  سیاســت  علــم  دکریــن   -3

مســؤولیت هایی بــرای احــزاب سیاســی بــر می شــارند و 

درکشــورهای دموکراتیــک، تحقــق و عینیــت یافتــه کــه ایــن 

ــی از  ــت. برخ ــده اس ــده نش ــزاب دی ــن اح ــا، در ای کارکرد ه

می کنــم. معرفــی  اختصــار  بــه  را  ویژگی هــا  ایــن 

الــف- جامعــه پذیــری سیاســی احــزاب، احــزاب بایســت 

بــه جامعــه پذیــری و مخصوصــا جامعــه پذیــری سیاســی 

احــزاب  ایــن  عملکردهــای  کننــد.  کمــک  شــهروندان 

سیاســی، شــکاف های قومــی و اجتاعــی را تشــدید منــوده 

ــت. اس

ــت در  ــرای رشک ــی ب ــکار عموم ــک اف ــرک و تحری ب- تح

ــر  ــه شــد، انتخابات هــای اخی ــات، هم چنیــن کــه گفت انتخاب

ــد. ــان می ده ــن را نش ــالف ای ــتان، خ در افغانس

تشــخیص  و  کاندیداهــا  برنامه هــای  توضیــح  ج- 

مــردم. بــرای  بهرین هــا 

د- گســرش و تقویــت دموکراســی نیــز از وظایــف احــزاب 

می شــود،  گفتــه  چنانچــه  می شــود.  قلمــداد  سیاســی 

ــزام و  ــته و ال ــویه داش ــه ی دوس ــی رابط ــا دموکراس ــزاب ب اح

ــد  ــزوم یکدیگرن مل

4- ایدئولوژیــک بــودن ایــن احــزاب، »اتوکــرچ هایمــر« 

بــاور داشــت کــه عمــر احــزاب ایدئولوژیــک، بــه پایــان 

رســیده و نیــاز اســت تــا احزابــی فراگیــر ایجــاد شــوند.

شــخصی  منافــع  بــرای  آشــکارا  معامله گری هــای   -5

و خانوادگــی رسان احــزاب، »ماکــس وبــر« معتقــد اســت 

ــا  ــن جهــت تنه ــه دارد از ای ــه کار سیاســت، هزین کــه ورود ب

ثروت منــدان هســتند کــه درگیــر آن خواهنــد شــد. احتــاال 

همــه بــه یــاد داشــته باشــند کــه رسان و رهــران ایــن 

احــزاب، بــرای منافــع شــخصی شــان در یک ســال، چندیــن 

ــش گذاشــتند.  ــه منای ــن ازخودشــان ب چهــره و جهــت متبای

ــت  ــدان سیاس ــدرن، می ــت م ــان پس ــه شناس ــول جامع ــه ق ب

ــد و  ــه، خری ــازار، عرصــه ی معامل ــدان اقتصــاد- ب ــد می هانن

ــت. ــروش اس ف

در  قومــی  و  ســنتی  احــزاب  افــول  و  زوال  دالئــل 

افغانســتان، ممکــن اســت بیــش از مــوارد متذکــره باشــد 

کــه نیــاز بــه بررســی هــای دقیق تــر علمــی و تحقیقــی دارد؛ 

ــد و تحصیــل کــرده ی  ــه نظــر می رســد کــه نســل جدی امــا ب

افغانســتانی و جامعــه ی جدیــد سیاســی افغانســتان، دیگــر 

احــزاب و رهــران قومــی را بــر منی تابنــد. بــه امیــد آن روز!

افغانستان4 مهاجران  روایت 

در ســال روان ورود مهاجــران غیــر قانونــی از ترکیــه بــه 

ــد  ــدازه ی خــود در چن ــه بیشــرین ان ــان ب جزیره هــای یون

ســال گذشــته رســیده اســت.

ــزار  ــش از 40 ه ــان، بی ــت یون ــار حکوم ــاس آم ــر اس ب

مهاجــر در ایــن جزیره هــا شــب و روز خــود را می گذراننــد؛ 

امــا وضعیــت زندگــی در اردوگاه هــای ویــژه ی مهاجــران در 

ایــن جزیره هــا بــه انــدازه ای فاجعه بــار اســت کــه کلمــه از 

ــد. ــان آن عاجــز می مان بی

اردوگاه هــا،  ایــن  گنجایــش  برابــر  از شــش  بیشــر 

مهاجــر در آن بــه رس می برنــد کــه در وضعیــت بــد انســانی 

قــرار داشــته و بــه هیــچ گونــه کمــک صحــی دست رســی 

ندارنــد و حتــا از امنیــت غذایــی نیــز بــر خــوردار نیســتند، 

زندگــی در ایــن اردوگاه هــا حتــا تجــاوز جنســی را نیــز در 

پــی  دارد کــه شــب ها، شــار زیــادی از خانم هــا بــه دلیــل 

تــرس ایــن کــه مبــادا مــورد تجــاوز جنســی قــرار بگیرنــد، 

ــد. ــام منی رون ــویی و ح ــت ش ــه دس ب

شــلوغی بیــش از انــدازه ی ایــن اردوگاه هــا، باعــث 

ناآرامــی و تنــش دایمــی در ایــن اردوگاه هــا شــده کــه 

شــده  ســوزی  آتــش  بارهــا  روان  ســال  در  نتیجــه،  در 

ــزه ی  ــانه ها از انگی ــر رس ــان و دیگ ــت یون ــا دول ــت؛ ام اس

ــت  ــن اس ــد. روش ــه ان ــزی نگفت ــوزی ها چی ــش س ــن آت ای

ــه دلیــل خســتگی و تحمــل رشایــط  کــه ایــن مهاجــران ب

دشــوار غیــر انســانی ایــن اردوگاه هــا، بــه ســتوه آمــده و بــه 

نشــانه ی اعــراض، آتــش ســوزی را راه انداختنــد و گاهــی 

از زندگــی  بــه دلیــل مشــکل های روانــی ای کــه  هــم 

در ایــن محیط هــا نصیــب آدمــی می شــود؛ مهاجــران 

برخوردهــای  درگیــر  عــرب  مهاجــران  بــا  افغانســتانی 

فیزیکــی نیــز شــده انــد کــه موجــب کشــته شــدن شــاری 

ــت. ــده اس ــرف ش ــن دو ط از ای

ــته  ــل، خواس ــن معض ــل ای ــرای ح ــا ب ــان ام ــت یون دول

را در جاهــای  ایــن مهاجــران  از  اســت کــه 20 هــزار 

دیگــری بــه  دور از جزیره هــا انتقــال دهــد.

امــا ایــن اقــدام حکومــت یونــان بــا پیش آمــد خوبــی از 

ــوده اســت، مهاجــران  ــرار ب ــی کــه ق ســوی ســاکنان محل

ــه،  ــه در نتیج ــده ک ــه رو نش ــوند رو ب ــا ش ــه ج ــا ب در آن ج

ــت.  ــاده اس ــری افت ــل دیگ ــال راه ح ــان دنب ــت یون حکوم

ــرای گردش گــران و اســکی  ــه ای کــه ب ــن روزهــا در خان ای

ــا  ــطح دری ــر از س ــزار م ــه 1 ه ــتانی ک ــواران در کوهس س

نیــز  افغانســتانی ها  کــه  را  مهاجــر   116 دارد  ارتفــاع 

شــامل آن هــا انــد، جــا بــه جــا منــوده انــد. درکوهســتانی 

کــه خــرس و گــرک بیشــر از انســان بــه چشــم می خــورد. 

ایــن حرفــی اســت کــه شــاری از مهاجــران بــه رســانه ها 

گفتــه انــد.

ــا  ایــن مهاجــران تنهــا می تواننــد روز و شــب شــان را ب

ــرار نیســت هیــچ گاهــی  ــده و رسنوشــتی کــه ق چــرت آین

روشــن شــود، بگذراننــد. همه گــی در انتظــار ایــن کــه 

ــد و خانــه و زندگــی ای بــرای خــود  بتواننــد رس کار برون

ــدن  ــد ش ــا بلن ــد و ب ــواب می رون ــه خ ــب ها ب ــازند؛ ش بس

ــون می ماننــد و در  ــای تلویزی ــای شــب را پ ــا پ از خــواب ت

ایــن روزهــای رسد، هیــچ کار دیگــری هــم منی تواننــد 

ــند. ــته باش داش

 ایــن در حالــی اســت کــه ســه مــاه پیــش، بیشــر 

از 43 درصــد مهاجــران افغانســتانی کــه در یونــان بــه 

ــتی در  ــی رسنوش ــه از ب ــن ک ــل ای ــه دلی ــد، ب رس می بردن

اردوگاهــای ویــژه ی مهاجــران در جزیره هــای یونــان جــان 

ــه  ــه ب ــت داوطلبان ــتار برگش ــد؛ خواس ــده بودن ــب ش ــه ل ب

ــد. ــده ان ــور ش کش

پــس از آن قــرار بــر ایــن شــد کــه یــک هیــأت از 

ــرای  ــتان ب ــدگان افغانس ــت کنن ــران و بازگش وزارت مهاج

ــه ی  ــفر و زمین ــان س ــه یون ــا ب ــکل آن ه ــه مش ــیدگی ب رس

ــا دولــت  برگشــت آن هــا را بــه افغانســتان در هاهنگــی ب

ــد. ــم کن ــان فراه یون

امــا از ایــن امــر ماه هــا می گــذرد و هنــوز هــم کــه 

ــران،  ــکل مهاج ــل مش ــرای ح ــن وزارت ب ــت، ای ــوز اس هن

کاری را از پیــش نــرده اســت.

مهاجــران افغانســتانی بــرای دنبــال کــردن رؤیــای 

همــه ی  بــرای  رؤیــا  بزرگ تریــن  کــه  شــان  کوچــک 

ــج  ــز از مهاجــرت رن افغانســتانی ها اســت؛ در مهاجــرت نی

می برنــد. ایــن مهاجــران تنهــا در درون یونــان، بارهــا 

ناچــار بــه مهاجــرت داخلــی شــده انــد، گاه بــه میــل خــود 

و گاه مثــل انتقــال اجبــاری شــان از اردوگاه هــای ویــژه ی 

مهاجــران در جزیره هــا، بــه پناه گاه هــای کــه حکومــت 

ــت. ــه اس ــر گرفت ــا در نظ ــاش آن ه ــود و ب ــرای ب ــان ب یون

مهاجرانــی کــه دیگــر کــودکان شــان بــه آمــوزش و 

پــرورش دست رســی نداشــته و در مــواردی هــم خطــر 

ــاد از  ــد شــان می کنــد و همین طــور شــار زی مــرگ تهدی

ایــن مهاجــران بــه دلیــل زندگــی در رشایــط دشــوار غیــر 

انســانی، بــه مشــکل های جــدی روانــی گرفتــار شــده انــد.

فرزندان زمین

مهاجرت درون مهاجرت
 برابر با مرگ انسانیت است

سیدمحمد فیروزی

نگاهی جامعه شناختی به افول
 احزاب قومی- سنتی در افغانستان

ــاوت  ــای متف ــت ها وتبیین ه ــوازات برداش ــه م ب

ــورد  ــی، درم ــزب سیاس ــت ح ــوم و ماهی از مفه

رسآغــاز و تاریــخ پیدایــش احــزاب سیاســی 

نیــز، تلقی هــای مختلــف صــورت گرفتــه اســت. 

تجمــع  و  سیاســی  فعالیت هــای  برخی هــا، 

شــهرهای  عمومــی  درمیدان هــای  را  افــراد 

ریشــه های  نخســتین  باســتان،  یونــان 

حــزب  درقالــب  سیاســی  حرکت هــای 

حــزب  تاریخچــه ی  برخی هــا،  می داننــد. 

سیاســی را بــه مــوازات شــکل گیــری نخســتین 

ــای  ــم در متدن ه ــای منظ ــله ازحکومت ه سلس

بــری و موجودیــت شــکاف های سیاســی، 

اجتامعــی واقتصــادی قلمــداد کــرده انــد. امــا؛ 

یافتــه، ســابقه ی  و ســازمان  نویــن  احــزاب 

بیشــر از تاریــخ مدرنیتــه ندارنــد.

کیانوش
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اشــاره: احمدولــی هوتــک، از ورزش کاران مطــرح »ام 

ام ای« یــا مبــارزات آزاد  افغانســتان در ســال های اخیــر 

ــت  ــون پش ــا کن ــادی را ت ــای زی ــه حادثه ه ــت. او ک اس

رس گذاشــته اســت، در قفــس مبــارزه خــوش درخشــیده 

و جــزو چهره هــای مســتعد بــوده اســت. هوتــک تــالش 

زیــادی کــرد کــه بــه ســازمان های مهــم دنیــا مثــل »یــو 

اف ســی« و ... راه یابــد و بــرای ایــن منظــور بــه امریــکا 

نیــز ســفر کــرد؛ امــا حادثــه ی حملــه و زخمــی شــدنش، 

او را از اهــداف و برنامه هایــی کــه داشــت دور کــرد. 

هوتــک ایــن روزهــا بــه ســختی در حــال متریــن اســت 

تــا رؤیاهایــش را دنبــال کنــد. پــای درد دلــش نشســتیم 

ــم. ــو کردی ــا او گفت وگ و ب

صبــح کابــل: جنــاب هوتــک، از کــدام والیــت اســتی 

و چنــد ســال اســت ورزش می کنــی؟

هوتــک: ســالم و تشــکر، »احمدولــی هوتــک« اســتم، 

دوســت نــدارم بگویــم از کــدام والیــت اســتم. 2۸ ســال 

دارم، زمانــی کــه صنــف چهــارم مکتــب بــودم، وارد 

ورزش شــدم. کونگ فــو، بوکــس و ورزش هــای رزمــی 

ــارزه  ــتم مب ــان اول می خواس ــتم، از ه ــت داش را دوس

ــه موفقیــت برســم. کنــم و ب

صبح کابل: چرا؟

ــر  ــودم، بیش ــودک ب ــان، ک ــان طالب ــک: در زم هوت

ــه کشــتی  ــاد ب ــرادرم و مــردم زی ــد، ب مــردم بــی کار بودن

عالقــه داشــتند، مــا را هــم کشــتی می انداختنــد. از 

ــر  ــه هــم سن وســال هایم قــوی ت هــان زمــان نســبت ب

بــودم. احســاس می کــردم اســتعداد مبــارزه و موفقیــت 

خــودم می گفتــم  بــه  دارم.  را  رزمــی  ورزش هــای  در 

ــتم  ــت داش ــم. دوس ــن باش ــروم و بهری ــگاه ب ــد باش بای

در رقابت هــای رده ی ســنی نوجوانــان کــه در کمیتــه ی 

ــدال  ــی املپیــک برگــزار می شــد، رشکــت کــرده و م مل

ــر  ــم، توقعــم از خــودم زیادت ــرم. هــر چــه پیــش رفت بگی

شــد و ادامــه دادم. بــا شــکم خالــی و گرســنه، زحمــت 

زیــادی کشــیدم. چــون واقعــا عاشــق ورزش بــودم. 

ــول ورزش کاران  ــه پ ــدم ک ــیدم و دی ــی رس ــم مل ــه تی ب

مــزدور  رفتــم  اســت.  افغانــی  یک هــزار  ملی پــوش، 

کاری کــرده و درآمــدش را رصف ورزش کــردم. هرگــز 

ــرد. ــوس نک ــد و مأی ــا امی ــرا ن ــختی ها م س

صبــح کابــل: گفتیــد عاشــق ورزش و مبــارزه بودیــد، 

ایــن  می کنیــد  فکــر  کردیــد،  تحمــل  را  ســختی ها 

ــت؟ ــته اس ــش را داش ــده، ارزش ــق توفن عش

ــال  ــه دنب ــر و ب ــیری ناپذی ــا، س ــان ذات ــک: انس هوت

برخــورداری بیشــر اســت، مــن هــم از ایــن قاعــده 

مســتثنا نیســتم، هــر چــه در ورزش پیــش مــی روم، 

از  پــس  کــه  داشــتم  آرزو  می شــود.  بیشــر  توقعــم 

ــو اف ســی«  ــه »ی رقابت هــای حرفــه ای در روســیه و... ب

بــروم. مســابقه ی را کــه قــرار بــود در مســکو داشــته 

باشــم بــا امریکایی هــا هاهنــگ کــرده بــودم، حتا رشط 

گذاشــته بودنــد کــه حریــف بایــد قــوی و نــام دار باشــد. 

ــوی  ــم ق ــف ه ــردم، حری ــه ک ــن و هزین ــاه متری ــج م پن

بــود، شــبی کــه قــرار بــود فردایــش بــه مســکو بــروم، مــرا 

ــه  ــت و ب ــن رف ــم از بی ــام برنامه های ــد. مت ــو زدن ــا چاق ب

ــیدم. ــودم، نرس ــک ب ــه آن نزدی ــیار ب ــه بس ــی ک هدف

صبــح کابــل: چــه کســانی بــه شــا حملــه کردنــد؟ 

دلیلــش مشــخص شــد؟

ــاد و  ــن فری ــتان رسزمی ــف، افغانس ــا تأس ــک: ب هوت

وحشــت اســت، ایــن روزهــا هیــچ کوچــه و پــس کوچــه ی 

امــن نیســت، مثــل آب خــوردن آدم می کشــند و تــا 

ــته  ــی، کار از کار گذش ــر بده ــس خ ــه پولی ــی ب بخواه

ــم  ــد بگوی ــز بای ــودم نی ــه خ ــه ب ــاره ی حمل ــت. در ب اس

ــا را  ــه کننده ه ــا حمل ــتم ت ــت خواس ــا از حکوم ــه باره ک

ــت  ــح اس ــودم واض ــرای خ ــد ب ــر چن ــد، ه ــخص کن مش

کــه چــه کســانی بودنــد. چــون بســیار بــا روحیــه ی بــاال 

ــد و مــرا زخمــی  ــه آمدن ــا خیــال راحــت نزدیــک خان و ب

کردنــد. البتــه قصدشــان بــود تــا مــرا بکشــند؛ امــا 

نتوانســتند. می دانــم کار کســانی بــود کــه در ورزش 

ــم.  ــد کن ــه رش ــد ک ــت ندارن ــد و دوس ــب ان ــن رقی ــا م ب

ــد،  ــوز کــه نیروهــای امنیتــی مشــخص نکــرده ان ــا هن ت

ــم  ــش را ه ــد. دلیل ــانی بودن ــه کس ــا چ ــه کننده ه حمل

منی دانــم.

صبــح کابــل: ایــن حملــه، چــه تأثیــری روی روحیــه 

تــان گذاشــت؟

هوتــک: تأثیــر زیــادی گذاشــته اســت. اصــال در 

ــی  ــی کم ــی کس ــتم، وقت ــت نیس ــان راح ــه و خیاب کوچ

ــا  ــم، حت ــاس می کن ــرد، احس ــویم بنگ ــه س ــی ب طوالن

ــه  ــن حمل ــه م ــد ب ــم نکن ــی دارد، می گوی ــد و غرض قص

کنــد. می دانیــد ورزش کار بایــد در زمــان متریــن مترکــز 

و آرامــش داشــته باشــد کــه مــن نــدارم. دردم ایــن اســت 

ــن  ــد. ای ــرا بزنن ــد و م ــودم بیاین ــای خ ــرا افغان ه ــه چ ک

ــد.  ــت ام می کن ــر اذی بیش

درســت شــب های کــه بایــد بــرای مســابقه می رفتــم، 

کارم بــه شــفاخانه کشــید، دوران ریــکاوری و بازگشــتم 

بــه ورزش نیــز ســخت بــود. خــر خــوب ایــن اســت کــه 

ــاره  ــه زودی دوب ــرار اســت ب ــه ام و ق شکســت را نپذیرفت

بــه قفــس برگــردم. دو مســابقه در جنــوری و یــک رقابــت 

دیگــر در پانزدهــم مــارچ 2020 برنامــه ریــزی شــده 

اســت.

ــن  ــی بهری ــر فن ــا از نظ ــر ش ــل: از نظ ــح کاب صب

ورزش کار افغانســتان در ام ام ای چــه کســی اســت؟

ــه نظــرم  ــا ب ــن ســوال ســختی اســت؛ ام هوتــک: ای

مبــارز از دیگــران بهــر اســت. چــون تجربــه و درک 

ــازمان های  ــی دارد. او در س ــای رزم ــری از ورزش ه به

ــری  ــی به ــطح فن ــه س ــرده ک ــابقه ک ــوب مس ــبتا خ نس

دارد.

صبــح کابــل: از نظــر اخالقــی چــه کســی بهــر 

اســت؟

ــین بخش  ــرم »حس ــه نظ ــی ب ــر اخالق ــک: از نظ هوت

صفــری« از همــه بهــر اســت. او بســیار خــوش اخــالق 

ــراب  ــموم خ ــای مس ــن فض ــه در ای ــدوارم ک ــت، امی اس

ــت. ــیرین اس ــم ش ــابقه ها ه ــا در مس ــود. او حت نش

صبــح کابــل: شــا و مبــارز روزگاری یکدیگــر را 

ــر روز  ــد(، ه ــج  دادی ــد )چلن ــوت کردی ــابقه دع ــه مس ب

کنفرانــس خــری بــود و جنجــال. در ایــن مــورد بــا 

ــتید  ــا می خواس ــه واقع ــا ک ــد ی ــگ بودی ــر هاهن یکدیگ

مســابقه دهیــد؟

هوتــک: از ایــن شــائبه ها زیــاد اســت، زمانی کــه 

خــودت  کــه  گفتنــد  برخــی  شــد،  حملــه  مــن  بــه 

صحنــه ســازی کــرده ای، برایــش گفتــم، مــن یــک 

ــودت  ــرأت داری خ ــر ج ــم، اگ ــا می ده ــه ش ــوزن ب س

را بــا آن زخمــی کــن، آن وقــت مــن حــرف شــا را 

می پذیــرم. داســتان مــن و مبــارز از یــک نظــر )کامنــت( 

ــرا  ــه چ ــود ک ــت ب ــارز ناراح ــد. مب ــی رشوع ش فیس بوک

چنــان نوشــته ام، برایــش گفتــم کــه توهیــن نکــرده ام. 

ــت  ــارز می خواس ــد. مب ــان ش ــث م ــر و بح ــه، ج خالص

مثــل دو بچــه ی کوچــه بــا یکدیگــر بجنگیــم، برخــی مــا 

را جــدا کردنــد و چیــزی منانــده بــود کــه درگیــر شــویم. 

مــن گفتــم کــه بــه جــای ایــن کارهــا بایــد در قفــس زور 

آزمایــی کنیــم تــا قانونــی مشــخص شــود کــه چــه کســی 

برتــر اســت. درخواســت ایــن مبــارزه واقعــی ای، واقعــی 

ــد! ــه نش ــم ک ــابقه دهی ــتیم مس ــود و می خواس ب

صبــح کابــل: اگــر ایــن مســابقه برگــزار می شــد، 

ــود؟ ــی ب ــه کس ــده چ برن

ــن  ــدم. م ــروز می ش ــن پی ــد م ــد در ص ــک: ص هوت

هــم آمــاده بــودم و مبــارز نیــز آمادگــی گرفتــه بــود؛ امــا 

یکدیگــر را می شناســیم بــا یکدیگــر متریــن کــرده ایــم. 

ــا  ــابقه واقع ــتم و بــرای مس ــش را می دانس ــاط ضعف نق

کار کــرده بــودم. مطمــن بــودم کــه اگــر مســابقه برگــزار 

می شــد، برنــده می شــدم.

صبــح کابــل: در بــاره ی نقــاط ضعــف مبــارز گفتــی، 

ایــن نقــاط ضعــف کــدام اســت؟

هوتــک: مبــارز در رضبــات پــا مشــکل دارد و در 

ضمــن مشــت زیــاد می خــورد. می توانســتم، مشــت 

ــل  ــتی متوص ــون کش ــه فن ــتم او ب ــم. می دانس ــاد بزن زی

شــده و زیرگیــری می کنــد، بــرای آن هــم تدابیــری 

ســنجیده بــودم کــه نتوانــد تکنیکــش را اجــرا کنــد. 

ــود کــه در زمــان فــرار رضبــه ی نهایــی را  قصــدم ایــن ب

وارد کنــم.

ــه رسعــت قومــی  صبــح کابــل: چــرا ایــن مســابقه ب

ــد؟ ــی ش و سیاس

هوتــک: دلیلــش آدم هــای بــی کار و متعصــب در 

هــر دو طــرف بودنــد کــه دوســت داشــتند، رنــگ و بــوی 

ــد.  ــی بدهن ــابقه ی ورزش ــک مس ــه ی ــمتی ب ــی و س قوم

درســت اســت کــه مــا بــا یکدیگــر درگیــری لفظــی 

داشــتیم، امــا ورزش بــرای دوری از قــوم و ســمت اســت. 

ــان پشــتو و فارســی می نویســم.  ــه دو زب مــن همیشــه ب

»احمدولــی هوتــک«  اگــر کســی  ام  همیشــه گفتــه 

بــرای ورزش و اســتعدادش دوســت  را دوســت دارد، 

ــش. ــوم و زبان ــه ق ــد، ن ــته باش داش

ــا  ــه نظــرت محبویــت خــوب اســت ی صبــح کابــل: ب

ــهرت؟  ش

هوتــک: محبوبیــت بهــر از شــهرت اســت. هــر 

کســی می توانــد بــه راحتــی مشــهور شــود؛ امــا محبــوب 

شــدن مشــکل اســت. مــردم بــه راحتــی دل بــه کســی 

منی دهنــد. بــرای محبــوب شــدن، بایــد بســیار زحمــت 

کشــید، هــم از نظــر فنــی و هــم از بابــت رعایــت اخــالق، 

ــالم و  ــک س ــا ی ــردم، ادب و حت ــا م ــورد ب ــگ، برخ فرهن

ــان. علیــک ســاده در خیاب

صبــح کابــل: در بیــن ورزش کاران شــناخته شــده ی 

مــا چــه کســی از نظــر داشــن روحیــه ی جوان مــردی و 

پهلوانــی بهــر اســت؟

اســت.  ســخت  ســوال های  آن  از  هوتــک: 

ــرد و خــوب کــه دســت  ــان جوان م ورزش کاران و قهرمان

ــی را  ــر کس ــم. اگ ــاد داری ــت، زی ــر اس ــان در کار خی ش

ــا  ــود؛ ام ــت ش ــری ناراح ــت دیگ ــن اس ــرم، ممک ــام ب ن

»نثــار احمــد بهــاوی« را مثــال می زنــم کــه دوســت 

ــوب  ــیار خ ــردم بس ــا م ــکاری اش ب ــت و هم ــم اس خوب

اســت. در واقــع او خیــرش بــه مــردم می رســد.

صبــح کابــل: اجــازه اســت کمــی در بــاره ی زندگــی 

شــخصی تــان صحبــت کنیــم؟

هوتک: بلی، مشکلی نیست.

صبــح کابــل: ازدواج کــردی یــا مجــرد اســتی؟ اصــال 

بــرای یــک قهرمــان کــدام یکــی ایــن دو وضعیــت خــوب 

؟ ست ا

ایــن ســوال طفــره  بــه   از پاســخ دادن  هوتــک: 

ــم، چــون  مــی روم و اگــر اجــازه باشــد، چیــزی منی گوی

اهــداف و برنامه هــای زیــادی بــرای قهرمانــی و زندگــی 

ــم داد. ــخ خواه ــد، پاس ــش ش ــت وقت ــر وق دارم. ه

صبــح کابــل: آیــا اهــداف پیــش از مصدومیــت تــان 

را دنبــال می کنیــد. چقــدر بــه هدف هایــت نزدیــک 

اســتی؟

ــم جــدی دارم کــه در  هوتــک: صــد در صــد. تصمی

زودتریــن فرصــت خــودم را بــه آرزوهایــم نزدیــک کنــم. 

ــم.  ــن می کن ــده و متری ــن ش ــیه قرنطی ــاال در روس احت

مســابقه هایی هــم در ســازمان »فایــت نایــت« و در دبــی 

دارم.

چقــدر  مســابقه  زمانــی  فاصلــه ی  کابــل:  صبــح 

اســت؟

هوتــک: در حــدود یــک الــی یک ونیــم مــاه. پــس از 

نخســتین مســابقه، بــدون اســراحت بــه رقابــت بعــدی 

وارد خواهــم شــد. مترین هــای منظــم دارم و دوســت 

دارم دوبــاره عشــقم را در آغــوش بگیــرم. منظــورم ورزش 

و مبــارزه اســت.

صبــح کابــل: بــا چــه کســی متریــن می کنــی؟ 

منظــورم حریــف مترینــی و مربــی تــان اســت؟

ــت،  ــم اس ــه همراه ــن همیش ــائل متری ــک: وس هوت

متریــن  هان جــا  باشــد،  نزدیــک  کــه  کجــا  هــر 

اســتاد. کــدام  بــا  کــه  نیســت  می کنــم. مشــخص 

صبــح کابــل: بــا اســتعداد تریــن مبــارز ام ام ای 

افغانســتان چــه کســی اســت؟ منظــورم چهره هــای تــازه 

اســت؟

ــرم شــاید  ــام ن ــر از کســی ن ــد. اگ ــاد ان هوتــک: زی

بهــر باشــد؛ امــا خــوب، چنــد نفــر را نــام می بــرم. 

بدخشــی«،  عظیــم  و  متیــن  عبدالــودود  »ذکــی، 

ــد کــه اگــر کار کننــد، زحمــت  اســتعدادهای خوبــی ان

بکشــند و مغــرور نشــوند.

او  بــردی،  نــام  بدخشــی  از  کابــل:  صبــح 

بلندپروازی هــای زیــادی داشــت، چــرا در ســازمان های 

داد؟ مســابقه  داخلــی 

ــد.  هوتــک: صــالح مملکــت خویــش خــروان دانن

شــاید او نظــرش ایــن بــود کــه مــردم ببیننــد و مشــهور 

شــود. مــن زیــاد بــا ایــن کارهــا موافــق نیســتم، بــه مــن 

هــم پیشــنهادهایی شــد؛ امــا قبــول نکــردم.

صبــح کابــل: برخــی اســتادان ورزش معتقدنــد کــه 

ورزش بیــش از آن کــه شــغل و منبــع درآمــد باشــد، 

ــد؟ ــر می کنی ــه فک ــا چ ــت. ش ــه اس ــق و عالق عش

ــه  ــم ک ــاب بگوی ــص و ن ــق خال ــر از عش ــک: اگ  هوت

بــه خاطــر آن وارد ورزش شــده ام دروغ گفتــه ام. وقتــی 

درآمــد نداشــته باشــید، بــه عشــق تــان هــم منی رســید. 

اقــل در ورزش کــه این گونــه اســت. هزینه هــا  حــد 

زیــاد اســت و منی شــود بــا عشــق رفــت و در تایلنــد یــا 

روســیه متریــن کــرد. چــون باشــگاه ها و مربیــان متریــن 

دهنــده، عشــق برایشــان نــان و آب منی شــود. کاش 

ــا  ــی ب ــا زندگ ــد؛ ام ــا می گویی ــه ش ــود ک ــه ب ــن گون ای

ــرق دارد. ــدی ف ــم هن فیل

ــای  ــش جریان ه ــدن از ری ــزان ش ــل: آوی ــح کاب صب

ــده  ــدل ش ــگ ب ــک فرهن ــه ی ــا ب ــی، در ورزش م سیاس

ــرا  ــت و چ ــد اس ــب درآم ــا راه کس ــن تنه ــا ای ــت. آی اس

ــد؟ ــن ش چنی

هوتــک: ببینیــد، ورزش و ورزش کار در ایــن رسزمیــن 

یتیــم و بی چــاره انــد. کســانی هــم کــه وابســته بــه 

ــت  ــام دار سیاس ــای ن ــا چهره ه ــی ی ــای سیاس جریان ه

ــد؟  ــد می کردن ــه کار بای ــتند. چ ــاره ی نداش ــدند، چ ش

مــن خــودم، نــزد »عبدالحمیــد طهاســی« رفتــم و ایــن 

برایــم بســیار خــوب شــد. چــون توانســتم بــه رسبــازان و 

نیروهــای امنیتــی انگیــزه بدهــم. بــازی و یــا رشکــت در 

اعالن هــای تجــاری هــم یــک راه بــرای درآمــد اســت کــه 

در کشــور مــا زیــاد نیســت. چنــد دانــه اســت کــه آن هــم 

مربــوط بــه چنــد چهــره اســت.

صبــح کابــل: خــودت از مســیر تبلیغــات چقــدر 

داری؟ درآمــد 

هوتــک: زمانــی کــه تــا هنــوز زخمــی نشــده بــودم، 

ــه  ــی ک ــتم و از زمان ــد داش ــر درآم ــزار دال ــاالنه 50 ه س

ــر. زخمــی شــدم، 0 دال

صبح کابل: چه کسی درآمد بیشری دارد؟

هوتــک: بــه نظــرم، مبــارز نســبت بــه دیگــران درآمــد 

بیشــر و از مســیرهای گوناگــون دارد.

صبــح کابــل: حــرف خاصــی مانــده اســت کــه بایــد 

مطــرح کنیــد؟

قصــد  می گفتــم،  زودتــر  بایــد  را  ایــن  هوتــک: 

داشــتم نگویــم؛ امــا می گویــم. چنــدی پیــش، بــا کســی 

کــه خانــواده برایــم در نظــر گرفتــه بــود، نامــزد شــدم و 

ــتم. ــرد نیس ــر مج ــاال دیگ ح

صبح کابل: پس، مبارک است.

هوتــک: تشــکر از شــا و ممنــون کــه مثــل همیشــه 

بــه فکــر ورزش کاران اســتید.

نعمت رحیمی

از تمجید تا نقد و اصالح

اگر مسابقه برگزار می شد، مبارز را شکست می دادم
چلنج من به بازمحمد مبارز واقعی ای واقعی بود

گفت و گو با احمدولی هوتک )ورزش کار(
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ــه  ــات ب ــرف و عنعن ــاهد ع ــی ش ــه ی افغان جامع

ــر آن را  ــوان نظی ــر می ت ــه کم ــت ک ــی اس خصوص

ــی  ــد. یکــی از عرف هــای خیل ــع دی در ســایر جوام

ــن  ــکاح گرف ــه ن ــان ب ــتیزانه، ه ــند و زن س ناپس

زنــان بــه شــیوه ی شــلیک کــردن پشــت منــزل 

ــت:  ــن اس ــرف، چنی ــن ع ــیوه ی ای ــت. ش ــان اس ش

ــری  ــلحه از دخ ــری دارای اس ــه پ ــی ک در صورت

ــه  ــه ی دخــر مــورد عالق خوشــش آمــد، پشــت خان

اش مــی رود و شــلیک هوایــی می کنــد، بــا ایــن 

شــلیک، ســند تصاحــب دخــر مــورد عالقــه اش را 

بدســت مــی آورد. دیگــر پــری جــرأت خواســتگاری 

ــده را  ــلیک ش ــه اش ش ــت خان ــه پش ــری ک از دخ

ــت  ــرای مخالف ــی ب ــچ حق ــم هی ــر ه ــدارد و دخ ن

ــدارد. ن

ــواده اش،  ــا خان ــر و ی ــت دخ ــورت مخالف در ص

ــل  ــا توس ــم ب ــا ه ــد و ی ــرار می ده ــا ف ــر او را ی پ

بــه زور، بــا او ازدواج می کنــد. ایــن عــرف ریشــه ای 

خیلــی قدیمــی در فرهنــگ مــردم افغانســتان دارد 

ــردن آن  ــد کــه از بیــن ب ــه نظــر می آی و ایــن طــور ب

ــرف در  ــن ع ــد ای ــت. هرچن ــوار اس ــی دش ــز خیل نی

ــونت  ــع خش ــون من ــدن قان ــذ ش ــا ناف ــر ب ــن اواخ ای

علیــه زنــان و حایــت زنــان در مقابــل ازدواج هــای 

بــدل  دادن،  بــد  خویشــی،  گهــواره  اجبــاری، 

مصادیــق  ســایر  و  ازدواج  بهانــه ی  بــه  فــروش  و 

ازدواج هــای اجبــاری، در شــهر ها کم تــر شــده؛ امــا 

در قــراء و قصبــات هنــوز هــم از بیــن نرفتــه اســت.

قربانیــان ایــن گونــه ازدواج هــا، نــه تنهــا قربانــی 

ایــن عمــل خشــن و خشــونت بــار شــده انــد، بلکــه 

شــکنجه ها، بی حرمتی هــا و خشــونت های روانــی 

و جســمی بیش تــری را متحمــل شــده انــد.

منــور، زمانــی کــه دو یــا ســه ســال بیش تــر 

عاشــق  پــدرش  اســت ،  زنــده  مــادرش  و  نــدارد 

زنــی دیگــری می شــود. عشــقی کــه پــدر را بــه 

ــه  ــورد عالق ــه ی دخــر م شــلیک کــردن پشــت خان

شــلیک ســبب می شــود،  ایــن  مــی دارد.  وا  اش 

خواســتگاران او پــا پــس بکشــند. پــس نــکاح مــادر 

انــدرش بــا پــدرش صــورت می گیــرد؛ امــا ایــن 

ــذارد  ــدورت را می گ ــک ک ــاس ی ــه و اس ازدواج،  پای

کــه تــاوان آن را منــور بایــد در ده ســالگی بپــردازد. 

ازدواج  کینــه ی  منــور  انــدر  مــادر  بــرادران، 

اجبــاری و تــوام بــا زور خواهرشــان را بــه دل دارنــد 

و در آن زمــان بــرادران مــادر انــدر منــور، بــه لحــاظ 

ســنی و موقــف اجتاعــی کمــر از پــدر منــور قــرار 

داشــتند و کاری از دســت شــان ســاخته نبــود. 

ــرای  ــان را ب ــاری خواهرش ــام ازدواج اجب ــان انتق آن

ســال های آینــده گذاشــته انــد کــه بعــد از گذشــت 

ــال  ــور ده س ــه من ــی ک ــال، زمان ــت س ــش از هش بی

دارد و مــرصوف بــازی بــا همبازی هایــش در کوچــه 

اســت و هیــچ دانــش و آگاهــی در مــورد ازدواج 

ــاال  ــه ح ــدرش ک ــادر ان ــرادران م ــی از ب ــدارد، یک ن

ــته را  ــه ی گذش ــم کین ــت وه ــه اس ــد قری ــم زورمن ه

بــه دل دارد، زمــان را بــرای انتقــام ازدواج خواهــرش 

پشــت  شــب ها  از  یکــی  در  و  می بینــد  مناســب 

خانــه ی منــور شــلیک می کنــد و بــا شــلیک کــردن، 

ــی آورد و  ــودش در م ــت خ ــه مالکی ــر ب ــور را دیگ من

ــد. ــداد می کن ــب او قلم ــود را صاح خ

ــز دارد،  ــد نی ــدرش کــه زن و فرزن ــادر ان ــرادر م ب

ــور  ــلیک، من ــن ش ــاه از ای ــد م ــت چن ــد از گذش بع

را بــه زور، بــه نــکاح خــود در مــی آورد. نکاحــی کــه 

ــر  ــم اگ ــا ه ــود ی ــد ش ــع آن منی توان ــور مان ــدر من پ

ــور  ــا من ــن کــه ازدواج ب می توانســت منی شــد. از ای

تنهــا راه بــرای انتقــام گرفــن شــان بــوده اســت، او 

ــونت  ــورد خش ــف م ــای مختل ــا بهانه ه ــواره ب را هم

قــرار می دهنــد. دخــر 11 ســاله ای کــه هیــچ 

ــرده ای   ــدارد، ب ــرک ن ــی مش ــک زندگ ــی از ی آگاه

در خانــه ی شــوهرش می شــود. بــرده ای کــه نــه 

تنهــا بــرای شــوهرش بردگــی می کنــد؛ بلکــه بــرای 

ــد. ــی کن ــد برد گ ــز بای ــدان او نی زن و فرزن

ــی  ــال های کودک ــد، س ــض می گوی ــا بغ ــور ب من

ــیانه ای  ــرز وحش ــه ط ــب ها ب ــی اش را، ش و نوجوان

قــرار  شــوهرش  جنســی  اذیــت  و  آزار  مــورد 

خانــه  ســخت  کارهــای  بــه  روزهــا  و  می گرفــت 

خــت. می پردا

چندیــن ســال بعــد از ایــن ازدواج، او بــاردار 

تنهــا  مــی آورد.  بدنیــا  دخــری  و  می شــود 

دارد،  شــوهرش  خانــه ی  در  کــه  دل خوشــی ای 

ــا  ــت. ب ــوده اس ــرش ب ــدن دخ ــا آم ــه دنی ــن ب همی

مــورد  و  بی شــار  تحقیرهــای  و  توهیــن  وجــود 

قــرار گرفــن فیزیکــی و شــکنجه های  خشــونت 

مختلــف جســمی و جنســی کــه می شــود؛ امــا بــاز 

هــم شــکایتی منی کنــد و آن را تقدیــر تلــخ خــودش 

ــن کــه  ــا ای ــد ت ــان یاب ــد کــه شــاید روزی پای می دان

ــرای  ــودک ب ــاری ک ــود.  بی ــار می ش ــرش بی دخ

ــرای  ــه او ب ــا ب ــه باره ــا ک ــت ت ــم نیس ــوهرش مه ش

امــا  می کنــد؛  التــاس  شــان  کــودک  مــداوای 

هیــچ اثــری بــر دل ســنگ و پــر از کینــه  ی شــوهرش 

ــه دامــان امباقــش می شــود  ــور دســت ب ــدارد. من ن

و از او یــاری می خواهــد؛ امــا از ایــن کــه منــور، 

همــر شــوهرش اســت کــه بعــد از او بــا شــوهرش 

ازدواج کــرده بــه بدختــی و محتــاج بــودن منــور 

ــا ایــن کــه  می خنــدد و او هــم یــاری منی رســاند. ت

ــده ی  ــرد. عق ــاری می می ــر بی ــر اث ــور ب ــر من دخ

مــرگ تنهــا امیــد زندگــی اش، پــای منــور را بــه 

نهادهــای عدلــی می کشــاند و ســبب می شــود، 

ــق )درخواســت طــالق از ســوی  او درخواســت تفری

زن( کنــد. 

منــور در 26 ســالگی بــا تحمــل منــودن دنیایــی 

از شــکنجه و نــا امیدی هــا کــه دیگــر خــودش را 

بــر  را  جدایــی  و  تنهایــی  می بینــد،  بی حامــی 

زندگــی کــردن بــا شــوهر و پــدرش ترجیــح می دهــد 

و محکمــه، بــه تفریــق بــا اخــذ مهریــه اش از شــوهر، 

ــد. ــور حکــم صــادر می کن ــه ســود من ب

خانواده6

ــوان  ــودن را می ت ــرد ب م

زن  مخالــف  معنــای  بــه 

معنــای  بــه  یــا  و  بــودن 

ــت  ــی دانس ــف بچه گ مخال

موضــوع  ایــن  روی  و 

بررســی های الزم را داشــت. از زمــان باســتان تــا دیــدگاه 

ــد  ــی می دانن ــامل صفات ــودن را ش ــرد ب ــروز، م ــدرن ام م

کــه مخصــوص مــردان اســت کــه در زنــان و کــودکان 

مشــاهده منــی شــود. معمــوال از ایــن صفــات بــا عناوینــی 

ــی  ــدگاه، گاه ــن دی ــد. در ای ــاد می کنن ــی ی ــل مردانگ مث

ممکــن اســت بــه زنــان واجــد آن صفــات هــم مــرد اطــالق 

شــود. تفاوت هــای زیســتی، جنســیتی و روان شــناختی در 

مــردان باعــث تفاوت هایــی در بعدهــای مختلــف زندگــی 

می شــود.  جنســی  دو 

در مجمــوع شــاید بتــوان گفــت کــه احســاس شــا 

دربــاره ی جنســیت خــود، می توانــد مشــخص کنــد کــه مــرد 

ــا زن هســتید. در ایــن بیــن، بعضــی صفــات و نقش هــا،  ی

ــول  ــطحی معق ــان در س ــا، وجودش ــه ی آن ه ــا هم ــه لزوم ن

مردانــه بــودن شــا را نشــان می دهــد. حــال ممکــن اســت 

بیشــر از ایــن صفــات بــه نقش هــا و ویژگی هــای دیــدگاه 

ســنتی یــا مــدرن توجــه داشــته باشــید. 

ــر اســاس  ــد ب ــه می توان ــت مردان ــا هوی ــودن و ی  مــرد ب

ــد.  ــته باش ــاوت داش ــی متف ــف، تعریف ــای مختل دیدگاه ه

هــر دو جنســیت مــرد و زن، فــارغ از جنســیت شــان دارای 

نیمــه ای زنانــه و نیمــه ای مردانــه هســتند. منی تــوان 

ــا  ــت و ی ــردان دانس ــه م ــوط ب ــا مرب ــی را مطلق ویژگی های

گفــت کــه همــه مــردان دارای آن صفــات هســتند. بــا ایــن 

ــوال در  ــه معم ــرد ک ــام ب ــی را ن ــوان ویژگی های ــال می ت ح

ــه ایــن صفــات عبارتنــد از: مــردان غالــب اســت. از جمل

• مهارت تصمیم گیری بر اساس منطق

• خالقیت در امور

• قدرت حل مسأله

• حساس در برابر طرد و تنهایی

• احساس مالکیت بر روابط

• جنسیت و هویت جنسی

ــخص  ــه مش ــاد نطف ــا انعق ــراد از روز اول ب ــیت اف جنس

ــر  ــوزاد، پ ــی ن ــای وراثت ــه ویژگی ه ــته ب ــود و بس می ش

ــوزاد پــر،  ــا بــزرگ شــدن ن ــا دخــر متولــد می شــود. ب ی

ــن  ــا ای ــد. ب ــی زن ــه از او رس م ــای مردان ــات و رفتاره صف

ــز وجــود دارد  ــت جنســی نی ــام هوی ــه ن ــی ب وجــود واقعیت

کــه بــه معنــای احســاس درونــی فــرد نســبت بــه جنســیت 

ــی  ــران نوجوان ــی بح ــی، در ط ــت جنس ــت. هوی ــود اس خ

بــه معنــای حقیقــی خــود می رســد. در بیشــر مــوارد، 

ــی  ــیت فیزیک ــا جنس ــوان ب ــی همخ ــاس درون ــرد احس ف

ــود  ــی خ ــت جنس ــرد هوی ــواردی، ف ــا در م ــود دارد. ام خ

می کنــد.  درک  اش  زیســتی  جنســیت  از  متفــاوت  را 

ایــن افــراد کــه تراجنســیتی یــا ترنــس سکشــوال نامیــده 

مــورد  ادیــان  و  فرهنگ هــا  از  بســیاری  در  می شــوند، 

ــد،  ــر می رس ــه نظ ــن ب ــوند. بنابرای ــع منی ش ــرش، واق پذی

مــرد بــودن مفهــوم گســرده تری نســبت بــه تصــور عمــوم 

ــد. ــته باش داش

بــا وجــود ســیر افزایــش غلبــه ی دیــدگاه مــدرن و 

کاهــش تفــاوت بیــن زن و مــرد، هنــوز هــم مــواردی 

مثــل مســؤولیت خانــواده از نظــر اقتصــادی و مدیریتــی، 

ــر  ــدر و هم ــش پ ــواده، نق ــای خان ــرد از اعض ــت م حای

بــرای خانــواده و امثــال این هــا بــه عنــوان نقش هــای 

می شــود. شــناخته  مردانــه 

دســته  در  مشــاغل  و  کارهــا  بعضــی  همچنیــن 

در  کار  مثــال  می گیرنــد.  قــرار  جنســیتی  بندی هــای 

ــه  ــاغل مردان ــرات، از مش ــر، و تعمی ــی موت ــدن، رانندگ مع

هســتند. حضــور زنــان در ایــن مشــاغل بــرای اغلــب 

جوامــع ممکــن اســت عجیــب بــه نظــر برســد.

دیدگاه باستانی و سنتی به مردان

جنــگاوری،  صفــات  دارای  مــرد  دیــدگاه،  ایــن  در 

حایــت، خشــونت، مســؤول خانــواده و امثــال این هــا 

باشــد،  سســت  صفــات  ایــن  در  کــه  مــردی  اســت. 

ایــن  کــه  زنــی  همچنیــن  منی شــود.  شــناخته  مــرد 

مســؤولیت ها و صفــات را دارا باشــد، بــا لفــظ مــرد خطــاب 

می شــود. بــا تعریــف نقــش زن بــه عنــوان پشــتیبان مــرد 

ــت و گام  ــر موفقی ــواده، ه ــه و درون خان ــر خان ــد ب و تأکی

بزرگــی در خــارج از محیــط خانــواده، حتــا اگــر از ســوی 

زن باشــد، مردانــه دانســته می شــود. ایــن دســتاوردها 

چیــزی اســت کــه از مــرد توقــع مــی رود و در صــورت 

نداشــن آن، ضعــف تلقــی می شــود.

دیدگاه مدرن به مردان

هــر چنــد دیــدگاه ســنتی هنــوز هــم بــر بســیاری 

ــت  ــا رسع ــدرن ب ــدگاه م ــا دی ــت؛ ام ــم اس ــع حاک از جوام

ــت. در  ــود اس ــرای خ ــردن ب ــاز ک ــا ب ــال ج ــی در ح باالی

ایــن دیــدگاه، دیگــر مــرد بــرای کار بیــرون و زن بــرای کار 

ــر دو  ــد در ه ــس بای ــر دو جن ــود. ه ــف منی ش ــه تعری خان

ــند.  ــته باش ــری داش ــبتا براب ــال و نس ــش فع ــت، نق موقعی

ــی  ــا بعض ــد؛ ام ــق معتقدن ــری مطل ــه براب ــراد ب ــی اف بعض

ــت  ــیتی عدال ــز جنس ــای ناگری ــتناد تفاوت ه ــه اس ــز ب نی

ــکاری زن و  ــه در آن، هم ــد ک ــرح می کنن ــری را مط و براب

مــرد در دو حــوزه ی جداگانــه معنــا پیــدا می کنــد. در ایــن 

دیــدگاه، دیگــر مــرد پشــتیبان خانــواده و مدیــر اقتصــادی 

خانــه نیســت. خشــونت و جنــگاوری فضیلتــی بــرای مــرد 

محســوب منی شــود.

پــس در پایــان می تــوان گفــت کــه نبایــد جامعــه را بــا 

جنســیت دســته بنــدی کنیــم. نبایــد عدالــت و قانــون کــه 

ُمعرفــه ی جوامــع حقــوق بــری امــروز اســت، بــر اســاس 

زن و مــرد دادخواهــی شــود.  

مرد و ویژگی های مردانه
زندگی به رنگ زن

)روایت های مستند از وضعیت زندگی زنان(

زهرا سیاس

افسانه یاس

شلیک پشت دروازه ی خانه ی دخرت؛
 عرف نه خشونت است

پنج  و  سی  خامنی  او  است.  هند  جنوب  از  چاندرا  شوبا 

ساله با اندامی کوچک و پوست رنگین متایل به سیاه است. 

تحصیالت دانشگاهی خود را در انگلستان متام کرده و برای 

برگشته  هند  جنوب  در  نقطه  فقیرترین  به  کشورش  در  کار 

هند  در  چای  تولید  کمپنی  بزرگ ترین  مدیر  فعالً  او  است. 

از  که  می کنند  تولید  چای  کیلو  میلیون ها  ساالنه  و  است 

حاصل آن، هزاران خانواده دارای معیشت شده و امید به کار 

و زندگی نیز در میان مردم تقویت یافته است.

دوام  منطقه  در  خود  تجارت  به  بتواند  این که  برای  شوبا 

قسمتی  او  است.  کرده  استفاده  خاصی  سیاست  از  دهد، 

مردم  برای  تا  می کند  رصف  را  خود  ساالنه ی  بودجه ی  از 

باج  برای  هم  را  قسمتی  و  کند  فراهم  رفاهی  سهولت های 

که  اصولی  می کند.  استفاده  محلی  قدرت مندان  به  دادن 

است،  ساخته  استوار  را  خود  تجارتی  فعالیت  آن  روی  شوبا 

در  افراد  میان  همکاری  و  تعامل  فضای  تقویت  بر  مبتنی 

سطوح مختلف است. شوبا معتقد است که افراد و گروه های 

اجتاعی در هر سطحی که قرار داشته باشند، دارای منافع 

خاصی هستند. اگر این منافع مورد توجه قرار گرفته و در یک 

تعامل مثبت به هر کسی قناعت داده شود که منافعش تأمین 

می شود، سهم گیری آن ها در امور جمعی بیشر می شود. او 

همچنین، بر شفافیت در تجارت تأکید دارد و معتقد است که 

با آن رس  با جامعه ای که  با کارمندان خود،  نتواند  اگر تاجر 

ایجاد  کند، سوء ظن  با حکومت شفاف عمل  و  دارد،  کار  و 

کرده و باعث می شود که آن ها برعلیه او دست به تخریب کاری 

بزنند.

شوبا نیز همچون سایر همراهان از کشورهای مختلف از 

از  را  فساد  این  او  داشت.  در کشورش شکایت  اداری  فساد 

دربان تا سلطان ریشه دار می دانست و می گفت که سیستم 

پیچیده ی اداری و سیاسی هند نیز مجال برای رشد این فساد 

را بیشر می سازد. او نقش زورمندان محلی را بر سیاست های 

کشورش فوق العاده توصیف کرد و گفت که زنان در ساختار 

جامعه و سیاست هند آسیب پذیری زیادی دارند.

است:  گرفتار  عمده  مشکل  دو  با  شوبا  تعبیرات  در  هند 

گفت  او  طبقاتی.  فاصله ی  افزایش  و  نفوس  بی رویه ی  رشد 

اما  است،  دموکراتیک  اصول  بر  مبتنی  هند  نظام  ظاهر  در 

این نظام بیشر به نفع افرادی چرخش دارد که به گونه های 

خود  انحصار  در  را  سیاست  و  اقتصاد  چرخه های  مختلف 

دارند. او تأیید کرد که قدرت در هند دست به دست می شود، 

اما گفت که این دست به دست شدن قدرت، تنها در حلقاتی 

محدود و خاص صورت می گیرد و هیچ گاه این نکته بدان معنا 

نیست که مردم عادی هند نیز از قدرت بهره مند می شوند.

او کار خود در زمینه ی تولید چای در هند را در مقایسه با 

کل این جامعه ی بزرگ ناچیز توصیف کرد؛ اما گفت: او تالش 

ماشین،  یا  و  بزرگ  به رسمایه های  آوردن  روی  به جای  دارد 

بر رسمایه های انسانی تأکید داشته باشد. این دیدگاه شوبا، 

داشته  اشاره ای  زمینه  این  در  او  خود  این که  بدون  البته 

مقایسه ی  در  که  انداخت  گاندی  نظریه ی  یاد  به  مرا  باشد، 

تأکید می کرد  کاربر  تولید  بر  کاربر،  تولید  و  تولید رسمایه بر 

و می گفت که با تولید رسمایه بر جوامع عقب مانده بیشر به 

دام فاصله های طبقاتی گیر می افتند و نفع بیشر را صاحبان 

رسمایه و ماشین بر می دارند. شوبا به همین دلیل می گفت 

آنجا  به  دیگران  که  می رود  جایی  به  خود  تجارت  در  او  که 

اجتاعی  حایت  سازماندهی  و  بسیج  شیوه ی  منی روند. 

شوبا بیشر بر ساختار اجتاعی و سنت های جامعه ی هندی 

استوار است. او بزرگان محل را گرد می آورد و با زبان محلی 

به آنان می فهاند که این کار به نفع آنان است و خود آنان 

باید از آن حایت کنند. او گفت: اگر در جامعه ای مانند هند 

منتظر مبانیم که مردم از لحاظ سواد و آگاهی به آن مرحله ای 

از رشد برسند که بتوانند از منافع و حقوق خود دفاع کنند، 

به هدف نخواهیم رسید. هیچ گاهی 

بااین هم، شوبا از تأثیرات طبیعت بر تجارت خود به عنوان 

یک چالش بزرگ یاد منود. او گفت: اگر سالی در موقع معین 

باران نبارد، کاشت چای بیهوده می شود و مثر منی دهد. اگر 

سالی در موقع نامناسب باران زیاد ببارد، باز هم محصوالت 

را خراب می کند. او این ناهم سازی طبیعت را از چالش های 

شوبا  برد.  نام  خود  تجارتی  فعالیت های  و  تجارت  عمده ی 

باید به  از بودجه ی کمپنی خود را  به همین دلیل، قسمتی 

تأمین مشکالت ناشی از آسیب های اقلیمی اختصاص دهد.

یکی از سخنان زیبای شوبا چاندرا این بود که مدیریت، 

همیشه مهم تر از تقبل ریسک است. او گفت: یک مدیر خوب 

که چگونه  می بیند  بلکه  ریسک حرف منی زند  از  وقت  هیچ 

می تواند امکانات و سهولت هایی را که در اختیار دارد با توجه 

به رشایط و زمینه های موجود به کار اندازد و از آن ها بهرین 

استفاده را به عمل آرد. او گفت: مدیر خوب وظیفه دارد تا در 

اعضای خود اعتاد به نفس را تقویت کند و به آن ها این باور 

را انتقال دهد که اگر خود شان کاری نکنند، هیچ کسی گام 

پیش گذاشته و برای آن ها کاری نخواهد کرد.

در یک صحبت اختصاصی تر از ساختار قدرتی که تحت 

بود، پرسیدم. شوبا  بیهار شکل گرفته  رهری اللو پرساد در 

به نکته ی آموزنده و جالبی یاد کرد که من به دلیل دور بودن 

از سیاست های داخلی هند، از آن اطالعی نداشتم. او گفت: 

به  بیهار  از  را  پرساد  در دوره ی گذشته حکومت مرکزی اللو 

کشور  راه آهن  خطوط  رهری  مسؤولیت  و  داد  انتقال  مرکز 

را به او سپرد. خطوط راه آهن، به گفته ی شوبا از فاسدترین 

ارگان های اداره ی هند بود که به دلیل همین فساد، به طور 

داشت.  قرار  ورشکستگی  و  بودجه  کری  معرض  در  مداوم 

اللو پرساد، با رفن به مرکز و این که یک باره خود را در میان 

افراد رده باالی کشور می دید و با مقامات کشورهای خارجی 

دیدار می کرد، تغییر عجیبی یافت و در مقام اداره ی خطوط 

راه آهن هند تغییراتی ایجاد کرد که همه را به حیرت انداخته 

عین  در  قوی خود،  اراده ی  و  عزم  از  مقام  این  در  او  بودند. 

این که بی سواد و فاقد هرگونه دانش اکادمیک بود، توانست 

فساد را مهار کند و برای اولین بار، این اداره را به یک اداره ی 

موفق و پردرآمد کشور تبدیل کند. او این تغییر را یک جهش 

و  بیهار  دنیای  از  را  پرساد  اللو  که  کرد  توصیف  فوق العاده 

لومپنی اش به رده ی شخصیت های اثرگذار کشور ارتقا داد. او 

گفت: حاال او از مقام خود کنار رفته است، اما کارکردش در 

این مقام وجهه ی قبلی اش را به حدی زیاد ترمیم کرده است.

اللو پرساد، به گفته ی شوبا، هان کسی بود که همیشه 

حایت  و  می کرد  اداره  قلدری  و  لومپنی  با  را  بیهار  ایالت 

گسرده ی طبقات محروم و بی همه چیز را با خود داشت، اما 

برای بهبودی وضعیت زندگی آنان هیچ کاری انجام منی داد. 

یک بار او همرش را که زنی که کامالً بی سواد بود به وزارتی 

برابرش  در  که  نبود  هم  کسی  و  کرد  نصب  بیهار  ایالت  در 

چیزی بگوید. این عمل اللوپرساد همه را به گریه می انداخت 

و کشور را در سطح دنیا مسخره می کرد، اما او هیچ به خود 

منی گرفت. شوبا گفت: اکنون هم بقایای اللوپرساد در بیهار 

و در رسارس جنوب کشور از تسلط زیادی برخوردار اند و او 

نیز در امر تجارت و فعالیت های خود ناچار است هوای آنان 

را داشته باشد.

متین  شخصیت  شوبا،  سخنان  و  قصه ها  به  دادن  گوش 

خارق العاده اش  ابتکارهای  و  هوش  با  توأم  را  او  باجرأت  و 

برمال می ساخت. حس می کردم اگر انسان تصمیم بگیرد از 

و هوشمندانه  گونه ی درست  به  انسانی خود  توامنندی های 

گذارد. جا  بر  از خود  بزرگی  اثرات  می تواند  کند،  استفاده 

شوبا چاندرا از هندوستان 

عزیز رویش

)یادداشت های عزیز رویش از دانشگاه یل - 20 اگست تا 20 دسامرب 2010( 119 روز )7(
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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 $

مســؤوالن کمیســیون مســتقل انتخابــات، از اعــالم نتیجه ی 

ابتدایــی انتخابــات ریاســت جمهوری خــر می دهنــد.

مســتقل  کمیســیون  ســخنگوی  ابراهیمــی،  عبدالعزیــز 

انتخابــات، بــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد کــه نتیجــه ی 

ابتدایــی انتخابــات ریاســت جمهوری، امــروز یک شــنبه )1 

جــدی( اعــالم می شــود.

انتخابــات ریاســت جمهوری افغانســتان، در ششــم مــاه 

ــاه،  ــه م ــه س ــک ب ــت نزدی ــا گذش ــا ب ــد؛ ام ــزار ش ــزان برگ می

ــا  ــت ت ــی، نتوانس ــر دالیل ــات، بناب ــتقل انتخاب ــیون مس کمیس

نتیجــه ی ابتدایــی را اعــالم کنــد.

ــس از  ــش، پ ــد روز پی ــات، چن ــتقل انتخاب ــیون مس کمیس

ــرض،  ــی مع ــته های انتخابات ــا دس ــراوان ب ــای ف ــی ه چانه زن

مؤفــق شــد تــا رونــد بازشــاری و تفتیــش آرا را در هفــت 

ــد. ــل کن ــالی، تکمی ــده ی ش ــی مان ــت باق والی

داده   هشــدار  انتخاباتــی،  دســته های  حــال،  ایــن  بــا 

انــد کــه اگــر نتیجــه ی ابتدایــی بــدون ابطــال 300 هــزار 

ــده  ــی ش ــور بحران ــت کش ــود، وضعی ــالم ش ــی اع رأی جنجال

انتخابــات  بــه دوش کمیســیون مســتقل  آن،  و مســؤولیت 

خواهــد بــود. 

محمــد محقــق، معــاون دوم ریاســت اجرایــی و از حامیــان 

دســته ی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی، هشــدار داده اســت: 

ــازی آرای  ــدون جداس ــج ب ــالم نتای ــدام بــه اع ــه اق »هــر گون

تقلبــی و ناپــاک از آرای واقعــی، خیانــت بــه رأی مــردم و دامــن 

زدن بــه بحــران جدیــد اســت.«

ــد  ــات، می گوین ــتقل انتخاب ــیون مس ــؤوالن کمیس ــا مس ام

کــه آن هــا بــه نگرانی هــای دســته های انتخاباتــی پاســخ داده 

و اعــالم نتیجــه، از صالحیت هــای ایــن کمیســیون اســت.

ابتدایــی  نتیجــه ی  اعــالم  در  تأخیــر  اساســی  دلیــل 

انتخابــات ریاســت جمهوری، عــدم تفتیــش و بازشــاری آرای 

هفــت والیــت افغانســتان بــود کــه از ســوی دســته ی انتخاباتی 

ــن دســته ی  ــود. ای ــه شــده ب ــو آن گرفت ــی جل ــات و همگرای ثب

ــاز« را  ــی »دولت س ــته ی انتخابات ــود دس ــب خ ــی، رقی انتخابات

متهــم بــه تقلــب گســرده کــرده و از همیــن رو، نزدیــک بــه یــک 

ــاد.  ــق افت ــه تعوی ــات ب ــاه، کار کمیســیون انتخاب م

دســته ی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی، ادعــا می کنــد کــه 

کمیســیون مســتقل انتخابــات، هــم تحــت تأثیــر تیــم حاکــم 

قــرار دارد و هــم فیصله هــای ایــن کمیســیون، مطابــق بــه 

ــت. ــا نیس ــون و طرزالعمل ه قان

هرچنــد عبداللــه عبداللــه، از هــواداران خــود خواســت تــا 

از اعــراض دســت بردارنــد و مانــع رونــد بازشــاری و تفتیــش 

اســت.  پابرجــا  او، همچنــان  امــا هشــدارهای  نشــوند،  آرا 

آقــای عبداللــه، تأکیــد می کنــد کــه اگــر کمیســیون مســتقل 

ــت  ــد، حاکمی ــالم کن ــب را اع ــر از تقل ــه ی پ ــات، نتیج انتخاب

ــرد. ــد ک ــول نخواه ــه را قب ــن نتیج ــته از ای برخواس

حایــت  جنجالــی  قانــون  مناینــدگان،  مجلــس 

از کــودکان را کــه پیــش از ایــن تصویــب شــده بــود، 

کــرد. اعــالم  بی اعتبــار 

ــا  ــوس، ب ــم ق ــودکان، در هجده ــت از ک ــون حای قان

اکرثیــت آرا از ســوی اعضــای مجلــس مناینــدگان تصویــب 

شــده بــود؛ امــا در حــال حــارض، از ســوی مجلــس، 

بی اعتبــار اعــالم شــده اســت.

امیرخــان یــار، معــاون اول مجلــس مناینــدگان، روز 

شــنبه )30 قــوس( در نشســت عمومــی ایــن مجلــس، 

گفــت کــه رأی گیــری قبلــی بــر رس ایــن قانــون، بی اعتبــار 

آن،  روی  دوبــاره  مجــدد،  بحث هــای  از  پــس  و  اســت 

ــد. ــد ش ــری خواه رأی گی

ــای  ــی از اعض ــار اندک ــه ش ــت ک ــی اس ــن در حال ای

ــودکان،  ــت از ک ــون حای ــب قان ــس از تصوی ــس، پ مجل

ــودکان در  ــن ک ــه س ــد ک ــراض زده و گفتن ــه اع ــت ب دس

ایــن قانــون، بــر خــالق قوانیــن و رشیعــت اســالمی اســت.

بــر اســاس قانــون حایــت از کــودکان کــه در 16 

فصــل و 10۸ مــاده تدویــن شــده اســت، افــراد تــا هجــده 

ســالگی، کــودک شــمرده می شــوند؛ امــا مناینــدگان 

معــرض، تأکیــد می کننــد، کــودک بــه کســی گفتــه 

می شــود کــه ســن 1۸ ســال را تکمیــل نکــرده، مگــر ایــن 

کــه آثــار بلــوغ قبــل از ایــن ســن در وی ظاهــر شــود و در 

قانــون، آثــار بلــوغ بایــد گنجانیــده شــود، در غیــر آن ایــن 

ــود. ــول خواهــد ب ــل قب ــون غیرقاب قان

هنــگام  کــه  می گوینــد  معــرض،  مناینــدگان 

ــرده و  ــرک ک ــراض ت ــم اع ــه رس ــت را ب ــری، نشس رأی گی

رییــس مجلــس، در نبــود نصــاب کافــی بــر رس ایــن قانــون 

رأی گیــری کــرده اســت؛ از همیــن رو، رونــد رأی گیــری 

ــرد. ــرار بگی ــی ق ــورد بررس ــد م بای

نذیراحمــد حنفــی، رییــس کمیســیون تقنیــن، پیــش 

از ایــن گفتــه بــود کــه یــک مــورد ایــن قانــون، در خصــوص 

ــالمی  ــت اس ــول و رشیع ــالف اص ــل خ ــن طف ــن س تعیی

اســت.

از ســویی هــم، ناهیــد فریــد، رییــس کمیســیون امــور 

زنــان مجلــس مناینــدگان، گفتــه بــود کــه در قانــون 

ــق  ــون ح ــی همچ ــودکان، بحث های ــوق ک ــت از حق حای

دسرســی طفــل بــه پــرورش گاه ، مصؤونیــت، مراقبــت 

اجتاعــی و جلوگیــری از اســتخدام کــودکان در صفــوف 

نیروهــای امنیتــی مطــرح شــده و ربطــی بــه مســائل 

ــدارد. ــی ن رشع

مجلــس مناینــد گان ایــاالت متحــده ی امریــکا، 

بــه پنتاگــون اجــازه می دهــد تــا در ســال جــاری، 

15 میلیــون دالــر را بــرای حایــت لوژیســتیکی از 

ــتان  ــان، در افغانس ــا طالب ــح ب ــای صل گفت وگوه

هزینــه کنــد.

ــاس  ــر اس ــی، ب ــانه های خارج ــل از رس ــه نق ب

ــن  ــول را رصف تأمی ــن پ ــون ای ــرح، پنتاگ ــن ط ای

شــمول  بــه  صلــح،  گفت وگوهــای  هزینــه ی 

ــوازم،  امنیــت، حمــل و نقــل، اقامــت گاه، غــذا، ل

ارتباطــات و ســایر خدمــات دیگــر در نظــر خواهــد 

ــت. گرف

امریکایــی،  قانون گــذاران  هــم،  ســویی  از 

تــالش کرده انــد تــا مطمــن شــوند کــه ایــن پــول، 

ــود. ــام منی ش ــان مت ــع طالب ــه نف ب

ــت  ــگام درخواس ــون، هن ــم، پنتاگ ــویی ه از س

اســت  گفتــه  جــاری،  ســال  اوایــل  در  پــول 

كــه احتــاال طالبــان از ایــن پــول، بــه طــور 

بــرد. خواهنــد  نفــع  غیرمســتقیم 

ــور  ــپ، رییــس جمه ــت دونالــد ترام قــرار اس

ایــاالت متحــده ی امریــکا، بــه زودی بودجــه ی 

نظامــی پیشــنهادی پنتاگــون را تأییــد و امضــا 

ــد. کن

بــه  ایــن پــول  پنتاگــون، گفتــه اســت کــه 

ــان  ــارص طالب ــا عن ــا ی ــه اعض ــتقیم ب ــه ی مس گون

داده منی شــود و اجــازه ی اســتفاده ی طالبــان از 

ایــن پــول را منی دهــد.

وزارت دفــاع امریــکا، گفتــه اســت کــه ایــن 

پــول، منی توانــد بــرای هزینه هــای ویــژه ای از 

جملــه خریــد مهــات یــا بــرای انتقــال گفت وگــو 

کننــدگان در وســایط نقلیــه ی دولتــی امریــکا، 

ــود. ــه ش هزین

بــا ایــن حــال، مجلــس مناینــد گان ایــاالت 

کــرده  مکلــف  را  پنتاگــون  امریــکا،  متحــده ی 

ــا گــزارش مفصلــی را در مــورد چگونگــی  اســت ت

هزینــه کــردن پــول بــه ایــن مجلــس، ارائــه کنــد.

ایــن در حالــی اســت کــه شــاری از اعضــای 

ــن  ــه کــردن ای ــکا، هزین ــد گان امری مجلــس مناین

مقــدار پــول را بــرای گفت وگــو بــا طالبــان، انــدک 

می داننــد؛ امــا شــار دیگــری از اعضــای ایــن 

ــول مخالفــت کــرده  ــن پ ــا پرداخــت ای مجلــس، ب

و گفتــه انــد کــه واگــذاری ایــن هزینه هــا بــه 

طالبــان کــه صدهــا امریکایــی را در میدان هــای 

داده  پنــاه  را  القاعــده  ســال ها  کشــته،  نــرد 

فعالیــت  از  دالــر  میلیــون  صدهــا  ســاالنه  و 

ــدام نادرســتی اســت. ــی درآمــد دارد، اق غیرقانون

بــا ایــن حــال، ســهیل شــاهین، ســخنگوی 

ــن  ــان در قطــر، ضمــن رد ای دفــر سیاســی طالب

ــه  ــت ک ــته اس ــرش نوش ــه ی توی ــزارش، در برگ گ

امریــکا تنهــا مصــارف تیــم مذاکره کننــد ه ی خــود 

می پــردازد. را 

وزارت داخلــه اعــالم کــرده اســت کــه رسگــروه 

یکــی از شــبکه های جرمــی، در جریــان درگیــری 

ــل، کشــته شــده  ــا نیروهــای پولیــس در شــهر کاب ب

ــت.  اس

نــرصت رحیمــی، ســخنگوی وزارت داخلــه، روز 

شــنبه )30 قــوس( در برگــه ی فیس بوکــش نوشــته 

اســت کــه خالــد مشــهور بــه خالــد دنــدان، رسگــروه 

ــش  ــی از همکاران ــی و یک ــبکه های جرم ــی از ش یک

بــه نــام یوســف خنجــر، هنــگام رسقــت یــک عــراده 

موتــر، توســط نیروهــای پولیــس در شــهر کابــل 

کشــته شــدند.

او افــزوده اســت کــه دو عضــو دیگــر این شــبکه ی 

ــت  ــس بازداش ــای پولی ــوی نیروه ــز از س ــی نی جرم

شــده انــد.

ــای  ــد و اعض ــت: »خال ــه اس ــی، گفت ــای رحیم آق

گروهــش، هنــگام رسقــت یــک موتــر نــوع فرونــر 

ــن  ــد از ای ــل، بع ــهر کاب ــه ی ش ــاحه ی خیرخان از س

ــاالی  ــد، ب ــرار می گیرن ــس ق ــب پولی ــورد تعقی ــه م ک

پولیــس تیرانــدازی می کننــد و یــک رسبــاز پولیــس 

زخمــی می شــود. پــس از آن، از ســوی نیروهــای 

نتیجــه،  در  کــه  قــرار می گیرنــد  پولیــس هــدف 

ــر در  ــر دیگ ــده و دو نف ــته ش ــف، کش ــد و یوس خال

حالــت زخمــی بازداشــت می شــوند.«

ســخنگوی وزارت داخلــه، افــزوده اســت کــه ایــن 

شــبکه ی جرمــی، در نواحــی مختلــف شــهر کابــل، 

مســلحانه، چپاول گــری،  بــه رسقت هــای  دســت 

ــی مــی زد. ــی و رهزن آدم ربای

ــعود  ــن، مس ــش از ای ــه پی ــت ک ــی اس ــن در حال ای

اندرابــی، رسپرســت وزارت داخلــه، گفتــه بــود کــه 

مجرمیــن بــزرگ و اعضــای شــبکه های جرمــی در 

ــده و  ــته ش ــا کش ــده، ی ــت ش ــا بازداش ــل، ی ــهر کاب ش

ــم  ــوز ه ــال، هن ــن ح ــا ای ــد. ب ــرده ان ــرار ک ــم ف ــا ه ی

ــت  ــت و فعالی ــر موجودی ــه خاط ــل، ب ــندگان کاب باش

شــبکه های جرمــی، بــا مشــکالت فراوانــی مواجــه اند.

کــه  اســت  کــرده  اعــالم  داخلــه،  وزارت 

ولســوال نام نهــاد گــروه طالبــان بــرای ولســوالی 

پشــت کوه   والیــت هــرات کشــته شــده اســت.

ــوس( از  ــنبه )30ق ــه روز ش ــه ای ک در خرنام

ــه نــر رســیده، آمــده اســت  ســوی ایــن وزارت ب

نیروهــای  میــان  درگیــری  نتیجــه ی  در  کــه 

ولســوال  طالــب،  هراس افگنــان  و  امنیتــی 

پشــت کوه  ولســوالی  بــرای  طالبــان  نام نهــاد 

والیــت هــرات، در ســاحه ی کاروان گاه ولســوالی 

شــیندند کشــته شــده اســت.

در خرنامــه، همچنــان آمــده اســت کــه در 

نام نهــاد  ولســوال   بــر  افــزون  درگیــری،  ایــن 

طالبــان، دو تــن از افــراد زیردســتش نیــز زخمــی 

شــده اند.

از  افغانســتان،  غــرب  در  هــرات  والیــت 

اســت.  ناامــن  نســبتا  و  کلیــدی  والیت هــای 

گــروه طالبــان در چندیــن ولســوالی ایــن والیــت، 

حضــور  اوبــه  و  شــیندند  ولســوالی  جملــه  از 

فعالیت هــای  بــه  دســت  هرازگاهــی  و  دارنــد 

می زننــد. هراس افگنانــه 

مرکــز  هــرات  والیــت  طالبــان،  کنــار  در 

ســعودی  عربســتان  اســتخباراتی  رقابت هــای 

ناامنی هــای  از  بســیاری  اســت.  نیــز  ایــران  و 

ــن  ــای ای ــه رقابت ه ــردد ب ــر می گ ــت ب ــن والی ای

ــف  ــای مختل ــان از گروه ه ــور و حایت ش دو کش

تروریســتی و مذهبــی ســاکن در هــرات.

کمیسیون انتخابات: 
نتیجه ی ابتدایی انتخابات امروز اعالن می شود

قانون حامیت از کودکان از سوی مجلس 
منایندگان بی اعتبار اعالم شد

کانگرس امریکا طرح ۱۵میلیون دالری هزینه ی 
گفت وگوهای صلح را تأیید کرد

رسگروه یک شبکه ی جرمی
 در کابل کشته شد

ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی پشت کوه 
هرات کشته شد
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از  گروهی  اما  باشد؛  جنگ  در  هنوز  است  ممکن  افغانستان 

فعاالن جوان در این کشور می گویند که تغییرات اقلیمی قوی تر از 

تفنگ است، قاتل بی صدایی که با متام کره ی زمین اعالم جنگ 

کرده است. به همین دلیل، در اوایل تابستان امسال، نزدیک به 

ثبت  را  افغانستان  آینده«ی  برای  »جمعه ها  نوجوان  و  جوان   20

پیامدهای  که  خواستند  افغانستان  مردم  و  دولت  از  و  کردند 

تغییرات اقلیمی را مدنظر بگیرند. آن ها تظاهراتی را سازمان دهی 

کرده و چندین کارگاه آموزشی بازیافت را در مکاتب و یتیم خانه ها 

کردند. ایجاد 

این  افغانستان  فصِل  پایه گذار  که  24ساله،  بارکزی  فردین 

از صلح  زیادی  حرکت است، توضیح داد: »در حال حارض مردم 

پشتیبانی می کنند؛ اما تغییرات اقلیمی، بزرگ ترین جنگی  است 

می جنگیم.« آن  در  که 

جمعه ها برای آینده، اصوال در آگست 201۸ آغاز شد، جایی 

کشورش  پارملان  مقابل  سویدنی،  نوجوان  تونرگ«،  »گرتا  که 

انداخت.  راه  به  اقلیمی  تغییرات  مورد  در  را  اعتصاب یک نفره ای 

در  است.  بین املللی شده  این یک حرکت  کنون،  تا  زمان  آن  از 

از  بخشی  عنوان  به  افغانستان،  اقلیمی  فعاالن  سپتامر،  ماه 

هم زمان  که  اقلیمی  تغییرات  به  رابطه  در  جهانی  اعتصاب های 

در چندین شهر در رسارس دنیا برگزار می شد، برای اولین بار به 

خیابان ها رفتند. نزدیک به 100 معرض، در حالی که پوسرهای 

برمی داشتند و  بودند، آهسته قدم  بلند کرده  را روی هوا  روشنی 

می کردند. محافظت  آن ها  از  رسباز   21

آسان  اینجا  در  »هیچ  چیز  گفت:  و  کشید  آهی  بارکزی، 

بزرگی  تظاهرات  مشکلی،  هیچ  بدون  می توانید  اروپا  در  نیست. 

و  باشید  امان  در  که  این  برای  افغانستان  در  اما  باشید؛  داشته 

به شا حمله نشود، پیش از پیش باید برنامه ریزی کنید.« آن  چه 

برای بارکزی آسان است، کار کردن با گروهی از فعاالن با هدف 

مشرک از متامی نقاط شهر است که زمان و انرژی شان را وقف 

جمعه ها برای آینده کرده اند. او می گوید: »جنگ، ناامیدی به بار 

آورده است؛ اما این گروه، به من انگیزه می دهد و در یک رسزمین 

می کند.« پخش  مثبت  انرژی  جنگ زده، 

تغییرات اقلیمی به جمعیت 3۷ میلیونی کشوری که مردمش 

در ارتفاعات بلند کوه های هندوکش آشیانه گزیده اند، به تدریج 

آسیب می رساند. سال گذشته، سازمان ملل متحد اعالم کرد که 

غرب  در  شدید  خشک سالی  دلیل  به  نفر   250.000 به  نزدیک 

منطقه،  هان  در  جاری شدن سیل  اند.  بی جا شده  افغانستان 

اوایل امسال در ماه مارچ، منجر به مرگ 35 تن شد. مردم زیادی 

روستاهای  از  دور  بادغیس،  و  هرات  مانند  غربی  والیت های  در 

شان، همچنان در خانه های موقت یا خیمه ها زندگی می کنند و 

اقلیمی بی جا شده اند. به دلیل پیامدهای تغییرات 

می کنند،  زندگی  آن  در  نفر  میلیون  تقریبا شش  که  کابل  در 

آلودگی سنگینی حکم فرماست، به ویژه در زمستان که زغال سنگ 

دو  این  از  کدام  هیچ  به  شان  وسع   که  آن هایی  برای  و  چوب  و 

منی رسد، پالستیک و تایر های کهنه  است که خانه ها و آپارمتان ها 

را گرم می کند. وزارت بهداشت افغانستان می گوید که ساالنه، 3 

آلودگی در کابل می میرند  به  اثر بیاری های مرتبط  بر  نفر  هزار 

عفونت های  از  بیارستان ها  در  بیاران  از  درصد   ۷0 از  بیش  و 

چند  هر  می برند.  رنج  تنفسی  مشکالت  دیگر  و  تنفسی  دستگاه 

از  بسیاری   اما  داد؛  نسبت  هوا  آلودگی  به  را  آن  متام  منی توان 

آن ها به این مورد ربط می گیرند. لیال سامانی، سخن گوی اداره ی 

ملی حفاظت از محیط زیست می گوید: »تغییرات اقلیمی به طور 

آن  مورد  در  آگاهی دهی  اما  است؛  شده  مشکل  یک  فزاینده ی 

از  استفاده  کاهش  برای  را  کمپاین  چندین  ما  است.  کم  بسیار 

پالستیک و رصفه جویی در مرصف آب به راه انداختیم؛ اما پول و 

نداریم.« زمینه  این  در  کافی  تحقیقات 

در یکی از خیابان های آرام غرب کابل، پشت یک دیوار خشتی 

و یک دروازه ی فلزی، فعاالن جمعه ها برای آینده، کمپی برپا کرده 

با  که  است  روشنی  کانتیرهای  از  مجموعه ای  آن ها  دفاتر  اند. 

تزئین  بازیافتی،  از آشغال های  پوسر و تصاویر هرِی تهیه شده 

اند و خیلی  پنهان  این شهر پرجنب وجوش  شده است. آن ها در 

آرام به یک صدای بلند تبدیل شده اند. گروهی از دانش جویان 

در گوشه ای نشسته اند و قلم به دست، پیام هایی را روی پوسرها 

می نویسند. فریبا نوری، دانشجوی 22ساله  می گوید: »انبارهای 

ما شاهد تظاهرات جوانان در  آزارم می داد،  زباله در سطح شهر 

رسارس دنیا بودیم، پس چرا این کار را در افغانستان نکنیم؟« او در 

همکاری با تعدادی از بازیگران تئاتر، منایش هایی را در کابل به 

راه می اندازد که هدفش رسیدگی به مشکالت تغییرات اقلیمی، 

گرمایش جهانی، آلودگی هوا و مدیریت زباله ها است.

با هجوم آوردن روزانه ی مردم به کابل، زباله ها خیلی زود تبدیل 

به یک مشکل در این شهر شده است. شهرداری کابل می گوید 

که روزانه 2500-2۸00 مر مربع زباله  به وجود می آید که بیشر 

آن به تنها گورستان زایدات کابل، در حومه های رشقی این شهر 

ریخته می شود. شصت فرد مسلح از آن منطقه محافظت می کنند 

فرو می رود. وحید  به داخل زمینش  زباله ها  که نشت های سمی 

می کند  فکر  که  آینده  برای  جمعه ها  اعضای  از  20ساله،  آقا 

او کافی نیست، می گوید: »پول زیادی  برای  برگزاری اعراض ها 

وحید  است.«  افغانستان  سیاه  طالی  زباله ها  است.  زباله ها  در 

آقا که در پاکستان به دنیا آمده و در هفت سالگی به افغانستان 

زندگی  کابل  شهر  نو  کارته  منطقه ی  در  خیمه ای  در  بازگشته، 

جایی  نو  کارته  می دهد.  کرایه  افغانی   ۷000 ماهانه  و  می کند 

است که در آن خانواده هایی که بی جا شده اند یا آن هایی که از 

خارج برگشته اند در آن زندگی می کنند. او گفت: »تصمیم گرفتم 

برگزاری  به  رشوع  و  بیاورم  مان  کمپ  به  را  آینده  برای  جمعه ها 

کارگاه های آموزشی در مورد بازیافت و مدیریت زباله ها کردم. به 

جای سوختاندن زباله ها برای گرم شدن، به مردم یاد می دهم تا 

علیه  را  بخرند. پالستیک جنگی  پولش هیزم  با  و  بفروشند  را  آن 

مردم ما به راه انداخته و باید با آن مبارزه کنیم.«

وحید آقا، در کمپش که پوششی از خانه های گلی و خیمه هایی 

است که جاده های ناهموار آن ها را به هم پیوند می زند، یک مرکز 

مشوره  همسایه هایش  به  آن  در  که  کرده  ایجاد  بازیافت  کوچک 

می دهد. او گفت: »برای کودکان این منطقه فرصت فوق العاده ای 

است تا ببینند که خارج از این کمپ هم زندگی در جریان است. 

خیلی ها با جمع  کردن زباله بزرگ می شوند؛ اما قرار نیست اوضاع 

تا ابد همین طور باشد. می خواهم این چرخه را بشکنم.«

بارکزی که خود یکی از کودکان خیابانی بوده و در مارکت ها، 

کاغذ دست شویی می فروخته و کفش رنگ می کرده است، گفت: 

»انرژی گروه  ما بی  حد و مرز است و به همه رسایت می کند. من 

هم در دوره ی طالبان و هم در دوره ی کرزی کار می کردم. کابل 

هم  فرقی  هیچ  بود.  روبه رو  محیط زیستی  چالش های  با  همیشه 

نداشت.« آگاهی ها در رسارس افغانستان به تدریج رو به افزایش 

است. با ابتکارهای کوچک، جمعه ها برای آینده در رسارس کابل و 

دیگر شهرهای افغانستان رو به رشد است. بارکزی گفت: »چون در 

زمان جنگ زندگی می کنیم، قبول دارم که ذهن مان دیگر مسائل 

درگیری های  به  باید  هم  را  اقلیمی  تغییرات  اما  است؛  زیادی 

ذهنی مان اضافه کنیم.«

جمعه ها برای آینده ی افغانستان؛
 مبارزه با تغییرات اقلیمی در یک منطقه ی جنگی  

ــل،  ــه کاب ــردم ب ــه ی م ــا هجــوم آوردن روزان ب

ــکل  ــک مش ــه ی ــل ب ــی زود تبدی ــا خیل زباله ه

در ایــن شــهر شــده اســت. شــهرداری کابــل 

مــر   2800-2500 روزانــه  کــه  می گویــد 

مربــع زبالــه  بــه وجــود می آیــد کــه بیشــر 

آن بــه تنهــا گورســتان زایــدات کابــل، در 

ریختــه  شــهر  ایــن  رشقــی  حومه هــای 

ــه  ــلح از آن منطق ــرد مس ــصت ف ــود. ش می ش

محافظــت می کننــد کــه نشــت های ســمی 

زباله هــا بــه داخــل زمینــش فــرو مــی رود.
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