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گزارش روز

افزایش حملههای
گروهی طالبان
«قطعــه الیــزری» طالبــان
حمــات گروه ـیای را شنبهشــب
( 7جــدی) در والیــت تخــار بــر یک
پاســگاه نیروهــای خیزشهــای
سیدمهدی حسینی مردمــی انجــام دادنــد کــه در ایــن
حملــه ،نزدیــک بــه بیســت نیــروی
خیــزش مردمــی جــان باختنــد .در عیــن حــال ،در
یــک حملــهی دیگــر طالبــان در ولســوالی ســنگین
والیــت هلمنــد ،ده رسبــاز ارتــش ملــی کشــته شــده
انــد و همیــن طــور ،از جانــب مقابــل هــم روزانــه دههــا
و صدهــا جنگجــوی طالــب نیــز از ســوی نیروهــای
امنیتــی کشــته میشــوند.
هــر زمانــیکــه مذاکــرات صلــح رسعــت میگیــرد،
بــه هــان پیامنــه ،جنــگ و خشــونت از ســوی
گروههــای درگیــر جنــگ بیشــر میشــود ...

 1،3میلیون کودک در خطر
سوءاستفاده جنسی قرار دارند
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افغانستان خطرناکترین
کشور برای سفر در سال 2020
شناخته شد
ســازمان بیناملللــی اساواس ( )sosکــه در
بخــش خدمــات کمکرســانی ،امنیــت و ســفر
فعالیــت میکنــد ،نقشــهی خطرناکتریــن ...
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وحید عمر :هیأت
مذاکرهکنندهی دولت کوچک
اما جامع است
مشــاور ارشــد ریاســتجمهوری در امــور روابــط
عامــه و اســراتژیک ،گفتــه اســت کــه پــس از توافــق
میــان امریــکا و طالبــان و اعــام آتشبــس ...
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کشته شدن  17نفر از نیروهای
خیزش مردمی در تخار

گفتوگو
توگو با محمود حیدری
گف 
(بازیکن اسبق تیم ملی تکواندوی افغانستان)

مســؤوالن امنیتــی در والیــت تخــار میگوینــد
کــه در حملــهی گروهــی هراسافگنــان طالــب بــر
یــک قــرارگاه نیروهــای خیزشهــای مردمــی در ایــن
والیــت ۱۷ ،نفــر از ایــن نیروهــا کشــته شــده ...

بیکفایت ترین انسانها در
فدراسیون تکواندوجمع اند
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فضیله حورزاد:

مسؤوالن بالینگ و فوتبال افغانستان
ورزش را به گند کشیدند
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شلیکهای گرم
در هوای رسد و ُسبی

وقتــی بــه خانــه رســیدم ،هــوای بیــرون بــه خصــوص
برچــی ،بــه انــدازهای آلــوده بــود کــه یــاد «ســام بارتــرام»
دروازهبــان چارلتــون افتــادم کــه در ســال  1937در
بــازی بــا چلســی ،پانــزده دقیقــه پــس از توقــف مســابقه
بــه دلیــل آلودگــی هــوا بــا دس ـتهای گشــاده در زمیــن
مانــده بــود و فکــر میکــرد ،هنــوز بــازی ادامــه دارد و
چارلتــون در حــال حملــه بــه دروازهی حریــف اســت .در
میــان قطــع و وصــل شــدنهای ممتــد تصویــر ،مســابقهی
«حســینبخش صفــری» از افغانســتان و «پیوتــر بــرگ» از
روســیه را در ســازمان «فایــت نایــت گلوبــلFight Night /
 ،»Globalمتاشــا کــردم ،حریــف حســینبخش ،انــدام
ورزشــی و خوبــی داشــت .نگــران بــودم؛ چــون روسهــا

زندگی به رنگ زن
از خاطــرهی تلــخ و پــردرد زایامنــش در آغیــل قصــه
میکنــد؛ امــا اشــک امانــش منیدهــد .طاهــره بیســت و
پنــج ســال دارد و طفــل چهارمــش را بــاردار اســت .تصــور
کــردن ســختی و مشــقتی کــه در زندگـیاش تحمــل کــرده،

در رشــتههایی مثــل بوکــس ،کشــتی و ورزشهــای
رزمــی رسآمــد انــد ،بــه خصــوص اگــر در خانــه هــم
باشــند .مســابقه کــه متــام شــد ،بــه همــه خــر دادم کــه
اگــر شــلیک هوایــی شــد ،نگــران نباشــند؛ چــون چنیــن
انتظــاری داشــتم .چنیــن شــد و همــه مرمیهــای جنگــی
را دانســته و ندانســته ،در تاریکــی مهآلــود و رسبــی
آســان کابــل بــه هــوا رهــا کردنــد تــا کــودکان از تــرس،
«زهــره ت َــ َرک» شــوند.
فروکاست ارزشها
ورزش چــه دارای ارزشهــای ذاتــی باشــد یــا نباشــد،
امــروز نقــش بســیار مهــم و تعیینکننــدهای ...

3

خشونت علیه خربنگاران  42درصد
کاهش یافته است

یافتههــای نظرســنجی تــازهی نــی یــا نهــاد
حامیتکننــدهی رســانههای آزاد افغانســتان ،نشــان
میدهــد کــه میــزان خشــونتها علیــه خربنــگاران در
افغانســتان  42درصــد کاهــش یافتــه اســت.
مجیــب خلوتگــر ،رییــس اجرایــی دفــر نــی ،روز
یکشــنبه (8جــدی) در یــک نشســت خــری گفــت،
هرچنــد خشــونت علیــه خربنــگاران هنــوز هــم در
افغانســتان وجــود دارد؛ امــا میــزان خشــونتها نســبت
بــه ســال گذشــته میــادی  42درصــد کاهــش را نشــان
مید هــد .
آقــای خلوتگــر ،گفــت کــه قتــل ،لتوکــوب خربنــگاران،
مشــکل مالــی رســانهها و عــدم دسرتســی بــه اطالعــات از

طفل سومم را در آغیل گوسفندان به دنیا آوردم
کاری اســت بــس دشــوار و غیــر قابــل توصیــف.
دخــری کــه زندگــیاش بــا فقــر عجیــن شــده و
رسنوشــتش را بــا تنگــی دســتش ســاخته اســت .طاهــره
(نــام مســتعار) همیــن کــه جــوان میشــود ،خانــوادهاش

او را در بــدل دو و نیــم لــک افغانــی بــه ازدواج شــخصی
در میآورنــد کــه قبــا هیــچ شــناختی از او و خانــوادهاش
ندارنــد .طاهــره بعــد از ازدواج ،رنجهایــی میکشــد کــه
قبــا هیــچ گاهــی بــه ذهنــش هــم خطــور نکــرده اســت .از

مهمتریــن مشــکالتی اســت کــه خربنــگاران در افغانســتان
بــا آن مواجــه انــد.
بــه گفت ـهی او ،در ســال  2019میــادی حــدود 115
مــورد خشــونت علیــه خربنــگاران بــه ثبــت رســیده اســت
کــه شــامل قضایــای قتــل ،لتوکــوب ،بازداشــت و تهدیــد
بــه مــرگ میشــود.
رییــس نــی ،تأکیــد کــرد کــه در ســال جــاری میــادی
ده مــورد قتــل ثبــت شــده اســت کــه نســبت بــه ســال
گذشــته میــادی کاهــش  50درصــدی را نشــان میدهــد.
«در ســال گذشــته مــا شــاهد بیســت مــورد قتــل رســانهای
بودیــم کــه از ایــن میــان ده مــورد قتــل دو مــوردش بــه
صــورت واضــح تعریــف نشــده اســت.
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ایــن کــه خانــوادهی شــوهرش از والیــت دیگــری بــه کابــل
آمــده انــد ،بعــد از ازدواج او را دوبــاره بــا خــود بــه والیــت
شــان میبرنــد .طاهــره ،دخــری کــه در کابــل بــزرگ شــده
اســت ،بــه والیــت دوردســتی مــیرود ...
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افزایش حملههای گروهی طالبان

اجامع داخلی؛
نجات افغانستان در
گفتوگوهای صلح
در حالــی کــه گزارشهایــی مبنــی بــر توافــق
آتشبــس یکهفتــهای از ســوی رهــری طالبــان
در کویتــهی پاکســتان منتــر شــده اســت؛ افزایــش
حمــات ایــن گــروه طــی روزهــای گذشــته در برخــی
والیتهــا ،بیانگــر ایــن اســت کــه در در گرماگــرم
گفتوگوهــای صلــح و آتشبــس ،طالبــان بــا ایــن
حمــات شــان بــه دنبــال نشــان دادن قــدرت و گرفــن
امتیــاز بیشــر در میــز مذاکــره اســتند.
نزدیــک بــه چهــاره مــاه پیــش کــه گفتــه میشــد
توافقنامــهای بیــن مناینــدگان طالبــان و زملــی
خلی ـلزاد آمــاده شــده و قــرار اســت بــه امضــا برســد،
ایــن گــروه بــا حمــات تروریســتی گســرده در پــی
گرفــن امتیــاز بیشــر ،آن قــدر بــر خشــونتپراگنی
تــاش کردنــد تــا دونالــد ترامــپ ،رییسجمهــور
امریــکا ،بــه دلیــل حملــهی شــبهنگام ایــن گــروه
در ش ـشدرک کابــل کــه در آن یــک رسبــاز امریکایــی
نیــز کشــته شــد ،گفتوگوهــا را مــرده اعــام کنــد.
رییسجمهــور ترامــپ ،دلیــل توقــف گفتوگوهــا را،
تشــدید حمــات طالبــان عنــوان کــرده و گفــت کــه
ایــن گــروه بــا تشــدید حمــات تروریســتی در پــی
اثبــات قــدرت و گرفــن امتیــاز بیشــر انــد.
پــس از ســه مــاه توقــف ،چنــدی پیــش بــه دنبــال
ســفر رییسجمهــور امریــکا در افغانســتان ،در
دیــدار بــا رسبــازان ایــن کشــور در بگــرام گفــت کــه
گفتوگوهــای صلــح از رس گرفتــه میشــود .پــس از
آن ،زملــی خلی ـلزاد ،گفتوگوهــای نیمهمتامــش را از
رس گرفــت و پــس از حملـهی طالبــان بــر یــک کلینیــک
در والیــت پــروان ،ایــن بــار خشــم آقــای خلیــلزاد
برانگیخــت و ضمــن توقــف گفتوگوهــا ،بــه رســانهها
گفــت کــه ایــن توقــف بــه دلیــل مشــورهی مناینــدگان
طالبــان بــا رسان ایــن گــروه انجــام شــده اســت تــا در
مــورد آتشبــس دهروزه بــه توافــق برســند.
روز شــنبه ،روزنامـهی والاســریت ژورنــال ،بــه نقــل
از مقامــات طالبــان در کویتـهی پاکســتان گــزارش داد
کــه رسان ایــن گــروه بــه تواف ـق آتشیــس یکهفت ـهای
دســت یافتــه انــد کــه امیدواریهایــی را بــرای مــردم
افغانســتان بــه میــان آورد؛ بــه دنبــال نــر ایــن
گــزارش ،ذبیحاللــه مجاهــد ،ســخنگوی طالبــان،
در گفتوگــوی تلفونــی بــه صــدای امریــکا گفــت کــه
تــا هنــوز هیــچ توافقــی بیــن رسان طالبــان مبنــی بــر
آتشبــس انجــام نشــده اســت و گزارشهــای نرششــده
حقیقــت نــدارد.
بــا توجــه بــه وضعیــت داخلــی افغانســتان
کــه سیاســتمداران غیــر حکومتــی بــه دنبــال
گفتوگوهــای بیناالفغانــی همهشــمول و رسان
حکومــت بــه دنبــال گفتوگوهــای حکومتمحــور
بــا طالبــان انــد ،افزایــش حمــات شــبانهی طالبــان
کــه شنبهشــب (8جــدی) جــان  17تــن از نیروهــای
 1تــن از رسبــازان
خیــزش مردمــی را در تخــار و جــان  0
ارتــش را در ولســوالی ســنگین هلمنــد گرفــت ،بیانگــر
ایــن اســت کــه ایــن گــروه بــا تحلیــل از وضعیــت
ناهامهنــگ بیــن سیاس ـتمداران و دولــت افغانســتان،
بیــش از پیــش تــاش دارنــد بــا نظامیگــری ،موقــف
شــان را در گفتوگوهــای صلــح برجســتهتر کننــد.
دولــت افغانســتان و سیاســتمداران موافــق و
مخالــف دولــت ،بایــد ایــن را بداننــد کــه کشــمکشهای
داخلــی در چنیــن وضعیتــی ،بیشــر از هــر زمانــی بــه
زیــان حکومــت و مــردم افغانســتان متــام میشــود و
طالبــان بــا اســتفاده از ایــن اختالفهــای سیاســی
داخلــی ،تــاش میکننــد ،ضمــن نشــان دادن قــدرت
بیشــر ،ناهامهنگــی سیاســی در افغانســتان را روی
میــز مذاکــره بربنــد و خواهــان امتیــاز بیشــر در
گفتوگوهــا شــوند .اگــر دولــت و سیاســتمداران،
دســت از اختالفهــای درونــی و امیتازطلبیهــای
شــان برندارنــد ،بایــد قبــول کننــد ،هــان طــور کــه
امریــکا و افغانســتان ،افغانســتان را در میــدان جنــگ
بــه طالبــان باختــه انــد ،در میــدان دیپلامســی نیــز
خواهنــد باخــت.
امریــکا و دیگــر متحــدان افغانســتان کــه دیگــر
دل خوشــی از افغانســتان و دولتمــردان ایــن
کشــور ندارنــد ،اگــر شــاهد یــک اتحــاد درونــی بیــن
سیاســتمداران و دولــت افغانســتان نباشــند ،بعیــد
نیســت کــه بــه طالبــان میــدان بیشــر بدهنــد و آنــان
را بــه عنــوان هســتهی مرکــزی گفتوگوهــا و و آینــدهی
افغانســتان در پروســهی صلــح در نظــر بگیرنــد .ایــن
وظیفــهی دولــت اســت تــا بــا یــک اجــاع قــوی کــه
در آن متــام گروههــای سیاســی خــود را ببیننــد ،بــه
گفتوگوهــای بیناالفغانــی بــرود و از موقــف مــردم
و متــام جریانهــای دخیــل در افغانســتان مقابــل
طالبــان بــه میــز مذاکــره بنشــیند .اگــر دولــت نتوانــد
بــه چنیــن اجامعــی دســت یابــد ،دور از احتــال
نیســت کــه میــدان دیپلامســی را بــه طالبانــی ببــازد
کــه تــا چنــد ســال پیــش ،از آن بــه عنــوان یــک گــروه
تروریســتی آواره در مرزهــای مشــرک پاکســتان و
افغانســتان نــام بــرده میشــد.

شهروندان :هنوز باور نداریم که افغانستان عاری از جنگ شود
«قطعــه الیــزری» طالبــان حمــات
گروهــیای را شنبهشــب ( 7جــدی) در
والیــت تخــار بــر یــک پاســگاه نیروهــای
خیزشهــای مردمــی انجــام دادنــد کــه
سیدمهدیحسینی
در ایــن حملــه ،نزدیــک بــه بیســت نیــروی
خیــزش مردمــی جــان باختنــد .در عیــن حــال ،در یــک حملـهی
دیگــر طالبــان در ولســوالی ســنگین والیــت هلمنــد ،ده رسبــاز
ارتــش ملــی کشــته شــده انــد و همیــن طــور ،از جانــب مقابــل
هــم روزانــه دههــا و صدهــا جنگجــوی طالــب نیــز از ســوی
نیروهــای امنیتــی کشــته میشــوند.
هــر زمانــی کــه مذاکــرات صلــح رسعــت میگیــرد ،بــه
هــان پیامنــه ،جنــگ و خشــونت از ســوی گروههــای درگیــر
جنــگ بیشــر میشــود؛ علــت اساســی تشــدید و فشــار جنــگ
ایــن اســت کــه تــا طرفهــا بتواننــد از طریــق نظامیگــری و
خشــونت ،امتیازهــای بیشــری را در میــز گفتوگــو بــه دســت
آورنــد .ایــن تقریبــا در همـهی کشــورهای در حــال منازعــه وجــود
داشــته و تجربــهی جنــگ و صلــح را پشــت رسگذاشــتهانــد.
افغانســتان نُــزده ســال میشــود ،درگیــر جنــگ اســت و
قربانیهــای بیشــاری را در ایــن راه داده اســت؛ اکنــون
کــه مذاکــرات صلــح بیــش از هــر زمانــی جــدی شــده ،پرسشــی
اذهــان عمومــی را مشــغول خــود کــرده و آن پرســش ،ایــن اســت
کــه «آیــا مذاکــرات صلــح منجــر بــه تأمیــن صلــح میشــود؟»
شــهروندان افغانســتان ســخت مشــتاق شــنیدن پاســخ ایــن
پرســش از ســوی نهادهــای مربــوط بــه ویــژه دولــت افغانســتان
اســتند؛ ولــی پاس ـخهایی کــه تــا هنــوز نــه تنهــا قناعتبخــش
نبــوده بلکــه گروههــای دخیــل در رونــد صلــح ،بــه نحــوی
تــاش دارنــد تــا ایــن پروســه را بــه چالــش بکشــند.
سیدحســن حســینی ،باشــندهی کابــل کــه همــواره پروندهی
صلــح را از طریــق رســانهها دنبــال میکنــد ،میگویــد:
«دقیقــا منیدانــم آیــا طالبــان و امریــکا بــا هــم کنــار میآینــد
یاخیــر؟ آیــا طالبــان بــا دولــت افغانســتان مذاکــره میکننــد
یاخیــر؟ آیــا اصــا جنــگ پایانــی دارد یانــه؟ تــا هنــوز بــه ایــن
نتیجــه نرســیدم کــه روزی افغانســتان عــاری از جنــگ شــود».
او میافزایــد« :هــان قــدری کــه صلــح پیــش مــیرود،
هــان قــدر جنــگ هــم زیــاد شــده .طالبــان بــا انــواع اســلحهی
پیشرفتــه مســلح اســتند و هــر روز بــر نیروهــای امنیتــی حملــه
میکننــد .شــاید امریــکا و طالبــان صلــح کننــد و شــاید هــم
صلــح کــرده باشــند؛ امــا آمادگــی در داخــل افغانســتان بــرای
صلــح وجــود نــدارد .نــه دولــت پــان دارد و نــه هــم کســان
دیگــری ،تــا هرچــه زودتــر بــه جنــگ خامتــه داده شــود».
ســید حســین معتقــد اســت ،تــا زمانــی کــه اســراتژی

واضــح و تعریفشــده بــا اتحــاد همــهی جناحهــای داخلــی
بــرای رفــن بــه ســوی مذاکــره بــا طالبــان ،پیــاده نشــود ،مــردم
افغانســتان همچنــان در رؤیــای صلــح باقــی خواهنــد مانــد؛ در
حالـی کــه آمــدن صلــح یــک واقعیــت اســت و بایــد تأمین شــود؛
امــا تعریــف منافــع گروههــا در مذاکــرات صلــح ،ایــن پروســه را
بیشــر پیچیــده میکنــد.

افغانســتان نُــزده ســال میشــود ،درگیــر جنــگ
اســت و قربانیهــای بیشــاری را در ایــن
راه داده اســت؛ اکنــون کــه مذاکــرات صلــح
بیــش از هــر زمانــی جــدی شــده ،پرسشــی
اذهــان عمومــی را مشــغول خــود کــرده و آن
پرســش ،ایــن اســت کــه «آیــا مذاکــرات
صلــح منجــر بــه تأمیــن صلــح میشــود؟»
شــهروندان افغانســتان ســخت مشــتاق
شــنیدن پاســخ ایــن پرســش از ســوی
نهادهــای مربــوط بــه ویــژه دولــت افغانســتان
اســتند؛ ولــی پاسـخهایی کــه تــا هنــوز نــه تنهــا
قناعتبخــش نبــوده بلکــه گروههــای دخیــل
در رونــد صلــح ،بــه نحــوی تــاش دارنــد تــا
ایــن پروســه را بــه چالــش بکشــند.
محمدرقیــب فیــاض ،دانشــجوی علــوم سیاســی ،میگویــد
کــه طالبــان ارادهای بــرای صلــح بــا دولــت کنونــی افغانســتان
نــدارد .طالبــان نظــام فعلــی کــه جمهوریــت اســت را منیپذیــرد؛
امــا نیــاز اســت کــه هم ـهی مــردم افغانســتان بــرای خنثاکــردن
پالنهــای شــوم طالبــان  ،تقویــت نظام جمهــوری و دولـتداری،
بســیج شــوند و از حقــوقشــان دفــاع کننــد.
فیــاض ه مچنــان از سیاســیون کشــور انتقــاد میکنــد کــه
ع شــان را در جنــگ و ناامنــی میبیننــد و اگــر
آنهــا منافــ 
صلــح بــا محوریــت دولــت بــه وجــود آیــد ،منافــع آنهــا در خطــر
میافتــد؛ بــه همیــن خاطــر ،تــاش دارنــد کــه تحــت نــام «صلــح
همهشــمول» مذاکــرات دولتمحــور را بــه چالــش بگیرنــد.
شــکیال عظیمیــان ،شــهروند دیگــری میگویــد ،فجایعــی
را کــه طالبــان بــرای مــردم افغانســتان خلــق کــرد و هــزاران
بیگنــاه را قتــل عــام کردنــد ،هرگــز بخشــیده منیشــوند.
شــکیال بــر ایــن بــاور اســت کــه طالبــان بــه گفتوگــو و مذاکــره
عقیــده ندارنــد و آنهــا بــا جنــگ و خشــونت آمیختــه شــدهانــد؛
بنــا بــر ایــن ،یگانــه راه مهــار خشــونتها از ســوی طالبــان،

قــدرت نظامــی اســت کــه بایــد از ســوی دولــت فشــارهای
بیشــری وارد شــود و پایگاههــا و النههــای اصلــی آنهــا هــدف
قــرار داده شــود.
بــا ایــن همــه ،شــاری از مناینــدگان مــردم در مجلــس
مناینــدگان میگوینــد ،قاعــدهی جنگــی ایــن اســت کــه در
کشــورهای در حــال منازعــه ،معمــوال زمانــی کــه بحــث صلــح
و آتشبــس مطــرح میشــود ،جنــگ هــم شــدیدتر میشــود
تــا بــا فشــار وارد کــردن بــر رقیــب ،موقعیــت خــود را در میــز
گفتوگوهــای صلــح تقویــت کننــد.
علیاکــر جمشــیدی ،عضــو کمیســیون امــور امنیتــی
و دفاعــی مجلــس مناینــدگان ،بــه روزنامــهی صبــح کابــل
میگویــد کــه افغانســتان نیــز از جملــه کشــورهای در حــال
جنــگ اســت و بــا توجــه بــه ایــنکــه در حــال حــارض ،گویــا
طالبــان و امریــکا بــه تفاهــم میرســند؛ از مذاکــرهی طالبــان
و دولــت افغانســتان هنــوز بحثهــای جــدی بــه میــان نیامــده
اســت .او اضافــه میکنــد ،طالبــان بــا گســرش جنــگ و
خشــونت ،ایــن هــدف را دنبــال میکننــد کــه اگــر امریــکا
و ایــن گــروه بــه تفاهــم برســند ،در گفتوگوهــای بعــدی
(طالبــان و دولــت) جایــگاه خــود را تقویــت کننــد.
بــه گفتــهی ایــن عضــو مجلــس مناینــدگان ،نیروهــای
امنیتــی بــا روحیــهی قــوی در برابــر جنگجویــان طالبــان
ایســتادگی کــرده و مقاومــت میکننــد؛ امــا مشــکالتی نیــز
در نیروهــای امنیتــی افغانســتان وجــود دارد؛ مشــکالتی کــه
فرماندهــای غیرمســلکی در ســاختارهای امنیتــی قــرار دارنــد،
بــه شــکل درســت تجهیــز منیشــوند و ســایر مشــکالت دیگــری
کــه نیــاز اســت تــا از طــرف حکومــت مرکــزی رفــع شــود.
در حــال حــارض ،نیروهــای امنیتــی در ده والیــت افغانســتان
مــروف نــرد بــا گــروه طالبــان اســتند کــه روزانــه دههــا
جنگجــوی ایــن گــروه کشــته و زخمــی میشــود و در عیــن
حــال ،تلفــات ســنگینی نیــز بــر نیروهــای امنیتــی وارد
میشــود .تــداوم ایــن وضعیــت ،شــهروندان افغانســتان
را نگــران کــرده و انتظــار دارنــد کــه هرچــه زودتــر ،دولــت
افغانســتان و گروههــای سیاســی بــا هــم کنــار آمــده ،تدابیــر
و آمادگیهــای الزم را بــرای ورود بــه میــز مذاکــره بــا طالبــان
روی دســت گیرنــد.
از جانــب دیگــر ،دولــت افغانســتان کــه تأکیــد بــر تأمیــن
آتشبــس از ســوی طالبــان دارد؛ امــا در عیــن حــال ،در جریــان
چنــد مــاه اخیــر ،همــواره صــدا بلنــد کــرده کــه در مذاکــرات
صلــح امریــکا و طالبــان ،بایــد تدابیــری بــرای از بیــن بــردن
النههــای امــن ایــن گــروه در بیــرون از مرزهــای افغانســتان
ســنجیده شــود.

 1،3میلیون کودک در خطر سوءاستفاده جنسی قرار دارند
آزار جنســی کــودکان ،یکــی از
مســائلی اســت کــه در متــام نقــاط
جهــان وجــود دارد .در کشــورهای
توســعهیافته در مــورد ایمنیهــای
جنســی بــه کــودکان آگاهــی داده
هام همتا
میشــود؛ امــا در کشــورهای
عقبمانــده ایــن امتیــاز بــرای کــودکان وجــود نــدارد .ایــن
اواخــر در افغانســتان مســألهی آزار جنســی کــودکان تبدیــل
بــه اتفاقــی شــده اســت کــه عامــان آن در اماکــن عمومــی،
کــودکان و مخصوصــا دخــران را مــورد آزار و اذیــت جنســی
قــرار میدهنــد .مســألهی نگرانکننــده در ایــن مــورد ایــن
اســت کــه متأســفانه کــودک تــا دیرزمانــی حتــا منیدانــد
کــه مــورد سوءاســتفاده قــرار گرفتــه اســت و بعدهــا کــه
بســیاری از مســائل برایــش روشــن میشــود ،ایــن اتفــاق
تبدیــل بــه یــک کابــوس میشــود؛ کابوســی کــه کــودک
قربانــی آزار جنســی را کــه حــاال دیگــر کســی بــرای خــودش
شــده ،از همــه چــه میبُــرد و تبدیــل بــه انســان افــرده
میشــود .آن چــه در امــر آگاهیدهــی ایمنیهــای
جنســی بــرای کــودکان مقدمــات کار محســوب میشــود،
ایجــاد گفتــان ایــن مســأله در جامعــه اســت کــه هنــوز هــم
در افغانســتان بــه یــک گفتــان کالن تبدیــل نشــده اســت.
ســال گذشــته بــر اســاس تحقیقــی کــه در مــورد بچهبازی
از ســوی کمیســیون حقــوق بــر انجــام شــد ،ایــن مســأله
را بــه یــک گفتــان در جامعــه تبدیــل کــرد و راهکارهــای
مبــارزه بــا ایــن پدیــده روی دســت گرفتــه شــد کــه در نتیجــه
بچهبــازی بــه عنــوان یــک جــرم در کــد جزایــی افغانســتان
بــه رســمیت شــناخته شــد؛ امــا در زمینــهی جلوگیــری
سوءاســتفاده و آزار جنســی کــودکان ،متأســفانه در
افغانســتان کار جــدی و درخــوری صــورت نگرفتــه اســت.
کمیســیون مســتقل حقــوق بــر افغانســتان در امــر مبــارزه
بــا سوءاســتفاده و اذیتهــای جنســی کــودکان خــود را
بیطــرف عنــوان کــرده و حیطــهی کارش را در بخشهــای
آمــوزش ،نظــارت و دادخواهــی محــدود میکنــد.
نجیباللــه اخالقــی ،رییــس بخــش اطفــال در وزارت
کار و امــور اجتامعــی ،بــه روزنام ـهی صبــح کابــل میگویــد
کــه بــرای عامــان آزار و اذیتهــای جنســی کــودکان
نظــر بــه ســنگینی جــرم شــان ،ســه تــا شــش مــاه حبــس
در کــد جــزای افغانســتان در نظــر گرفتــه شــده؛ امــا آقــای
اخالقــی بــه مــورد خاصــی اشــاره نکردنــد کــه حداقــل
یکــی از عامــان اذیتهــای جنســی کــودکان مجــازات
شــده باشــد .اساســیترین حــرف در مــورد ایــن کــه چــرا
عامــان اذیتهــای جنســی کــودکان مــورد شناســایی قــرار
منیگیرنــد ،در دو بحــث جداگانــه میتوانــد تعریــف شــود.
اول ایــن کــه کــودک در مــورد مســائل جنســی آگاهــی
نــدارد و اگــر هــم مــورد اذیــت قــرار میگیــرد ،منیدانــد

کــه مــورد اذیــت قــرار گرفتــه .بحــث دوم ایــن کــه مســألهی
آزار جنســی کــودکان در افغانســتان تبدیــل بــه یــک
مقول ـهی ناموســی شــده اســت کــه خانوادههــا و حتــا خــود
قربانــی حــارض بــه حــرف زدن در مــورد آن نیســت .تــا حــاال
رســانههای زیــادی بــه بازتــاب دادن آزار و اذیــت جنســی
کــودکان بــه عنــوان یــک مســألهی جــدی پرداختــه انــد ،آن
عــده از کــودکانِ خانوادههایــی کــه در داخــل افغانســتان
بــه شــبکههای بیناملللــی فارســی زبــان دسرتســی دارنــد،
بــا دنبــال کــردن برنامههایــی کــه بــرای آگاهیدهــی در
مــورد ایمنیهــای جنســی ســاخته میشــود ،در مــورد
ایمنیهــای جنســی خــود شــان میداننــد؛ امــا کودکانــی
کــه بــه ایــن برنامههــا دسرتســی ندارنــد ،مخصوصــا
کــودکان کار ،زیــر خطــر جدیتریــن و بیرحامنهتریــن
وقایــع آزار جنســی قــرار دارنــد .نظــر بــه آمــاری کــه وزارت
کار و امــور اجتامعــی بــه روزنامـهی صبــح کابــل داده اســت،
حــدود دو میلیــون کــودک کار در رسارس افغانســتان وجــود
دارد کــه از میــان ایــن دو میلیــون 1.3 ،میلیــون آن مشــغول
کارهــای شــاق انــد و در خطــر جدیتریــن آســیبها از
جملــه ،آزارهــای جنســی ،قاچــاق و کارهــای خــاف قانــون
قــرار دارنــد.
در کنــار ارگانهــای دولتــیای کــه بــرای کــودکان کار
میکنــد ،نهادهــای خودجوشــی کــه از مــن همیــن جامعــه
بــر میخیــزد و بــه صــورت رضاکارانــه فعالیــت میکنــد،
میتوانــد نقــش مهمــی را در رســاندن کــودکان بــه حقــوق
شــان بــازی کنــد .نهــاد غیرانتفاعــی و مســتقل گهــواره
یکــی از نهادهایــی اســت کــه بــه صــورت رضاکارانــه بــرای
کــودکان کار میکنــد .یکــی از اهــداف گهــواره رســاندن
کــودکان و مخصوصــا کــودکان کار و پرورشــگاهها بــه
معلومــات ایمنیهــای جنســی در مــورد خــود شــان اســت.
کــرا گوهــری ،روانشــناس کــودک ،در گفتوگــو
بــا روزنامــهی صبــح کابــل میگویــد« :آزارهــای جنســی
کــودکان در ســنین پاییــن رضبههــای روحــی بزرگــی را
بــرای کــودک بــه دنبــال دارد .خانوادههــا بایــد کــودکان را
نســبت بــه موجودیــت ایــن گونــه آزارهــا آگاه بســازند؛ امــا
متأســفانه در خانوادههــای ســنتی افغــان ،بــه جــای ایــن
کــه بعــد از آن کــه از کودکــی کــه مــورد سوءاســتفادهی
جنســی قــرار گرفتــه اســت ،بــا او ه ـمدردی شــود ،طــوری
رفتــار میشــود کــه کــودک در آینــده احســاس گنــاه کــرده
و خــودش را مقــر میدانــد».
بزرگتریــن رضبــه را کودکــی کــه مــورد آزار جنســی
قــرار گرفتــه ،در بزرگســالی میخــورد .بــه گفتــهی خانــم
گوهــری «فــرد اگــر بعــد از ایــن کــه مــورد آزار جنســی قــرار
میگیــرد ،توســط خانــواده حامیــت نشــود ،در آینــده
ممکــن اســت هیــچ گونــه رابطــهای را بــا جنــس مخالــف
برقــرار نکنــد و عالقــهای هــم نســبت بــه تشــکیل زندگــی

مشــرک نشــان ندهــد .آزار جنســی اتفاقــی اســت کــه
خاطــرهاش هیــچ زمانــی از ذهــن کــودک پــاک منیشــود و
تــا بزرگســالی پیامدهــای مخــرب و ســنگینی را بــه همــراه
دارد».
آرزو آریاپــور ،ســخنگوی نهــاد رضاکارانــهی گهــواره،
از انگیــزهی ایجــاد رهنمونهــای ایمنیهــای جنســی بــه
کــودکان بــه صبــح کابــل میگویــد« :چگونــه امــکان دارد
 500کــودک همزمــان در لوگــر مــورد آزار جنســی قــرار
بگیرنــد؟ ســؤال اینجــا اســت کــه چقــدر بســر بــرای ایــن
کار فراهــم بــوده و در برابــرش مــا بــرای مبــارزه بــا پدیــدهی
کثیــف آزار جنســی کــودکان چــه بســرهایی را میتوانیــم
پهــن کنیــم؟ بایــد در قــدم نخســت بــرای خانوادههــا
آمــوزش داده شــود تــا دیگــر بــا حــرف زدن در مــورد آزار
جنســی کــودکان ماننــد یــک تابــو برخــورد نشــود .خانــواده
تنهــا بســری اســت کــه همزمــان میتوانــد فــرد را بســازد
و تخریــب کنــد».
خانــم آریاپــور میگویــد« :مرزهــای تنانگــی و حریــم
خصوصــی از خانوادههــا رشوع میشــود .ایــن کــه بــرای
کــودک از هــان کودکــی گفتــه میشــود کــه بــرو دســت
کاکایــت را ببــوس ،در آغــوش خالـهات بنشــین؛ امــا ممکــن
اســت کــودک متایــل بــه ایــن کار نداشــته باشــد ،همیــن
مســأله باعــث بــه همریخــن حریــم خصوصــی کــودک
میشــود و او را از حــس تــرف داشــن بــه تــن خــودش
بیبــاور میکنــد».
کودکــی کــه مــورد آزار جنســی قــرار میگیــرد ،بایــد از
هــان کودکــی درمــان شــود .خانــم گوهــری در ایــن بــاره
ِ
کــودک مــورد آزار جنســی قــرار گرفتــه
میگویــد ،اگــر
در کودکــی مــورد درمــان قــرار نگیــرد ،عــوارض روحــی و
روانــیاش در بزرگســالی نیــز بــا او هــمراه اســت کــه در
روانشناســی از آن بــه نــام تِرمهــا رشــد یــاد میشــود کــه
اگــر درمــان در همیــن تِرمهــای رشــدی صــورت نگیــرد ،فــرد
را در بزرگســالی بــه اختــاالت روانــی دچــار میکنــد.
خانــم آریاپــور همچنــان میافزایــد کــه گهــواره قــرار
اســت کتابهایــی را پیرامــون ایمنیهــای جنســی بــه
چــاپ برســاند و ایــن کتابهــا را بــه صــورت رایــگان در
اختیــار خانوادههــا ،مکاتــب ،کودکســتانها ،پرورشــگاهها
و کــودکان کار قــرار بدهــد تــا کــودکان در مــورد حریــم
خصوصــی شــان آگاهــی پیــدا کننــد.
ایــن در حالــی اســت کــه چنــدی قبــل  546متعلــم
در والیــت لوگــر توســط یــک گــروه بچهبــاز مــورد ســوء
اســتفاده قــرار گرفتنــد .بــه گفت ـهی فعــاالن مدن ـیای کــه
ایــن گــزارش را بــه رســانههای داخلــی و خارجــی دادنــد،
بعضــی از قربانیــان ایــن سوءاســتفادههای جنســی ،بعــد
از پخــش ویدیــو و شناســایی پــران شــان ،آنــان را بــه قتــل
رســانده انــد.
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سیاستپیشــهها باشــد ،بــه هــان انــدازه ،ورزش
بــه ابــزار قومگرایــی بــدل خواهــد شــد .افغانســتان
تجربــهی بســیار خــوب جشــن ملــی و خودجــوش
قهرمانــی فوتبــال در جنــوب آســیای  2013را دارد کــه
همــه ،بــدون آن کــه بــه قــوم و تبــار بیندیشــند ،بــرای
افغانســتان خوشحــال شــدند؛ امــا ســالها اســت کــه
دیگــر ایــن فضــا و غــرور ملــی تــا انــدازهی زیــادی کــم
و کمرنــگ شــده اســت .سیاســتهای اشــتباه نظــام و
البتــه ادارهی ورزش افغانســتان موجــب شــد کــه ابــراز
خوشحالــی بــرای ورزش نیــز مثــل جغرافیــای کابــل
کــه بــه مناطــق مشــخص قومــی بــدل شــده اســت ،از
یکدیگــر جــدا شــود.
حسینبخش صفری
نــام حســینبخش صفــری پــس از رقابتهــای
قهرمانــی داخــل ســالن آســیا در ســال  2017و از
عشــقآباد ترکمنســتان بــر رس زبانهــا افتــاد .وقتــی او
روی ســکوی قهرمانــی آســیا ایســتاد ،حیــن نواختــه شــدن
رسود ملــی افغانســتان در حالــی کــه دســتش را بــه احرتام
روی ســینهاش گذاشــته بــود ،بــه پهنــای صــورت اشــک
ریخــت؛ اش ـکهایی کــه مــورد توجــه رســانههای جهــان
قــرار گرفــت و در داخــل نیــز چشــمهای مــردم را «تَــر»
کــرد .پــس از آن ،ایــن چهــرهی خنــدان و خــوشرو بیشــر
مــورد توجــه قــرار گرفــت و مشــخص شــد او از کســانی

در قفــس مبــارزات آزاد نیــز اســتعدادش را بــه رخ کشــید
تــا ســازمانهای مهــم ایــن رشــتهی ورزشــی در داخــل و
بیــرون کشــور ،عالقهمنــد بــه جــذب او شــوند کــه در ایــن
راه منیتــوان از نقــش چهرههایــی مثــل «درمــل الهــو»
چشمپوشــی کــرد.
بخنــد ،ما به لبخند باور داریم
وقتــی «پیوتــر بــرگ» ،ورزشکار روســی وارد قفــس
ســازمان «فایــت نایــت گلوبــل»Fight Night Global /
شــد ،مجــری برنامــه او را بــا آب و تــاب «ماســر ســپورت»
معرفــی کــرد .خــوب حــق داشــت؛ چــون میزبــان بودنــد
و طبیعــی اســت کــه هــوادار ورزشکار خــودی باشــد.
مســابقه در  3راونــد  5دقیق ـهای برگــزار شــد کــه در هــر
ســه راونــد ،حســینبخش ،ســوار بــر بــازی و حریــف بــود.
او بســیار هوشیارانــه و مســلط در قفــس بــود کــه روی
متــام نقــاط ضعــف و قــوت حریفــش کار کــرده بــود و بــا
کمــک مربیــان خوبــش مثــل «محمدعســکر رحیمــی» و
حــرص و جــوش خوردنهــای «درمــل الهــو» بــا برنامــه در
قفــس حضــور داشــت .یکــی از برتریهــای ورزشکاران
نخبــه آن اســت کــه رشایــط مســابقه را کنــرل کــرده و
حریــف را وادار کنــد تــا بــه میــل و برنامــهی او پیــش
بــرود کــه حســینبخش همیــن کار را کــرد و از متــام 15
دقیقــهی رقابــت در ســه راونــد ،دقیقــا  4دقیقــه و 18
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نام حسینبخش صفری پس از رقابتهای قهرمانی داخل سالن آسیا در سال  2017و از عشقآباد
ترکمنستان بر رس زبانها افتاد .وقتی او روی سکوی قهرمانی آسیا ایستاد ،حین نواخته شدن رسود ملی
افغانستان در حالی که دستش را به احرتام روی سینهاش گذاشته بود ،به پهنای صورت اشک ریخت؛
اشکهایی که مورد توجه رسانههای جهان قرار گرفت و در داخل نیز چشمهای مردم را «تَر» کرد .پس از آن،
این چهرهی خندان و خوشرو بیشرت مورد توجه قرار گرفت و مشخص شد او از کسانی است که با عشق،
متام مشکالت را ناک اوت کرده است .پرس فقیری از یک خانوادهی غیر برخوردار و تهیدست که با وسائل
خودساخته و حتا قرضی در دنیای مهاجرت ،آرزوهای بزرگی در رس پرورانده و به سکوی قهرمانی آسیا
رسیده است تا باور کنیم «جز عشق ،جهان نکتهی ارزندهای ندارد».
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فروکاست ارزشها
ورزش چــه دارای ارزشهــای ذاتــی باشــد یــا نباشــد،
امــروز نقــش بســیار مهــم و تعیینکننــدهای بــرای
همبســتگی ،ایجــاد انگیــزه ،ســامتی و رشــد جوامــع
دارد .بــه انــدازهای کــه بــه معیــار توســعه و میــزان رشــد
ملــل بــدل شــده و همــه از آن مثــل آیین ـهی متاممنــای
پیرشفــت ،بــرای حــل معضلهــای الینحــل اجتامعــی
اســتفاده میکننــد .ورزش بــرای تعریــف نقــاط مشــرک
و رســیدن آدمهــا بــه دغدغ ـهی واحــد ،قدرتــی دارد کــه
هیــچ چیــزی نــدارد کــه آنهــم ریشــه در پاک ـیای ذات
ورزش و البتــه حــس رقابــت و برتریجوییهــای دارد
کــه امــروز وارد ورزش شــده اســت و گرنــه ،ورزش بــرای
ســامتی ،نزدیکــی و صلــح اســت .ورزش زبــان مشــرک
همــهی انســانهای روی زمیــن اســت و ظرفیــت آن را
دارد کــه حتــا دو گــروه متخاصــم و در حــال جنــگ را از
ســنگرهای شــان بیــرون آورده و دور چــراغ ورزش جمــع
کنــد .بــا تأســف ،هامنگونــه کــه بــه دلیــل نبــودن
عدالــت بــرای شــکل گرفــن حــس مالکیــت مشــکل
داریــم ،در تعریــف خواســت جمعــی ،وحــدت و منافــع
ملــی نیــز بــا دشــواری روبــهرو اســتیم .بــه پدیدههــای
ورزشــی -هــری نیــز نــگاه خطکشــی شــده و قومــی
داریــم؛ بــرای همیــن ،تقلیــل دس ـتآوردهای قهرمانــان
ورزش بــه قــوم و خــارج شــدن ورزشکاران از ظــرف
ورزش ،فروکاســت ارزش آنــان در ســطح ناهنجاریهایــی
اســت کــه نزدیــک بــه نیــم قــرن ،موجــب مصیبــت و
انسانکشــی در ایــن رسزمیــن شــده اســت.
مشــکلی کــه مــا در ورزش و برخــورد بــا ایــن
پدیــدهی زیبــا و جــذاب داریــم ،نتیجــهی ملمــوس و
سیاســتهای نادرســت نظــام سیاســی در ســالهای
اخیــر اســت .نظامــی کــه بــا تأســف نتوانســت چهــرهی
ملــی داشــته و رضایــت متــام مــردم را جلــب کنــد.
رویــهای کــه موجــب عــدم رشــد متــوازن و تقســیم
ناعادالنــهی امکانــات شــد؛ مســألهی کــه بــه ورزش
نیــز تــری یافــت و برخــی رشــتهها برخــوردار از هــر
امکاناتــی شــدند و بســیاری ،در نــداری و نداشــنها
دســت و پــا زدنــد .هرچنــد نــگاه قومــی و تبــاری بــه
ورزش و دســتآوردهایش ،ظلــم بزرگــی بــه آن اســت؛
امــا مردمــی کــه بــا نــگاه قومگرایانــه پــس از پیــروزی
ورزشکار ،شــادی میکننــد ،متأثــر از همیــن فضــا
اســتند .ورزش افغانســتان زمانــی قومــی شــد کــه پــای
سیاســتمداران بــه مجامــع و رقابتهــای ورزشــی بــاز

واکنشها
بــرای رشــد یــک ورزشکار در افغانســتان دو
مســأله در ســالهای اخیــر بــه یــک اپیدمــی بــدل
شــده اســت« ،شــلیکهای هوایــی و ایجــاد رابطــه بــا
سیاس ـتمداران ».وقتــی شــا بازاریــاب خوبــی داشــته
باشــید کــه از مدتهــا پیــش ،بــا نصــب تابلوهــای
تبلیغاتــی در شــهر ،بتوانــد زمینــهی نــر زنــدهی
مســابقه را نیــز بــا پروموشــنهای بــا آب و تــاب فراهــم
کنــد ،موجــب میشــود حتــا کســانی کــه از ورزشهــای
آزاد نیــز متنفــر انــد ،بــرای آن دیــدار لحظهشــاری
کننــد .هیاهــوی ایــن دیــدار ،سیاســتمداران بــه
خــواب رفتــه و حتــا آنهــا کــه در قبــال ورزش خــود را
بــه خــواب خرگوشــی زده انــد را نیــز بیــدار خواهــد کــرد.
جــو رســانهای ،شــلیکهای هوایــی و حساســیت مــردم
موجــب میشــود کــه آنهــا نیــز بــرای عقــب منانــدن از
قافلــه ،ســیل تربیکهــا و شــادباشها را روان ـهی فضــای
مجــازی کننــد .شــادباشهایی کــه در آینــده بــرای
برخــی (همتبــاران) ،نــان و آب خواهــد شــد و بــرای
دیگــران در هــان حــد آفریــن باقــی خواهــد مانــد .مگــر
آن کــه چــارهای نباشــد؛ درســت مثل تشــویق مــدالآوران
بازیهــای قهرمانــی داخــل ســالن آســیا از ترکمنســتان.
ســؤال اصلــی ایــن اســت کــه «حســینبخش» پــس
از ایــن چــه خواهــد کــرد؟ هــان حجــب و حیــای
همیشــگی را حفــظ و فقــط متمرکز ورزش و درخشــش در
میدانهــا خواهــد شــد یــا کــه وارد بــازار سیاســت شــده
و غــرق دنیــای پــرزرق و بــرق شــهرت میشــود؟ شــهرتی
کــه بــرای ورزشکاران حاشــیه ،امکانــات ،مهامنیهــا
و فاصلــه گرفــن از آمادگــی آرمانــی را بــه دنبــال دارد.
عمــر قهرمانــی در ورزش کوتــاه و در بهرتیــن وضعیــت
ده ســال اســت .بــرای همیــن ،اگــر شــهرت و امکانــات،
چشــم حســینبخش را بگیــرد ،منیتــوان بــر او خُــرده
گرفــت؛ چــون او کســی اســت کــه از «پیــپ روغــن،
قوطــی ُرب و ســیمنت قرضــی» ،بــا وســائل خودســاخته و
از میــان فقــر بــه اینجــا رســیده اســت .هرچنــد منــش،
طــرز فکــر و نــگاه او در مقایســه بــا بســیاری ،نســبت
بــه ورزش و دنیــای قهرمانــی ،دگرگونــه باشــد .بــرای
حســینبخش و حســینبخشهای دیگــر ایــن رسزمیــن
کــه تخصــص شــان فقــط آوردن لبخنــد بــه لبهــای
مــردم اســت ،آرزوی پیــروزی و توفیــق بیشــر دارم تــا ایــن
رسزمیــن خســته بیشــر بخنــدد و زنــگار از دل بزدایــد.
حــق یــک لبخنــد را کــه داریــم؛ نداریــم؟
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وقتــی بــه خانــه رســیدم ،هــوای
بیــرون بــه خصــوص برچــی ،بــه
انــدازهای آلــوده بــود کــه یــاد «ســام
بارتــرام» دروازهبــان چارلتــون افتــادم
نعمت رحیمی
کــه در ســال  1937در بــازی بــا
چلســی ،پانــزده دقیقــه پــس از توقــف مســابقه بــه
دلیــل آلودگــی هــوا بــا دســتهای گشــاده در زمیــن
مانــده بــود و فکــر میکــرد ،هنــوز بــازی ادامــه دارد و
چارلتــون در حــال حملــه بــه دروازهی حریــف اســت.
در میــان قطــع و وصــل شــدنهای ممتــد تصویــر،
مســابقهی «حســینبخش صفــری» از افغانســتان و
«پیوتــر بــرگ» از روســیه را در ســازمان «فایــت نایــت
گلوبــل ،»Fight Night Global /متاشــا کــردم ،حریــف
حســینبخش ،انــدام ورزشــی و خوبــی داشــت .نگــران
بــودم؛ چــون روسهــا در رشــتههایی مثــل بوکــس،
کشــتی و ورزشهــای رزمــی رسآمــد انــد ،بــه خصــوص
اگــر در خانــه هــم باشــند .مســابقه کــه متــام شــد ،بــه
همــه خــر دادم کــه اگــر شــلیک هوایــی شــد ،نگــران
نباشــند؛ چــون چنیــن انتظــاری داشــتم .چنیــن شــد
و همــه مرمیهــای جنگــی را دانســته و ندانســته ،در
تاریکــی مهآلــود و رسبــی آســان کابــل بــه هــوا رهــا
کردنــد تــا کــودکان از تــرس« ،زهــره تَــ َرک» شــوند.

شــد .در میــدان هوایــی ،حیــن اســتقبال از ورزشکاران،
همــه چیــز رنــگ قومــی بــه خــود گرفــت و کســانی بــه
پیــشواز قهرمانــان آمدنــد کــه ارتبــاط تبــاری و قومــی
بــا آنهــا داشــتند تــا کار بــه جایــی رســید کــه ابــراز
شــادمانی از دســتآوردهای ورزشــی نیــز قومــی شــود
تــا حیــن پیــروزی تیــم ملــی کرکــت ،نیمــهی رشقــی
شــهر خوشحــال باشــند و دیشــب نیمــهی غربــی آن.
بایــد از خــود پرســید ،چــرا پدیــدهای کــه بایــد دوای درد
ضدیــت ،قومگرایــی و تبارپرســتی باشــد ،خــود بــه عامــل
ایــن درد بــدل شــده اســت؟ هــر چــه فدراســیونها،
رشــتههای ورزشــی و فضــای ورزش در کنــرل و اختیــار

اســت کــه بــا عشــق ،متــام مشــکالت را نــاک اوت کــرده
اســت .پــر فقیــری از یــک خانــوادهی غیــر برخــوردار
و تهیدســت کــه بــا وســائل خودســاخته و حتــا قرضــی
در دنیــای مهاجــرت ،آرزوهــای بزرگــی در رس پرورانــده و
بــه ســکوی قهرمانــی آســیا رســیده اســت تــا بــاور کنیــم
«جــز عشــق ،جهــان نکتـهی ارزنــدهای نــدارد ».صفــری بــه
مــوازات تــاش در میدانهــای ورزشــی ،درس و تحصیــل
را نیــز فرامــوش نکــرده و تــاش کــرد تــا منــش و رفتــار
انســانیاش را در رقابتهــای جــدی و ســخت ورزشــی
نیــز نشــان دهــد .هــر چــه گذشــت او مشــهورتر شــد و
پــا بــه دنیــای پررمــز و راز «ام ام ای» گذاشــت .صفــری

ثانیــه ،دو بازیکــن رس پــا و ایســتاده بودنــد و در متــام
دقایــق دیگــر ،حســینبخش بــه حریفــش چســپیده بــود
و او را رهــا منیکــرد.
«پیوتــر بــرگ» روســی ،زیــر گیــر بــود و رس پــا هــم
خــوب کار میکــرد؛ امــا صفــری فکــر همــه جــا را کــرده
بــود .زمانــی کــه حریفــش مشــت مـیزد ،او بــا رقـص پــا،
جابهجایــی و بــا فاصلــه بــازی میکــرد .زمــان زیرگیــری
حریــف ،حســینبخش بــا هوشیــاری پاهایــش را مثــل
یــک کشــتیگیر حرفــهای ،بــه عقــب پرتــاب میکــرد و
روی حریــف خیمــه مــیزد؛ خیمــهی ســنگینی کــه بــا
چرخــش رسیــع بــه پشــت «پیوتــر بــرگ» همــراه میشــد
تــا بــا قــاب کــردن پــا بــه دور او ،قــدرت هرگونــه ابتــکار
را از او بگیــرد .درســت اســت کــه حســینبخش تقریبــا
 10دقیقــه و  42ثانیــه بــه پشــت حریفــش ســوار بــود؛
امــا دو نکتــه را نبایــد از یــاد بــرد .قــدرت «پیوتــر بــرگ»
کــه در ایــن مــدت طوالنــی هرگــز بــه صفــری اجــازه
نــداد کــه او بتوانــد بــا گرفــن «سبمیشــن» کار را متــام
کنــد و ضعــف «حســینبخش صفــری» کــه میتوانســت
در هــان راونــد نخســت ،از گارد حریفــش کــه برخــی
وقتهــا بــاز میشــد بــه رسعــت اســتفاده کــرده و کار را
یـکرسه کنــد .او بارهــا ایــن فرصــت را در طــول مســابقه
داشــت کــه نتوانســت ازش اســتفاده کنــد.
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میشــد؛
دیــرم
دیگــر
کفشهایــم واکــس خــورده بــود.
پیرمــرد جفــت کفشــم را پیــش
کــرد گفــت« :بفرمــا» تشــکری
عبدالله اطلس کــردم گفتــم کــه چقــدر میشــود
پولــش؟ گفــت« :ســه هزارتومــان (21اففانــی)» پــول
خــرد نداشــتم ده هــزار تومــان (70افغانــی) دادم
گفتــم بقی ـهاش مــال خــودت .راه افتــادم و دیگــر از
شــادی و رس حــال بودنــم خــری نبــود .روحــم خیلــی
خســته و رسگــردان بــود .پیرمــرد را تــرک کــردم؛
ولــی صحبتهایــش همراهــیام کــرد .دلمشــغولی
داشــتم و رسم گیــچ بــود .هیـچ چیــز را منیفهمیــدم؛
فقــط راه میرفتــم تــا رســیدم جلــو ایســتگاه .خلــوت
بــود؛ نزدیــک در کــه شــدم در بــه گونــهی خــودکار
بــه رویــم بــاز شــد .داخــل ســالن شــدم ،دور و بــرم
را نــگاه کــردم؛ بعضیهــا دوتایــی ،ســهتایی روی
صندلیهــا کنــار هــم دو طــرف ســالن نشســته بــا هــم
لبخنــد میزدنــد ،لــب میجنباندنــد و واکنشهایــی
در مقابــل هــم نشــان میدادنــد کــه هیــچ کــدام
شــان برایــم دیگــر معنــی نداشــت .چنــد دقیقــهای
بــه حرکــت قطــار مانــده بــود ،از وســط ســالن
گذشــتم تــا انتهــای آن کــه در خروجــی بــود .جلــو در
رسبــازی ایســتاده بــود و بلیــت را بررســی میکــرد.
تلفونــم را بیــرون آوردم و بلیــت را نشــان دادم؛ چــون
بلیتــم الکرتونیکــی بــود ،آن طــرف یــک مــرد ایرانــی با
لبــاس خــاص (یونیفــرم) نزدیکــی در قطــار ایســتاده
بــود .بلیــت را نشــان دادم و مــرا راهنامیــی کــرد.
گفــت« :طبقــهی دوم ســالن دوم صندلــی  64آقــا»
تشــکری کــردم و ســوار قطــار شــدم .ســاعت دقیقــا
 2:25بــود ،صندلــیام در آن ســالن ردیــف دوم
قــرار داشــت و صندلــی پهلویــم خالــی بــود .ردیــف
اول جلــو مــن یــک دخــر جــوان نشســته بــود کــه بــا
تلفــون حــرف م ـیزد؛ از حــرف زدنــش زیــاد چیــزی
نفهمیــدم ،فقــط دانســتم کــه دوســتش را بــه جشــن
تولــد خــود بــه روز یکشــنبه دعــوت میکــرد .دمل
خواســت بگویــم اگــر زحمتــی نیســت مــن هــم روز
تولــد شــا مهــان ناخوانــده باشــم؛ تولــدت مبــارک!
ولــی هیــچ حوصلــهی حــرف و حدیــث را نداشــتم.
ســاعت  2:35قطــار راه افتــاد ،کتــاب رمــان «آوای
وحــش» از جــک لنــدن بــا ترجمـهی هوشــنگ اســدی
در دســتم بــود کــه تصمیــم داشــتم داخــل قطــار
مطالعــه کنــم؛ امــا حوصله نداشــتم .دمل میخواســت
پنجــره را بــاز کنــم تــا شــاید بــاد ب ـه صورتــم ســیلی
بزنــد تــا حــامل اندکــی بهــر شــود؛ امــا از بخــت بــد آن
پنجــره بــاز منیشــد .یــادم بــه صحبتهــای پیرمــرد
افتــاد ،بــه یــاد وطــن افتــادم ،وضعیــت امنیتــی ،بیــوه
شــدن زنــان ،یتیــم شــدن کــودکان و معلولیــت را از
ذهنــم گذرانــدم و بــه عامــان آن لعنــت فرســتادم .بــه
یــاد آن انتخابــات ،ارشفغنــی و دکرتعبداللــه افتــادم
کــه بــا متــام لجاجــت بــه رأی مــردم بیاحرتامــی
میکننــد؛ راســتش بــه آن دو هــم لعنــت فرســتادم.
کــم کــم رؤیایــی شــدم و بــه عــامل رؤیــا پــرواز کــردم و
بــه خــواب رفتــم.
زمانــی کــه از خــواب بیــدار شــدم ،دیــدم هنــوز
هــم ســوار قطــار اســتم .همیــن کــه از قطــار نیــز
پیــاده شــدم ،دیــدم بــاز هــم از قطــاری کــه مهاجــرت
و دربـهدری اســت ،پیــاده نشــدهام .ایــن قطــار بــدون
خســتگی راه میکنــد و راه میکنــد تــا ایــن کــه
رفتــه رفتــه یــا بــه آوارگــی خــو بگیــرم و یــا هــم از قطــار
زندگــی پیــاده شــده و خــود را راحــت کنــم.
زندگــی در مهاجــرت فرقــی منیکنــد کــه در ایــران
یــا ترکیــه و یــا هــم یکــی از کشــورهای پیشرفت ـهی
جهــان باشــد.
زمانــی کــه تــو در مهاجــرت بــه رس میبــری ،حتــا
در متمــدن کشــورهای جهــان ،حــس بیگانــه بــودن با
محیــط را بــا هیــچ بــاور فلســفی و انساندوســتانهای
منیتوانــی از خــودت دور کنــی.
از کوچههــا و خیابانهــا گرفتــه تــا مــرد پشــت
پیشــخوان بقالــی رس محــل تــان و یــا صاحــب امتیــاز
فروشــگاههای بــزرگ زنجیــرهای همــه و همــه بــرای
تــو بیگانــه انــد .حتــا تازگ ـیای کــه بــاد برخاســته از
ســاحل ،صبحگاهــان تــو را در لــذت غــرق میکنــد؛
نیــز لذتــی بیگانــه اســت و تــو نداشــن حــس
مالکیــت را روی آن زندگــی میکنــی.
از ســوی دیگــر بــه دلیــل مرصوفیتهــا و روش
زندگــی در مهاجــرت ،وارد شــدن در جامعـهای کــه در
آن زندگــی میکنیــم ،دشــوارتر از ادامـهی زندگــی در
افغانســتان میمنایــد.
باشــندهی افغانســتانی بــه هــر دلیلــی نه در کشــور
خــود بــه آرامــش میرســد و نــه هــم در مهاجــرت.
شــانس بــد و دلتنگــی و افرسدگــی ،ســایهوار دنبالــت
میکنــد؛ کافــی اســت کــه مهاجــر باشــی.

رازق اختیاربیگ

اخیــرا فدراســیون ملــی بولینــگ
در افغانســتان ،دو تن از ورزشکاران
ایــن رشــته را بــه دلیــل بیحجابــی
در مســابقات کویــت ،بــرای مدتــی از
فعالیتهــای ورزشــی محــروم کــرده

اســت.
ادریــس فاروقــی ،رییــس فدراســیون ملــی بولینــگ
افغانســتان ،بــه روزنام ـهی صبــح کابــل میگویــد کــه
فضیلــه حــورزاد و زحــل ،دو ورزشکار ایــن رشــته بــه
دلیــل عــدم رعایــت قوانیــن رســمی ایــن فدراســیون
در جریــان مســابقات کویــت ،بــرای مدتــی از
فعالیتهــای ورزشــی محــروم شــده انــد.
امــا آنچــه ایــن روزهــا بیشــر خربســاز شــده،
حرفهــای فضیلــه حــورزاد ،عضــو تیــم بولینــگ
اســت کــه گفتــه ،ضعــف مدیریــت ،بیکفایتــی و عــدم
موجودیــت انظباط ورزشــی ،ســبب شــده اســت کــه او را
بــرای یــک ســال از فعالیتهــای ورزشــی محــروم کنــد.
بانــو حــورزاد ،بــه روزنامــهی صبــح کابــل گفــت:
«اگــر هیــأت رهــری فدارســیون بولینــگ ،ظرفیــت
مدیریــت را میداشــت ،کوچکتریــن مشــکلی بــه
وجــود منیآمــد و یــا اگــر بــه وجــود میآمــد مدیریــت
میشــد».
تنــش میــان فدارســیون و فضیلــه حــورزاد از
کجــا آغــاز شــد؟
فضلیــه حــورزاد ،ورزشکاری کــه بــرای یــک ســال
از فعالیتهــای ورزشــی محــروم شــده اســت ،در
گفتوگــو بــا روزنام ـهی صبــح کابــل میگویــد ،زمانــی
کــه آنهــا بــرای رشکــت در مســابقات عــازم کویــت
شــدند ،مســؤول بانــوان تیــم بولینــگ بــدون هیــچ
گونــه دلیلــی بــه کابــل فرســتاده شــد.
او ادامــه میدهــد «:در جریــان ســفر مــا در کویــت
یــک سلســله مشــکالتی بــود کــه روحیــهی مــا را
ضعیــف کــرد و از طرفــی مســؤول بانــوان تیــم بولینــگ
کــه همــراه مــا بــود بعــد از چنــد روز دوبــاره جــرا بــه
کابــل فرســتاده شــد .مشــکالت موجــود در ســفر کابل و
تهدیــد مســؤوالن فدارســیون کــه تهدیــد بــه مــرگ کرده
بودنــد را جــدی گرفتــم؛ ولــی رهــری فدارســیون از
روابــط شــخصی مــن اســتفاده کــرده و مــن را خامــوش
کردنــد و مــن هــم بــه دلیــل ایــن کــه اولیــن تجرب ـهام
بــود و فکــر کــردم ممکــن مــن هــم مشــکالتی داشــتهام
ســکوت کــردم؛ ولــی وقتــی در روز مســابقه (نخســتین
دور رقابتهــای مقدماتــی بولینــگ کابــل) طــی مکتوب
مــن را محــروم کردنــد تحمــل نتوانســتم و خواســتم در
مقابــل ایــن بیحرمتــی صــدا بلنــد کنــم».
بانــو حــورزاد تأکیــد میکنــد ،دلیــل مشــکالت
پیشآمــده میــان فدراســیون بولینــگ و ورزشکاران
ایــن رشــته بــه دلیــل ضعــف مدیریتــی ادریــس
فاروقــی ،رییــس ایــن فدراســیون بــود کــه بــا فشــار،
مســؤول بانــوان تیــم را از کویــت بــه کابــل فرســتاد.
بــه گفت ـهی او ،رهــری فدراســیون چنــد بــاری تــاش
کردنــد کــه بانــوان ورزشکار تیــم را نیــز بــه کابــل
بفرســتند کــه موفــق بــه ایــن کار نشــدند.
ظاهــرا ،مســؤوالن فدراســیون بولینــگ افغانســتان
ادعــا کــرده انــد کــه ایــن دو عضــو تیــم بولینــگ در
جریــان مســابقات کویــت ،حجــاب را رعایــت نکــرده و
بــه عنــوان ســفیران افغانســتان ،نتوانســته انــد نقــش
شــان درســت ادا کننــد؛ مســألهای کــه فضیلــه حــورزاد
آن را رد میکنــد و میگویــد کــه در جریــان مســابقات
متــام قوانیــن ورزشــی بــه شــمول حجــاب اســامی را
رعایــت کــرده اســت.
بانــو حــورزاد میگویــد« :مــن در جریــان مســابقه
کامــا حجابــم رعایــت بــود بــه حــدی کــه دیگــر
کشــورهای مســلامنی کــه بودنــد هــان حجــاب را
هــم نداشــتند؛ ولــی ایــن کــه مــرا محــروم کردنــد،
تنهــا بهانــهای کــه بــرای شــان قابــل دســرس بــود
بیحجابــی مــن بــود؛ در حالــی کــه مــن در اوقــات
خــارج از مســابقه بــا پوششــی بــودم کــه در کابــل

زندگــی میکــردم .از طرفــی مســابقهای کــه ایــن
روزهــا در کابــل برگــزار شــده بــود متــام دخــران چــادر
بــر رس نداشــتند و ایــن مــورد دلیــل مؤثقــی بــرای
محرومیــت مــن نیســت .وقتــی دخــران فوتبالیســت
بــا پوششــی بــه مراتــب بدتــر از مــن میتواننــد هنــوز
عضویــت تیــم ملــی را داشــته باشــند؛ چــرا ایــن قانــون
تنهــا بــاالی مــن قابــل تطبیــق اســت؟».
مطابــق مــادهی « »۲۴قانــون فدراســیون بولینــگ
و ورزش افغانســتان ،زمانــی کــه یــک ورزشکار بــه
بیــرون م ـیرود ،بایــد متــام اصــول و قوانیــن از جملــه
حجــاب اســامی را رعایــت کنــد و در صورتــی کــه
رشــتههای ورزشــی قوانیــن منــدرج را رعایــت نکننــد،
حتــا نبایــد در مســابقه رشکــت کنــد.
ادریــس فاروقــی میگویــد کــه تصمیــم مبنــی بــر
محــروم کــردن فضیلــه حــورزاد و زحــل بیــات ،یــک
تصمیــم شــخصی نبــوده ،بلکــه قوانیــن ورزشــی و
فدراســیون در کل ایــن تصمیــم را گرفتــه اســت.

در همیــن حــال راضیــه موســوی ،مســؤول بولینــگ
زون شــال نیــز حرفهــای فضیلــه حــورزاد را
تأییــد میکنــد و میگویــد کــه «جنجالهــا» میــان
فدراســیون و حــورزاد زمانــی آغــاز شــد کــه نیلوفــر،
مســؤول بولینــگ بانــوان ،بــه گونــهی اجبــاری از
کویــت بــه کابــل فرســتاده شــد.
بانــو موســوی گفــت« :هیــچ گونــه بیحجابــی در
جریــان مســابقه وجــود نداشــته اســت .فدراســیون ،ادعا
کــرده اســت کــه آنهــا در غیــر زمــان مســابقه حجــاب را
رعایــت نکــرده انــد .بلــی در غیــر زمــان مســابقه درســت
اســت .رس شــان چــادر نبــوده اســت .خانــم فضیلــه
یــک شــخصیت آزاد دارد و در کابــل هــم اکــر وقتهــا
چــادر بــه رس نــدارد .چــادر بــرای شــان معیــار انســانیت
نیســت .بــه نــدرت در کابــل چــادر میپوشــد».
او در ادامــه میگویــد کــه اســناد و شــواهدی
(ســوند و تصاویــر) کــه نــزد آنهــا اســت ،نشــان
میدهــد زحــل و حــوزراد از ســوی مســؤوالن تهدیــد
بــه مــرگ شــده انــد.
امــا آنچــه مســؤول بولینــگ زون شــال از آن بــه
عنــوان اعــراض یــاد میکنــد ،میگویــد در صورتــی
کــه دیپارمتنــت انظباتــی در ایــن فدراســیون وجــود
دارد ،بایــد قبــل از برگــزاری مســابقات بــه ورزشکاران
گــوشزد میکردنــد کــه چنیــن محدودیتــی بــرای
رعایــت حجــاب وجــود دارد« .یــک روز قبــل از مســابقه
بــه حــورزاد متــاس میگیرنــد و میگــن کــه در
مســابقهی کابــل بیــا ..مــا در حــال مذاکــره اســتیم تــا
رشایطــی کــه مــا میخواهــم و مشــکالتی کــه وجــود
دارد حــل شــود ،درغیــر آن اســناد و شــواهدی کــه
داریــم و اتهامــات کــه صــورت گرفتــه را بــه دادســتانی
میســپاریم و شــکایت رســمی درج میکنیــم ،تــا
وظیفــهی فاروقــی بــه حالــت تعلیــق درآیــد».
آنچــه بــه نظــر ایــن دو ورزشکار ادعاهــای آن

را بیشــر موثــق میســازد ،ســکوت زحــل بیــات،
ورزشکاری اســت کــه همــراه بــا فضیلــه حــورزاد
محــروم شــده اســت .راضیــه موســوی میگویــد ،بــا
وجــود کــه زحــل بیــات از ابتــدای ایــن قضیــه دخیــل
بــوده و اســنادی نیــز در مــورد تهدیــد بــه مــرگ او از
ســوی فدراســیون دارد؛ امــا ســکوت کــرده اســت.
«جالــب اســت کــه ســکوت کــرده و محرومیــت خــود
را قبــول کــرده اســت .وقتــی اشــتباهی نکــرده باشــی،
بایــد ســکوت نکنــی .مــن و فضیلــه تصمیــم گرفتیــم
کــه هــردوی مــا دیگــه بــه ورزش ادامــه منیدهیــم.
متأســفانه در افغانســتان طــوری اســت کــه یــا دخــر
نباشــید و یــا اگــر دخــر خــوب باشــید بایــد بــا ورزش
خداحافظــی کنیــد».
ایــن ورزشکاران همچنــان ادعــا میکننــد کــه تــا
کنــون کمیتــهی ملــی املپیــک هیچگونــه کمــک و
متاســی بــا آنــان نداشــته اســت.
بــا ایــن حــال رییــس فدراســیون بولینگ افغانســتان
ضمــن ایــن کــه اتهامــات ورزشکاران بولینــگ را رد
میکنــد ،میگویــد کــه کمیت ـهای بــه منظــور بررســی
محرومیــت ایــن دو ورزشکار ایجــاد شــده و قــرار اســت
پــس از بررســی نتیجـهی آن همگانــی شــود.
در همیــن حــال ،فضیلــه حــورزاد میگویــد کــه
خواســت او نــه تنهــا بــه عنــوان ورزشکار بلکــه بــه
عنــوان یــک زن کــه بــا مشــکالت زیــادی در جامعــه
مواجــه اســت ،ایــن اســت کــه از ســوی نهادهــای
ذیدخــل مــورد حامیــت قــرار بگیــرد و وظیفــهی
رییــس فدراســیون بــه حالــت تعلیــق درآیــد و در ایــن
مــورد تحقیــق بیشــر صــورت گیــرد تــا مقــر اصلــی
مشــخص شــود.
او میگویــد« :بــرای مــن متأســفانه یــکچیــز ثابــت
شــد .در ایــن مرزوبــوم یــا بایــد بــد باشــی یــا اگــر خوب
بــودی نبایــد ورزشکار باشــی .آن قــدر مســؤوالن
بولینــگ و فوتبــال ورزش را بــه گنــد کشــیدن کــه
دیگــر از نــام ورزشکار کــه باالیــم اســت بیــزارم .مــن
رســا از دنیــای ورزش خداحافظــی خواهــم کــرد و
صدایــم را بلنــد کــردم تــا بــا مفکــورهی مردســاالری در
جامعــه مبــارزه کنــم».
مســألهی فســاد در ورزش افغانســتان خــر تــازهای
نیســت .پیــش از ایــن بارهــا مســؤوالن فدراســیونهای
مختلــف ورزشــی در افغانســتان بــه سوءاســتفادهی
جنســی و عمــل نکــردن بــه اخــاق ورزشــی متهــم
شــده انــد.
روزنامــهی گاردیــن ،ســال قبــل خورشــیدی،
گزارشــی را نــر کــرد کــه در آن گفتــه شــده بــود،
شــاری از دخــران فوتبالیســت در فدراســیون فوتبال
افغانســتان ،از ســوی مســؤوالن مــرد ایــن فدراســیون
مــورد آزار و اذیــت جنســی قــرار گرفتــه انــد.
در گزارشــی کــه از ســوی ایــن روزنامــه بــه نــر
رســیده بــود بــا ســه نفــر از اعضــای تیــم ملــی فوتبــال
زنــان افغانســتان گفتوگــو شــده بــود.
در ایــن گــزارش ،دخــران فوتبالیســت از تجــاوز
و خشــونتهای فزیکــی کرامالدیــن کریــم ،رییــس
فدراســیون فوتبــال در زمــان تجــاوز بــر خــود شــان
گفتــه و داســتانهای تکاندهنــدهای را از آنچــه در
اتــاق مخفــی آقــای کریــم بــا ایــن دخــران رخ داده
بــود ،حــرف زدنــد .ایــن خــر ســبب شــد کــه فیفــا
یــا فدراســیون بیناملللــی فوتبــال ،در نوزدهــم مــاه
جــوزای ســال جــاری ،رییــس پیشــین فدراســیون
فوتبــال افغانســتان را در پرونــدهی آزار جنســی
دخــران فوتبالیســت ،مقــر بشناســد و کمیتــهی
اخالقــی فیفــا ،او را بــه اتهــام آزار جنســی دخــران
فوتبالیســت ،بهگونــهی دایمــی از فعالیتهــای
ورزشــی داخلــی و خارجــی محــروم کــرده و مبلــغ یــک
میلیــون دالــر جریمــه کنــد.
هرچنــد دادســتانی کل ،حکــم بازداشــت
کرامالدیــن کریــم را صــادر کــرده اســت؛ امــا او تــا
کنــون بازداشــت نشــده اســت.

از تمجید تا نقد و اصالح

بیکفایت ترین انسانها در فدراسیون تکواندو جمع اند

5

استعداد رشیف مرادی را کشتند؛ چون نیکپا را شکست داده بود

شامره 149
 دوشنبه
 9جدی 1398

حیــدری :بلــی ،دور یــک میــز  200نفــر بودنــد کــه
همــه بلــی -قربانگــوی رییــس ورزش بودنــد .رییــس
تربیتبدنــی و املپیــک شــکایت داشــت کــه متــام
مشــکالت از ادارهی قبلــی ورزش اســت .مربــی تیــم ملــی
آقــای ترهکــی کــه  15ســال مربــی تیــم ملــی بــوده اســت،
چــرا بایــد بیایــد و از رییــس املپیــک تعریــف و متجیــد
کــرده و بگویــد شــا بودیــد کــه چنــان کردیــد و چنیــن
شمشــیر زدیــد .وقــت گرفتــم و بــه رییــس ورزش گفتــم،
از روزی کــه آمدیــد ،چــه کار کردیــد بــرای ورزش؟ جــز آن
کــه فســاد نهادینــه و ریش ـهای شــده باشــد .در تکتهــای
هوایــی و زمینــی ،کارمنــدان فــوق رتبــه ،اســناد تحصیلــی
و همــه چیــز فســاد گســرده اســت .شــا کاری بــرای
ورزش نکردهاییــد .هیــچ کســی را در ادارهی ورزش پیــدا
منیکنــی کــه برنامــه و یــا یــک دورمنــای  5ســاله داشــته
باشــد.
صبــح کابــل :بــا ایــن انتقادهــا ،آیــا رسزنــش منیشــوید
کــه احــرام اســتاد و شــاگردی را حفــظ نکردهایــی؟
حیــدری :احــرام اســتادانم را دارم؛ امــا منیخواهــم
دردی را کــه مــا کشــیدیم نســل آینــده تجربــه کننــد .حــاال
اگــر پــدرم هــم باشــد و راهــش درســت نباشــد ،انتقــاد
میکنــم .بــه رحیمــی رییــس ورزش گفتــم ،شــا ســه ســال
اســت در ورزش اســتید ،دوســت داشــتم در صحبتهــای
تــان مــدام از طــرح و برنامــه حــرف میزدیــد ،نــه آن کــه آه و
نالــه کنیــد .شــا رییسهــای گذشــته را متهــم میکنیــد،
آنهــا حــد اقــل در گســرش اماکــن ورزشــی کار کردنــد،
تــو چــه کردهایــی؟ یــک ســانتی مــر جایــی کــه ســاخته
باشــی برایــم نشــان بــده ،وجــود نــدارد .تکتهــای هواپیــا
کــه یکهــزار دالــر بــود ،بــه ســه هــزار دالــر رســیده و در
متــام بخشهــا اختــاس و دزدی اســت .در عرصیــهی
ورزشکاران و در همــه چیــز .برایــش گفتــم از بیکفایتــی
شــا اســت کــه امــروز ملیپوشــان جــوان از ورزش کنــار
میرونــد .عرصیــهی ورزشکاران ده ســال پیــش هــم
یکهــزار افغانــی بــود ،االن نیــز اســت ،سیســتم «ام پیســه»
هــم کــه از ســوی نارصهوتکــی پیشنهــاد شــده بــود ،چــرا
ســنگ آن را بــه ســینه میزنیــد؟ اگــر راســت میگوییــد،
جلــو ورزشکاران خیالــی و عرصیــه بگیــران را بگیریــد.
صبــح کابــل :ایــن داســتان عرصیــه و ام پیســه هــم بــه
نظــرم مفصــل اســت؟
حیــدری :در زمــان نارصهوتکــی قــرار بــود کــه تطبیــق
شــود؛ امــا نشــد و ســپس رییسهــای فدراســیونها آمدنــد
و گفتنــد کــه از شــا (رحیمــی رییــس ورزش) حامیــت
میکنیــم ،بــه رشطــی کــه سیســتم ام پیســه تطبیــق
نشــود؛ چــون منافــع و درآمــد چنــد میلیــون افغانــی شــان
در مــاه بــه خطــر میافتــاد .ورزش مــا را یــک تعــداد
چاپلــوس در کنــرل دارنــد کــه هــر رییــس بیایــد ،مداحــی
آن را میکننــد .اغــر کــه بــود ،میگفتنــد تــو بهرتیــن
رییســی ،او کــه رفــت دیگــری را گفتنــد و حــاال دور و
اطــراف رحیمــی حلقــه زده انــد.
صبــح کابــل :پشــتوانه ســازی در تکوانــدو چگونــه
اســت؟ چــون تیــم بیــش از حــد بــه مهاجریــن وابســته
اســت.
حیــدری :ایــن یــک فاجعــه اســت کــه چنــد نفــر
محــدود بــرای کســب ســهمیهی املپیــک ثبــت نــام کننــد.
در گذشــته مهاجریــن یــک مناینــده بیشــر در تیــم ملــی
نداشــتند؛ امــا حــاال اینگونــه نیســت .مــن از کســی
حامیــت منیکنــم ،دوران ربانــی ربانــی در فدراســیون
طــرح و برنامــه بــود ،نظــم و انضبــاط بــود .ایــن نیســت کــه

چــون مــن و ربانــی هــر دو از پنجشــیر اســتیم از او حامیــت
میکنــم ،نــه .ولــی او واقعــا کار کــرد.
او زمانــی کــه مــن زیــاد خــوب کار نکــرده بــودم ،مــرا
کنــار گذاشــت و حــق را بــه کســی داد کــه بهــر بــود .هــر
چــه گفتــم کــه یــک فرصــت دهــد ،قبــول نکــرد.
صبح کابل :یعنی که در گذشته پارتی بازی نبود؟
حیــدری :نــه نبــود؛ امــا در فدراســیون فعلــی همــه چیــز
بــا زد و بنــد اســت .بیکفایــت تریــن انســانها امــروز در
فدراســیون تکوانــدو جمــع انــد .یــک رییــس ســمبولیک
دارد و متــام صالحیتهــا پیــش اســتاد بشــیر اســت.
اســتاد صبــور کــه معــاون فنــی اســت ،هیــچ برنامــهی
ملــی نــدارد .متــام فکــر او ایــن اســت کــه بــه کــدام ســفر
خارجــی بــرود و داوری کنــد .کســی را در فدراســیون
نداریــم کــه برنامـهی توســعه محــور بســازد و از پایــه برنامــه
بریــزد تــا تکوانــدو پشــتوانه ســازی داشــته باشــد .شایســته
آن اســت کــه اســتاد «محمــد میرزایــی» مربــی تیــم ملــی
باشــد؛ چــون شــاگردان خوبــی تربیــت کــرده اســت و از
تکوانــدوی روز دنیــا آگاه اســت .بــه او فرصــت منیدهنــد
چــون منافــع شــان بــه خطــر میافتــد.
صبــح کابــل :میرزایــی بــا فدراســیون مشــکل پیــدا
کــرد و گفــت کــه خواهــان حداقــل امکانــات اســت و رخــت
خوابــی را بــرای تیــم ملــی میخواهــد کــه بــوی ســگ
مــرده ندهــد؟
حیــدری :بلــی ،کســی امکانــات بــاال منیخواهــد؛
چــون نداریــم .کســی بــه دنبــال رؤیــا پــردازی نیســت.
فدراســیون بــا وعــده و وعیــد ،بازیکنــان مهاجــر را دوبــاره
بــه تیــم آوردنــد و اگــر آنهــا نباشــند ،تیــم ملــی خالــی
میشــود .بازیکنــان مهاجــر در لیــگ برتــر ایــران بــا
بودجــهی شــخصی میرزایــی ثبــت نــام کــرده بودنــد کــه
بایــد در آنجــا رشکــت میکردنــد کــه جنــاب ترکــی جامــع
الکــاالت فدراســیون ،ایــن اجــازه را منیدهــد .منطــق
شــان هــم ایــن بــود کــه ایرانیهــا تکنیــک بازیکنــان مــا
را میدزدنــد کــه میرزایــی گفتــه بــود ،مــا چــه داریــم کــه
کســی دنبالــش باشــد .همیــن کار را ایشــان ســال 2010
بــا مــن کــرد .آن زمــان در رقابتهــای فجــر مــن خیلــی
خــوب بــازی کــردم و نقــره گرفتــم کــه تیــم «اســتیل الــرز»
ایــران پیشــنهاد داد تــا برایشــان بــازی کنــم کــه گفتنــد
نــه ،مــا املپیــک  2012را در پیــش داریــم .نــه مــرا بــه
املپیــک بردنــد و نــه اجــازه دادنــد در لیــگ برتــر ایــران کــه
برایــم پــول و امکانــات میدادنــد بــازی کنــم .در روزهایــی
کــه مــن بــه مراتــب نســبت بــه روح اللــه نیکپــا آمــاده تــر
بــودم.
صبــح کابــل :میرزایــی تــوان نتیجــه گرفــن بــا تیــم
ملــی تکوانــدو را دارد؟
حیــدری :چــرا نــدارد؟ مــن تاجــک اســتم و میرزایــی یک
هــزاره اســت؛ امــا اگــر تعصــب نباشــد ،او بهرتین مربــی برای
تیــم ملــی تکوانــدوی افغانســتان اســت .حــاال شــاگردان
میرزایــی بــه تیــم برگشــته انــد؛ چــون او مربــی اســت کــه
صــاح بازیکنــش را بیشــر از خــودش میخواهــد و گرنــه
میتوانســت بگویــد ،نــه اجــازه منیدهــم.
صبــح کابــل :از رشیــف مــرادی خــر داریــد؟ چــه شــد
و کجــا رفــت؟
حیــدری :رشیــف را بــه حاشــیه راندنــد ،چــون در
مســابقات امــارات روح اللــه نیکپــا را بــا اقتــدار شکســت
داد؛ امــا بــه جــای کــه تشــویق شــود ،اســتعدادش را
کشــتند .مربیــان تیــم ملــی و اعضــای فدراســیون کســانی
را کــه نورچشــمیهای شــان را بربنــد و یــا انتقــاد کننــد،

دوســت ندارنــد .بــرای همیــن ،میگوینــد محمــود بـیادب
اســت.
صبح کابل :چرا چنین برداشتی وجود دارد؟
حیــدری :احــرام اســتادان رسجایــش؛ امــا متــام
بــزرگان جهــان نیــز روزی شــاگرد بودنــد .مــن روزی از
جنــاب ترهکــی خواســتم کــه در یــک مناظــره رشکــت کنــد
کــه نیامــد .مــن تنهــا ورزش نکــرده و بلکــه مطالعــه نیــز
داشــته ام .میخواســتم در بــارهی مســائل فنــی و تکنیکــی
بــا او بحــث کنــم کــه قبــول نکــرد.
صبــح کابــل :داســتان محرومیــت و مشــکل پاســپورت و
کــم شــدن ســن تــان چــه بــود کــه محــروم شــدید؟
حیــدری :تاریــخ پاســپورت خدمتــم درســت نبــود.
همــه چیــز بررســی شــد و پاســپورت شــخصی مــرا بــرای
مســابقات مکزیکــو فرســتادند .بــا ایــن پاســپورت رفتــم و
مشــکلی نبــود؛ امــا یــک مســأله را نبایــد پنهــان کنــم و
آن ایــن کــه «ســید صــادق هاشــمی» بــرای روابطــی کــه
بــا ایــران داشــت ،بــه ایرانیهــا گــزارش داد کــه محمــود
پاســپورتش مشــکل دارد .کاپــی پاســپورت مــرا کســانی
از درون فدراســیون بــرای ایرانیهــا فرســتادند و از ایــن
طریــق برایــم مشــکل ایجــاد کردنــد .ایــن مســأله در هــان
جــا بررســی شــد و مــن بــه مســابقاتم ادامــه دادم .مــن
مــدال طــا گرفتــم و چنیــن شــد کــه همکاریهــا بیشــر
شــد و بــا نفــوذ ایــران در فدراســیون جهانــی ،مــرا محــروم
کردنــد.
صبــح کابــل :چــه کســانی ایــن کار را کردنــد؟ گفتــه
شــد کــه رییــس املپیــک وقــت هــم در ایــن قضیــه دخیــل
بــوده اســت.
حیــدری :ایــن راز نــزد ربانــی ربانــی اســت .منیتوانــم
بگویــم کــه رییــس املپیــک (اغــر) در ایــن قضیــه دســت
داشــت یــا نــه؛ امــا ضیاءالحــق بخشــی ،صبــور عمــری و
ســید صــادق هاشــمی کــه از طــرف ایــران بــرای داوری
بــه مکزیکــو آمــده بــود در ایــن قضیــه و محرومیــت مــن
نقــش مســتقیم داشــتند .اصــل گــپ هــم ایــن بــود کــه
بیــن صبــور عمــری و ربانــی ربانــی دعــوا شــده بــود ،آنهــا
اصــا میخواســتند رییــس فدراســیون را بزننــد کــه از ایــن
طریــق زدنــد و مــن ایــن وســط قربانــی شــدم .تصورشــان
ایــن بــود کــه فقــط رییــس فدراســیون برکنــار و محــروم
میشــود و کســی بــا مــن کاری نــدارد کــه ایــن گونــه نشــد.
ایــن یــک خیانــت ملــی بــود.
صبــح کابــل :حــرف خاصــی مانــده اســت کــه
میخواهیــد مطــرح کنیــد؟
حیــدری :دوســت دارم مســؤولین ورزش ،ورزشــی
باشــند نــه سیاســی .از مجــرای ورزشــی انتخــاب شــوند نــه
از مســیر سیاســی انتصــاب .وقتــی ورزش سیاســی باشــد
و رییــس اش نیــز انتصابــی ،همــه چیــز غیــر حرفــهای و
ســلیقهای میشــود .طرحــی را کــه ارائــه داده بــودم
ایــن بــود کــه رییــس تربیتبدنــی انتصابــی نباشــد و او
مثــل وزیــران دیگــر بــرود و از پارملــان رأی بگیــرد .آنجــا
بررســی شــود کــه ایــن کــی اســت ،چــه کاره اســت و بــرای
چــه میخواهــد وارد ورزش شــود؟ آیــا تخصصــی در ایــن
زمینــه دارد و اهالــی ورزش او را میخواهنــد یــا نــه؟ مــا
حــاال هــر چــه داد میزنیــم کــه مســؤول اول ورزش مــا
بیکفایــت اســت ،کســی صــدای مــا را منیشــنود .امــروز
در ورزش مــا آنقــدر دروغ اســت کــه اگــر کســی بگویــد خــدا
یــک اســت ،میگویــم کــه بــاش یــک فکــری بکنــم .آرزو
دارم ورزشکاران خودشــان بــه فهــم و بینشــی برســند کــه
خودشــان بــرای تغییــر در ادارهی ورزش همــت کننــد.
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صبــح کابــل :در بــارهی خــود تــان بگوییــد و ایــن کــه
آیــا شــا هــم بــه خاطــر بروســلی عالقهمنــد بــه تکوانــدو
شــدید؟
حیــدری :دورهی ابتدایــی و لیســه را در ایــران خوانــدم،
لیســانس علــوم سیاســی دارم و ماســری روابــط بینامللــل
میخوانــم .خربنــگاری حرفـهای را نیــز در دورههــای شــش
ماهــه خوانــدهام .امســال  26ســاله شــدم و تکوانــدو را از
 9ســالگی رشوع کــردم .اول کیــک بوکــس کار میکــردم و
ســپس وارد تکوانــدو شــدم کــه تــا  25ســالگی بــه صــورت
حرفـهای متریــن کــردم.
صبــح کابــل :آیــا ورزش ضامــن تأمیــن آینــدهی جوانــان
است؟
حیــدری :بــا تأســف بایــد بگویــم کــه نــه .رشایــط امــروز
افغانســتان تضمیــن کننــدهی آینــدهی یــک ورزشکار و
جــوان مــا نیســت .بــرای همیــن ،مــن تصمیــم گرفتــم در
اوج جوانــی ،انــرژی ام را در مســیر دیگــر هزینــه کنــم .در
افغانســتان همیشــه قهرمــان زنــده را عشــق اســت و زمانــی
کــه آنــان از دنیــای قهرمانــی دور میشــوند از یادهــا
میرونــد و ایــن خــوب نیســت .رشایــط طــوری اســت کــه
حتــا خانوادههــا بــه ورزشکار اهمیــت منیدهنــد؛ چــون
همــه چیــز بــا درآمــد و پــول ســنجیده میشــود .ورزشکار
نــه تنهــا بــرای خانــواده کــه نــزد حکومــت نیــز هیــچ بهایــی
نــدارد .در حالــی کــه در دنیــا چنیــن نیســت ،ورزشکاران
دارای قــدر و قیمــت اســتند و امکانــات زندگــی و کار
حرف ـهای دارنــد.
صبــح کابــل :اگــر تجربــهی امــروز را  15ســال پیــش
داشــتید ،همیــن مســیر را میآمدیــد؟
حیــدری :اگــر در رشوع تجربــه ،فهــم و دانایــی امــروز
راداشــتم و میدانســتم کــه فضــای ورزش چنیــن اســت،
هرگــز پــا بــه ایــن میــدان منیگذاشــتم.
صبــح کابــل :بــه فرزنــد تــان اجــازه مــی دهیــد،
تکوانــدو کار شــود؟
حیــدری :اگــر رشایــط تغییــر کنــد ،آینــده اش تضمیــن
باشــد ،مدالــش ارزش داشــته باشــد ،بلــی؛ در غیــر آن نــه.
اگــر نیکپــا ،بهــاوی ،رضایــی و  ...موفــق شــدند ،آنهــا
آدمهــای اســتثنایی بودنــد کــه تکــرار منیشــوند .در
حالــی کــه کشــورهای دیگــر بــه صــورت مــداوم قهرمــان
تولیــد میکننــد .در افغانســتان اســتعداد تنهــا مهــم
نیســت ،در کنــارش تــو بایــد اقتصــاد خــوب هــم داشــته
باشــی و گرنــه راه بــه جایــی منیبــری.
صبــح کابــل :شــا ،رومــان عباســی ،وهــاب زازی،
حســن رضایــی و بســیاری میتوانســتید بــرای تکوانــدوی
مــا ســالها بدرخشــید ،چــرا اینقــدر زود کنــار رفتیــد؟
حیــدری :جامع ـهی افغانســتان یــک جامع ـهی ســنتی
اســت ،هنــوز بــه جامع ـهی نیمــه مــدرن هــم نرســیدهایم،
فرهنــگ مــا فرهنــگ حــذف اســت ،مــا در جامعــهی
ورزشــی رقابــت داریــم ،رقابتهــای نزدیــک و ســامل در
بیــرون از کشــور؛ امــا در افغاســنتان رقابتهــا ســامل
نیســت ،میگوینــد کــه پاکتریــن اداره ،ملیتریــن اداره،
ادارهی ورزش اســت؛ در حالــی کــه در داخــل ایــن اداره،
چــه رقابتهــای ناســاملی کــه جریــان نــدارد؟ مســایل
قومــی ،ســمتی و مســایل ســلیقهای.
صبح کابل :حتا در فدراسیون تکواندو؟
حیــدری :چــرا کــه نــه .چنــدی پیــش قــرار بــود کســانی
کــه بــرای ســهمیهی املپیــک برونــد ،اعالمیــه نــر شــد که
در آن قیــد شــده بــود ،کســانی بــه ایــن برنامــه راه مییابنــد
کــه بــا معیــار ادب و نزاکــت فدراســیون برابــر باشــند.
تجربــهی  15ســاله ام میگویــد ،نظــم و مقــررات و ادب
در تکوانــدو یعنــی کــه ورزشکار بایــد چاپلــوس باشــد،
بلیگــوی باشــد ،فیسبوکــش کنــرل شــود ،در انتخــاب
همــر بایــد بــا ایشــان مصلحــت کنــد ،ایــن کــه ورزشکار
در خــارج حــق دیســکو رفــن را نــدارد؛ امــا مــا مســؤولین
دارنــد .ایــن اســت نظــم و مقــررات فدراســیون.
صبــح کابــل :دلیــل مســائلی کــه اشــاره کردیــد،
چیســت ؟
حیــدری :چــون افــکار کســانی کــه کار میکننــد
ســنتی ،کهنــه و قدیمــی اســت .بایــد نســل جدیــد بــه
میــدان بیاینــد و کنــرل امــور را بدســت بگیــرد .کســانی
کــه مشــکل ورزشکار را درک کننــد .کســانی کــه امــروز در
فدراســیون اســتند ،دیــد محــدود و کوچــک دارنــد ،بــه جــز
منافــع خودشــان آینــدهی تکوانــدو و ورزش برایشــان مهــم
نیســت .بــرای همیــن اســت کــه ورزشکاران دلــرد شــده
و بــا ورزش خــدا حافظــی میکننــد.
صبــح کابــل :چنــد مــاه پیــش ،شــا بــه آدرس ادارهی
ورزش کشــور نیــز انتقــاد داشــتید؟

سال اول

اشــاره :محمــود حیــدری جــزو
ملیپوشــان مطــرح و پــر دســتآورد
تکوانــدوی افغانســتان اســت کــه
ســالها پیراهــن تیــم ملــی تکوانــدوی
نعمت رحیمی
افغانســتان را در رقابتهــای گوناگــون
بــه تــن داشــت .او یکــی از مســتعدترین ورزشکاران
افغانســتان بــود کــه مســیر زندگــی قهرمانــی اش بــا
چالشهــای زیــادی رو بــه رو شــد و در اوج جوانــی ،عطــای
ورزش را بــه لقایــش بخشــید و مترکــزش را بــه فراگیــری
علــم و دانــش معطــوف کــرد.
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خانواده

چرا باید کودک به
کودکستان برود؟

بســیاری از مــادران و پــدران بــا
شــنیدن اســم مهــد کــودک ،یــاد والدیــن
کارمنــد میافتنــد و تصــور میکننــد
مهــد کــودک جایــی اســت کــه میتواننــد
فرزنــد شــان را بــرای چنــد ســاعت بــه
زهرا سیاس
افــرادی بســپارند و خــود شــان بــه
کارشــان برســند؛ امــا در یــک کالم بایــد گفــت مهــد کــودک
رصفــا جایــی نیســت کــه رسپرســتی کــودکتــان را بپذیــرد
بلکــه جایــی اســت بــرای آمــوزش و اجتامعــی شــدن او.
بهــر اســت کــودکان تــا پایــان دوســالگی در محیــط
خانــواده و نــزد والدیــن خــود باشــند .احســاس امنیــت
روانــی اولیــه و وابســتگیهای عاطفــی بایــد بــه صــورت
صحیــح و طبیعــی در خانــواده شــکل بگیــرد .از ایــن
ســن بــه بعــد کــودکان بــه تجربههــای اجتامعــی نیــز
نیــاز دارنــد .ارتبــاط بــا همســاالن و آموخــن بســیاری از
مفاهیــم را میتــوان از طریــق اجتــاع و همســاالن بــرای
فرزنــدان مهیــا کــرد .رشــد اجتامعــی کــودک ،نحــوهی
ارتبــاط بــا دیگــران ،یادگیــری زبــان و درک مفاهیــم کالمــی
و غیرکالمــی در یــک مهــد کــودک خــوب کــه از معیارهــای
الزم بــرای رشــد اجتامعــی و کالمــی کــودکان برخــوردار
باشــد ،رضوری بــه نظــر میرســد.
در مهــد کــودک ،برنام ـهی کــودکان از نظــم و انضبــاط
خاصــی برخــوردار میشــود .برنامــهی خــواب و خــوراک
آنهــا بــه طــور منظــم از قاعــدهی خاصــی پیــروی میکنــد.
همچنیــن آمــوزش بســیاری از مطالــب کــه ممکــن اســت
مــادر ،در منــزل بــه صــورت پراکنــده یــا بــه طــور غیرعلمــی
بــه فرزنــدش بیامــوزد ،در مهدکــودک بــه صــورت منظــم و
روشمنــد در جمــع و بــه صــورت گروهــی آموختــه میشــود.
بــه طــور کلــی کــودک در ایــن مرحلــه بــرای ســالهای
آینــده کــه بایــد ســاعتهای بیشــری را از خانــه دور
باشــد ،آمــاده میشــود.
چگونــه کــودکان را تشــویق بــه رفــن در مهــد
کــودک کنیــم؟
همــه کــودکان در روزهــای اول ،رفــن بــه مهــد را بــه
خوبــی منیپذیرنــد و بیتابیهــا و اضطرابهــای زیــادی
از خــود نشــان میدهنــد؛ امــا اگــر مربیــان تعلیمدیــده و
مجــرب در مهــد باشــند و همــکاری درســتی بیــن والدیــن
و مربیــان بــه وجــودآیــد ،محیــط مهدکــودک میتوانــد از
جذابیــت خاصــی بــرای کــودک برخــوردار باشــد.
روشهایــی کــه بــرای عالقهمنــد کــردن کــودکان
بــه مهــد کــودک بــه کار گرفتــه میشــود ،بایــد علمــی،
تخصصــی و خالــی از هــر گونــه تهدیــد و تــرس باشــد.
مربیــان نیــز بایــد بــا توجــه بــه معیارهــای خاصــی انتخــاب
شــوند .مربیــان بایــد از ویژگیهــای خاصــی برخــوردار
باشــند تــا بتواننــد بــه عنــوان جایگزیــن مــادر ،امنیــت و
آرامــش الزم را بــه کــودک بدهنــد؛ زیــرا کــودکان هــم ماننــد
بزرگســاالن شــخصیت ،رفتــار و منشهــای متفاوتــی
دارنــد؛ بنابرایــن ،مهــد کــودک ،مکانــی اســت کــه بایــد
بتوانــد رفتارهــای درســت کــودکان را تشــویق و رفتارهــای
نادرســت آنهــا را اصــاح کنــد و در جهــت رشــد طبیعــی و
هنجــار کــودکان در زمینههــای جســمی ،ذهنــی ،عاطفــی
و اجتامعــی قــدم بــردارد.
چگونــه از فضــای ســامل مهــد کــودک مطمــن
شــویم؟
در مهــد کــودک ،مربیــان وظیفــهی بســیار مهمــی بــه
عهــده دارنــد؛ زیــرا نقــش جانشــین مــادر را بــرای کــودک
ایفــا میکننــد و بــا توجــه بــه ایــن تعریــف ،مربــی بایــد
بتوانــد اضطــراب کــودک را کاهــش و بــه او امنیــت بدهــد؛
بنابرایــن ،الزم اســت در بــارهی شــخصیت و نحــوهی رفتــار
مربیــان و ایــن کــه تــا چــه حــدی قــادر اســتند نقــش
جایگزیــن مــادر را ایفــا کننــد ،تحقیــق کنیــم .خالصــه ایــن
کــه اگــر مهــد کودکــی دارای ویژگیهــای الزم باشــد و
تنهــا از کــودک نگ ـهداری نکنــد بلکــه بــه نیازهــای او نیــز
توجــه داشــته باشــد و رشــد کــودک و رشایــط فــردی او را
در نظــر بگیــرد و در بــارهی برنامـهی خــواب ،بــازی ،تغذیــه،
اســراحت کافــی و فعالیتهایــی کــه مناســب ســن کــودک
باشــد ،تدابیــر الزم اندیشــیده باشــد و محیــط امنــی بــرای
کــودکان ایجــاد کنــد .میتــوان پیشــنهاد کــرد کــه والدیــن
حتــا فرزنــد شــان را بــه چنیــن مهدکودکــی بســپارند.
چــرا بایــد فرزندمــان را بــه مهدکــودک بفرســتیم؟
ایــن کار چــه اهمیتــی دارد؟
کودکانــی کــه بــه مهدکــودک میرونــد زمینــه
رشــد اجتامعیشــان فراهــم میشــود و در تعامــات
اجتامعــی شــکل میگیرنــد .بســیاری از رفتارهایــی کــه
کــودکان درخانــه نیاموختهانــد ،در جــای دیگــری بــه نــام
مهدکــودک میآموزنــد .رفتارهــای منفــی یــا رفتارهایــی کــه
چنــدان مثبــت یــا جامعهپســند نیســتند ،در مهدکــودک
کمرنــگ میشــوند.
بــه ایــن ترتیــب کــودکان مجموعــهای از رفتارهــا و
اطالعــات مفیــدی را در مهدکــودک میآموزنــد و از طــرف
دیگــر رفتارهــای بــدی کــه آموختهانــد در مهدکــودک بــا
روشهــای خاصــی کــه وجــود دارد ،تعدیــل میشــود .رشــد
کالمــی در مهــد کــودک اهمیــت زیــادی دارد .تحقیقــات
نشــان میدهــد کودکانــی کــه بــه مهــد کــودک رفتهانــد،
در مقایســه بــا کودکانــی کــه بــه مهــد نرفتهانــد ،از
واژههــای بیشــری اســتفاده میکننــد و نحــوه ارتباطشــان
بــا دیگــران راحتتــر اســت ،بنابرایــن یــک مهدکــودک
خــوب بــا معیارهــای بهداشــتی و تربیتـی قابــل قبــول تاثیــر
زیــادی در رشــد روانــی کــودک دارد.

زندگی به رنگ زن

(روایتهای مستند از وضعیت زندگی زنان)

طفل سومم را در آغیل گوسفندان به دنیا آوردم
افسانه یاس

از خاطــرهی تلــخ و پــردرد زایامنــش در
آغیــل قصــه میکنــد؛ امــا اشــک امانــش
منیدهــد .طاهــره بیســت و پنــج ســال دارد و
طفــل چهارمــش را بــاردار اســت .تصــور کــردن
ســختی و مشــقتی کــه در زندگــیاش تحمــل
کــرده ،کاری اســت بــس دشــوار و غیــر قابــل
توصیــف.
دخــری کــه زندگــیاش بــا فقــر عجیــن
شــده و رسنوشــتش را با تنگی دســتش ســاخته
اســت .طاهــره (نــام مســتعار) همیــن کــه جوان
میشــود ،خانــوادهاش او را در بــدل دو و نیــم
لــک افغانــی بــه ازدواج شــخصی در میآورنــد
کــه قبــا هیــچ شــناختی از او و خانــوادهاش
ندارنــد .طاهــره بعــد از ازدواج ،رنجهایــی
میکشــد کــه قبــا هیــچ گاهــی بــه ذهنــش
هــم خطــور نکــرده اســت .از ایــن که خانــوادهی
شــوهرش از والیــت دیگــری بــه کابــل آمــده اند،
بعــد از ازدواج او را دوبــاره بــا خــود بــه والیــت
شــان میبرنــد .طاهــره ،دخــری کــه در کابــل
بــزرگ شــده اســت ،بــه والیــت دوردســتی
م ـیرود کــه خــری از شــهر و زندگــی شــهری
در آن نیســت.
طاهــره حتــا بــرای خــودش اتاقــی نــدارد
و تنهــا زمانــی کــه شــوهرش میخواهــد بــا
او همبســر شــود ،میتوانــد بــرای خــودش
محــل خلوتــی داشــته باشــد کــه آنهــم بــه
خواســت شــوهرش برایــش تخلیــه میشــود و
بالفاصلــه بعــد از همخوابــی بــا او ،او را از اتــاق
بیــرون میکننــد .او از رشوع رفتنــش بــه ایــن
والیــت از خشــو و زنهــای ایــورش متلکهــا و
کنایههایــی میشــنود .طاهــره کــه در شــهر
بــزرگ شــده اســت ،حســادت زنهــای فامیــل
را برانگیختــه اســت و آنهــا بــا هــر بهان ـهای او
را تحقیــر میکننــد و زیــر فشــار میگیرنــد
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تــا ایــن گونــه حســادت شــان را بــر او خالــی
کننــد.
زنــان خانــواده او را فروختــه شــده صــدا
میزننــد و هیــچ گونــه حــق ابــراز نظــر و دســت
زدن بــه وســائل خانــه و آشــپزخانه را بــه وی
منیدهنــد .طاهــره ،زمانــی میتوانــد غــذا
بخــورد کــه همــه غــذای شــان را میخورنــد و
اگــر چیــزی باقــی مبانــد ،بــرای او میرســد.
ظاهــرا ریشــهی همــه خشــونتهایی کــه
بــر طاهــره اعــال میشــود ،بــه دلیــل گرفــن
تویانــهای اســت کــه در بــدل نــکاح طاهــره
پرداختــه انــد؛ پولــی کــه زندگــی طاهــره را بــه
نیســتی و نابــودی کشــانیده اســت .شــوهرش
او را بــا هــر بهانــهای مــورد خشــونت قــرار
میدهــد .طاهــره ،بارهــا زیــر شــکنجههای
شــوهرش از حــال مــیرود و دچــار ضعــف
میشــود؛ امــا او نــه راه فــراری دارد و نــه
کســی کــه الاقــل دردهایــش را بــا او رشیــک
کنــد .طاهــره بــه دور از خانــواده و پــدر و مــادر،
تنهــا خــودش اســت کــه ســنگ صبــور خــودش
میشــود و ایــن همــه خشــونت و بدرفتــاری را
بــه دوش میکشــد.
او ،ســختی ایــن همــه خشــونت را تــا زمــان
بــارداری ســومیاش تحمــل میکنــد؛ زمانــی
کــه زایــان ســومیاش نزدیــک اســت ،یکــی از
شـبها شــوهرش بــا تحریــک خانــوادهاش او را
تــا حــد مــرگ زیــر لتوکــوب میگیــرد کــه بــه
دلیــل خــوردن لگــد بــه شــکم طاهــره ،دچــار
زایــان پیــش از وقــت میشــود .شــوهر طاهــره
و خانــوادهاش بــه جــای ایــن کــه در ایــن لحظــه
بــه او رحــم کننــد و دســت از خشــونت بردارنــد،
او را از خانــه بیــرون میاندازنــد و برایــش
میگوینــد کــه جــای او و طفلــی کــه بــه دنیــا
م ـیآورد ،خانــه نیســت .طاهــره ،آن شــب را در

آغیــل گوســفندان صبــح میکنــد و کــودک
نارســش را در هــان آغیــل بــه دنیــا م ـیآورد.
او کــه تــا هنــوز ســه طفــل بــه دنیــا آورده
اســت ،در هیــچ کــدام زایامنهایــش بــه داکــر
بــرده نشــده و در خانــه نیــز کســی او را یــاری
نکــرده اســت .طاهــره پــس از هــر بــار زایــان،
بــدون ایــن کــه اســراحتی کــرده باشــد ،مثــل
بــرده کار کــرده و خشــونتهای بیوقفــهی
شــوهر و خانــوادهی شــوهرش را تحمــل کــرده
اســت .بــا ایــن کــه او بارهــا تــاش کــرده اســت
داروی ضــد بــارداری بخــورد؛ امــا شــوهرش
ایــن اجــازه را بــه طاهــره نــداده اســت.
پــس از قبــول ایــن همــه خشــونت و
بدبختــی ،رسانجــام چنــدی پیــش ،خانــوادهی
شــوهرش ســه کــودک طاهــره را از او میگیرنــد
و از خانــه بیرونــش میاندازنــد .طاهــره بــا
طفــل چهــارم در شــکم ،بــه یکــی از نهادهــای
مدافــع حقــوق زنــان مراجعــه کــرده اســت تــا
بــه آنچــه بــر او گذشــته ،از مجــرای قانونــی
رســیدگی شــود.
زندگــی طاهــره ،یکــی از هــزاران زندگــیِ
زنانـهای اســت کــه در جامعـهی افغانســتان زیر
هجــوم شــکنجههای بیدلیــل خــرد و خمیــر
میشــود؛ بــدون ایــن کــه مرجعــی بتوانــد از
ایــن خشــونتها جلوگیــری کنــد .طاهــره و
زنانــی ماننــد او کــه بــا چنیــن خشــونتهایی
روبــهرو میشــوند ،تــا آخریــن نفــس ایــن
خشــونتها را تحمــل میکننــد؛ امــا تحملــی
کــه نتیجــه منیدهــد و در بســیاری از مــوارد
ایــن خشــونتها بــه بیــرون انداخــن آنــان
از خانههــا میانجامــد تــا بعــد از آن رساغ
نهادهــای عدلــی و یــا دفــاع از حقــوق زنــان
برونــد و دردی کــه درمــان نــدارد را درمــان
کننــد.
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بیهویتی یعنی گمشدن در میان تعلقات مختلف
با ریکاردو تیران اندک اندک
آشناییهایم بیشرت میشود .او
مانند برخی از همراهان دیگر
با مشکل بیهویتی دست و
عزیز رویش
پنجه نرم کرده است .در جریان
اظهارات رسمی خود ،ریکاردو
جنبههای دیگری از کار و فعالیتهای خود را که
با رشایط و اوضاع خاص امریکای مرکزی و امریکای
التین ارتباط میگیرد ،باز کرد.
بیهویتی در ظاهر تعلق ملی به این یا آن کشور
را تداعی میکند؛ اما در صحبتهای خود با ریکاردو
متوجه شدم که بیهویتی گاهی گمشدن در میان
تعلقات و پیوندهای گوناگون نیز بوده میتواند.
من اهل فالن کشور از امریکای التین استم؛ اما از
زندگی و وضعیت آنجا خوشم منیآید .پس من عمال
اهل آنجا نیستم و خود را به آنجا متعلق منیدانم.
میآیم به ایاالت متحدهی امریکا .از زندگی و وضعیت
اینجا خوشم میآید .همه چیز مساعد و خوب است؛
اما اینجا مرا از آن خود منیداند و تنها به پولی نگاه
میکند که من از جیب خود به رستورانت و موتر و
اجارهدار خانه و مأمور بیمه و مدیران مکتب و دانشگاه
پرداخت میکنم .اگر این پرداختها را نکنم ،اینجا
کسی مرا به پشیزی هم منیخرد .این هم میشود
بیهویتی .من به دلیل فقر و بیثباتی و ادبار کشورم،
نظام رسمایهداری را به هیچ وجه راهحل منیدانم؛
اما نقطهی مقابل آن ادعاهای چپگرایانهی چاویز
و دانیل اورتیگا و امثال آنها است که تنها یک باند
مافیایی را منایندگی میکنند و بس .من در این
میانه کی استم و چه میکنم؟ بیهویتی یعنی من
در میان قطبهای مختلف منیدانم کی استم.
پدر و مادر ریکاردو در سنین نوزده و بیستسالگی
ازدواج کرده اند .سالهای اول دههی هشتاد،
سالهایی است که نیکاراگوا با بیثباتی و جنگهای
داخلی مواجه میشود .سال  1979ساندونیستهای
چپگرا قدرت را در این کشور در دست گرفتند .رهرب
ساندونیستها ،دانیلاورتیگا ،یکی از جنجالیترین
چهرههای امریکای مرکزی در سه دههی اخیر
است .زمانی او را به جرم قاچاق مواد مخدر و رسقت

مسلحانه به زندان انداختند .البته او در همین
هنگام نیز رهربی علیه رژیم سوموزا ،دیکتاتور بدنام
نیکاراگوا را بر عهده داشت .از الی سخنان رکاردو
تیران ،متوجه شدم که دزدی ،قاچاق و تخلفاتی از
این دست در میان مبارزان امریکای التین به نحوی
شبیه عملکردهای عیارانهی برخی از جوانمردان
رشقی محسوب میشود که پوشهی محکمی از
دفاع از ستمدیدگان را بر خود حمل میکند .توجیه
اینگونه اعامل خیلی ساده بود :جباران و ستمگران،
خود مجرمان اصلی اند .پیروی و اطاعت از قانون و
نظمی که جباران ایجاد میکنند ،همراهی با آنان
است .رسقت مسلحانه جرم است؛ اما از کی و برای
کی و چه هدفی؟ این بود که مرزهای اخالقی خوب
و بد از میان میرفت و جای آن را معیار کی و برای
چه میگرفت.
در سال  ،1979درست در هامن سالی که حزب
چپگرای دموکراتیک خلق با کودتا علیه رژیم
داوودخان ،قدرت سیاسی افغانستان را در دست
گرفت ،تحول انقالبی در نیکاراگوا نیز به تغییر
رژیم وابسته به ایاالت متحدهی امریکا منجر شد.
خانوادهی ریکاردو ،با رژیم جدید میانهی خوبی
نداشتند و به همین دلیل کشور خویش را ترک کرده
و به میامی آمدند .ریکاردو در میامی به دنیا آمد.
ریکاردو قسمت زیادی از عمرش را در این شهر سپری
کرد که به گفتهی خودش ،از لحاظ جغرافیایی متعلق
به امریکا است؛ اما جز این تعلق هیچ شباهت دیگری
با امریکا ندارد .حتا بر دروازههای زیادی عالمت
نصب میکنند که «ما انگلیسی صحبت میکنیم»،
یا «زبان ما انگلیسی است» .میامی مردمان مختلفی
را از نقاط مختلف در خود جمع کرده است که البته
بیشرت شان ریشهی امریکای مرکزی و التین را دارند.
ریکاردو به تبعیت از پدربزرگش که تاجر موفقی
بوده است ،از سن دهسالگی رشوع به تجارت
میکند؛ محصوالت مختلف را دروازه به دروازه
میبرد و به فروش میرساند .خانوادهی او به آموزش
و پرورش اهمیت فراوانی قایل شده و بر تحصیل او
رسمایهگذاری میکنند .نیکاراگوا با آمدن رژیم جدید
با مخالفت شدید امریکا مواجه شد .شورشیان کنرتا

علیه ساندونیستها بسیج و متویل شدند .رفتوآمد
قدرت ،چه با فشار و چه با انتخابات ،سالهای
ش
طوالنی را در بر گرفت .نیکاراگوا به مرکز کشمک 
قدرتهای چپگرای امریکای التین با ایاالت
متحدهی امریکا تبدیل شد .اگر به یاد داشته باشیم،
ماجرای مکفارلین و رسوایی معاملهی ایران با امریکا
در دههی هشتاد نیز به روابط امریکا با کنرتاها ارتباط
میگرفت .در آن ماجرا ،ایران اسلحهی امریکایی را
برای استفاده در جنگ علیه عراق خریداری کرد؛ اما
پول آن به شورشیان کنرتا در نیکاراگوا انتقال یافت.
این رسوایی برای حکومت رونالد ریگان سنگین بود و
اسم ایران-کنرتا بر آن گذاشته شد.
معامله بر رس قدرت ،توازنی را میان بازیگران
سیاسی نیکاراگوا خلق کرده است که هیچ کدام،
به قدرت مطلقهای تبدیل نشود که سایر حریفان را
به کلی از صحنه بیرون کند .این توازن ،ثبات خلق
نکرده بلکه جنگ بر رس قدرت را به گونهی خطرناک
و مستأصلکنندهای در این کشور جاری نگه داشته
است .بازی قدرت با عقبگرد و پیرشفت مداوم
عجین شده و هر گاهی که قدرت به دست یکی از
جناحها میافتد ،بقیهی جناحها تنها به اسرتاحت
میپردازند و به فشار خود دوام میدهند تا سهم
بیشرتی از قدرت باخته به دست آرند .دانیل اورتیگا
در سال  1979قدرت را با قهر به دست آورد ،در
سال  1981جبههی طرفدارش در هم شکست و
گرو ِه کثیری از موتلفانش به جبههی مخالف پیوستند
و برای رسنگونی او اسلحه گرفتند .در سال 1986
ساندونیستها رضایت دادند انتخابات برگذار شود؛
اما انتخاباتی که تنها میتوانست قدرت را برای
این جبهه حفاظت کند .در سال  1988وقتی
ساندونیستها از حامیت اتحاد شوروی محروم
شدند ،باب مذاکره با مخالفان را باز کردند و در
انتخابات  1990شکست خوردند .در سال 1996
در انتخابات برنده شدند؛ ولی با فشار مخالفان ناچار
شدند که سهم اندکی از قدرت را خود بگیرند و بقیه
را به مخالفان بسپارند .در سال  2001انتخابات را
باختند و در سال  2006با یک اکرثیت ساده قدرت
را در دست گرفتند.

خشونت علیه خربنگاران  42درصد
کاهش یافته است

اشتراک در روزنـامـه

د افغانستان اسالمي جمهوري  -جمهوری اسالمی افغانستان

د ترانسپورت وزارت ترانسپورت
اداره ترانسپورت جاده
معاونیت مالی واداری
ریاست تدارکات
آمریت تدارکات
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اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدیــن وســیله بــه تاســی از فقــره ( )2مــاده چهل و ســوم قانون تــدارکات به
اطــاع عمــوم رســانیده میشــود اداره ترانســپورت جــاده ،وزارت ترانســپورت
در نظــر دارد پــروژه تهیــه و تــدارک مقــدار ( )227,680لیــر تیــل دیــزل
و ( )6,200لیــر تیــل پطــرول مــورد رضورت ریاســت تصــدی مســافر
بــری ملــی بــس بــه رشکــت تجارتــی شــایق علیمــی دارنــــــــده جـــــــــواز
منــر ( )12526-0101ریاســت عمومــی ثبــت مرکــزی ومالکیــت فکــری
وزارت محــرم تجــارت و صنایــع ،عقــب ســینام بهارســتان ،رسک  ،7کابل،
افغانســتان را بــه قیمــت مجموعــی مبلــغ  12,595,144دوازده میلیــون و
پنــج صــد و نــود و پنــج هــزار و یــک صــد و چهــل و چهــار افغانــی اعطــا
منایــد.
اشــخاص حقیقــی و حکمــی کــه هــر گونــه اعــراض در زمینــه داشــته
باشــند مــی تواننــد اعــراض خویــش را از تاریــخ نــر ایــن اعــان الــی
هفــت روز تقویمــی طــور کتبــی تــوام بــا دالیــل آن بــه ریاســت تــدارکات
اداره ترانســپورت جــاده ،وزارت ترانســپورت ،واقــع انصــاری وات متصــل
رادیــو تلویزیــون ملــی ،وفــق احــکام مــاده پنجاهــم قانــون تــدارکات
ارایــه مناینــد.
ایــن اطاعیــه بــه معنــی عقــد قــرارداد نبــوده و الــی تکمیــل میعــاد فــوق
الذکــر و طــی مراحــل قانونــی بعــدی ،قــرارداد منعقــد نخواهنــد شــد.

برای دفترها و سازمانها

برای دانشجویان و خانوادهها

شش ماه 4500 :افغانی
یک سال 8000 :افغانی

شش ماه 2500 :افغانی
یک سال 4500 :افغانی

برای دفترها و سازمانهای بینالمللی

شش ماه$ 175 :
یک سال$ 300 :

www.subhekabul.com

ســازمان بیناملللــی اساواس ( )sosکــه در بخــش خدمــات
کمکرســانی ،امنیــت و ســفر فعالیــت میکنــد ،نقشــهی
خطرناکتریــن نقــاط جهــان ،بــرای ســفر در ســال  2020را
منتــر کــرده کــه بــر اســاس آن ،افغانســتان پــس از ســوریه و
لیبیــا ،خطرناکتریــن کشــور بــرای ســفر در جهــان محســوب
میشــود.
ایــن نقشــه بــر اســاس پیامیــش  1300کارشــناس در 214
کشــور انجــام شــده اســت .بــر اســاس ایــن اطالعــات ،نقش ـهی
ریســک ســفر در ســال  2020و بزرگتریــن خطراتــی کــه
ممکــن اســت توریســتان بــا آن در ســاحات مختلــف جهــان
روبــهرو شــوند ،نشــانهگذاری شــده اســت.
بــر اســاس مطالعــات متخصصــان بیناملللــی پزشــکی
و امنیتــی ،در بخــش صحــت کشــورهای افریقایــی از جملــه
نایجریــا ،گینــه ،رسیلیــون ،الیربیــا ،ســودان جنوبــی ،ایریــره
و جمهــوری افریقــای مرکــزی بــا بلندتریــن خطــر مواج ـ ه اســت.
از ســویی هــم ،کشــورهای اروپایــی ،کانــادا ،ایــاالت متحــدهی
امریــکا ،نیوزیلنــد ،اســرالیا ،کوریــای جنوبــی و جاپــان بــا خطــر
پاییــن ابتــا بــه امــراض مواجــهانــد.
بــر اســاس ایــن تحقیقــات  ۴۷درصــد برنامهریــزان ســفرهای
تجــاری پیشبینــی کــردهانــد کــه خطرهــا در ســال پیــشرو
پیرامــون تهدیدهــای امنیتــی ،اعرتاضهــا و راهپیامیــی مدنــی
و ژئوپولتیــکال و بالهــای طبیعــی میباشــد.
متیــو بردلــی ،مدیــر بخــش امنیــت محلــی ســازمان
بیناملللــی اساواس ،گفتــه اســت کــه مهمتریــن خطرهــا در
ســال آینــده بــه مســائل ژئوپولتیــکال تغییــر پیــدا کــرده اســت.

او میافزایــد کــه اعرتاضهــای مدنــی نیــز بخشــی از ایــن
خطــرات میباشــد کــه منون ـهی واضــح آن در هنگکنــگ دیــده
میشــود.
متخصصــان ســازمان جهانــی اساواس ،در ایــن نقشــه پنــچ
نــوع خطــر را مشــخص کــرده انــد« :خطــر بســیار کــم ،خطــر کــم،
خطــر متوســط ،خطــر بــاال و خطــر شــدید ».ایــن نشــانهگذاریها
بــه دلیــل جنــگ ،تــرور ،مبــارزات و اعرتاضهــای سیاســی کــه
بــرای توریســتان بــه وجــود میآورنــد ،انجــام شــده و باقــی
فاکتورهــا هــم شــامل سیســتم حمــل و نقــل ،روابــط کار و
رسویسهــای امنیتــی اســت.
در ایــن تحقیقــات ،از افریقــا ،خاورمیانــه و کشــورهایی
ماننــد لیبــی ،ســوریه ،عــراق ،یمــن و افغانســتان ،بــه عنــوان
خطرناکتریــن کشــورها بــرای ســفر یــاد شــده و کشــورهای
فنالنــد ،نــاروی و ایســلند ،از مصئونتریــن کشــورهای جهــان
خوانــده شــده اســت.
ســازمان جهانــی اساواس ،همچنــان میگویــد کــه رشایــط
اقلیمــی ماننــد طوفــان هریــکان و آتشســوزیها در امریــکا،
ســیل در اروپــا ،زلزلــه ،جرائــم انرتنتــی ،آدمربایــی ،مســائل
اقتصــادی و خطــر بــرای ســفر زنــان ،از فاکتورهــای دیگــری
اســت کــه اهمیــت بســیاری در تعییــن ریســک ســفر دارد.
ســازمان بیناملللــی اساواس ( )SOSیــک رسویــس
خدماتــی کمکرســانی و امنیــت ســفر اســت کــه نقشــهی
خطرناکتریــن نقــاط بــرای ســفر در ســال  ۲۰۲۰و بزرگتریــن
خطراتــی کــه ممکــن اســت گردشگــران بــا آن در نقــاط مختلــف
جهــان روبــهرو شــوند را مشــخص کــرد ه اســت.

سال اول

افغانستان خطرناکترین کشور برای سفر
در سال  2020شناخته شد
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مســؤوالن امنیتــی در والیــت تخــار میگوینــد کــه در
حملــهی گروهــی هراسافگنــان طالــب بــر یــک قــرارگاه
نیروهــای خیزشهــای مردمــی در ایــن والیــت ۱۷ ،نفــر از ایــن
نیروهــا کشــته شــده و چهــار نفــر دیگــر نیــز زخمــی شــدهانــد.
خلیــل اســیر ،ســخنگوی پولیــس تخــار بــه روزنامـهی صبــح
کابــل ،گفــت کــه هراسافگنــان طالــب شنبهشــب (۷جــدی)
بــر یــک قــرارگاه نیروهــای خیــزش مردمــی در ولســوالی
خواجــه بهاءالدیــن والیــت تخــار حملــه کردنــد کــه در
نتیج ـهی آن  ۲۱تــن از ایــن نیروهــا کشــته و زخمــی شــدند.
آقــای اســیر ،امــا میگویــد کــه بــا آمــدن نیروهــای کمکــی

بــه ســاحه ،طالبــان عقـبزده شــده انــد.
در همیــن حــال ،گــروه طالبــان نیــز ادعــا کــرده اســت کــه
در ایــن حملــه  ۲۱نفــر از نیروهــای خیــزش مردمــی کشــته
شــدند و ســاح و مهــات آنهــا نیــز بــه دســت افــراد ایــن
گــروه افتــاده اســت.
والیــت تخــار در شــال افغانســتان ،از والیــات نســبتا
ناامــن اســت .در ایــن والیــت هــم گــروه طالبــان و هــم
تفنـگداران غیــر مســؤول کــه بیشــر شــان وابســته بــه حــزب
اســامی گلبالدیــن حکمتیــار انــد ،رسگــرم تــرور و ناامــن
ســاخنت مناطقــی از ایــن والیــت اســتند.

 9جدی 1398

کشته شدن  17نفر از نیروهای خیزش مردمی
در تخار

 دوشنبه

مشــاور ارشــد ریاســتجمهوری در امــور روابــط عامــه و
اســراتژیک ،گفتــه اســت کــه پــس از توافــق میــان امریــکا
و طالبــان و اعــام آتشبــس از ســوی ایــن گــروه ،حکومــت
افغانســتان هیأتــی را بــرای مذاکــره بــا طالبــان ،میفرســتد.
وحیــد عمــر ،روز یکشــنبه ( ۸جــدی) در برگــهی تویــر
خــود نوشــته اســت کــه هیــأت گفتوگوکننــدهی حکومــت
افغانســتان ،کوچــک و در عیــن حــال ،مناینــدهی متــام اقشــار
افغانســتان اســت.
او افــزوده اســت کــه حکومــت افغانســتان ،از گفتوگــو
و اعــزام هیــأت دریــغ منیکنــد و منتظــر اســت تــا گــروه
طالبــان ،گفتوگوهــای خــود بــا امریــکا را نهایــی کــرده و
آتشبــس اعــام کنــد.
آقــای عمــر ،تأکیــد کــرده اســت کــه آتشبــس ،پیـشرشط
اساســی آغــاز گفتوگوهــای بیناالفغانــی اســت و برقــراری
آن بــه گــروه طالبــان بســتگی دارد.
ایــن در حالــی اســت که بــه تازگــی ،روزنامهی والاســریت
ژورنــال ،گــزارش داده اســت کــه شــورای رهــری طالبــان در
کویت ـهی پاکســتان ،روی برقــراری آتشبــس یکهفت ـهای بــه
توافــق رســیده اســت.
در ایــن گــزارش ،بــه نقــل از مقامهــای افغــان و امریکایــی،
آمــده اســت کــه پیــش از ایــن ،زملــی خلی ـلزاد ،مناین ـدهی
ویــژهی وزارت خارجــهی امریــکا در امــور صلــح افغانســتان،

از گــروه طالبــان خواســته بــود کــه پیــش از امضــای هرگونــه
توافــق ،بایــد آتشبــس دهروزهای را اعــام کنــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،روز چهارشــنبهی هفتهی گذشــته
( ۴جــدی) رهــران طالبــان در نشســتی کــه مــا هبتاللــه،
رهــر ایــن گــروه حضــور نیــز داشــته ،بــه توافــق رســیده انــد که
آتشبــس هف ـتروزهای را اعــام کننــد.
امــا گــروه طالبــان ،ایــن موضــوع را رد کــرده اســت.
ذبیحاللــه مجاهــد ،ســخنگوی طالبــان ،بــه صــدای امریــکا
گفتــه اســت کــه تــا کنــون هیــچ تصمیمــی در مــورد برقــراری
آتشبــس از ســوی ایــن گــروه در افغانســتان گرفتــه نشــده
اســت.
پیــش از ایــن ،زملــی خلیــلزاد ،در گفتوگوهــای صلــح
بــا مناینــدگان طالبــان ،توقــف ایجــاد کــرد و گفــت کــه ایــن
وقفــه ،فرصــت کوتاهــی اســت تــا رهــری طالبــان ،در مــورد
آتشبــس و گفتوگوهــای بیناالفغانــی ،بــا هــم مشــوره
کننــد.
ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن ،ســهیل شــاهین،
ســخنگوی دفــر سیاســی طالبــان در قطــر ،گفتــه بــود کــه
آتشبــس بــا دولــت افغانســتان ،زمانــی برقــرار میشــود کــه
گفتوگوهــای بیناالفغانــی برگــزار و توافقــی نیــز بــه دســت
آیــد .او افــزوده بــود کــه تــا آن زمــان ،آتشبــس تنهــا بــا امریــکا
برقــرار خواهــد شــد.
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یافتههــای نظرســنجی تــازهی نــی یــا نهــاد حامیتکننــدهی
رســانههای آزاد افغانســتان ،نشــان میدهــد کــه میــزان
خشــونتها علیــه خربنــگاران در افغانســتان  42درصــد
کاهــش یافتــه اســت.
مجیــب خلوتگــر ،رییــس اجرایــی دفــر نــی ،روز یکشــنبه
(8جــدی) در یــک نشســت خــری گفــت ،هرچنــد خشــونت
علیــه خربنــگاران هنــوز هــم در افغانســتان وجــود دارد؛ امــا
میــزان خشــونتها نســبت بــه ســال گذشــته میــادی 42
درصــد کاهــش را نشــان میدهــد.
آقــای خلوتگــر ،گفــت کــه قتــل ،لتوکــوب خربنــگاران،
مشــکل مالــی رســانهها و عــدم دسرتســی بــه اطالعــات از
مهمتریــن مشــکالتی اســت کــه خربنــگاران در افغانســتان بــا
آن مواجــه انــد.
بــه گفتـهی او ،در ســال  2019میــادی حــدود  115مــورد
خشــونت علیــه خربنــگاران بــه ثبــت رســیده اســت کــه شــامل
قضایــای قتــل ،لتوکــوب ،بازداشــت و تهدیــد بــه مــرگ
میشــود.
رییــس نــی ،تأکیــد کــرد کــه در ســال جــاری میــادی ده
مــورد قتــل ثبــت شــده اســت کــه نســبت بــه ســال گذشــته
میــادی کاهــش  50درصــدی را نشــان میدهــد« .در ســال
گذشــته مــا شــاهد بیســت مــورد قتــل رســانهای بودیــم کــه از
ایــن میــان ده مــورد قتــل دو مــوردش بــه صــورت واضــح تعریــف
نشــده اســت .از جملــه قتــل خانــم مینــه منــگل ،کــه در کابــل
کشــته شــد و دولــت تــا هنــوز اعــام نکــرده اســت کــه آیــا کار
رســانهای خانــم منــگل باعــث قتلــش شــده یــا نــه؟ .دیگــر
موضــوع آقــای هوتکــی اســت کــه در کندهــار دو شــب پیــش از
انتخابــات کشــته شــد؛ امــا تــا امــروز داســتانهای گوناگــون در
ایــن مــورد تعریــف میشــود .هشــت مــورد دیگــر در جعرافیــای
کار رســانهای داشــته ،کشــته شــده اســت».
یافتههــای نــی ،نشــان میدهــد کــه در ســال جــاری
میــادی بیــش از  20مــورد قضیـ هی جراحــت علیــه خربنــگاران
ثبــت شــده اســت کــه افزایــش 5درصــدی را نشــان میدهــد
و ده مــورد دیگــر نیــز امنیــت ملــی و کارمنــدان دولــت ســبب
بازداشــت خربنــگاران شــده انــد.
مجیــب خلوتگــر گفــت کــه در ســال جــاری میــادی ده مورد
قضیـهی لتوکــوب خربنــگاران در افغانســتان بــه ثبــت رســیده
اســت کــه نخســتین قربانــی ،علیشــیر شــهیر ،گزارشگــر
روزنام ـهی صبــح کابــل بــوده اســت.
بخــش دیگــری از نظرســنجی نــی بــر میگــردد بــه چگونگــی
رضایــت خربنــگاران از دسرتســی بــه اطالعــات کــه ایــن نهــاد بــا
 250خربنــگار در  24والیــت افغانســتان گفتوگــو انجــام داده
اســت کــه از ایــن میــان  50.8درصــد خربنــگار ابــراز نارضایتــی
کردنــد و  47درصــد دیگــر بــه نحــوی از اطالعرســانی نهادهــا
رضایــت نشــان داده انــد.

ایــن درحالــی اســت کــه چنــدی پیــش کمیتـهی مصؤونیــت
خربنــگاران ،اعــام کــرده بــود کــه خشــونتها در برابــر
خربنــگاران ،در شــش مــاه نخســت ســال جــاری میــادی ،در
مقایســه بــا زمــان مشــابه آن در ســال گذشــته ۵۰ ،درصــد
کاهــش یافتــه اســت.
نجیباللــه رشیفــی ،رییــس اجرایــی کمیتــهی مصؤونیــت
خربنــگاران ،در آن زمــان گفتــه بــود کــه در جریــان شــش مــاه
نخســت ســال  ۲۰۱۹میــادی ۴۵ ،مــورد خشــونت در برابــر
خربنــگاران بــه ثبــت رســیده اســت.
بــه گفتــهی او ۳« :مــورد قتــل ۶ ،مــورد جراحــت ۵ ،مــورد
لتوکــوب ۱۹ ،مــورد توهیــن ۱۰ ،مــورد تهدیــد ۱ ،مــورد
بازداشــت و یــک مــورد اخــراج اجبــاری ،خشــونتهایی اســتند
کــه در شــش مــاه گذشــته بــه ثبــت رســیده اســت».
بــا ایــن حــال ،نــرت رحیمــی ،ســخنگوی وزارت داخلــه،
روز یکشــنبه ( 8جــدی) در یــک نشســت خــری در کابــل
گفــت کــه در ســال جــاری  88پرونــدهی خشــونت علیــه
خربنــگاران ،ثبــت شــده کــه نشــان میدهــد 116 ،خربنــگار و
کارمنــد رســانهای ،متــرر شــده انــد.
آقــای رحیمــی گفــت 10« :قضیــهی قتــل 12 ،قضیــهی
مجروحیــت 7 ،مــورد بازداشــت ،ســه مــورد احضــار توســط
پولیــس ،ســه مــورد حملــه بــر رســانه ،ســه مــورد ربــودن کــه 8
نفــر را تشــکیل میدهــد و  34مــورد تهدیــد و اهانــت مترضریــن
آن بــه  51مــورد میرســد ،ثبــت شــده اســت».
جمشــید رســولی ،ســخنگوی دادســتانی کل نیــز میگویــد
کــه تعهــد حکومــت در برابــر رســیدگی بــه پروندههــای خشــونت
علیــه خربنــگاران ،مســتحکم اســت .او میافزایــد کــه در ســال
 ۱۳۹۸در نتیجـهی ســعی و تــاش کمیتـهی مشــرک حکومــت
و رســانهها ،هیــچ پرونــدهی خشــونت علیــه خربنــگاران ،بــدون
رســیدگی باقــی منانــده اســت.
آقــای رســولی ،عــاوه میکنــد کــه بــرای عامــان
پروندههــای خشــونت علیــه خربنــگاران ،تــا رسحــد اعــدام
مجــازات تعییــن شــده اســت.
بــه تازگــی نیــز ســازمان گزارشگــران بــدون مــرز ،اعــام
کــرده کــه افغانســتان بــا کشــته شــدن پنــج خربنــگار در جریــان
ســال  ۲۰۱۹میــادی ،بــهعنــوان ســومین کشــور مرگبــار
بــرای خربنــگاران شــناخته شــده اســت.
ایــن ســازمان ،روز سهشــنبه ( ۲۶قــوس) بــا نــر گــزارش
تــازهای ،گفتــه اســت کــه در جریــان ســال  ۲۰۱۹میــادی،
در مجمــوع در رسارس جهــان ۴۹ ،خربنــگار کشــته شــده
انــد ۳۸۹ ،نفــر در بازداشــت بــه رس میبرنــد و  ۵۷نفــر دیگــر
گــروگان گرفتــه شــدهانــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،آمــار کشــته شــدن خربنــگاران در
ســال  ۲۰۱۹میــادی ،در مقایســه بــا ســالهای گذشــته۴۴ ،
درصــد کاهــش یافتــه اســت.
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ما مینویسیم ،شام قضاوت کنید
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چرا  2019بهرتین و بدترین سال برای افغانستان بود؟
دو هفتــه پــس از تصمیــم ترامــپ مبنــی بــر
توقــف گفتوگوهــا ،مــردم افغانســتان در تاریــخ
 28ســپتامرب بــه پــای صندوقهــای رأی رفتنــد
تــا رییسجمهــور جدیــدی برگزیننــد .طالبــان
تهدیــد کردنــد کــه تجمعــات انتخاباتــی و مراکــز
رأیدهــی را هــدف قــرار میدهنــد و نیروهــای
افغــان بــه حامیــت امریــکا نیــز حمــات زمینــی
و هوایــی شــان را افزایــش دادنــد .عبدالولــی
صــادق کــه انتخابــات را قدمــی رو بــه جلــو بــه
ســوی صلــح میدانســت ،بــا وجــود تهدیــد
طالبــان بــه پــای صنــدوق رأی رفــت .او گفــت:
«خانــهام در جنــگ میــان طالبــان و نیروهــای
افغــان گیــر کــرده بــود .محمــد ولــی ،بــرادر
19ســاله و نادیــه ،خواهــر 12ســالهام را از دســت
دادم».

نویسنده :رشینا قاضی  -الجزیره

مهدی غالمی

سال  2019با امید برای صلح ،در افغانستان جنگزده آغاز
شد؛ کشوری که از آمدن امریکا در خاکش تا کنون 18 ،سال
جنگ را تجربه کرده است .در ماه جنوری ،انتظارات برای ایجاد
یک توافقنامهی صلح میان ایاالت متحده و طالبان پس از آن
بیشرت شد که هر دو طرف روی چارچوب آن توافق کردند .در این
توافقنامه آمده بود که طالبان به گروهها و جنگجویان مسلح
خارجی اجازه منیدهند که با استفاده از افغانستان بر خارج از
کشور حمله کنند ،نیروهای ناتو و امریکایی به صورت کامل از
کشور خواهند رفت ،گفتوگوی بیناالفغانی رشوع میشود و یک
آتشبس دایمی بین ایاالت متحده و طالبان برقرار خواهد شد.
افغانها امیدوار بودند کشور شان که سالها از جنگ رنج برده
و دهها هزار تن در آن کشته شده اند؛ بالخره به صلح خواهد
رسید .دیدارهای منایندگان ایاالت متحده و طالبان با پسزمینهی
حمالت این گروه مسلح و حمالت هوایی به رهربی امریکا ،تا چند
ماه پس از آن ادامه داشت .در یک حرکت قابل مالحظهی دیگر
به سوی صلح ،دوحه در ماه جوالی میزبان دیداری میان طالبان و
مقامات افغان بود .حتا با وجود افزایش تلفات ،دو طرف خواستار
«صفر» کردن تلفات غیرنظامیان در آن دیدار شدند.
عبدالولی صادق که  23سال عمر دارد و از والیت کرن است ،به
الجزیره گفت« :ابتدا امیدهای زیادی برای صلح داشتیم؛ اما سپس
فهمیدیم که موانع بسیار زیادی وجود دارد ».در ماه سپتامرب ،در
رشایطی که گفته میشد گفتوگوهای امریکا و طالبان به مراحل
نهایی رسیده است ،دونالد ترامپ ،رییسجمهور امریکا ،ناگهان
اعالم کرد که گفتوگوها مرده اند؛ او ،دلیل این تصمیم را افزایش
خشونتها اعالم کرد که در آن یک رسباز امریکایی کشته شد.
طالبان گفتند که آن اعالمیه «شوکهکننده» بود.
انتخابات ویژه
دو هفته پس از تصمیم ترامپ مبنی بر توقف گفتوگوها،
مردم افغانستان در تاریخ  28سپتامرب به پای صندوقهای رأی
رفتند تا رییسجمهور جدیدی برگزینند .طالبان تهدید کردند
که تجمعات انتخاباتی و مراکز رأیدهی را هدف قرار میدهند
و نیروهای افغان به حامیت امریکا نیز حمالت زمینی و هوایی
شان را افزایش دادند .عبدالولی صادق که انتخابات را قدمی
رو به جلو به سوی صلح میدانست ،با وجود تهدید طالبان به
پای صندوق رأی رفت .او گفت« :خانهام در جنگ میان طالبان و
نیروهای افغان گیر کرده بود .محمد ولی ،برادر 19ساله و نادیه،
خواهر 12سالهام را از دست دادم».
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عبدالغنی 43ساله که شغلش رانندگی است و در کرن زندگی
میکند ،پس از آن که خانهاش در جنگ سنگین روز انتخابات
گیر ماند ،دخرت و پرسش را از دست داد .فرزندانش در آن روز
خانه بودند و او رفته بود که رأی بدهد .غنی گفت« :جنگ
شدیدی میان نیروهای امنیتی و طالبان جریان داشت؛ اما باز
هم رفتم رأی بدهم تا صلح به کشور بیاید و کودکان مان آیندهی
خوبی داشته باشند».
سالی با بیشرتین تلفات
خشونتها در سالی که بیشرتین تالش برای برقرار شدن
صلح در آن صورت گرفت ،افزایش یافت .گزارش سازمان ملل
گفت که تلفات غیرنظامیان در ماههای جوالی ،آگست و سپتامرب
سال  ،2019بیسابقه بوده است .هیأت معاونت ملل متحد در
افغانستان (یوناما) میگوید گفت که از جنوری تا سپتامرب ،تلفات
غیرنظامیان بیش از  8.200تن بود که از این میان2.563 ،
غیرنظامی کشته و  5.676تن دیگر زخمی شدند.
جوالی ،خونینترین ماه برای غیرنظامیان بود ،ماهی که بیش
از  1500غیرنظامی کشته یا زخمی شدند .ملل متحد در گزارش
ماه اپریل خود گفته بود که نیروهای افغان و امریکایی بیشرت
از گروههای مسلح ،مرتکب قتل غیرنظامیان در افغانستان شده
اند .نزدیک به  717غیرنظامی توسط نیروهای افغان و امریکایی
کشته شدند؛ در حالی که جنگجویان شورشی  531غیرنظامی
را کشته بودند .در گزارش یوناما آمده بود که در کمپاینهای
انتخاباتی ماه سپتامرب ،تلفات غیرنظامیان  460تن ،به شمول
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 85کشته بود .این گزارش طالبان را مقرص بیش از  80درصد از
آن تلفات دانست که قصد داشتند روند انتخابات را مختل کنند.
عبدالولی گفت« :فکر میکنم دلیل اصلی جنگ بیپایان
کشور مان ،وجود نیروهای خارجی در افغانستان است .طالبان
هم مردم زیادی را کشته اند .آنها باید برای صلح کار کنند؛ زیرا
کشنت مردم هرگز صلح نیاورده است».
زنده شدن گفتوگوهای صلح
در روز شکرگزاری امسال ،ترامپ به طور ناگهانی از رسبازان
امریکایی در افغانستان دیدار کرد و گفت که گفتوگوهای
صلح با طالبان از رس گرفته شده است .این اعالم رسمی در 28
نوامرب ،یک هفته پس از آن صورت گرفت که اسیران غربی با سه
فرماندهی گروه طالبان تبادله شدند؛ تبادلهای که بخشی از آن
توسط امریکا انجام شده بود .چهارم دسامرب ،زملی خلیلزاد،
فرستادهی ویژهی ایاالت متحده برای صلح افغانستان ،سه هفته
پس از دیدار با منایندگان گروه طالبان در دوحه برای آغاز دور
تازهی گفتوگوها ،وارد کابل شد.
گفتوگوهای از رس گرفته شدهی دوحه روی اقداماتی متمرکز
بود که میتوانست منجر به یک آتشبس شود و این جنگ
18ساله را پایان دهد .یکی از سخنگویان وزارت خارجهی امریکا
در  7دسامرب گفت« :ایاالت متحده امروز دوباره به گفتوگوها
پیوست .مترکز بحثها روی کاهش خشونتها خواهد بود که
منجر به گفتوگوهای بیناالفغانی و آتشبس میشود .طالبان
تا کنون از گفتوگو با دولت افغانستان خودداری کرده و آن را
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دستنشاندهی ایاالت متحده میخوانند .این گروه مسلح در 11
دسامرب ،دست به یک حملهی انتحاری در بیرون یک بیامرستان،
در نزدیکی پایگاه نظامی بگرام در والیت پروان ،در شامل کابل
زد که منجر به مرگ دو غیرنظامی شد .خلیلزاد «خشمش» را از
آن حمله ابراز و خاطرنشان کرد که گفتوگوهای دوحه پس از
مشورهی طالبان با رهربی شان در مورد ادامهی خشونتها ،از
رس گرفته خواهد شد.
نتایج تأخیری انتخابات
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از دو ماه تأخیر،
در  22دسامرب نتایج ابتدایی انتخابات ریاستجمهوری را
اعالم کرد .این نهاد انتخاباتی ،دلیل تأخیر در اعالم نتایج را،
شکالت فنی ،اتهامات در مورد تقلب و اعرتاضهای نامزدان
دانست .در آن نتایج ابتدایی ،ارشفغنی ،رییسجمهور کنونی
پس از گرفنت  50.64درصد از آرا قرار است برای یک دورهی
پنجسالهی دیگر هم در این پست باقی مباند .در انتخاباتی که
اعرتاضها و اتهامات تقلب را به همراه داشت ،عبدالله عبدالله،
نزدیکترین رقیب غنی 39.52 ،درصد از  1.9میلیون رأی را
به خود اختصاص داد .وارث غمگین 43ساله ،یکی از ساکنان
روستای غنیخیل در جنوب-رشق جاللآباد به الجزیره گفت:
«منیدانم سال آینده چه خواهد شد؛ اما به دلیل تالشهای صلح
و انتخابات در کشور ،امیدوارم .گر چه مردم بیگناه زیادی جان
شان را از دست میدهند؛ اما این دو موضوع نشانههای خوبی
اند .به اندازهی کافی برای ملت مان قربانی داده ایم؛ اکنون
صلح باید بیاید».
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