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گزارش روز

گفت وگو

1،3 میلیون کودک در خطر 
سوءاستفاده جنسی قرار دارند

از خاطــره ی تلــخ و پــردرد زایامنــش در آغیــل قصــه 

ــت و  ــره بیس ــد. طاه ــش منی ده ــک امان ــا اش ــد؛ ام می کن

ــاردار اســت. تصــور  پنــج ســال دارد و طفــل چهارمــش را ب

کــردن ســختی و مشــقتی کــه در زندگــی اش تحمــل کــرده، 

ــف.  ــل توصی ــر قاب ــس دشــوار و غی کاری اســت ب

و  شــده  عجیــن  فقــر  بــا  زندگــی اش  کــه  دخــری 

ــره  ــت. طاه ــاخته اس ــتش س ــی دس ــا تنگ ــتش را ب رسنوش

ــواده اش  ــود، خان ــوان می ش ــه ج ــن ک ــتعار( همی ــام مس )ن

ــخصی  ــه ازدواج ش ــی ب ــک افغان ــم ل ــدل دو و نی او را در ب

ــواده اش  ــچ شــناختی از او و خان ــا هی ــد کــه قب در می آورن

ندارنــد. طاهــره بعــد از ازدواج، رنج هایــی می کشــد  کــه 

قبــا هیــچ گاهــی بــه ذهنــش هــم خطــور نکــرده اســت. از 

ایــن کــه خانــواده ی شــوهرش از والیــت دیگــری بــه کابــل 

ــت  ــه والی ــود ب ــا خ ــاره ب ــد از ازدواج او را دوب ــد، بع ــده ان آم

شــان می برنــد. طاهــره، دخــری کــه در کابــل بــزرگ شــده 

ــی رود  ... ــتی م ــت دوردس ــه والی ــت، ب اس

ــوص  ــه خص ــرون ب ــوای بی ــیدم، ه ــه رس ــه خان ــی ب وقت

ــرام«  ــاد »ســام بارت ــود کــه ی ــوده ب ــدازه ای آل ــه ان برچــی، ب

در   1937 ســال  در  کــه  افتــادم  چارلتــون  دروازه بــان 

ــزده دقیقــه پــس از توقــف مســابقه  ــا چلســی، پان ــازی ب ب

ــا دســت های گشــاده در زمیــن  ــه دلیــل آلودگــی هــوا ب ب

مانــده بــود و فکــر می کــرد، هنــوز بــازی ادامــه دارد و 

ــت. در  ــف اس ــه دروازه ی حری ــه ب ــال حمل ــون در ح چارلت

میــان قطــع و وصــل شــدن های ممتــد تصویــر، مســابقه ی 

ــرگ« از  ــر ب ــری« از افغانســتان و »پیوت »حســین بخش صف

 Fight Night /روســیه را در ســازمان »فایــت نایــت گلوبــل

Global«، متاشــا کــردم، حریــف حســین بخش، انــدام 

ــا  ــون روس ه ــودم؛ چ ــران ب ــت. نگ ــی داش ــی و خوب ورزش

ورزش هــای  و  کشــتی  بوکــس،  مثــل  رشــته هایی  در 

انــد، بــه خصــوص اگــر در خانــه هــم  رزمــی رسآمــد 

باشــند. مســابقه کــه متــام شــد، بــه همــه خــر دادم کــه 

اگــر شــلیک  هوایــی شــد، نگــران نباشــند؛ چــون چنیــن 

انتظــاری داشــتم. چنیــن شــد و همــه مرمی هــای جنگــی 

رسبــی  و  مه آلــود  تاریکــی  در  ندانســته،  و  دانســته  را 

ــا کــودکان از تــرس،  آســامن کابــل بــه هــوا رهــا کردنــد ت

ــوند. ــَرک« ش ــره تَ »زه

فروکاستارزشها

ــا نباشــد،  ــی باشــد ی ورزش چــه دارای ارزش هــای ذات

ــده ای ... ــم و تعیین کنن ــیار مه ــش بس ــروز نق ام

نهــاد  یــا  نــی  تــازه ی  نظرســنجی  یافته هــای 

نشــان  افغانســتان،  آزاد  رســانه های  حامیت کننــده ی 

می دهــد کــه میــزان خشــونت ها علیــه خرنــگاران در 

اســت.  یافتــه  کاهــش  درصــد   42 افغانســتان 

روز  نــی،  دفــر  اجرایــی  رییــس  خلوتگــر،  مجیــب 

یک شــنبه )8جــدی( در یــک نشســت خــری گفــت، 

در  هــم  هنــوز  خرنــگاران  علیــه  خشــونت  هرچنــد 

ــبت  ــونت ها نس ــزان خش ــا می ــود دارد؛ ام ــتان وج افغانس

ــادی 42 درصــد کاهــش را نشــان  ــه ســال گذشــته می ب

 . هــد می د

آقــای خلوتگــر، گفــت کــه قتــل، لت وکــوب خرنــگاران، 

مشــکل مالــی رســانه ها و عــدم دسرســی بــه اطاعــات از 

مهم تریــن مشــکاتی اســت کــه خرنــگاران در افغانســتان 

بــا آن مواجــه انــد. 

ــه گفتــه ی او، در ســال 2019 میــادی حــدود 115  ب

ــه ثبــت رســیده اســت  مــورد خشــونت  علیــه خرنــگاران ب

کــه شــامل قضایــای قتــل، لت وکــوب، بازداشــت و تهدیــد 

ــود.  ــرگ می ش ــه م ب

رییــس نــی، تأکیــد کــرد کــه در ســال جــاری میــادی 

ــال  ــه س ــبت ب ــه نس ــت ک ــده اس ــت ش ــل ثب ــورد قت ده م

گذشــته میــادی کاهــش 50 درصــدی را نشــان می دهــد. 

»در ســال گذشــته مــا شــاهد بیســت مــورد قتــل رســانه ای 

ــه  ــوردش ب ــل دو م ــورد قت ــان ده م ــن می ــه از ای ــم ک بودی

صــورت واضــح تعریــف نشــده اســت.

شلیک های گرم
 در هوای سد و ُسبی

 خشونت  علیه خربنگاران 42 درصد
 کاهش یافته است

37

مســؤوالن امنیتــی در والیــت تخــار می گوینــد 

ــر  ــب ب ــان طال ــی هراس افگن ــه ی گروه ــه در حمل ک

یــک قــرارگاه نیروهــای خیزش هــای مردمــی در ایــن 

ــده ... ــته ش ــا کش ــن نیروه ــر از ای ــت، 17 نف والی

در  کــه   )sos( اس او اس  بین املللــی  ســازمان 

ســفر  و  امنیــت  کمک رســانی،  خدمــات  بخــش 

... خطرناک تریــن  نقشــه ی  می کنــد،  فعالیــت 

مشــاور ارشــد ریاســت جمهوری در امــور روابــط 

عامــه و اســراتژیک، گفتــه اســت کــه پــس از توافــق 

ــس ... ــام آتش ب ــان و اع ــکا و طالب ــان امری می

بی کفایت ترین انسان ها در 
فدراسیون تکواندو جمع اند

فضیله حورزاد: 
مسؤوالن بالینگ و فوتبال افغانستان 

ورزش را به گند کشیدند

افغانستان خطرناک ترین
 کشور برای سفر در سال 2020 

شناخته شد

وحید عمر: هیأت 
مذاکره کننده ی دولت کوچک 

اما جامع است

کشته شدن 17 نفر از نیروهای 
خیزش مردمی در تخار

گفت و گو با محمود حیدری

 )بازیکن اسبق تیم ملی تکواندوی افغانستان(

6

طفل سومم را در آغیل گوسفندان به دنیا آوردم زندگی به رنگ زن
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طالبــان  الیــزری«  »قطعــه 

حمــات گروهــی ای را شنبه شــب 

)7 جــدی( در والیــت تخــار بــر یک 

خیزش هــای  نیروهــای  پاســگاه 

مردمــی انجــام دادنــد کــه در ایــن 

حملــه، نزدیــک بــه بیســت نیــروی 

ــال، در  ــن ح ــد. در عی ــان باختن ــی ج ــزش مردم خی

ــنگین  ــوالی س ــان در ولس ــر طالب ــه ی دیگ ــک حمل ی

ــی کشــته شــده  ــاز ارتــش مل ــد، ده رسب ــت هلمن والی

انــد و همیــن طــور، از جانــب مقابــل هــم روزانــه ده هــا 

ــز از ســوی نیروهــای  ــب نی و صدهــا جنگ جــوی طال

امنیتــی کشــته می شــوند.

هــر زمانــی  کــه مذاکــرات صلــح رسعــت می گیــرد، 

ســوی  از  خشــونت  و  جنــگ  پیامنــه،  هــامن  بــه 

... بیشــر می شــود  درگیــر جنــگ  گروه هــای 

افزایش حمله های
 گروهی طالبان

2

سیدمهدی حسینی



ل
ل او

سا
امره  149                 

ش
شنبه                 

13               دو
ی 98

د
رب 2019           9 ج

سام
3 د

0
w

w
w.subhekabul.com

حمــات  طالبــان  الیــزری«  »قطعــه 

گروهــی ای را شنبه شــب )7 جــدی( در 

ــای  ــگاه نیروه ــک پاس ــر ی ــار ب ــت تخ والی

ــه  ــد ک ــام دادن ــی انج ــای مردم خیزش ه

در ایــن حملــه، نزدیــک بــه بیســت نیــروی 

خیــزش مردمــی جــان باختنــد. در عیــن حــال، در یــک حملــه ی 

دیگــر طالبــان در ولســوالی ســنگین والیــت هلمنــد، ده رسبــاز 

ارتــش ملــی کشــته شــده انــد و همیــن طــور، از جانــب مقابــل 

ــوی  ــز از س ــب نی ــوی طال ــا جنگ ج ــا و صده ــه ده ه ــم روزان ه

ــوند. ــته می ش ــی کش ــای امنیت نیروه

هــر زمانــی  کــه مذاکــرات صلــح رسعــت می گیــرد، بــه 

ــر  ــای درگی ــوی گروه ه ــونت از س ــگ و خش ــه، جن ــامن پیامن ه

جنــگ بیشــر می شــود؛ علــت اساســی تشــدید و فشــار جنــگ 

ــری و  ــق نظامی گ ــد از طری ــا بتوانن ــا طرف ه ــه ت ــت ک ــن اس ای

ــه دســت  ــز گفت وگــو ب خشــونت، امتیازهــای بیشــری را در می

آورنــد. ایــن تقریبــا در همــه ی کشــورهای در حــال منازعــه وجــود 

ــد. ــته  ان ــت رسگذاش ــح را پش ــگ و صل ــه ی جن ــته و تجرب داش

افغانســتان نُــزده ســال می شــود، درگیــر جنــگ اســت و 

ایــن راه داده اســت؛ اکنــون  قربانی هــای بی شــامری را در 

کــه مذاکــرات صلــح بیــش از هــر زمانــی جــدی شــده، پرسشــی 

اذهــان عمومــی را مشــغول خــود کــرده و آن پرســش، ایــن اســت 

ــود؟«  ــح می ش ــن صل ــه تأمی ــر ب ــح منج ــرات صل ــا مذاک ــه »آی ک

ــن  ــخ ای ــنیدن پاس ــتاق ش ــخت مش ــتان س ــهروندان افغانس ش

پرســش از ســوی نهادهــای مربــوط بــه ویــژه دولــت افغانســتان 

اســتند؛ ولــی پاســخ هایی کــه تــا هنــوز نــه تنهــا قناعت بخــش 

نبــوده بلکــه گروه هــای دخیــل در رونــد صلــح، بــه نحــوی 

ــه چالــش بکشــند. ــا ایــن پروســه را ب ــد ت تــاش دارن

سیدحســن حســینی، باشــنده ی کابــل کــه همــواره پرونده ی 

می گویــد:  می کنــد،  دنبــال  رســانه ها  طریــق  از  را  صلــح 

ــا هــم کنــار می آینــد  ــا طالبــان و امریــکا ب »دقیقــا منی دانــم آی

ــد  ــره می کنن ــتان مذاک ــت افغانس ــا دول ــان ب ــا طالب ــر؟ آی یاخی

یاخیــر؟ آیــا اصــا جنــگ پایانــی دارد یانــه؟ تــا هنــوز بــه ایــن 

نتیجــه نرســیدم کــه روزی افغانســتان عــاری از جنــگ شــود.«

او می افزایــد: »هــامن قــدری  کــه صلــح پیــش مــی رود، 

هــامن قــدر جنــگ هــم زیــاد شــده. طالبــان بــا انــواع اســلحه ی 

پیش رفتــه مســلح اســتند و هــر روز بــر نیروهــای امنیتــی حملــه 

ــم  ــاید ه ــد و ش ــح کنن ــان صل ــکا و طالب ــاید امری ــد. ش می کنن

ــرای  صلــح کــرده باشــند؛ امــا آمادگــی در داخــل افغانســتان ب

ــان  ــم کس ــه ه ــان دارد و ن ــت پ ــه دول ــدارد. ن ــود ن ــح وج صل

ــه جنــگ خامتــه داده شــود.« ــر ب ــا  هرچــه زودت دیگــری، ت

ســید حســین معتقــد اســت، تــا زمانــی  کــه اســراتژی 

واضــح و تعریف شــده بــا اتحــاد همــه ی جناح هــای داخلــی 

بــرای رفــن بــه ســوی مذاکــره بــا طالبــان، پیــاده نشــود، مــردم 

افغانســتان هم چنــان در رؤیــای صلــح باقــی خواهنــد مانــد؛ در 

حالــی  کــه آمــدن صلــح یــک واقعیــت اســت و بایــد تأمین شــود؛ 

امــا تعریــف منافــع گروه هــا در مذاکــرات صلــح، ایــن پروســه را 

ــد. ــده می کن ــر پیچی بیش

ــد  ــی، می گوی ــوم سیاس ــجوی عل ــاض، دانش ــب فی محمدرقی

ــا دولــت کنونــی افغانســتان  کــه طالبــان اراده ای بــرای صلــح ب

نــدارد. طالبــان نظــام فعلــی کــه جمهوریــت اســت را منی پذیــرد؛ 

امــا نیــاز اســت کــه همــه ی مــردم افغانســتان بــرای خنثاکــردن 

پان هــای شــوم طالبــان ، تقویــت نظام جمهــوری و دولــت داری، 

بســیج شــوند و از حقــوق  شــان دفــاع کننــد.

ــه  ــد ک ــاد می کن ــور انتق ــیون کش ــان از سیاس ــاض هم  چن فی

آن هــا منافــع  شــان را در جنــگ و ناامنــی می بیننــد و اگــر 

صلــح بــا محوریــت دولــت بــه وجــود آیــد، منافــع آن هــا در خطــر 

می افتــد؛ بــه همیــن خاطــر، تــاش دارنــد کــه تحــت نــام »صلــح 

ــد. ــش بگیرن ــه چال ــور را ب ــرات دولت مح ــمول« مذاک همه ش

ــی  ــد، فجایع ــری می گوی ــهروند دیگ ــان، ش ــکیا عظیمی ش

ــزاران  ــرد و ه ــق ک ــتان خل ــردم افغانس ــرای م ــان ب ــه طالب را ک

بی گنــاه را قتــل عــام کردنــد، هرگــز بخشــیده منی شــوند. 

شــکیا بــر ایــن بــاور اســت کــه طالبــان بــه گفت وگــو و مذاکــره 

عقیــده ندارنــد و آن هــا بــا جنــگ و خشــونت آمیختــه شــده  انــد؛ 

ــان،  ــوی طالب ــونت ها از س ــار خش ــه راه مه ــن، یگان ــر ای ــا ب بن

قــدرت نظامــی اســت کــه بایــد از ســوی دولــت فشــارهای 

بیشــری وارد شــود و پایگاه هــا و النه هــای اصلــی آن هــا هــدف 

ــود.  ــرار داده ش ق

بــا ایــن همــه، شــامری از مناینــدگان مــردم در مجلــس 

ــه در  ــت ک ــن اس ــی ای ــده ی جنگ ــد، قاع ــدگان می گوین مناین

ــح  ــی کــه بحــث صل کشــورهای در حــال منازعــه، معمــوال زمان

و آتش بــس مطــرح می شــود، جنــگ هــم شــدیدتر می شــود 

ــز  ــود را در می ــت خ ــب، موقعی ــر رقی ــردن ب ــار وارد ک ــا فش ــا ب ت

گفت وگوهــای صلــح تقویــت کننــد.

امنیتــی  امــور  کمیســیون  عضــو  جمشــیدی،  علی اکــر 

و دفاعــی مجلــس مناینــدگان، بــه روزنامــه ی صبــح کابــل 

ــال  ــورهای در ح ــه کش ــز از جمل ــتان نی ــه افغانس ــد ک می گوی

ــا  ــارض، گوی ــال ح ــه در ح ــن  ک ــه ای ــه ب ــا توج ــت و ب ــگ اس جن

ــان  ــره ی طالب ــند؛ از مذاک ــم می رس ــه تفاه ــکا ب ــان و امری طالب

و دولــت افغانســتان هنــوز بحث هــای جــدی بــه میــان نیامــده 

بــا گســرش جنــگ و  او اضافــه می کنــد، طالبــان  اســت. 

خشــونت، ایــن هــدف را دنبــال می کننــد کــه اگــر امریــکا 

بعــدی  برســند، در گفت وگوهــای  تفاهــم  بــه  گــروه  ایــن  و 

)طالبــان و دولــت( جایــگاه خــود را تقویــت کننــد.

نیروهــای  ایــن عضــو مجلــس مناینــدگان،  بــه گفتــه ی 

امنیتــی بــا روحیــه ی قــوی در برابــر جنگ جویــان طالبــان 

ایســتادگی کــرده و مقاومــت می کننــد؛ امــا مشــکاتی نیــز 

ــه  ــکاتی ک ــود دارد؛ مش ــتان وج ــی افغانس ــای امنیت در نیروه

فرماندهــای غیرمســلکی در ســاختارهای امنیتــی قــرار دارنــد، 

بــه شــکل درســت تجهیــز منی شــوند و ســایر مشــکات دیگــری 

ــود. ــع ش ــزی رف ــت مرک ــرف حکوم ــا از ط ــت ت ــاز اس ــه نی ک

در حــال حــارض، نیروهــای امنیتــی در ده والیــت افغانســتان 

مــروف نــرد بــا گــروه طالبــان اســتند کــه روزانــه ده هــا 

ــن  ــود و در عی ــی می ش ــته و زخم ــروه کش ــن گ ــوی ای جنگ ج

وارد  امنیتــی  نیروهــای  بــر  نیــز  ســنگینی  تلفــات  حــال، 

افغانســتان  شــهروندان  وضعیــت،  ایــن  تــداوم  می شــود. 

را نگــران کــرده و انتظــار دارنــد کــه هرچــه زودتــر، دولــت 

ــر  ــده، تدابی ــار آم ــم کن ــا ه ــی ب ــای سیاس ــتان و گروه ه افغانس

ــان  ــا طالب ــره ب ــز مذاک ــه می ــرای ورود ب ــای الزم را ب و آمادگی ه

روی دســت گیرنــد.

ــن  ــر تأمی ــد ب ــه تأکی ــتان ک ــت افغانس ــر، دول ــب دیگ از جان

آتش بــس از ســوی طالبــان دارد؛ امــا در عیــن حــال، در جریــان 

ــرات  ــه در مذاک ــرده ک ــد ک ــدا بلن ــواره ص ــر، هم ــاه اخی ــد م چن

ــردن  ــن ب ــرای از بی ــری ب ــد تدابی ــان، بای ــکا و طالب ــح امری صل

النه هــای امــن ایــن گــروه در بیــرون از مرزهــای افغانســتان 

ــود. ــنجیده ش س

از  یکــی  کــودکان،  جنســی  آزار 

نقــاط  کــه در متــام  اســت  مســائلی 

کشــورهای  در  دارد.  وجــود  جهــان 

ایمنی هــای  مــورد  در  توســعه یافته 

داده  آگاهــی  کــودکان  بــه  جنســی 

کشــورهای  در  امــا  می شــود؛ 

ــن  ــدارد. ای ــرای کــودکان وجــود ن ــاز ب ــن امتی ــده ای عقب مان

اواخــر در افغانســتان مســأله ی آزار جنســی کــودکان تبدیــل 

بــه اتفاقــی شــده اســت کــه عامــان آن در اماکــن عمومــی، 

کــودکان و مخصوصــا دخــران را مــورد آزار و اذیــت جنســی 

ــن  ــورد ای ــن م ــده در ای ــد. مســأله ی نگران کنن ــرار می دهن ق

ــد  ــا منی دان ــی حت ــا دیرزمان ــودک ت ــفانه ک ــه متأس ــت ک اس

کــه مــورد سوءاســتفاده قــرار گرفتــه اســت و بعدهــا کــه 

ــاق  ــن اتف ــود، ای ــن می ش ــش روش ــائل برای ــیاری از مس بس

ــودک  ــه ک ــی ک ــود؛ کابوس ــوس می ش ــک کاب ــه ی ــل ب تبدی

قربانــی آزار جنســی را کــه حــاال دیگــر کســی بــرای خــودش 

ــرده  ــان اف ــه انس ــل ب ــرد و تبدی ــه می بُ ــه چ ــده، از هم ش

ایمنی هــای  آگاهی دهــی  امــر  در  چــه  آن  می  شــود. 

ــود،  ــوب می ش ــات کار محس ــودکان مقدم ــرای ک ــی ب جنس

ایجــاد گفتــامن ایــن مســأله در جامعــه اســت کــه هنــوز هــم 

در افغانســتان بــه یــک گفتــامن کان تبدیــل نشــده اســت.

ســال گذشــته بــر اســاس تحقیقــی کــه در مــورد بچه بازی 

ــن مســأله  از ســوی کمیســیون حقــوق بــر انجــام شــد، ای

ــای  ــرد و راه کاره ــل ک ــه تبدی ــامن در جامع ــک گفت ــه ی را ب

مبــارزه بــا ایــن پدیــده روی دســت گرفتــه شــد کــه در نتیجــه 

ــی افغانســتان  ــوان یــک جــرم در کــد جزای ــه عن ــازی ب بچه ب

بــه رســمیت شــناخته شــد؛ امــا در زمینــه ی جلوگیــری 

در  متأســفانه  کــودکان،  جنســی  آزار  و  سوءاســتفاده 

ــت.  ــه اس ــورت نگرفت ــوری ص ــدی و درخ ــتان کار ج افغانس

کمیســیون مســتقل حقــوق بــر افغانســتان در امــر مبــارزه 

بــا سوءاســتفاده و اذیت هــای جنســی کــودکان خــود را 

ــای  ــه ی کارش را در بخش ه ــرده و حیط ــوان ک ــرف عن بی ط

آمــوزش، نظــارت و دادخواهــی محــدود می کنــد. 

نجیب اللــه اخاقــی، رییــس بخــش اطفــال در وزارت 

کار و امــور اجتامعــی، بــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد 

کــودکان  جنســی  اذیت هــای  و  آزار  عامــان  بــرای  کــه 

ــس  ــاه حب ــش م ــا ش ــه ت ــان، س ــرم ش ــنگینی ج ــه س ــر ب نظ

در کــد جــزای افغانســتان در نظــر گرفتــه شــده؛ امــا آقــای 

اخاقــی بــه مــورد خاصــی اشــاره نکردنــد کــه حداقــل 

یکــی از عامــان اذیت هــای جنســی کــودکان مجــازات 

ــرا  ــه چ ــن ک ــورد ای ــرف در م ــی ترین ح ــد. اساس ــده باش ش

عامــان اذیت هــای جنســی کــودکان مــورد شناســایی قــرار 

ــد تعریــف شــود.  ــه می توان ــد، در دو بحــث جداگان منی گیرن

اول ایــن کــه کــودک در مــورد مســائل جنســی آگاهــی 

ــد  ــرد، منی دان ــرار می گی ــت ق ــورد اذی ــم م ــر ه ــدارد و اگ ن

کــه مــورد اذیــت قــرار گرفتــه. بحــث دوم ایــن کــه مســأله ی 

یــک  بــه  تبدیــل  افغانســتان  در  کــودکان  جنســی  آزار 

مقولــه ی ناموســی شــده اســت کــه خانواده هــا و حتــا  خــود 

قربانــی حــارض بــه حــرف زدن در مــورد آن نیســت. تــا حــاال 

ــی  ــت جنس ــاب دادن آزار و اذی ــه بازت ــادی ب ــانه های زی رس

کــودکان بــه عنــوان یــک مســأله ی جــدی پرداختــه انــد، آن 

ــتان  ــل افغانس ــه در داخ ــی ک ــودکاِن خانواده های ــده از ک ع

بــه شــبکه های بین املللــی فارســی زبــان دسرســی دارنــد، 

بــا دنبــال کــردن برنامه هایــی کــه بــرای آگاهی دهــی در 

مــورد  در  می شــود،  ســاخته  جنســی  ایمنی هــای  مــورد 

ــی  ــا کودکان ــد؛ ام ــان می دانن ــود ش ــی خ ــای جنس ایمنی ه

مخصوصــا  ندارنــد،  دسرســی  برنامه هــا  ایــن  بــه  کــه 

بی رحامنه تریــن  و  جدی تریــن  خطــر  زیــر  کار،  کــودکان 

ــاری کــه وزارت  ــه آم ــد. نظــر ب ــرار دارن ــع آزار جنســی ق وقای

کار و امــور اجتامعــی بــه روزنامــه ی 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 

انــد و در خطــر جدی تریــن آســیب ها از  کارهــای شــاق 

جملــه، آزارهــای جنســی، قاچــاق و کارهــای خــاف قانــون 

ــد.  ــرار دارن ق

ــودکان کار  ــرای ک ــه ب ــی ای ک ــای دولت ــار ارگان ه در کن

می کنــد، نهادهــای خودجوشــی کــه از مــن همیــن جامعــه 

بــر می خیــزد و بــه صــورت رضاکارانــه فعالیــت می کنــد، 

ــه حقــوق  ــد نقــش مهمــی را در رســاندن کــودکان ب می توان

شــان بــازی کنــد. نهــاد غیرانتفاعــی و مســتقل گهــواره 

ــرای  ــه ب ــه صــورت رضاکاران ــی اســت کــه ب یکــی از نهادهای

کــودکان کار می کنــد. یکــی از اهــداف گهــواره رســاندن 

بــه  پرورشــگاه ها  و  کار  کــودکان  مخصوصــا  و  کــودکان 

معلومــات ایمنی هــای جنســی در مــورد خــود شــان اســت.

گفت وگــو  در  کــودک،  روان شــناس  گوهــری،  کــرا 

بــا روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد: »آزارهــای جنســی 

کــودکان در ســنین پاییــن رضبه هــای روحــی بزرگــی را 

ــد کــودکان را  ــه دنبــال دارد. خانواده هــا بای ــرای کــودک ب ب

ــا  ــازند؛ ام ــا آگاه بس ــه آزاره ــن گون ــت ای ــه موجودی ــبت ب نس

ــن  ــای ای ــه ج ــان، ب ــنتی افغ ــای س ــفانه در خانواده ه متأس

کــه بعــد از آن کــه از کودکــی کــه مــورد سوءاســتفاده ی 

ــا او هــم دردی شــود، طــوری  ــت، ب ــه اس ــرار گرفت ــی ق جنس

رفتــار می شــود کــه کــودک در آینــده احســاس گنــاه کــرده 

و خــودش را مقــر می دانــد.«

بزرگ تریــن رضبــه را کودکــی کــه مــورد آزار جنســی 

ــم  ــه ی خان ــه گفت ــورد. ب ــالی می خ ــه، در بزرگ س ــرار گرفت ق

گوهــری »فــرد اگــر بعــد از ایــن کــه مــورد آزار جنســی قــرار 

آینــده  در  نشــود،  حامیــت  خانــواده  توســط  می گیــرد، 

ــف  ــس مخال ــا جن ــه ای را ب ــه رابط ــچ گون ــت هی ــن اس ممک

ــی  ــکیل زندگ ــه تش ــبت ب ــم نس ــه ای ه ــد و عاق ــرار نکن برق

مشــرک نشــان ندهــد. آزار جنســی اتفاقــی اســت کــه 

خاطــره اش هیــچ زمانــی از ذهــن کــودک پــاک منی شــود و 

تــا بزرگ ســالی پیامدهــای مخــرب و ســنگینی را بــه همــراه 

دارد.«

نهــاد رضاکارانــه ی گهــواره،  آریاپــور، ســخن گوی  آرزو 

ــه  ــی ب ــای جنس ــای ایمنی ه ــاد رهنمون ه ــزه ی ایج از انگی

ــکان دارد  ــه ام ــد: »چگون ــل می گوی ــح کاب ــه صب ــودکان ب ک

500 کــودک هم زمــان در لوگــر مــورد آزار جنســی قــرار 

بگیرنــد؟ ســؤال این  جــا اســت کــه چقــدر بســر بــرای ایــن 

کار فراهــم بــوده و در برابــرش مــا بــرای مبــارزه بــا پدیــده ی 

ــم  ــرهایی را می توانی ــه بس ــودکان چ ــی ک ــف آزار جنس کثی

خانواده هــا  بــرای  نخســت  قــدم  در  بایــد  کنیــم؟  پهــن 

آمــوزش داده شــود تــا دیگــر بــا حــرف زدن در مــورد آزار 

جنســی کــودکان ماننــد یــک تابــو برخــورد نشــود. خانــواده 

ــازد  ــرد را بس ــد ف ــان می توان ــه هم زم ــت ک ــری اس ــا بس تنه

ــد.« ــب کن و تخری

خانــم آریاپــور می گویــد: »مرزهــای تنانگــی و حریــم 

خصوصــی از خانواده هــا رشوع می شــود. ایــن کــه بــرای 

ــت  ــرو دس ــه ب ــود ک ــه می ش ــی گفت ــامن کودک ــودک از ه ک

کاکایــت را ببــوس، در آغــوش خالــه ات بنشــین؛ امــا ممکــن 

ــن  ــد، همی ــته باش ــن کار نداش ــه ای ــل ب ــودک متای ــت ک اس

مســأله باعــث بــه هم ریخــن حریــم خصوصــی کــودک 

ــودش  ــن خ ــه ت ــن ب ــرف داش ــس ت ــود و او را از ح می ش

می کنــد.« بی بــاور 

ــد از  ــرد، بای ــرار می گی ــی ق ــورد آزار جنس ــه م ــی ک کودک

ــاره  ــن ب ــم گوهــری در ای ــان شــود. خان هــامن کودکــی درم

گرفتــه  قــرار  آزار جنســی  مــورد  کــودِک  اگــر  می گویــد، 

در کودکــی مــورد درمــان قــرار نگیــرد، عــوارض روحــی و 

ــه در  ــت ک ــم راه اس ــا او ه ــز ب ــالی نی ــی اش در بزرگ س روان

ــه  ــود ک ــاد می ش ــد ی ــا رش ــام تِرم ه ــه ن ــی از آن ب روان شناس

اگــر درمــان در همیــن تِرم هــای رشــدی صــورت نگیــرد، فــرد 

را در بزرگ ســالی بــه اختــاالت روانــی دچــار می کنــد.

خانــم آریاپــور هم چنــان می افزایــد کــه گهــواره قــرار 

بــه  جنســی  ایمنی هــای  پیرامــون  را  کتاب هایــی  اســت 

چــاپ برســاند و ایــن کتاب هــا را بــه صــورت رایــگان در 

ــگاه ها  ــتان ها، پرورش ــب، کودکس ــا، مکات ــار خانواده ه اختی

و کــودکان کار قــرار بدهــد تــا کــودکان در مــورد حریــم 

ــد. ــدا کنن ــی پی ــان آگاه ــی ش خصوص

ایــن در حالــی اســت کــه چنــدی قبــل 546 متعلــم 

در والیــت لوگــر توســط یــک گــروه بچه بــاز مــورد ســوء 

ــه گفتــه ی فعــاالن مدنــی ای کــه  اســتفاده قــرار گرفتنــد. ب

ــد،  ــی و خارجــی دادن ــه رســانه های داخل ــن گــزارش را ب ای

ــد  ــی، بع ــتفاده های جنس ــن سوءاس ــان ای ــی از قربانی بعض

از پخــش ویدیــو و شناســایی پــران شــان، آنــان را بــه قتــل 

ــد.  ــانده ان رس
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توافــق  بــر  مبنــی  گزارش هایــی  کــه  حالــی  در 

طالبــان  رهــری  ســوی  از  یک هفتــه ای  آتش بــس 

ــش  ــت؛ افزای ــده اس ــر ش ــتان منت ــه ی پاکس در کویت

ــی  ــته در برخ ــای گذش ــی روزه ــروه ط ــن گ ــات ای حم

ایــن اســت کــه در در گرماگــرم  والیت هــا، بیان گــر 

ایــن  بــا  طالبــان  آتش بــس،  و  صلــح  گفت وگوهــای 

حمــات شــان بــه دنبــال نشــان دادن قــدرت و گرفــن 

امتیــاز بیشــر در میــز مذاکــره اســتند.

ــد  ــه می ش ــه گفت ــش ک ــاه پی ــاره م ــه چه ــک ب نزدی

زملــی   و  طالبــان  مناینــدگان  بیــن  توافق نامــه ای 

ــد،  ــا برس ــه امض ــت ب ــرار اس ــده و ق ــاده ش ــل زاد آم خلی

ایــن گــروه بــا حمــات تروریســتی گســرده در پــی 

گرفــن امتیــاز بیشــر، آن قــدر بــر خشــونت پراگنی 

رییس جمهــور  ترامــپ،  دونالــد  تــا  کردنــد  تــاش 

امریــکا، بــه دلیــل حملــه ی شــب هنگام ایــن گــروه 

ــی  ــاز امریکای ــل کــه در آن یــک رسب در شــش درک کاب

نیــز کشــته شــد، گفت وگوهــا را مــرده اعــام کنــد. 

رییس جمهــور ترامــپ، دلیــل توقــف گفت وگوهــا را، 

تشــدید حمــات طالبــان عنــوان کــرده و گفــت کــه 

ایــن گــروه بــا تشــدید حمــات تروریســتی در پــی 

اثبــات قــدرت و گرفــن امتیــاز بیشــر انــد.

ــال  ــه دنب ــش ب ــدی پی ــف، چن ــاه توق ــه م ــس از س پ

در  افغانســتان،  در  امریــکا  رییس جمهــور  ســفر 

ــه  ــت ک ــرام گف ــور در بگ ــن کش ــازان ای ــا رسب ــدار ب دی

گفت وگوهــای صلــح از رس گرفتــه می شــود. پــس از 

ــش را از  ــای نیمه متام ــل زاد، گفت وگوه ــی خلی آن، زمل

رس گرفــت و پــس از حملــه ی طالبــان بــر یــک کلینیــک 

در والیــت پــروان، ایــن بــار خشــم آقــای خلیــل زاد 

ــانه ها  ــه رس ــا، ب ــف گفت وگوه ــن توق ــت و ضم برانگیخ

گفــت کــه ایــن توقــف بــه دلیــل مشــوره ی مناینــدگان 

طالبــان بــا رسان ایــن گــروه انجــام شــده اســت تــا در 

مــورد آتش بــس ده روزه بــه توافــق برســند.

روز شــنبه، روزنامــه ی وال اســریت ژورنــال، بــه نقــل 

از مقامــات طالبــان در کویتــه ی پاکســتان گــزارش داد 

کــه رسان ایــن گــروه بــه توافــق  آتش یــس یک هفتــه ای 

ــردم  ــرای م ــی را ب ــه امید واری های ــد ک ــه ان ــت یافت دس

ایــن  نــر  دنبــال  بــه  آورد؛  میــان  بــه  افغانســتان 

طالبــان،  ســخن گوی  مجاهــد،  ذبیح اللــه  گــزارش، 

ــه  ــت ک ــکا گف ــدای امری ــه ص ــی ب ــوی تلفون در گفت وگ

ــر  ــی ب ــان مبن ــچ توافقــی بیــن رسان طالب ــوز هی ــا هن ت

آتش بــس انجــام نشــده اســت و گزارش هــای نرشــده 

ــدارد. ــت ن حقیق

افغانســتان  داخلــی  وضعیــت  بــه  توجــه  بــا 

دنبــال  بــه  حکومتــی  غیــر  سیاســت مداران  کــه 

رسان  و  همه شــمول  بین االفغانــی  گفت وگوهــای 

حکومت محــور  گفت وگوهــای  دنبــال  بــه  حکومــت 

ــان  ــبانه ی طالب ــات ش ــش حم ــد، افزای ــان ان ــا طالب ب

ــای  ــن از نیروه ــان 17 ت ــدی( ج ــب )8ج ــه شنبه ش ک

خیــزش مردمــی را در تخــار و جــان 10  تــن از رسبــازان 

ارتــش را در ولســوالی ســنگین هلمنــد گرفــت، بیان گــر 

ایــن اســت کــه ایــن گــروه بــا تحلیــل از وضعیــت 

ناهامهنــگ بیــن سیاســت مداران و دولــت افغانســتان، 

ــف  ــری، موق ــا نظامی گ ــد ب ــاش دارن ــش ت ــش از پی بی

کننــد. برجســته تر  در گفت وگوهــای صلــح  را  شــان 

و  موافــق  سیاســت مداران  و  افغانســتان  دولــت 

مخالــف دولــت، بایــد ایــن را بداننــد کــه کشــمکش های 

ــه  داخلــی در چنیــن وضعیتــی، بیشــر از هــر زمانــی ب

زیــان حکومــت و مــردم افغانســتان متــام می شــود و 

طالبــان بــا اســتفاده از ایــن اختاف هــای سیاســی 

داخلــی، تــاش می کننــد، ضمــن نشــان دادن قــدرت 

بیشــر، ناهامهنگــی سیاســی در افغانســتان را روی 

در  بیشــر  امتیــاز  خواهــان  و  برنــد  مذاکــره  میــز 

سیاســت مداران،  و  دولــت  اگــر  شــوند.  گفت وگوهــا 

امیتازطلبی هــای  و  درونــی  اختاف هــای  از  دســت 

ــه  ــور ک ــامن ط ــد، ه ــول کنن ــد قب ــد، بای ــان برندارن ش

ــگ  ــدان جن ــتان را در می ــتان، افغانس ــکا و افغانس امری

بــه طالبــان باختــه انــد، در میــدان دیپلامســی نیــز 

ــت. ــد باخ خواهن

افغانســتان کــه دیگــر  امریــکا و دیگــر متحــدان 

ایــن  دولت مــردان  و  افغانســتان  از  خوشــی  دل 

ــن  ــی بی ــاد درون ــک اتح ــاهد ی ــر ش ــد، اگ ــور ندارن کش

سیاســت مداران و دولــت افغانســتان نباشــند، بعیــد 

ــان  ــه طالبــان میــدان بیشــر بدهنــد و آن نیســت کــه ب

را بــه عنــوان هســته ی مرکــزی گفت وگوهــا و و آینــده ی 

ــن  ــد. ای ــر بگیرن ــح در نظ ــه ی صل ــتان در پروس افغانس

ــه  ــوی ک ــامع ق ــک اج ــا ی ــا ب ــت ت ــت اس ــه ی دول وظیف

در آن متــام گروه هــای سیاســی خــود را ببیننــد، بــه 

گفت وگوهــای بین االفغانــی بــرود و از موقــف مــردم 

مقابــل  افغانســتان  در  دخیــل  جریان هــای  متــام  و 

ــد  ــز مذاکــره بنشــیند. اگــر دولــت نتوان ــه می ــان ب طالب

احتــامل  از  دور  یابــد،  دســت  اجامعــی  چنیــن  بــه 

ــازد  ــی بب ــه طالبان ــی را ب ــدان دیپلامس ــه می ــت ک نیس

ــه عنــوان یــک گــروه  ــا چنــد ســال پیــش، از آن ب کــه ت

و  پاکســتان  مشــرک  مرزهــای  در  آواره  تروریســتی 

افغانســتان نــام بــرده می شــد.

افزایش حمله های گروهی طالبان
اجامع داخلی؛ 

نجات افغانستان در 
گفت وگوهای صلح

 شهروندان: هنوز باور نداریم که افغانستان عاری از جنگ شود

1،3 میلیون کودک در خطر سوءاستفاده جنسی قرار دارند

سیدمهدی حسینی

هام همتا

افغانســتان نُــزده ســال می شــود، درگیــر جنــگ 

ایــن  اســت و قربانی هــای بی شــاری را در 

راه داده اســت؛ اکنــون کــه مذاکــرات صلــح 

ــی  ــده، پرسش ــدی ش ــی ج ــر زمان ــش از ه بی

اذهــان عمومــی را مشــغول خــود کــرده و آن 

مذاکــرات  »آیــا  کــه  اســت  ایــن  پرســش، 

تأمیــن صلــح می شــود؟«  بــه  صلــح منجــر 

مشــتاق  ســخت  افغانســتان  شــهروندان 

ســوی  از  پرســش  ایــن  پاســخ  شــنیدن 

ــه ویــژه دولــت افغانســتان  ــوط ب نهادهــای مرب

اســتند؛ ولــی پاســخ هایی کــه تــا هنــوز نــه تنهــا 

ــل  ــای دخی ــه گروه ه ــوده بلک ــش نب قناعت بخ

ــا  ــد ت ــاش دارن ــوی ت ــه نح ــح، ب ــد صل در رون

ــند. ــش بکش ــه چال ــه را ب ــن پروس ای
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وقتــی بــه خانــه رســیدم، هــوای 

بــه  برچــی،  خصــوص  بــه  بیــرون 

ــام  ــاد »س ــه ی ــود ک ــوده ب ــدازه ای آل ان

ــادم  ــون افت ــان چارلت ــرام« دروازه ب بارت

بــا  بــازی  در   1937 ســال  در  کــه 

بــه  مســابقه  توقــف  از  پــس  دقیقــه  پانــزده  چلســی، 

دلیــل آلودگــی هــوا بــا دســت های گشــاده در زمیــن 

ــه دارد و  ــازی ادام ــوز ب ــرد، هن ــر می ک ــود و فک ــده ب مان

چارلتــون در حــال حملــه بــه دروازه ی حریــف اســت. 

تصویــر،  ممتــد  شــدن های  وصــل  و  قطــع  میــان  در 

و  افغانســتان  از  صفــری«  »حســین بخش  مســابقه ی 

»پیوتــر بــرگ« از روســیه را در ســازمان »فایــت نایــت 

ــف  ــردم، حری ــا ک ــل/ Fight Night Global«، متاش گلوب

ــران  ــت. نگ ــی داش ــی و خوب ــدام ورزش ــین بخش، ان حس

بوکــس،  مثــل  رشــته هایی  در  روس هــا  چــون  بــودم؛ 

ــوص  ــه خص ــد، ب ــد ان ــی رسآم ــای رزم ــتی و ورزش ه کش

ــه  ــه هــم باشــند. مســابقه کــه متــام شــد، ب اگــر در خان

ــران  ــد، نگ ــی ش ــلیک  هوای ــر ش ــه اگ ــر دادم ک ــه خ هم

ــد  ــن ش ــتم. چنی ــاری داش ــن انتظ ــون چنی ــند؛ چ نباش

و همــه مرمی هــای جنگــی را دانســته و ندانســته، در 

ــا  ــوا ره ــه ه ــل ب ــامن کاب ــی آس ــود و رسب ــی مه آل تاریک

کردنــد تــا کــودکان از تــرس، »زهــره تَــَرک« شــوند.

فروکاستارزشها

ورزش چــه دارای ارزش هــای ذاتــی باشــد یــا نباشــد، 

بــرای  تعیین کننــده ای  و  مهــم  بســیار  نقــش  امــروز 

همبســتگی، ایجــاد انگیــزه، ســامتی و رشــد جوامــع 

دارد. بــه انــدازه ای کــه بــه معیــار توســعه و میــزان رشــد 

ملــل بــدل شــده و همــه از آن مثــل آیینــه ی متام منــای 

ــی  ــل اجتامع ــای الینح ــل معضل ه ــرای ح ــت، ب پیرف

اســتفاده می کننــد. ورزش بــرای تعریــف نقــاط مشــرک 

و رســیدن آدم هــا بــه دغدغــه ی واحــد، قدرتــی دارد کــه 

ــدارد کــه آن هــم ریشــه در پاکــی ای ذات  هیــچ چیــزی ن

البتــه حــس رقابــت و برتری جویی هــای دارد  ورزش و 

ــرای  ــه، ورزش ب ــروز وارد ورزش شــده اســت و گرن کــه ام

ســامتی، نزدیکــی و صلــح اســت. ورزش زبــان مشــرک 

همــه ی انســان های روی زمیــن اســت و ظرفیــت آن را 

دارد کــه حتــا دو گــروه متخاصــم و در حــال جنــگ را از 

ــرون آورده و دور چــراغ ورزش جمــع  ســنگرهای شــان بی

کنــد. بــا تأســف، هامن گونــه کــه بــه دلیــل نبــودن 

عدالــت بــرای شــکل گرفــن حــس مالکیــت مشــکل 

ــع  ــدت و مناف ــی، وح ــت جمع ــف خواس ــم، در تعری داری

ــای  ــه پدیده ه ــتیم. ب ــه رو اس ــواری رو ب ــا دش ــز ب ــی نی مل

ورزشــی- هــری نیــز نــگاه خط کشــی شــده و قومــی 

ــان  ــل دســت آوردهای قهرمان ــن، تقلی ــرای همی ــم؛ ب داری

از ظــرف  قــوم و خــارج شــدن ورزش کاران  بــه  ورزش 

ورزش، فروکاســت ارزش آنــان در ســطح ناهنجاری هایــی 

اســت کــه نزدیــک بــه نیــم قــرن، موجــب مصیبــت و 

ــت. ــده اس ــن ش ــن رسزمی ــی در ای انسان کش

ایــن  بــا  برخــورد  و  ورزش  در  مــا  کــه  مشــکلی 

پدیــده ی زیبــا و جــذاب داریــم، نتیجــه ی ملمــوس و 

سیاســت های نادرســت نظــام سیاســی در ســال های 

ــا تأســف نتوانســت چهــره ی  اخیــر اســت. نظامــی کــه ب

ملــی داشــته و رضایــت متــام مــردم را جلــب کنــد. 

تقســیم  و  متــوازن  رشــد  عــدم  موجــب  کــه  رویــه ای 

ناعادالنــه ی امکانــات شــد؛ مســأله ی کــه بــه ورزش 

ــر  نیــز تــری یافــت و برخــی رشــته ها برخــوردار از ه

امکاناتــی شــدند و بســیاری، در نــداری و نداشــن ها 

ــه  ــاری ب ــی و تب ــگاه قوم ــد ن ــد. هرچن ــا زدن ــت و پ دس

ــت؛  ــه آن اس ــی ب ــم بزرگ ــت آوردهایش، ظل ورزش و دس

ــروزی  ــس از پی ــه پ ــگاه قوم گرایان ــا ن ــه ب ــی ک ــا مردم ام

فضــا  همیــن  از  متأثــر  می کننــد،  شــادی  ورزش کار، 

اســتند. ورزش افغانســتان زمانــی قومــی شــد کــه پــای 

ــاز  ــی ب ــای ورزش ــع و رقابت ه ــه مجام ــت مداران ب سیاس

شــد. در میــدان هوایــی، حیــن اســتقبال از ورزش کاران، 

ــه  ــت و کســانی ب ــه خــود گرف ــگ قومــی ب ــز رن همــه چی

ــی  ــاری و قوم ــاط تب ــه ارتب ــد ک ــان آمدن ــش واز قهرمان پی

ــراز  ــه اب ــید ک ــی رس ــه جای ــا کار ب ــتند ت ــا داش ــا آن ه ب

ــود  ــی ش ــز قوم ــی نی ــت آوردهای ورزش ــادمانی از دس ش

ــی  ــه ی رشق ــت، نیم ــی کرک ــم مل ــروزی تی ــن پی ــا حی ت

ــی آن.  ــه ی غرب ــب نیم ــند و دیش ــال باش ــهر خوش ح ش

بایــد از خــود پرســید، چــرا پدیــده ای کــه بایــد دوای درد 

ضدیــت، قوم گرایــی و تبارپرســتی باشــد، خــود بــه عامــل 

ایــن درد بــدل شــده اســت؟ هــر چــه فدراســیون ها، 

رشــته های ورزشــی و فضــای ورزش در کنــرل و اختیــار 

ورزش  انــدازه،  هــامن  بــه  باشــد،  سیاست پیشــه ها 

بــه ابــزار قوم گرایــی بــدل خواهــد شــد. افغانســتان 

خودجــوش  و  ملــی  جشــن  خــوب  بســیار  تجربــه ی 

قهرمانــی فوتبــال در جنــوب آســیای 2013 را دارد کــه 

ــرای  ــند، ب ــار بیندیش ــوم و تب ــه ق ــه ب ــدون آن ک ــه، ب هم

ــا ســال ها اســت کــه  افغانســتان خوش حــال شــدند؛ ام

ــادی کــم  ــدازه ی زی ــا ان دیگــر ایــن فضــا و غــرور ملــی ت

ــام و  ــتباه نظ ــت های اش ــت. سیاس ــده اس ــگ ش و کم رن

ــراز  ــه اب ــد ک ــب ش ــتان موج ــه اداره ی ورزش افغانس البت

خوش حالــی بــرای ورزش نیــز مثــل جغرافیــای کابــل 

ــت، از  ــده اس ــدل ش ــی ب ــخص قوم ــق مش ــه مناط ــه ب ک

یک دیگــر جــدا شــود.

حسینبخشصفری

رقابت هــای  از  پــس  صفــری  حســین بخش  نــام 

از  و   2017 ســال  در  آســیا  ســالن  داخــل  قهرمانــی 

ــی او  ــاد. وقت ــا افت ــر رس زبان ه ــتان ب ــق آباد ترکمنس عش

روی ســکوی قهرمانــی آســیا ایســتاد، حیــن نواختــه شــدن 

رسود ملــی افغانســتان در حالــی کــه دســتش را بــه احرام 

ــای صــورت اشــک  ــه پهن ــود، ب روی ســینه اش گذاشــته ب

ریخــت؛ اشــک هایی کــه مــورد توجــه رســانه های جهــان 

ــر«  ــردم را »تَ ــم های م ــز چش ــل نی ــت و در داخ ــرار گرف ق

کــرد. پــس از آن، ایــن چهــره ی خنــدان و خــوش رو بیشــر 

ــانی  ــد او از کس ــخص ش ــت و مش ــرار گرف ــه ق ــورد توج م

ــا عشــق، متــام مشــکات را نــاک اوت کــرده  اســت کــه ب

ــوردار  ــر برخ ــواده ی غی ــک خان ــری از ی ــر فقی ــت. پ اس

ــی  ــا قرض ــاخته و حت ــائل خودس ــا وس ــه ب ــت ک و تهی دس

ــده و  ــای مهاجــرت، آرزوهــای بزرگــی در رس پروران در دنی

ــاور کنیــم  ــا ب ــی آســیا رســیده اســت ت ــه ســکوی قهرمان ب

»جــز عشــق، جهــان نکتــه ی ارزنــده ای نــدارد.« صفــری بــه 

مــوازات تــاش در میدان هــای ورزشــی، درس و تحصیــل 

ــار  ــش و رفت ــا من ــرد ت ــاش ک ــرده و ت ــوش نک ــز فرام را نی

انســانی اش را در رقابت هــای جــدی و ســخت ورزشــی 

ــد و  ــهورتر ش ــت او مش ــه گذش ــر چ ــد. ه ــان ده ــز نش نی

ــری  ــت. صف ــز و راز »ام ام ای« گذاش ــای پررم ــه دنی ــا ب پ

در قفــس مبــارزات آزاد نیــز اســتعدادش را بــه رخ کشــید 

ــن رشــته ی ورزشــی در داخــل و  ــا ســازمان های مهــم ای ت

بیــرون کشــور، عاقه منــد بــه جــذب او شــوند کــه در ایــن 

ــو«  ــل اله ــل »درم ــی مث ــش چهره های ــوان از نق راه منی ت

چشم پوشــی کــرد.

بخنــد،مابهلبخندباورداریم

وقتــی »پیوتــر بــرگ«، ورزش کار روســی وارد قفــس 

 »Fight Night Global /ــل ــت گلوب ــت نای ــازمان »فای س

شــد، مجــری برنامــه او را بــا آب و تــاب »ماســر ســپورت« 

معرفــی کــرد. خــوب حــق داشــت؛ چــون میزبــان بودنــد 

ــد.  ــودی باش ــوادار ورزش کار خ ــه ه ــت ک ــی اس و طبیع

مســابقه در 3 راونــد 5 دقیقــه ای برگــزار شــد کــه در هــر 

ســه راونــد، حســین بخش، ســوار بــر بــازی و حریــف بــود. 

ــه روی  ــود ک ــس ب ــلط در قف ــه و مس ــیار هوش یاران او بس

متــام نقــاط ضعــف و قــوت حریفــش کار کــرده بــود و بــا 

ــان خوبــش مثــل »محمدعســکر رحیمــی« و  کمــک مربی

حــرص و جــوش خوردن هــای »درمــل الهــو« بــا برنامــه در 

قفــس حضــور داشــت. یکــی از برتری هــای ورزش کاران 

ــرده و  ــرل ک ــابقه را کن ــط مس ــه رشای ــت ک ــه آن اس نخب

حریــف را وادار کنــد تــا بــه میــل و برنامــه ی او پیــش 

بــرود کــه حســین بخش همیــن کار را کــرد و از متــام 15 

ــه و 18  ــا 4 دقیق ــد، دقیق ــه راون ــت در س ــه ی رقاب دقیق

ــد و در متــام  ــا و ایســتاده بودن ــه، دو بازی کــن رس پ ثانی

دقایــق دیگــر، حســین بخش بــه حریفــش چســپیده بــود 

و او را رهــا منی کــرد.

ــم  ــا ه ــود و رس پ ــر ب ــر گی ــی، زی ــرگ« روس ــر ب »پیوت

خــوب کار می کــرد؛ امــا صفــری فکــر همــه جــا را کــرده 

بــود. زمانــی کــه حریفــش مشــت مــی زد، او بــا رقــص  پــا، 

ــازی می کــرد. زمــان زیرگیــری  ــه ب ــا فاصل جابه جایــی و ب

ــل  ــش را مث ــاری پاهای ــا هوش ی ــین بخش ب ــف، حس حری

ــرد و  ــاب می ک ــب پرت ــه عق ــه ای، ب ــتی گیر حرف ــک کش ی

ــا  ــه ب ــنگینی ک ــه ی س ــی زد؛ خیم ــه م ــف خیم روی حری

چرخــش رسیــع بــه پشــت »پیوتــر بــرگ« همــراه می شــد 

تــا بــا قــاب کــردن پــا بــه دور او، قــدرت هرگونــه ابتــکار 

ــا  ــین بخش تقریب ــه حس ــت ک ــت اس ــرد. درس را از او بگی

ــود؛  ــوار ب ــش س ــت حریف ــه پش ــه ب ــه و 42 ثانی 10 دقیق

ــر بــرگ«  ــرد. قــدرت »پیوت ــاد ب امــا دو نکتــه را نبایــد از ی

کــه در ایــن مــدت طوالنــی هرگــز بــه صفــری اجــازه 

ــا گرفــن »سبمیشــن« کار را متــام  ــد ب ــداد کــه او بتوان ن

ــت  ــه می توانس ــری« ک ــین بخش صف ــف »حس ــد و ضع کن

ــی  ــه برخ ــش ک ــت، از گارد حریف ــد نخس ــامن راون در ه

ــاز می شــد بــه رسعــت اســتفاده کــرده و کار را  وقت هــا ب

یــک رسه کنــد. او بارهــا ایــن فرصــت را در طــول مســابقه 

ــد. داشــت کــه نتوانســت ازش اســتفاده کن

واکنشها

دو  افغانســتان  در  ورزش کار  یــک  رشــد  بــرای 

بــدل  اپیدمــی  یــک  بــه  اخیــر  مســأله در ســال های 

ــا  ــه ب ــاد رابط ــی و ایج ــلیک های هوای ــت، »ش ــده اس ش

ــی داشــته  ــاب خوب ــی شــام بازاری سیاســت مداران.« وقت

تابلوهــای  نصــب  بــا  پیــش،  مدت هــا  از  کــه  باشــید 

زنــده ی  نــر  زمینــه ی  بتوانــد  شــهر،  در  تبلیغاتــی 

ــم  ــاب فراه ــا آب و ت ــن های ب ــا پروموش ــز ب ــابقه را نی مس

کنــد، موجــب می شــود حتــا کســانی کــه از ورزش هــای 

بــرای آن دیــدار لحظه شــامری  انــد،  نیــز متنفــر  آزاد 

بــه  سیاســت مداران  دیــدار،  ایــن  هیاهــوی  کننــد. 

ــود را  ــال ورزش خ ــه در قب ــا ک ــا آن ه ــه و حت ــواب رفت خ

بــه خــواب خرگوشــی زده انــد را نیــز بیــدار خواهــد کــرد. 

ــردم  ــیت م ــی و حساس ــلیک های هوای ــانه ای، ش ــو رس ج

ــرای عقــب منانــدن از  موجــب می شــود کــه آن هــا نیــز ب

قافلــه، ســیل تریک هــا و شــادباش ها را روانــه ی فضــای 

بــرای  آینــده  در  کــه  شــادباش هایی  کننــد.  مجــازی 

برخــی )هم تبــاران(، نــان و آب خواهــد شــد و بــرای 

دیگــران در هــامن حــد آفریــن باقــی خواهــد مانــد. مگــر 

آن کــه چــاره ای نباشــد؛ درســت مثل تشــویق مــدال آوران 

بازی هــای قهرمانــی داخــل ســالن آســیا از ترکمنســتان. 

ســؤال اصلــی ایــن اســت کــه »حســین بخش« پــس 

و حیــای  هــامن حجــب  کــرد؟  ایــن چــه خواهــد  از 

همیشــگی را حفــظ و فقــط متمرکز ورزش و درخشــش در 

میدان هــا خواهــد شــد یــا کــه وارد بــازار سیاســت شــده 

و غــرق دنیــای پــرزرق و بــرق شــهرت می شــود؟ شــهرتی 

کــه بــرای ورزش کاران حاشــیه، امکانــات، مهامنی هــا 

ــال دارد.  ــه دنب ــی را ب ــی آرمان ــن از آمادگ ــه گرف و فاصل

ــت  ــن وضعی ــاه و در بهری ــی در ورزش کوت ــر قهرمان عم

ده ســال اســت. بــرای همیــن، اگــر شــهرت و امکانــات، 

ــرده  ــر او ُخ ــوان ب ــرد، منی ت ــین بخش را بگی ــم حس چش

گرفــت؛ چــون او کســی اســت کــه از »پیــپ روغــن، 

قوطــی رُب و ســیمنت قرضــی«، بــا وســائل خودســاخته و 

از میــان فقــر بــه این جــا رســیده اســت. هرچنــد منــش، 

طــرز فکــر و نــگاه او در مقایســه بــا بســیاری، نســبت 

بــه ورزش و دنیــای قهرمانــی، دگرگونــه باشــد. بــرای 

ــن  ــن رسزمی ــر ای ــین بخش های دیگ ــین بخش و حس حس

ــای  ــه لب ه ــد ب ــط آوردن لب خن ــان فق ــص ش ــه تخص ک

مــردم اســت، آرزوی پیــروزی و توفیــق بیشــر دارم تــا ایــن 

ــد.  ــگار از دل بزدای ــدد و زن ــن خســته بیشــر بخن رسزمی

ــم؟ ــم؛ نداری ــه داری ــد را ک ــک لبخن ــق ی ح

3 شلیک های گرم در هوای سرد و ُسربی

نعمت رحیمی

نامحسینبخشصفریپسازرقابتهایقهرمانیداخلسالنآسیادرسال2017وازعشقآباد

ترکمنستانبررسزبانهاافتاد.وقتیاورویسکویقهرمانیآسیاایستاد،حیننواختهشدنرسودملی

افغانستاندرحالیکهدستشرابهاحرتامرویسینهاشگذاشتهبود،بهپهنایصورتاشکریخت؛

اشکهاییکهموردتوجهرسانههایجهانقرارگرفتودرداخلنیزچشمهایمردمرا»تَر«کرد.پسازآن،

اینچهرهیخندانوخوشروبیشرتموردتوجهقرارگرفتومشخصشداوازکسانیاستکهباعشق،

متاممشکالتراناکاوتکردهاست.پرسفقیریازیکخانوادهیغیربرخورداروتهیدستکهباوسائل

خودساختهوحتاقرضیدردنیایمهاجرت،آرزوهایبزرگیدررسپروراندهوبهسکویقهرمانیآسیا

رسیدهاستتاباورکنیم»جزعشق،جهاننکتهیارزندهایندارد.«
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ــگ  ــی بولین ــیون مل ــرا فدراس اخی

در افغانســتان، دو تن از ورزش کاران 

ــی  ــل بی حجاب ــه دلی ــته را ب ــن رش ای

در مســابقات کویــت، بــرای مدتــی از 

فعالیت هــای ورزشــی محــروم کــرده 

اســت.

ادریــس فاروقــی، رییــس فدراســیون ملــی بولینــگ 

ــد کــه  ــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گوی افغانســتان، ب

ــه  ــته ب ــن رش ــل، دو ورزش کار ای ــورزاد و زح ــه ح فضیل

ــیون  ــن فدراس ــمی ای ــن رس ــت قوانی ــدم رعای ــل ع دلی

از  مدتــی  بــرای  کویــت،  مســابقات  جریــان  در 

فعالیت هــای ورزشــی محــروم شــده انــد.

شــده،  خرســاز  بیشــر  روزهــا  ایــن  آن چــه  امــا 

بولینــگ  تیــم  عضــو  حــورزاد،  فضیلــه  حرف هــای 

اســت کــه گفتــه، ضعــف مدیریــت، بی کفایتــی و عــدم 

موجودیــت انظباط ورزشــی، ســبب شــده اســت کــه او را 

بــرای یــک ســال از فعالیت هــای ورزشــی محــروم کنــد.

ــت:  ــل گف ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــورزاد، ب ــو ح بان

»اگــر هیــأت رهــری فدارســیون بولینــگ، ظرفیــت 

بــه  را می داشــت، کوچک تریــن مشــکلی  مدیریــت 

ــه وجــود می آمــد مدیریــت  ــا اگــر ب وجــود منی آمــد و ی

می  شــد.«

تنــشمیــانفدارســیونوفضیلــهحــورزاداز

ــد؟ ــازش ــاآغ کج

ــرای یــک ســال  ــه حــورزاد، ورزش کاری کــه ب فضلی

در  اســت،  شــده  محــروم  ورزشــی  فعالیت هــای  از 

گفت وگــو بــا روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد، زمانــی 

ــت  ــازم کوی ــابقات ع ــت در مس ــرای رشک ــا ب ــه آن ه ک

شــدند، مســؤول بانــوان تیــم بولینــگ بــدون هیــچ 

ــد. ــتاده ش ــل فرس ــه کاب ــی ب ــه دلیل گون

ــت  ــا در کوی ــفر م ــان س ــد :»در جری ــه می ده او ادام

را  مــا  روحیــه ی  کــه  بــود  یــک سلســله مشــکاتی 

ضعیــف کــرد و از طرفــی مســؤول بانــوان تیــم بولینــگ 

ــه  ــرا ب ــاره ج ــد روز دوب ــد از چن ــود بع ــا ب ــراه م ــه هم ک

کابــل فرســتاده شــد. مشــکات 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 

ــه ام  ــه دلیــل ایــن کــه اولیــن تجرب ــد و مــن هــم ب کردن

بــود و فکــر کــردم ممکــن مــن هــم مشــکاتی داشــته ام 

ســکوت کــردم؛ ولــی وقتــی در روز مســابقه )نخســتین 

دور رقابت هــای مقدماتــی بولینــگ کابــل( طــی مکتوب 

مــن را محــروم کردنــد تحمــل نتوانســتم و خواســتم در 

ــم.« ــد کن ــی صــدا بلن ــن بی حرمت ــل ای مقاب

بانــو حــورزاد تأکیــد می کنــد، دلیــل مشــکات 

پیش آمــده میــان فدراســیون بولینــگ و ورزش کاران 

ادریــس  مدیریتــی  ضعــف  دلیــل  بــه  رشــته  ایــن 

ــار،  ــا فش ــه ب ــود ک ــیون ب ــن فدراس ــس ای ــی، ریی فاروق

ــتاد.  ــل فرس ــه کاب ــت ب ــم را از کوی ــوان تی ــؤول بان مس

بــه گفتــه ی او، رهــری فدراســیون چنــد بــاری تــاش 

کردنــد کــه بانــوان ورزش کار تیــم را نیــز بــه کابــل 

ــدند. ــن کار نش ــه ای ــق ب ــه موف ــتند ک بفرس

ــگ افغانســتان  ظاهــرا، مســؤوالن فدراســیون بولین

ــگ در  ــم بولین ــو تی ــن دو عض ــه ای ــد ک ــرده ان ــا ک ادع

جریــان مســابقات کویــت، حجــاب را رعایــت نکــرده و 

ــد نقــش  ــه عنــوان ســفیران افغانســتان، نتوانســته ان ب

شــان درســت ادا کننــد؛ مســأله ای کــه فضیلــه حــورزاد 

آن را رد می کنــد و می گویــد کــه در جریــان مســابقات 

ــه شــمول حجــاب اســامی را  متــام قوانیــن ورزشــی ب

رعایــت کــرده اســت.

ــابقه  ــان مس ــن در جری ــد: »م ــورزاد می گوی ــو ح بان

کامــا حجابــم رعایــت بــود بــه حــدی کــه دیگــر 

کشــورهای مســلامنی کــه بودنــد هــامن حجــاب را 

هــم نداشــتند؛ ولــی ایــن کــه مــرا محــروم کردنــد، 

ــود  ــرس ب ــل دس ــان قاب ــرای ش ــه ب ــه ای ک ــا بهان تنه

ــات  ــن در اوق ــه م ــی ک ــود؛ در حال ــن ب ــی م بی حجاب

خــارج از مســابقه بــا پوششــی بــودم کــه در کابــل 

ایــن  از طرفــی مســابقه ای کــه  زندگــی می کــردم. 

روزهــا در کابــل برگــزار شــده بــود متــام دخــران چــادر 

بــر رس نداشــتند و ایــن مــورد دلیــل مؤثقــی بــرای 

ــت  ــران فوتبالیس ــی دخ ــت. وقت ــن نیس ــت م محرومی

ــر از مــن می تواننــد هنــوز  ــه مراتــب بدت ــا پوششــی ب ب

عضویــت تیــم ملــی را داشــته باشــند؛ چــرا ایــن قانــون 

ــت؟.« ــق اس ــل تطبی ــن قاب ــاالی م ــا ب تنه

ــگ  ــیون بولین ــون فدراس ــاده ی »24« قان ــق م مطاب

و ورزش افغانســتان، زمانــی کــه یــک ورزش کار بــه 

بیــرون مــی رود، بایــد متــام اصــول و قوانیــن از جملــه 

حجــاب اســامی را رعایــت کنــد و در صورتــی کــه 

رشــته های ورزشــی قوانیــن منــدرج را رعایــت نکننــد، 

ــد. ــت کن ــابقه رشک ــد در مس ــا نبای حت

ــر  ــی ب ــم مبن ــه تصمی ــد ک ــی می گوی ــس فاروق ادری

ــک  ــات، ی ــل بی ــورزاد و زح ــه ح ــردن فضیل ــروم ک مح

تصمیــم شــخصی نبــوده، بلکــه قوانیــن ورزشــی و 

فدراســیون در کل ایــن تصمیــم را گرفتــه اســت.

در همیــن حــال راضیــه موســوی، مســؤول بولینــگ 

را  حــورزاد  فضیلــه  حرف هــای  نیــز  شــامل  زون 

تأییــد می کنــد و می گویــد کــه »جنجال هــا« میــان 

ــر،  ــه نیلوف ــد ک ــاز ش ــی آغ ــورزاد زمان ــیون و ح فدراس

از  اجبــاری  گونــه ی  بــه  بانــوان،  بولینــگ  مســؤول 

ــد. ــتاده ش ــل فرس ــه کاب ــت ب کوی

بانــو موســوی گفــت: »هیــچ گونــه بی حجابــی در 

جریــان مســابقه وجــود نداشــته اســت. فدراســیون، ادعا 

کــرده اســت کــه آن هــا در غیــر زمــان مســابقه حجــاب را 

رعایــت نکــرده انــد. بلــی در غیــر زمــان مســابقه درســت 

ــه  ــم فضیل ــت. خان ــوده اس ــادر نب ــان چ ــت. رس ش اس

یــک شــخصیت آزاد دارد و در کابــل هــم اکــر وقت هــا 

چــادر بــه رس نــدارد. چــادر بــرای شــان معیــار انســانیت 

ــه نــدرت در کابــل چــادر می پوشــد.« نیســت. ب

شــواهدی  و  اســناد  کــه  می گویــد  ادامــه  در  او 

نشــان  اســت،  آن هــا  نــزد  کــه  تصاویــر(  و  )ســوند 

ــد  ــؤوالن تهدی ــوی مس ــوزراد از س ــل و ح ــد زح می ده

ــد. ــده ان ــرگ ش ــه م ب

ــه  ــامل از آن ب ــگ زون ش ــؤول بولین ــه مس ــا آن چ ام

ــی  ــد در صورت ــد، می گوی ــاد می کن ــراض ی ــوان اع عن

ــود  ــیون وج ــن فدراس ــی در ای ــت انظبات ــه دیپارمتن ک

دارد، بایــد قبــل از برگــزاری مســابقات بــه ورزش کاران 

گــوش زد می کردنــد کــه چنیــن محدودیتــی بــرای 

رعایــت حجــاب وجــود دارد. »یــک روز قبــل از مســابقه 

در  کــه  میگــن  و  می گیرنــد  متــاس  حــورزاد  بــه 

مســابقه ی کابــل بیــا.. مــا در حــال مذاکــره اســتیم تــا 

ــود  ــه وج ــکاتی ک ــم و مش ــا می خواه ــه م ــی ک رشایط

دارد حــل شــود، درغیــر آن اســناد و شــواهدی کــه 

داریــم و اتهامــات کــه صــورت گرفتــه را بــه دادســتانی 

تــا  می کنیــم،  درج  رســمی  شــکایت  و  می ســپاریم 

ــد.« ــق درآی ــت تعلی ــه حال ــی ب ــه ی فاروق وظیف

ایــن دو ورزش کار ادعا هــای آن  بــه نظــر  آن چــه 

بیــات،  زحــل  ســکوت  می  ســازد،  موثــق  بیشــر  را 

حــورزاد  فضیلــه  بــا  همــراه  کــه  اســت  ورزش کاری 

ــا  ــد، ب ــوی می گوی ــه موس ــت. راضی ــده اس ــروم ش مح

وجــود کــه زحــل بیــات از ابتــدای ایــن قضیــه دخیــل 

ــرگ او از  ــه م ــد ب ــورد تهدی ــز در م ــنادی نی ــوده و اس ب

ســوی فدراســیون دارد؛ امــا ســکوت کــرده اســت. 

ــود  ــت خ ــرده و محرومی ــکوت ک ــه س ــت ک ــب اس »جال

را قبــول کــرده اســت. وقتــی اشــتباهی نکــرده باشــی، 

ــم  ــم گرفتی ــه تصمی ــن و فضیل ــی. م ــکوت نکن ــد س بای

ــم.  ــه منی دهی ــه ورزش ادام ــه ب ــا دیگ ــردوی م ــه ه ک

ــا دخــر  متأســفانه در افغانســتان طــوری اســت کــه ی

نباشــید و یــا اگــر دخــر خــوب باشــید بایــد بــا ورزش 

خداحافظــی کنیــد.«

ــا  ــه ت ــد ک ــا می کنن ــان ادع ــن ورزش کاران هم چن ای

کنــون کمیتــه ی ملــی املپیــک هیچ گونــه کمــک و 

ــان نداشــته اســت. ــا آن متاســی ب

بــا ایــن حــال رییــس فدراســیون بولینگ افغانســتان 

ــگ را رد  ــات ورزش کاران بولین ــه اتهام ــن ک ــن ای ضم

می کنــد، می گویــد کــه کمیتــه ای بــه منظــور بررســی 

محرومیــت ایــن دو ورزش کار ایجــاد شــده و قــرار اســت 

پــس از بررســی نتیجــه ی آن همگانــی شــود.

در همیــن حــال، فضیلــه حــورزاد می گویــد کــه 

خواســت او نــه تنهــا بــه عنــوان ورزش کار بلکــه بــه 

ــه  ــادی در جامع ــکات زی ــا مش ــه ب ــک زن ک ــوان ی عن

مواجــه اســت، ایــن اســت کــه از ســوی نهادهــای 

وظیفــه ی  و  بگیــرد  قــرار  مــورد حامیــت  ذی دخــل 

رییــس فدراســیون بــه حالــت تعلیــق درآیــد و در ایــن 

ــا مقــر اصلــی  مــورد تحقیــق بیشــر صــورت گیــرد ت

ــود. ــخص ش مش

او می گویــد: »بــرای مــن متأســفانه یــک  چیــز ثابــت 

شــد. در ایــن مرزوبــوم یــا بایــد بــد باشــی یــا اگــر خوب 

مســؤوالن  قــدر  آن  باشــی.  ورزش کار  نبایــد  بــودی 

بولینــگ و فوتبــال ورزش را بــه گنــد کشــیدن کــه 

ــزارم. مــن  ــم اســت بی ــام ورزش کار کــه باالی دیگــر از ن

رســام از دنیــای ورزش خداحافظــی خواهــم کــرد و 

صدایــم را بلنــد کــردم تــا بــا مفکــوره ی مردســاالری در 

ــم.« ــارزه کن ــه مب جامع

مســأله ی فســاد در ورزش افغانســتان خــر تــازه ای 

نیســت. پیــش از ایــن بارهــا مســؤوالن فدراســیون های 

مختلــف ورزشــی در افغانســتان بــه سوءاســتفاده ی 

جنســی و عمــل نکــردن بــه اخــاق ورزشــی متهــم 

شــده انــد.

خورشــیدی،  قبــل  ســال  گاردیــن،  روزنامــه ی 

گزارشــی را نــر کــرد کــه در آن گفتــه شــده بــود، 

شــامری از دخــران فوتبالیســت در فدراســیون فوتبال 

ــن فدراســیون  افغانســتان، از ســوی مســؤوالن مــرد ای

ــد. ــه ان ــرار گرفت ــی ق ــت جنس ــورد آزار و اذی م

در گزارشــی کــه از ســوی ایــن روزنامــه بــه نــر 

رســیده بــود بــا ســه نفــر از اعضــای تیــم ملــی فوتبــال 

ــود. ــده ب ــو ش ــتان گفت وگ ــان افغانس زن

در ایــن گــزارش، دخــران فوتبالیســت از تجــاوز 

و خشــونت های فزیکــی کرام الدیــن کریــم، رییــس 

ــان  ــود ش ــر خ ــاوز ب ــان تج ــال در زم ــیون فوتب فدراس

ــه در  ــده ای را از آن چ ــتان های تکان دهن ــه و داس گفت

ــران رخ داده  ــن دخ ــا ای ــم ب ــای کری ــی آق ــاق مخف ات

ــا  ــه فیف ــد ک ــبب ش ــر س ــن خ ــد. ای ــرف زدن ــود، ح ب

ــاه  ــم م ــال، در نوزده ــی فوتب ــیون بین امللل ــا فدراس ی

جــوزای ســال جــاری، رییــس پیشــین فدراســیون 

جنســی  آزار  پرونــده ی  در  را  افغانســتان  فوتبــال 

دخــران فوتبالیســت، مقــر بشناســد و کمیتــه ی 

ــران  ــی دخ ــام آزار جنس ــا، او را بــه اته اخاقــی فیف

فعالیت هــای  از  دایمــی  به گونــه ی  فوتبالیســت، 

ورزشــی داخلــی و خارجــی محــروم کــرده و مبلــغ یــک 

ــد. ــه کن ــر جریم ــون دال میلی

بازداشــت  حکــم  کل،  دادســتانی  هرچنــد 

کرام الدیــن کریــم را صــادر کــرده اســت؛ امــا او تــا 

اســت. نشــده  بازداشــت  کنــون 

افغانستان4 مهاجران  روایت 

می شــد؛  دیــرم  دیگــر 

بــود.  کفش هایــم واکــس خــورده 

پیــش  را  کفشــم  جفــت  پیرمــرد 

تشــکری  »بفرمــا«  گفــت:  کــرد 

ــود  ــدر می ش ــه چق ــم ک ــردم گفت ک

پولــش؟ گفــت: »ســه هزارتومــان )21اففانــی(« پــول 

خــرد نداشــتم ده هــزار تومــان )70افغانــی( دادم 

ــادم و دیگــر از  ــال خــودت. راه افت ــه اش م ــم بقی گفت

شــادی و رس حــال بودنــم خــری نبــود. روحــم خیلــی 

خســته و رسگــردان بــود. پیرمــرد را تــرک کــردم؛ 

ــغولی  ــرد. دل مش ــی ام ک ــش همراه ــی صحبت های ول

داشــتم و رسم گیــچ بــود. هیــچ  چیــز را منی فهمیــدم؛ 

فقــط راه می رفتــم تــا رســیدم جلــو ایســتگاه. خلــوت 

ــودکار  ــه ی خ ــه گون ــدم در ب ــه ش ــک در ک ــود؛ نزدی ب

ــرم  ــدم، دور و ب ــالن ش ــل س ــد. داخ ــاز ش ــم ب ــه روی ب

نــگاه کــردم؛ بعضی هــا دوتایــی، ســه تایی روی  را 

صندلی هــا کنــار هــم دو طــرف ســالن نشســته بــا هــم 

لبخنــد می زدنــد، لــب می جنباندنــد و واکنش هایــی 

در مقابــل هــم نشــان می دادنــد کــه هیــچ  کــدام 

ــه ای  ــد دقیق ــت. چن ــی نداش ــر معن ــم دیگ ــان برای  ش

ســالن  وســط  از  بــود،  مانــده  قطــار  حرکــت  بــه 

گذشــتم تــا انتهــای آن کــه در خروجــی بــود. جلــو در 

ــرد.  ــی می ک ــت را بررس ــود و بلی ــتاده ب ــازی ایس رسب

تلفونــم را بیــرون آوردم و بلیــت را نشــان دادم؛ چــون 

بلیتــم الکرونیکــی بــود، آن طــرف یــک مــرد ایرانــی با 

لبــاس خــاص )یونیفــرم( نزدیکــی در قطــار ایســتاده 

بــود. بلیــت را نشــان دادم و مــرا راهنامیــی کــرد. 

ــا«  ــی 64 آق ــالن دوم صندل ــه ی دوم س ــت: »طبق گف

ــا  تشــکری کــردم و ســوار قطــار شــدم. ســاعت دقیق

دوم  ردیــف  ســالن  آن  در  صندلــی ام  بــود،   2:25

ــف  ــود. ردی ــی ب ــم خال ــی پهلوی ــرار داشــت و صندل ق

اول جلــو مــن یــک دخــر جــوان نشســته بــود کــه بــا 

ــزی  ــاد چی ــش زی ــرف زدن ــی زد؛ از ح ــرف م ــون ح تلف

نفهمیــدم، فقــط دانســتم کــه دوســتش را بــه جشــن 

ــرد. دمل  ــوت می ک ــنبه دع ــه روز یک ش ــود ب ــد خ تول

ــم روز  ــن ه ــت م ــی نیس ــر زحمت ــم اگ ــت بگوی خواس

تولــد شــام مهــامن ناخوانــده باشــم؛ تولــدت مبــارک! 

ــتم. ــث را نداش ــرف و حدی ــه ی ح ــچ حوصل ــی هی ول

ســاعت 2:35 قطــار راه افتــاد، کتــاب رمــان »آوای 

وحــش« از جــک لنــدن بــا ترجمــه ی هوشــنگ اســدی 

در دســتم بــود کــه تصمیــم داشــتم داخــل قطــار 

مطالعــه کنــم؛ امــا حوصله نداشــتم. دمل می خواســت 

ــم ســیلی  ــه  صورت ــاد ب ــا شــاید ب ــم ت ــاز کن پنجــره را ب

بزنــد تــا حــامل اندکــی بهــر شــود؛ امــا از بخــت بــد آن 

ــه صحبت هــای پیرمــرد  ــادم ب ــاز منی شــد. ی پنجــره ب

افتــاد، بــه یــاد وطــن افتــادم، وضعیــت امنیتــی، بیــوه 

ــت را از  ــم شــدن کــودکان و معلولی ــان، یتی شــدن زن

ذهنــم گذرانــدم و بــه عامــان آن لعنــت فرســتادم. بــه 

یــاد آن انتخابــات، ارشف غنــی و دکرعبداللــه افتــادم 

کــه بــا متــام لجاجــت بــه رأی مــردم بی احرامــی 

ــتادم.  ــت فرس ــم لعن ــه آن دو ه ــتش ب ــد؛ راس می کنن

کــم کــم رؤیایــی شــدم و بــه عــامل رؤیــا پــرواز کــردم و 

بــه خــواب رفتــم.

ــوز  ــدم هن ــدم، دی ــدار ش ــواب بی ــه از خ ــی ک زمان

هــم ســوار قطــار اســتم. همیــن کــه از قطــار نیــز 

پیــاده شــدم، دیــدم بــاز هــم از قطــاری کــه مهاجــرت 

و دربــه دری اســت، پیــاده نشــده ام. ایــن قطــار بــدون 

خســتگی راه می کنــد و راه می کنــد تــا ایــن کــه 

رفتــه رفتــه یــا بــه آوارگــی خــو بگیــرم و یــا هــم از قطــار 

ــم. ــاده شــده و خــود را راحــت کن زندگــی پی

زندگــی در مهاجــرت فرقــی منی کنــد کــه در ایــران 

ــه ی  ــا هــم یکــی از کشــورهای پیش رفت ــه و ی ــا ترکی ی

جهــان باشــد.

زمانــی کــه تــو در مهاجــرت بــه رس می بــری، حتــا 

در متمــدن کشــورهای جهــان، حــس بیگانــه بــودن با 

محیــط را بــا هیــچ بــاور فلســفی  و انسان دوســتانه ای 

منی توانــی از خــودت دور کنــی.

از کوچه هــا و خیابان هــا گرفتــه تــا مــرد پشــت 

پیشــخوان بقالــی رس محــل تــان و یــا صاحــب امتیــاز 

ــرای  ــه ب ــه و هم ــره ای هم ــزرگ زنجی ــگاه های ب فروش

تــو بیگانــه انــد. حتــا تازگــی ای کــه بــاد برخاســته از 

ــو را در لــذت غــرق می کنــد؛  ســاحل، صبح گاهــان ت

حــس  نداشــن  تــو  و  اســت  بیگانــه  لذتــی  نیــز 

مالکیــت را روی آن زندگــی می کنــی.

از ســوی دیگــر بــه دلیــل مروفیت هــا و روش 

زندگــی در مهاجــرت، وارد شــدن در جامعــه ای کــه در 

آن زندگــی می کنیــم، دشــوارتر از ادامــه ی زندگــی در 

ــد. ــتان می منای افغانس

باشــنده ی افغانســتانی بــه هــر دلیلــی نه در کشــور 

ــرت.  ــم در مهاج ــه ه ــد و ن ــش می رس ــه آرام ــود ب خ

شــانس بــد و دلتنگــی و افردگــی، ســایه وار دنبالــت 

می کنــد؛ کافــی اســت کــه مهاجــر باشــی.

فرزندان زمین

مهاجرت سفری کوتاه
 به درازای عمر آدمی

عبدالله اطلس

رازق اختیاربیگ

فضیله حورزاد: 
مسؤوالن بالینگ و فوتبال ورزش افغانستان را به گند کشیدند

قسمت آخر



   
 2

01
9 

رب
ام

س
 د

3
0 

   
   

   
 13

98
ی 

د
 ج

9 
   

   
   

   
ه  

نب
ش

دو
   

     
   

   
   

   
14

9 
ره

ام
ش

   
   

   
   

ل  
او

ل 
سا

w
w

w.
su

bh
ek

ab
ul

.c
om

5

جــزو  حیــدری  محمــود  اشــاره: 

دســت آورد  پــر  و  مطــرح  ملی پوشــان 

کــه  اســت  افغانســتان  تکوانــدوی 

ــدوی  ــی تکوان ــم مل ــن تی ــال ها پیراه س

افغانســتان را در رقابت هــای گوناگــون 

ورزش کاران  مســتعدترین  از  یکــی  او  داشــت.  تــن  بــه 

بــا  اش  قهرمانــی  زندگــی  مســیر  کــه  بــود  افغانســتان 

چالش هــای زیــادی رو بــه رو شــد و در اوج جوانــی، عطــای 

ــری  ــه فراگی ــزش را ب ــید و مترک ــش بخش ــه لقای ورزش را ب

علــم و دانــش معطــوف کــرد.

ــان بگوییــد و ایــن کــه  ــاره ی خــود ت صبــحکابــل: در ب

ــدو  ــه تکوان ــد ب ــلی عاقه من ــر بروس ــه خاط ــام هــم ب ــا ش آی

شــدید؟

حیــدری: دوره ی ابتدایــی و لیســه را در ایــران خوانــدم، 

لیســانس علــوم سیاســی دارم و ماســری روابــط بین امللــل 

می خوانــم. خرنــگاری حرفــه ای را نیــز در دوره هــای شــش 

ــدو را از  ــده ام. امســال 26 ســاله شــدم و تکوان ماهــه خوان

9 ســالگی رشوع کــردم. اول کیــک بوکــس کار می کــردم و 

ســپس وارد تکوانــدو شــدم کــه تــا 25 ســالگی بــه صــورت 

حرفــه ای متریــن کــردم.

صبــحکابــل: آیــا ورزش ضامــن تأمیــن آینــده ی جوانــان 

است؟

حیــدری: بــا تأســف بایــد بگویــم کــه نــه. رشایــط امــروز 

افغانســتان تضمیــن کننــده ی آینــده ی یــک ورزش کار و 

ــم در  ــم گرفت ــرای همیــن، مــن تصمی ــا نیســت. ب جــوان م

اوج جوانــی، انــرژی ام را در مســیر دیگــر هزینــه کنــم. در 

افغانســتان همیشــه قهرمــان زنــده را عشــق اســت و زمانــی 

یادهــا  از  دور می شــوند  قهرمانــی  دنیــای  از  آنــان  کــه 

ــط طــوری اســت کــه  ــن خــوب نیســت. رشای ــد و ای می رون

ــون  ــد؛ چ ــت منی دهن ــه ورزش کار اهمی ــا ب ــا خانواده ه حت

همــه چیــز بــا درآمــد و پــول ســنجیده می شــود. ورزش کار 

نــه تنهــا بــرای خانــواده کــه نــزد حکومــت نیــز هیــچ بهایــی 

نــدارد. در حالــی کــه در دنیــا چنیــن نیســت، ورزش کاران 

و کار  امکانــات زندگــی  و  اســتند  و قیمــت  قــدر  دارای 

ــد.  ــه ای دارن حرف

ــش  ــال پی ــروز را 15 س ــه ی ام ــر تجرب ــل: اگ ــحکاب صب

داشــتید، همیــن مســیر را می آمدیــد؟

ــروز  ــی ام ــه، فهــم و دانای حیــدری: اگــر در رشوع تجرب

ــت،  ــن اس ــای ورزش چنی ــه فض ــتم ک ــتم و می دانس را  داش

ــدان منی گذاشــتم. ــن می ــه ای ــا ب ــز پ هرگ

دهیــد،  مــی  اجــازه  تــان  فرزنــد  بــه  کابــل:  صبــح

شــود؟ کار  تکوانــدو 

حیــدری: اگــر رشایــط تغییــر کنــد، آینــده اش تضمیــن 

باشــد، مدالــش ارزش داشــته باشــد، بلــی؛ در غیــر آن نــه. 

ــا  ــدند، آن ه ــق ش ــی و ... موف ــاوی، رضای ــا، به ــر نیک پ اگ

در  منی شــوند.  تکــرار  کــه  بودنــد  اســتثنایی  آدم هــای 

ــان  ــداوم قهرم ــورت م ــه ص ــر ب ــورهای دیگ ــه کش ــی ک حال

مهــم  تنهــا  اســتعداد  افغانســتان  در  می کننــد.  تولیــد 

ــته  ــم داش ــوب ه ــاد خ ــد اقتص ــو بای ــارش ت ــت، در کن نیس

باشــی و گرنــه راه بــه جایــی منی بــری.

صبــحکابــل: شــام، رومــان عباســی، وهــاب زازی، 

ــدوی  ــرای تکوان ــی و بســیاری می توانســتید ب حســن رضای

ــد؟ ــار رفتی ــدر زود کن ــرا این ق ــید، چ ــال ها بدرخش ــا س م

حیــدری: جامعــه ی افغانســتان یــک جامعــه ی ســنتی 

ــه جامعــه ی نیمــه مــدرن هــم نرســیده ایم،  ــوز ب اســت، هن

جامعــه ی  در  مــا  اســت،  حــذف  فرهنــگ  مــا  فرهنــگ 

ورزشــی رقابــت داریــم، رقابت هــای نزدیــک و ســامل در 

ســامل  رقابت هــا  افغاســنتان  در  امــا  کشــور؛  از  بیــرون 

ــن اداره،  ــن اداره، ملی تری ــه پاک تری ــد ک ــت، می گوین نیس

ــن اداره،  ــل ای ــه در داخ ــی ک ــت؛ در حال اداره ی ورزش اس

چــه رقابت هــای ناســاملی کــه جریــان نــدارد؟ مســایل 

قومــی، ســمتی و مســایل ســلیقه ای.  

صبحکابل: حتا در فدراسیون تکواندو؟

حیــدری: چــرا کــه نــه. چنــدی پیــش قــرار بــود کســانی 

کــه بــرای ســهمیه ی املپیــک برونــد، اعامیــه نــر شــد که 

در آن قیــد شــده بــود، کســانی بــه ایــن برنامــه راه می یابنــد 

کــه بــا معیــار ادب و نزاکــت فدراســیون برابــر باشــند. 

ــم و مقــررات و ادب  ــد، نظ ــه ی 15 ســاله ام می گوی تجرب

در تکوانــدو یعنــی کــه ورزش کار بایــد چاپلــوس باشــد، 

ــاب  ــود، در انتخ ــرل ش ــش کن ــد، فیس بوک ــوی باش بلی گ

همــر بایــد بــا ایشــان مصلحــت کنــد، ایــن کــه ورزش کار 

در خــارج حــق دیســکو رفــن را نــدارد؛ امــا مــا مســؤولین 

ــد. ایــن اســت نظــم و مقــررات فدراســیون. دارن

کردیــد،  اشــاره  کــه  مســائلی  دلیــل  کابــل:  صبــح

؟ چیســت

می کننــد  کار  کــه  کســانی  افــکار  چــون  حیــدری: 

ــد بــه  ــل جدی ــت. بایــد نس ــه و قدیمــی اس ســنتی، کهن

ــانی  ــرد. کس ــت بگی ــور را بدس ــرل ام ــد و کن ــدان بیاین می

کــه مشــکل ورزش کار را درک کننــد. کســانی کــه امــروز در 

فدراســیون اســتند، دیــد محــدود و کوچــک دارنــد، بــه جــز 

منافــع خودشــان آینــده ی تکوانــدو و ورزش برایشــان مهــم 

نیســت. بــرای همیــن اســت کــه ورزش کاران دلــرد شــده 

ــد. ــی می کنن ــدا حافظ ــا ورزش خ و ب

صبــحکابــل: چنــد مــاه پیــش، شــام بــه آدرس اداره ی 

ورزش کشــور نیــز انتقــاد داشــتید؟

حیــدری: بلــی، دور یــک میــز 200 نفــر بودنــد کــه 

رییــس  بودنــد.  ورزش  رییــس  قربان گــوی  بلــی -  همــه 

متــام  کــه  داشــت  شــکایت  املپیــک  و  تربیت بدنــی 

مشــکات از اداره ی قبلــی ورزش اســت. مربــی تیــم ملــی 

آقــای تره کــی کــه 15 ســال مربــی تیــم ملــی بــوده اســت، 

ــد  ــف و متجی ــک تعری ــس املپی ــد و از ریی ــد بیای ــرا بای چ

ــن  ــد و چنی ــان کردی ــه چن ــد ک ــام بودی ــد ش ــرده و بگوی ک

ــم،  ــس ورزش گفت ــه ریی ــم و ب ــت گرفت ــد. وق ــیر زدی شمش

از روزی کــه آمدیــد، چــه کار کردیــد بــرای ورزش؟ جــز آن 

کــه فســاد نهادینــه و ریشــه ای شــده باشــد. در تکت هــای 

هوایــی و زمینــی، کارمنــدان فــوق رتبــه، اســناد تحصیلــی 

و همــه چیــز فســاد گســرده اســت. شــام کاری بــرای 

ورزش نکرده اییــد. هیــچ کســی را در اداره ی ورزش پیــدا 

منی کنــی کــه برنامــه و یــا یــک دورمنــای 5 ســاله داشــته 

ــد. باش

صبــحکابــل: بــا ایــن انتقادهــا، آیــا رسزنــش منی شــوید 

کــه احــرام اســتاد و شــاگردی را حفــظ نکرده ایــی؟

ــم  ــا منی خواه ــتادانم را دارم؛ ام ــرام اس ــدری: اح حی

دردی را کــه مــا کشــیدیم نســل آینــده تجربــه کننــد. حــاال 

ــش درســت نباشــد، انتقــاد  ــم باشــد و راه ــدرم ه اگــر پ

می کنــم. بــه رحیمــی رییــس ورزش گفتــم، شــام ســه ســال 

ــای  ــتم در صحبت ه ــت داش ــتید، دوس ــت در ورزش اس اس

تــان مــدام از طــرح و برنامــه حــرف می زدیــد، نــه آن کــه آه و 

نالــه کنیــد. شــام رییس هــای گذشــته را متهــم می کنیــد، 

ــد،  آن هــا حــد اقــل در گســرش اماکــن ورزشــی کار کردن

ــی کــه ســاخته  ــک ســانتی مــر جای ــی؟ ی ــو چــه کرده ای ت

باشــی برایــم نشــان بــده، وجــود نــدارد. تکت هــای هواپیــام 

ــیده و در  ــر رس ــزار دال ــه ه ــه س ــود، ب ــر ب ــزار دال ــه یک ه ک

متــام بخش هــا اختــاس و دزدی اســت. در عریــه ی 

ــز. برایــش گفتــم از بی کفایتــی  ورزش کاران و در همــه چی

ــار  ــوان از ورزش کن ــان ج ــروز ملی پوش ــه ام ــت ک ــام اس ش

هــم  پیــش  ســال  ده  ورزش کاران  عریــه ی  می رونــد. 

یک هــزار افغانــی بــود، االن نیــز اســت، سیســتم »ام پیســه« 

هــم کــه از ســوی نارصهوتکــی پیش نهــاد شــده بــود، چــرا 

ــد،  ــت می گویی ــر راس ــد؟ اگ ــینه می زنی ــه س ــنگ آن را ب س

ــد. ــران را بگیری ــه بگی ــی و عری ــو ورزش کاران خیال جل

صبــحکابــل: ایــن داســتان عریــه و ام پیســه هــم بــه 

نظــرم مفصــل اســت؟

حیــدری: در زمــان نارصهوتکــی قــرار بــود کــه تطبیــق 

شــود؛ امــا نشــد و ســپس رییس هــای فدراســیون ها آمدنــد 

و گفتنــد کــه از شــام )رحیمــی رییــس ورزش( حامیــت 

بــه رشطــی کــه سیســتم ام پیســه تطبیــق  می کنیــم، 

نشــود؛ چــون منافــع و درآمــد چنــد میلیــون افغانــی شــان 

تعــداد  یــک  را  بــه خطــر می افتــاد. ورزش مــا  در مــاه 

چاپلــوس در کنــرل دارنــد کــه هــر رییــس بیایــد، مداحــی 

آن را می کننــد. اغــر کــه بــود، می گفتنــد تــو بهریــن 

رییســی، او کــه رفــت دیگــری را گفتنــد و حــاال دور و 

ــد. ــه زده ان ــی حلق ــراف رحیم اط

صبــحکابــل: پشــتوانه ســازی در تکوانــدو چگونــه 

اســت؟ چــون تیــم بیــش از حــد بــه مهاجریــن وابســته 

اســت.

نفــر  کــه چنــد  اســت  فاجعــه  یــک  ایــن  حیــدری: 

محــدود بــرای کســب ســهمیه ی املپیــک ثبــت نــام کننــد. 

ــی  ــم مل ــن یــک مناینــده بیشــر در تی در گذشــته مهاجری

از کســی  این گونــه نیســت. مــن  امــا حــاال  نداشــتند؛ 

حامیــت منی کنــم، 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 

ــرد. ــا کار ک ــی او واقع ــه. ول ــم، ن می کن

ــرا  ــودم، م ــرده ب ــوب کار نک ــاد خ ــن زی ــه م ــی ک او زمان

کنــار گذاشــت و حــق را بــه کســی داد کــه بهــر بــود. هــر 

چــه گفتــم کــه یــک فرصــت دهــد، قبــول نکــرد.

صبحکابل: یعنی که در گذشته پارتی بازی نبود؟

حیــدری: نــه نبــود؛ امــا در فدراســیون فعلــی همــه چیــز 

ــروز در  ــان ها ام ــن انس ــت تری ــت. بی کفای ــد اس ــا زد و بن ب

ــمبولیک  ــس س ــک ریی ــد. ی ــع ان ــدو جم ــیون تکوان فدراس

اســت.  بشــیر  اســتاد  پیــش  و متــام صاحیت هــا  دارد 

اســتاد صبــور کــه معــاون فنــی اســت، هیــچ برنامــه ی 

ملــی نــدارد. متــام فکــر او ایــن اســت کــه بــه کــدام ســفر 

را در فدراســیون  کنــد. کســی  داوری  و  بــرود  خارجــی 

نداریــم کــه برنامــه ی توســعه محــور بســازد و از پایــه برنامــه 

بریــزد تــا تکوانــدو پشــتوانه ســازی داشــته باشــد. شایســته 

ــی  ــم مل ــی تی ــی« مرب آن اســت کــه اســتاد »محمــد میرزای

ــت و از  ــرده اس ــت ک ــی تربی ــاگردان خوب ــون ش ــد؛ چ باش

ــد  ــه او فرصــت منی دهن ــا آگاه اســت. ب ــدوی روز دنی تکوان

ــد. ــر می افت ــه خط ــان ب ــع ش ــون مناف چ

ــدا  ــکل پی ــیون مش ــا فدراس ــی ب ــل:  میرزای ــحکاب صب

کــرد و گفــت کــه خواهــان حداقــل امکانــات اســت و رخــت 

خوابــی را بــرای تیــم ملــی می خواهــد کــه بــوی ســگ 

ــد؟ ــرده نده م

حیــدری: بلــی، کســی امکانــات بــاال منی خواهــد؛ 

ــت.  ــردازی نیس ــا پ ــال رؤی ــه دنب ــی ب ــم. کس ــون نداری چ

ــاره  ــان مهاجــر را دوب ــا وعــده و وعیــد، بازیکن فدراســیون ب

ــی  ــی خال ــم مل ــند، تی ــا نباش ــر آن ه ــد و اگ ــم آوردن ــه تی ب

بــا  ایــران  برتــر  لیــگ  در  مهاجــر  بازیکنــان  می شــود. 

ــه  ــد ک ــرده بودن ــام ک ــت ن ــی ثب ــخصی میرزای ــه ی ش بودج

بایــد در آن جــا رشکــت می کردنــد کــه جنــاب ترکــی جامــع 

الکــامالت فدراســیون، ایــن اجــازه را منی دهــد. منطــق 

ــا  ــان م ــک بازیکن ــا تکنی ــه ایرانی ه ــود ک ــن ب ــم ای ــان ه ش

ــم کــه  ــود، مــا چــه داری ــد کــه میرزایــی گفتــه ب را می دزدن

کســی دنبالــش باشــد. همیــن کار را ایشــان ســال 2010 

ــی  ــن خیل ــر م ــای فج ــان در رقابت ه ــرد. آن زم ــن ک ــا م ب

خــوب بــازی کــردم و نقــره گرفتــم کــه تیــم »اســتیل الــرز« 

ــد  ــه گفتن ــم ک ــازی کن ــان ب ــا برایش ــنهاد داد ت ــران پیش ای

ــه  ــرا ب ــه م ــم. ن ــش داری ــک 2012 را در پی ــا املپی ــه، م ن

املپیــک بردنــد و نــه اجــازه دادنــد در لیــگ برتــر ایــران کــه 

برایــم پــول و امکانــات می دادنــد بــازی کنــم. در روزهایــی 

کــه مــن بــه مراتــب نســبت بــه روح اللــه نیک پــا آمــاده تــر 

ــودم. ب

ــم  ــا تی ــن ب ــه گرف ــوان نتیج ــی ت ــل: میرزای ــحکاب صب

ملــی تکوانــدو را دارد؟

حیــدری: چــرا نــدارد؟ مــن تاجــک اســتم و میرزایــی یک 

هــزاره اســت؛ امــا اگــر تعصــب نباشــد، او بهرین مربــی برای 

ــاگردان  ــاال ش ــت. ح ــتان اس ــدوی افغانس ــی تکوان ــم مل تی

ــی اســت کــه  ــد؛ چــون او مرب ــم برگشــته ان ــه تی ــی ب میرزای

ــه  ــد و گرن ــودش می خواه ــر از خ ــش را بیش ــاح بازیکن ص

ــم. ــازه منی ده ــه اج ــد، ن ــت بگوی می توانس

صبــحکابــل: از رشیــف مــرادی خــر داریــد؟ چــه شــد 

و کجــا رفــت؟

در  راندنــد، چــون  بــه حاشــیه  را  حیــدری: رشیــف 

ــا اقتــدار شکســت  ــا را ب ــه نیک پ مســابقات امــارات روح الل

داد؛ امــا بــه جــای کــه تشــویق شــود، اســتعدادش را 

کشــتند. مربیــان تیــم ملــی و اعضــای فدراســیون کســانی 

ــد،  ــاد کنن ــا انتق ــد و ی ــان را برن ــمی های ش ــه نورچش را ک

دوســت ندارنــد. بــرای همیــن، می گوینــد محمــود بــی ادب 

ــت. اس

صبحکابل: چرا چنین برداشتی وجود دارد؟ 

متــام  امــا  رسجایــش؛  اســتادان  احــرام  حیــدری: 

بــزرگان جهــان نیــز روزی شــاگرد بودنــد. مــن روزی از 

جنــاب تره کــی خواســتم کــه در یــک مناظــره رشکــت کنــد 

ــز  ــه نی ــه مطالع ــرده و بلک ــا ورزش نک ــن تنه ــد. م ــه نیام ک

داشــته ام. می خواســتم در بــاره ی مســائل فنــی و تکنیکــی 

ــول نکــرد. ــم کــه قب ــا او بحــث کن ب

صبــحکابــل: داســتان محرومیــت و مشــکل پاســپورت و 

کــم شــدن ســن تــان چــه بــود کــه محــروم شــدید؟

نبــود.  پاســپورت خدمتــم درســت  تاریــخ  حیــدری: 

ــرای  ــرا ب ــخصی م ــپورت ش ــد و پاس ــی ش ــز بررس ــه چی هم

ــم و  ــپورت رفت ــن پاس ــا ای ــتادند. ب ــو فرس ــابقات مکزیک مس

ــم و  ــان کن ــد پنه ــأله را نبای ــک مس ــا ی ــود؛ ام ــکلی نب مش

ــه  ــی ک ــرای روابط ــمی« ب ــادق هاش ــید ص ــه »س ــن ک آن ای

ــود  ــه محم ــزارش داد ک ــا گ ــه ایرانی ه ــت، ب ــران داش ــا ای ب

پاســپورتش مشــکل دارد. کاپــی پاســپورت مــرا کســانی 

از درون فدراســیون بــرای ایرانی هــا فرســتادند و از ایــن 

طریــق برایــم مشــکل ایجــاد کردنــد. ایــن مســأله در هــامن 

ــن  ــه دادم. م ــابقاتم ادام ــه مس ــن ب ــد و م ــی ش ــا بررس ج

مــدال طــا گرفتــم و چنیــن شــد کــه همکاری هــا بیشــر 

شــد و بــا نفــوذ ایــران در فدراســیون جهانــی، مــرا محــروم 

ــد. کردن

ــه  ــد؟ گفت ــن کار را کردن ــانی ای ــه کس ــل: چ ــحکاب صب

شــد کــه رییــس املپیــک وقــت هــم در ایــن قضیــه دخیــل 

بــوده اســت.

حیــدری: ایــن راز نــزد ربانــی ربانــی اســت. منی توانــم 

بگویــم کــه رییــس املپیــک )اغــر( در ایــن قضیــه دســت 

ــری و  ــور عم ــی، صب ــق بخش ــا ضیاءالح ــه؛ ام ــا ن ــت ی داش

ــرای داوری  ــران ب ــرف ای ــه از ط ــمی ک ــادق هاش ــید ص س

ــن  ــت م ــه و محرومی ــن قضی ــود در ای ــده ب ــو آم ــه مکزیک ب

ــه  ــود ک ــن ب ــم ای ــپ ه ــل گ ــتند. اص ــتقیم داش ــش مس نق

بیــن صبــور عمــری و ربانــی ربانــی دعــوا شــده بــود، آن هــا 

اصــا می خواســتند رییــس فدراســیون را بزننــد کــه از ایــن 

ــد و مــن ایــن وســط قربانــی شــدم. تصورشــان  طریــق زدن

ــروم  ــار و مح ــیون برکن ــس فدراس ــط ریی ــه فق ــود ک ــن ب ای

می شــود و کســی بــا مــن کاری نــدارد کــه ایــن گونــه نشــد. 

ایــن یــک خیانــت ملــی بــود.

کــه  اســت  مانــده  خاصــی  حــرف  کابــل:  صبــح

کنیــد؟ مطــرح  می خواهیــد 

ورزشــی  ورزش،  مســؤولین  دارم  دوســت  حیــدری: 

باشــند نــه سیاســی. از مجــرای ورزشــی انتخــاب شــوند نــه 

از مســیر سیاســی انتصــاب. وقتــی ورزش سیاســی باشــد 

ــه ای و  ــر حرف ــز غی ــه چی ــی، هم ــز انتصاب ــس اش نی و ریی

بــودم  داده  ارائــه  کــه  را  طرحــی  می شــود.  ســلیقه ای 

ــد و او  ــی نباش ــی انتصاب ــس تربیت بدن ــه ریی ــود ک ــن ب ای

ــرد. آن جــا  ــرود و از پارملــان رأی بگی ــران دیگــر ب ــل وزی مث

بررســی شــود کــه ایــن کــی اســت، چــه کاره اســت و بــرای 

ــن  ــی در ای ــا تخصص ــود؟ آی ــد وارد ورزش ش ــه می خواه چ

ــا  ــه؟ م ــا ن ــد ی ــی ورزش او را می خواهن ــه دارد و اهال زمین

حــاال هــر چــه داد می زنیــم کــه مســؤول اول ورزش مــا 

بی کفایــت اســت، کســی صــدای مــا را منی شــنود. امــروز 

در ورزش مــا آنقــدر دروغ اســت کــه اگــر کســی بگویــد خــدا 

ــم. آرزو  ــری بکن ــک فک ــاش ی ــه ب ــم ک ــت، می گوی ــک اس ی

دارم ورزش کاران خودشــان بــه فهــم و بینشــی برســند کــه 

ــد. ــت کنن ــر در اداره ی ورزش هم ــرای تغیی ــان ب خودش

از تمجید تا نقد و اصالح

بی کفایت ترین انسان ها در فدراسیون تکواندو جمع اند
استعداد رشیف مرادی را کشتند؛ چون نیک پا را شکست داده بود

گفت و گو با محمود حیدری )بازیکن اسبق تیم ملی تکواندوی افغانستان(

نعمت رحیمی
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در  زایامنــش  پــردرد  و  تلــخ  خاطــره ی  از 

امانــش  اشــک  امــا  می کنــد؛  قصــه  آغیــل 

منی دهــد. طاهــره بیســت و پنــج ســال دارد و 

طفــل چهارمــش را بــاردار اســت. تصــور کــردن 

ــل  ــی اش تحم ــه در زندگ ــقتی ک ــختی و مش س

ــل  ــر قاب ــوار و غی ــس دش ــت ب ــرده، کاری اس ک

توصیــف. 

دخــری کــه زندگــی اش بــا فقــر عجیــن 

شــده و رسنوشــتش را با تنگی دســتش ســاخته 

اســت. طاهــره )نــام مســتعار( همیــن کــه جوان 

ــم  ــدل دو و نی ــواده اش او را در ب ــود، خان می ش

ــد  ــخصی در می آورن ــه ازدواج ش ــی ب ــک افغان ل

ــواده اش  ــناختی از او و خان ــچ ش ــا هی ــه قب ک

رنج هایــی  ازدواج،  از  بعــد  طاهــره  ندارنــد. 

ــش  ــه ذهن ــی ب ــچ گاه ــا هی ــه قب ــد  ک می کش

هــم خطــور نکــرده اســت. از ایــن که خانــواده ی 

شــوهرش از والیــت دیگــری بــه کابــل آمــده اند، 

ــت  ــه والی ــا خــود ب ــاره ب ــد از ازدواج او را دوب بع

شــان می برنــد. طاهــره، دخــری کــه در کابــل 

بــه والیــت دوردســتی  اســت،  بــزرگ شــده 

مــی رود کــه خــری از شــهر و زندگــی شــهری 

در آن نیســت. 

طاهــره حتــا بــرای خــودش اتاقــی نــدارد 

و تنهــا زمانــی کــه شــوهرش می خواهــد بــا 

او هم بســر شــود، می توانــد بــرای خــودش 

محــل خلوتــی داشــته باشــد کــه آن هــم بــه 

ــود و  ــه می ش ــش تخلی ــوهرش برای ــت ش خواس

بافاصلــه بعــد از هم خوابــی بــا او، او را از اتــاق 

ــن  ــه ای ــش ب ــد. او از رشوع رفتن ــرون می کنن بی

ــورش متلک هــا و  والیــت از خشــو و زن هــای ای

کنایه هایــی می شــنود. طاهــره کــه در شــهر 

بــزرگ شــده اســت، حســادت زن هــای فامیــل 

را برانگیختــه اســت و آن هــا بــا هــر بهانــه ای او 

را تحقیــر می کننــد و زیــر فشــار می گیرنــد 

ــی  ــر او خال ــان را ب ــادت ش ــه حس ــن گون ــا ای ت

ــد. کنن

زنــان خانــواده او را فروختــه شــده صــدا 

می زننــد و هیــچ گونــه حــق ابــراز نظــر و دســت 

زدن بــه وســائل خانــه و آشــپزخانه را بــه وی 

غــذا  می توانــد  زمانــی  طاهــره،  منی  دهنــد. 

ــد و  ــان را می خورن ــذای ش ــه غ ــه هم ــورد ک بخ

ــد. ــرای او می رس ــد، ب ــی مبان ــزی باق ــر چی اگ

ظاهــرا ریشــه ی همــه خشــونت هایی کــه 

بــر طاهــره اعــامل می شــود، بــه دلیــل گرفــن 

تویانــه ای اســت کــه در بــدل نــکاح طاهــره 

پرداختــه انــد؛ پولــی کــه زندگــی طاهــره را بــه 

ــودی کشــانیده اســت. شــوهرش  نیســتی و ناب

قــرار  بهانــه ای مــورد خشــونت  بــا هــر  را  او 

می دهــد. طاهــره، بار هــا زیــر شــکنجه های 

ضعــف  دچــار  و  مــی رود  حــال  از  شــوهرش 

نــه  و  دارد  فــراری  راه  نــه  او  امــا  می شــود؛ 

ــک  ــا او رشی ــش را ب ــل دردهای ــه الاق ــی ک کس

کنــد. طاهــره بــه دور از خانــواده و پــدر و مــادر، 

تنهــا خــودش اســت کــه ســنگ صبــور خــودش 

ــاری را  ــن همــه خشــونت و بدرفت می شــود و ای

بــه دوش می کشــد.

ــا زمــان  او، ســختی ایــن همــه خشــونت را ت

ــی  ــد؛ زمان ــل می کن ــومی اش تحم ــارداری س ب

کــه زایــامن ســومی اش نزدیــک اســت، یکــی از 

شــب ها شــوهرش بــا تحریــک خانــواده اش او را 

تــا حــد مــرگ زیــر لت وکــوب می گیــرد کــه بــه 

ــار  ــره، دچ ــکم طاه ــه ش ــد ب ــوردن لگ ــل خ دلی

زایــامن پیــش از وقــت می شــود. شــوهر طاهــره 

و خانــواده اش بــه جــای ایــن کــه در ایــن لحظــه 

بــه او رحــم کننــد و دســت از خشــونت بردارنــد، 

برایــش  و  می اندازنــد  بیــرون  خانــه  از  را  او 

ــا  ــه دنی می گوینــد کــه جــای او و طفلــی کــه ب

مــی آورد، خانــه نیســت. طاهــره، آن شــب را در 

آغیــل گوســفندان صبــح می کنــد و کــودک 

نارســش را در هــامن آغیــل بــه دنیــا مــی آورد.

ــا آورده  ــه دنی ــل ب ــه طف ــوز س ــا هن ــه ت او ک

اســت، در هیــچ کــدام زایامن هایــش بــه داکــر 

ــاری  ــز کســی او را ی ــه نی ــرده نشــده و در خان ب

نکــرده اســت. طاهــره پــس از هــر بــار زایــامن، 

بــدون ایــن کــه اســراحتی کــرده باشــد، مثــل 

بی وقفــه ی  خشــونت های  و  کــرده  کار  بــرده 

ــواده ی شــوهرش را تحمــل کــرده  شــوهر و خان

اســت. بــا ایــن کــه او بارهــا تــاش کــرده اســت 

داروی ضــد بــارداری بخــورد؛ امــا شــوهرش 

ــداده اســت. ــه طاهــره ن ایــن اجــازه را ب

و  خشــونت  همــه  ایــن  قبــول  از  پــس 

بدبختــی، رسانجــام چنــدی پیــش، خانــواده ی 

شــوهرش ســه کــودک طاهــره را از او می گیرنــد 

بــا  بیرونــش می اندازنــد. طاهــره  از خانــه  و 

طفــل چهــارم در شــکم، بــه یکــی از نهادهــای 

ــا  ــت ت ــرده اس ــه ک ــان مراجع ــوق زن ــع حق مداف

ــی  ــرای قانون ــته، از مج ــر او گذش ــه ب ــه آن چ ب

ــود. ــیدگی ش رس

زندگــی طاهــره، یکــی از هــزاران زندگــِی 

زنانــه ای اســت کــه در جامعــه ی افغانســتان زیر 

ــر  ــرد و خمی ــل خ ــکنجه های بی دلی ــوم ش هج

ــد از  ــی بتوان ــه مرجع ــن ک ــدون ای ــود؛ ب می ش

ایــن خشــونت ها جلوگیــری کنــد. طاهــره و 

ــونت هایی  ــن خش ــا چنی ــه ب ــد او ک ــی مانن زنان

ایــن  نفــس  آخریــن  تــا  می شــوند،  روبــه رو 

ــی  ــا تحمل ــد؛ ام ــل می کنن ــونت ها را تحم خش

ــوارد  ــیاری از م ــد و در بس ــه منی ده ــه نتیج ک

ایــن خشــونت ها بــه بیــرون انداخــن آنــان 

رساغ  آن  از  بعــد  تــا  می انجامــد  خانه هــا  از 

ــان  ــوق زن ــاع از حق ــا دف ــی و ی ــای عدل نهاده

برونــد و دردی کــه درمــان نــدارد را درمــان 

ــد. کنن

خانواده

بــا  پــدران  و  مــادران  از  بســیاری 

شــنیدن اســم مهــد کــودک، یــاد والدیــن 

می کننــد  تصــور  و  می افتنــد  کارمنــد 

مهــد کــودک جایــی اســت کــه می تواننــد 

فرزنــد شــان را بــرای چنــد ســاعت بــه 

بــه  شــان  خــود  و  بســپارند  افــرادی 

کارشــان برســند؛ امــا در یــک کام بایــد گفــت مهــد کــودک 

رصفــا جایــی نیســت کــه رسپرســتی کــودک  تــان را بپذیــرد 

ــدن او.  ــی ش ــوزش و اجتامع ــرای آم ــت ب ــی اس ــه جای بلک

ــط  ــالگی در محی ــان دوس ــا پای ــودکان ت ــت ک ــر اس به

خانــواده و نــزد والدیــن خــود باشــند. احســاس امنیــت 

روانــی اولیــه و وابســتگی های عاطفــی بایــد بــه صــورت 

ایــن  از  بگیــرد.  شــکل  خانــواده  در  طبیعــی  و  صحیــح 

ســن بــه بعــد کــودکان بــه تجربه هــای اجتامعــی نیــز 

ــیاری از  ــن بس ــاالن و آموخ ــا هم س ــاط ب ــد. ارتب ــاز دارن نی

ــرای  ــاالن ب ــامع و هم س ــق اجت ــوان از طری ــم را می ت مفاهی

فرزنــدان مهیــا کــرد. رشــد اجتامعــی کــودک، نحــوه ی 

ارتبــاط بــا دیگــران، یادگیــری زبــان و درک مفاهیــم کامــی 

و غیرکامــی در یــک مهــد کــودک خــوب کــه از معیارهــای 

ــوردار  ــودکان برخ ــی ک ــی و کام ــد اجتامع ــرای رش الزم ب

باشــد، رضوری بــه نظــر می رســد.

در مهــد کــودک، برنامــه ی کــودکان از نظــم و انضبــاط 

خاصــی برخــوردار می شــود. برنامــه ی خــواب و خــوراک 

آن هــا بــه طــور منظــم از قاعــده ی خاصــی پیــروی می کنــد. 

ــت  ــن اس ــه ممک ــب ک ــیاری از مطال ــوزش بس ــن آم هم چنی

مــادر، در منــزل بــه صــورت پراکنــده یــا بــه طــور غیرعلمــی 

ــه صــورت منظــم و  ــدش بیامــوزد، در مهدکــودک ب ــه فرزن ب

روش منــد در جمــع و بــه صــورت گروهــی آموختــه می شــود. 

ــال های  ــرای س ــه ب ــن مرحل ــودک در ای ــی ک ــور کل ــه ط ب

دور  خانــه  از  را  بیشــری  ســاعت های  بایــد  کــه  آینــده 

ــود. ــاده می ش ــد، آم باش

مهــد در رفــن بــه تشــویق را کــودکان چگونــه

کنیــم؟ کــودک

ــه  ــد را ب ــه مه ــن ب ــای اول، رف ــودکان در روزه ــه ک هم

ــادی  ــای زی ــا و اضطراب ه ــد و بی تابی ه ــی منی پذیرن خوب

ــده و  ــان تعلیم دی ــر مربی ــا اگ ــد؛  ام ــان می دهن ــود نش از خ

ــن  مجــرب در مهــد باشــند و همــکاری درســتی بیــن والدی

ــد از  ــودک می توان ــط مهدک ــد، محی ــه وجــود  آی ــان ب و مربی

ــرای کــودک برخــوردار باشــد. جذابیــت خاصــی ب

کــودکان  کــردن  عاقه منــد  بــرای  کــه  روش هایــی   

بــه مهــد کــودک بــه کار گرفتــه می شــود، 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 ویژگی هــای خاصــی برخــوردار 

ــت و  ــادر، امنی ــن م ــوان جایگزی ــه عن ــد ب ــا بتوانن ــند ت باش

آرامــش الزم را بــه کــودک بدهنــد؛ زیــرا کــودکان هــم ماننــد 

متفاوتــی  منش هــای  و  رفتــار  شــخصیت،  بزرگ ســاالن 

ــد  ــه بای ــت ک ــی اس ــودک، مکان ــد ک ــن، مه ــد؛ بنابرای دارن

ــد رفتارهــای درســت کــودکان را تشــویق و رفتارهــای  بتوان

نادرســت آن هــا را اصــاح کنــد و در جهــت رشــد طبیعــی و 

هنجــار کــودکان در زمینه هــای جســمی، ذهنــی، عاطفــی 

ــردارد. ــدم ب ــی ق و اجتامع

مطمــن کــودک مهــد ســامل فضــای از چگونــه

شــویم؟

ــه  ــی ب ــیار مهم ــه ی بس ــان وظیف ــودک، مربی ــد ک در مه

ــرای کــودک  ــرا نقــش جانشــین مــادر را ب ــد؛ زی عهــده دارن

ــد  ــی بای ــف، مرب ــن تعری ــه ای ــه ب ــا توج ــد و ب ــا می کنن ایف

بتوانــد اضطــراب کــودک را کاهــش و بــه او امنیــت بدهــد؛ 

بنابرایــن، الزم اســت در بــاره ی شــخصیت و نحــوه ی رفتــار 

مربیــان و ایــن کــه تــا چــه حــدی قــادر اســتند نقــش 

جایگزیــن مــادر را ایفــا کننــد، تحقیــق کنیــم. خاصــه ایــن 

کــه اگــر مهــد کودکــی دارای ویژگی هــای الزم باشــد و 

ــز  ــه نیازهــای او نی تنهــا از کــودک نگــه داری نکنــد بلکــه ب

ــردی او را  ــط ف ــودک و رشای ــد ک ــد و رش ــته باش ــه داش توج

در نظــر بگیــرد و در بــاره ی برنامــه ی خــواب، بــازی، تغذیــه، 

اســراحت کافــی و فعالیت هایــی کــه مناســب ســن کــودک 

باشــد، تدابیــر الزم اندیشــیده باشــد و محیــط امنــی بــرای 

کــودکان ایجــاد کنــد. می تــوان پیشــنهاد کــرد کــه والدیــن 

ــه چنیــن مهدکودکــی بســپارند. ــد شــان را ب حتــام فرزن

ــهمهدکــودکبفرســتیم؟ ــانراب ــدفرزندم چــرابای

ــیدارد؟ ــنکارچــهاهمیت ای

زمینــه  می رونــد  مهدکــودک  بــه  کــه  کودکانــی 

تعامــات  در  و  می شــود  فراهــم  اجتامعی شــان  رشــد 

اجتامعــی شــکل می گیرنــد. بســیاری از رفتارهایــی کــه 

ــام  ــه ن ــد، در جــای دیگــری ب ــه نیاموخته ان کــودکان درخان

مهدکــودک می آموزنــد. رفتارهــای منفــی یــا رفتارهایــی کــه 

ــودک  ــتند، در مهدک ــند نیس ــا جامعه پس ــت ی ــدان مثب چن

می شــوند. کم رنــگ 

و  رفتارهــا  از  کــودکان مجموعــه ای  ترتیــب  ایــن  بــه 

ــرف  ــد و از ط ــودک می آموزن ــدی را در مهدک ــات مفی اطاع

ــا  ــودک ب ــد در مهدک ــه آموخته ان ــدی ک ــای ب ــر رفتاره دیگ

روش هــای خاصــی کــه وجــود دارد، تعدیــل می شــود. رشــد 

ــات  ــادی دارد. تحقیق ــت زی ــودک اهمی ــد ک ــی در مه کام

ــد،  ــودک رفته ان ــد ک ــه مه ــه ب ــی ک ــد کودکان ــان می ده نش

از  نرفته انــد،  مهــد  بــه  کــه  کودکانــی  بــا  مقایســه  در 

واژه هــای بیشــری اســتفاده می  کننــد و نحــوه ارتباط شــان 

بــا دیگــران راحت تــر اســت، بنابرایــن یــک مهدکــودک 

خــوب بــا معیارهــای بهداشــتی و تربیتــی  قابــل قبــول تاثیــر 

ــودک دارد. ــی ک ــد روان ــادی در رش زی

چرا باید کودک به 
کودکستان برود؟

زندگی به رنگ زن
)روایت های مستند از وضعیت زندگی زنان(

طفل سومم را در آغیل گوسفندان به دنیا آوردم

با ریکاردو تیران اندک اندک 

او  می شود.  بیشر  آشنایی هایم 

دیگر  هم راهان  از  برخی  مانند 

و  دست  بی هویتی  مشکل  با 

پنجه نرم کرده است. در جریان 

ریکاردو  خود،  رسمی  اظهارات 

که  را  خود  فعالیت های  و  کار  از  دیگری  جنبه های 

با رشایط و اوضاع خاص امریکای مرکزی و امریکای 

کرد. باز  می گیرد،  ارتباط  التین 

بی هویتی در ظاهر تعلق ملی به این یا آن کشور 

را تداعی می کند؛ اما در صحبت های خود با ریکاردو 

میان  در  گم شدن  گاهی  بی هویتی  که  متوجه شدم 

می تواند.  بوده  نیز  گوناگون  پیوندهای  و  تعلقات 

از  اما  امریکای التین استم؛  از  من اهل فان کشور 

زندگی و وضعیت آن جا خوشم منی آید. پس من عما 

اهل آن جا نیستم و خود را به آن جا متعلق منی دانم. 

می آیم به ایاالت متحده ی امریکا. از زندگی و وضعیت 

این جا خوشم می آید. همه چیز مساعد و خوب است؛ 

اما این جا مرا از آن خود منی داند و تنها به پولی نگاه 

و  موتر  و  به رستورانت  از جیب خود  که من  می کند 

اجاره دار خانه و مأمور بیمه و مدیران مکتب و دانشگاه 

پرداخت می کنم. اگر این پرداخت ها را نکنم، این جا 

این هم می شود  پشیزی هم منی خرد.  به  مرا  کسی 

بی هویتی. من به دلیل فقر و بی ثباتی و ادبار کشورم، 

منی دانم؛  راه حل  وجه  هیچ  به  را  رسمایه داری  نظام 

چاویز  چپ گرایانه ی  ادعاهای  آن  مقابل  نقطه ی  اما 

و دانیل اورتیگا و امثال آن ها است که تنها یک باند 

این  در  من  بس.  و  می کنند  منایندگی  را  مافیایی 

یعنی من  میانه کی استم و چه می کنم؟ بی هویتی 

در میان قطب های مختلف منی دانم کی استم.

پدر و مادر ریکاردو در سنین نوزده و بیست سالگی 

هشتاد،  دهه ی  اول  سال های  اند.  کرده  ازدواج 

سال هایی است که نیکاراگوا با بی ثباتی و جنگ های 

داخلی مواجه می شود. سال 1979 ساندونیست های 

چپ گرا قدرت را در این کشور در دست گرفتند. رهر 

از جنجالی ترین  یکی  دانیل اورتیگا،  ساندونیست ها، 

اخیر  دهه ی  سه  در  مرکزی  امریکای  چهره های 

است. زمانی او را به جرم قاچاق مواد مخدر و رسقت 

همین  در  او  البته  انداختند.  زندان  به  مسلحانه 

هنگام نیز رهری علیه رژیم سوموزا، دیکتاتور بدنام 

رکاردو  سخنان  الی  از  داشت.  عهده  بر  را  نیکاراگوا 

از  تخلفاتی  و  قاچاق  متوجه شدم که دزدی،  تیران، 

این دست در میان مبارزان امریکای التین به نحوی 

جوان مردان  از  برخی  عیارانه ی  عمل کردهای  شبیه 

از  محکمی  پوشه ی  که  می شود  محسوب  رشقی 

دفاع از ستم دیدگان را بر خود حمل می کند. توجیه 

این گونه اعامل خیلی ساده بود: جباران و ستم گران، 

خود مجرمان اصلی اند. پیروی و اطاعت از قانون و 

آنان  با  همراهی  می کنند،  ایجاد  جباران  که  نظمی 

است. رسقت مسلحانه جرم است؛ اما از کی و برای 

کی و چه هدفی؟ این بود که مرزهای اخاقی خوب 

و بد از میان می رفت و جای آن را معیار کی و برای 

می گرفت. چه 

در سال 1979، درست در هامن سالی که حزب 

رژیم  علیه  کودتا  با  خلق  دموکراتیک  چپ گرای 

دست  در  را  افغانستان  سیاسی  قدرت  داوودخان، 

تغییر  به  نیز  نیکاراگوا  در  انقابی  تحول  گرفت، 

شد.  منجر  امریکا  متحده ی  ایاالت  به  وابسته  رژیم 

خوبی  میانه ی  جدید  رژیم  با  ریکاردو،  خانواده ی 

نداشتند و به همین دلیل کشور خویش را ترک کرده 

آمد.  دنیا  به  میامی  در  ریکاردو  آمدند.  میامی  به  و 

ریکاردو قسمت زیادی از عمرش را در این شهر سپری 

کرد که به گفته ی خودش، از لحاظ جغرافیایی متعلق 

به امریکا است؛ اما جز این تعلق هیچ شباهت دیگری 

عامت  زیادی  دروازه های  بر  حتا  ندارد.  امریکا  با 

می کنیم«،  صحبت  انگلیسی  »ما  که  می کنند  نصب 

یا »زبان ما انگلیسی است«. میامی مردمان مختلفی 

را از نقاط مختلف در خود جمع کرده است که البته 

بیشر شان ریشه ی امریکای مرکزی و التین را دارند.

موفقی  تاجر  که  پدربزرگش  از  تبعیت  به  ریکاردو 

تجارت  به  رشوع  ده سالگی  سن  از  است،  بوده 

دروازه  به  دروازه  را  مختلف  محصوالت  می کند؛ 

می برد و به فروش می رساند. خانواده ی او به آموزش 

او  و پرورش اهمیت فراوانی قایل شده و بر تحصیل 

رسمایه گذاری می کنند. نیکاراگوا با آمدن رژیم جدید 

با مخالفت شدید امریکا مواجه شد. شورشیان کنرا 

علیه ساندونیست ها بسیج و متویل شدند. رفت وآمد 

سال های  انتخابات،  با  چه  و  فشار  با  چه  قدرت، 

بر گرفت. نیکاراگوا به مرکز کشمکش   طوالنی را در 

ایاالت  با  التین  امریکای  چپ گرای  قدرت های 

متحده ی امریکا تبدیل شد. اگر به یاد داشته باشیم، 

ماجرای مک فارلین و رسوایی معامله ی ایران با امریکا 

در دهه ی هشتاد نیز به روابط امریکا با کنراها ارتباط 

را  امریکایی  ایران اسلحه ی  می گرفت. در آن ماجرا، 

برای استفاده در جنگ علیه عراق خریداری کرد؛ اما 

پول آن به شورشیان کنرا در نیکاراگوا انتقال یافت. 

این رسوایی برای حکومت رونالد ریگان سنگین بود و 

گذاشته شد. آن  بر  ایران-کنرا  اسم 

بازی گران  میان  را  توازنی  قدرت،  رس  بر  معامله 

کدام،  هیچ  که  است  کرده  خلق  نیکاراگوا  سیاسی 

به قدرت مطلقه ای تبدیل نشود که سایر حریفان را 

به کلی از صحنه بیرون کند. این توازن، ثبات خلق 

نکرده بلکه جنگ بر رس قدرت را به گونه ی خطرناک 

و مستأصل کننده ای در این کشور جاری نگه داشته 

مداوم  پیرفت  و  عقب گرد  با  قدرت  بازی  است. 

از  به دست یکی  عجین شده و هر گاهی که قدرت 

اسراحت  به  تنها  جناح ها  بقیه ی  می افتد،  جناح ها 

سهم  تا  می دهند  دوام  خود  فشار  به  و  می پردازند 

بیشری از قدرت باخته به دست آرند. دانیل اورتیگا 

در  آورد،  دست  به  قهر  با  را  قدرت   1979 سال  در 

و  شکست  هم  در  طرف دارش  جبهه ی   1981 سال 

گروِه کثیری از موتلفانش به جبهه ی مخالف پیوستند 

اسلحه گرفتند. در سال 1986  او  برای رسنگونی  و 

ساندونیست ها رضایت دادند انتخابات برگذار شود؛ 

برای  را  قدرت  می توانست  تنها  که  انتخاباتی  اما 

وقتی   1988 سال  در  کند.  حفاظت  جبهه   این 

محروم  شوروی  اتحاد  حامیت  از  ساندونیست ها 

در  و  کردند  باز  را  مخالفان  با  مذاکره  باب  شدند، 

 1996 سال  در  خوردند.  شکست   1990 انتخابات 

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 2001 انتخابات را 

باختند و در سال 2006 با یک اکریت ساده قدرت 

گرفتند. دست  در  را 

بی هویتی یعنی گم شدن در میان تعلقات مختلف 
)یادداشت های عزیز رویش از دانشگاه یل - 20 اگست تا 20 دسامرب 2010( 119 روز )12(
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اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد

د افغانستان اسالمي جمهوري - جمهوری اسالمی افغانستان

د ترانسپورت وزارت ترانسپورت
اداره ترانسپورت جاده 

معاونیت مالی واداری 

ریاست تدارکات 

تاریخ: 8 / 10 / 1398آمریت تدارکات 

P_02 فورم: شامره

C 159شامره: 
508

بدیــن وســیله بــه تاســی از فقــره )2( مــاده چهل و ســوم قانون تــدارکات به 

اطــاع عمــوم رســانیده میشــود اداره ترانســپورت جــاده، وزارت ترانســپورت 

ــه و تــدارک مقــدار )227,680( لیــر تیــل دیــزل  در نظــر دارد پــروژه تهی

و )6,200( لیــر تیــل پطــرول مــورد رضورت ریاســت تصــدی مســافر 

بــری ملــی بــس بــه رشکــت تجارتــی شــایق علیمــی دارنــــــــده جـــــــــواز 

منــر )0101-12526( ریاســت عمومــی  ثبــت مرکــزی  ومالکیــت فکــری 

وزارت محــرم تجــارت و صنایــع، عقــب ســینام بهارســتان، رسک 7، کابل، 

افغانســتان را بــه قیمــت مجموعــی  مبلــغ 12,595,144 دوازده میلیــون و 

پنــج صــد و نــود و پنــج هــزار و یــک صــد و چهــل و چهــار افغانــی اعطــا 

منایــد.

ــه داشــته  ــه  اعــراض در زمین اشــخاص حقیقــی و حکمــی  کــه هــر گون

ــی  ــد اعــراض خویــش را از تاریــخ نــر ایــن اعــان ال باشــند مــی توانن

هفــت روز تقویمــی  طــور کتبــی تــوام بــا دالیــل آن بــه ریاســت تــدارکات 

ــع انصــاری وات متصــل  اداره ترانســپورت جــاده، وزارت ترانســپورت، واق

ــدارکات  ــون ت ــم قان ــاده پنجاه ــکام  م ــق  اح ــی، وف ــون مل ــو تلویزی رادی

ــد. ــه مناین ارای

ایــن اطاعیــه بــه معنــی عقــد قــرارداد نبــوده و الــی تکمیــل میعــاد فــوق  

الذکــر و طــی مراحــل قانونــی بعــدی، قــرارداد منعقــد نخواهنــد شــد.

یافته هــای نظرســنجی تــازه ی نــی یــا نهــاد حامیت کننــده ی 
میــزان  کــه  می دهــد  نشــان  افغانســتان،  آزاد  رســانه های 
درصــد   42 افغانســتان  در  خرنــگاران  علیــه  خشــونت ها 

ــت.  ــه اس ــش یافت کاه
مجیــب خلوتگــر، رییــس اجرایــی دفــر نــی، روز یک شــنبه 
ــونت  ــد خش ــت، هرچن ــری گف ــت خ ــک نشس ــدی( در ی )8ج
ــا  ــود دارد؛ ام ــتان وج ــم در افغانس ــوز ه ــگاران هن ــه خرن علی
میــزان خشــونت ها نســبت بــه ســال گذشــته میــادی 42 

درصــد کاهــش را نشــان می دهــد. 
آقــای خلوتگــر، گفــت کــه قتــل، لت وکــوب خرنــگاران، 
مشــکل مالــی رســانه ها و عــدم دسرســی بــه اطاعــات از 
ــا  ــگاران در افغانســتان ب ــن مشــکاتی اســت کــه خرن مهم تری

ــد.  ــه ان آن مواج
بــه گفتــه ی او، در ســال 2019 میــادی حــدود 115 مــورد 
خشــونت  علیــه خرنــگاران بــه ثبــت رســیده اســت کــه شــامل 
مــرگ  بــه  تهدیــد  و  بازداشــت  لت وکــوب،  قتــل،  قضایــای 

می شــود. 
ــادی ده  ــاری می ــال ج ــه در س ــرد ک ــد ک ــی، تأکی ــس ن ریی
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــه نس ــت ک ــده اس ــت ش ــل ثب ــورد قت م
ــال  ــد. »در س ــان می ده ــدی را نش ــش 50 درص ــادی کاه می
گذشــته مــا شــاهد بیســت مــورد قتــل رســانه ای 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 
ــر  ــه؟. دیگ ــا ن ــده ی ــش ش ــث قتل ــگل باع ــم من ــانه ای خان رس
موضــوع آقــای هوتکــی اســت کــه در کندهــار دو شــب پیــش از 
انتخابــات کشــته شــد؛ امــا تــا امــروز داســتان های گوناگــون در 
ایــن مــورد تعریــف می شــود. هشــت مــورد دیگــر در جعرافیــای 

کار رســانه ای داشــته، کشــته شــده اســت.«
جــاری  ســال  در  کــه  می دهــد  نشــان  نــی،  یافته هــای 
میــادی بیــش از 20 مــورد قضیــه ی  جراحــت علیــه خرنــگاران 
ــد  ــان می ده ــدی را نش ــش 5درص ــه افزای ــت ک ــده اس ــت ش ثب
ــت ســبب  ــدان دول ــی و کارمن ــت مل ــز امنی ــورد دیگــر نی و ده م

ــد.  ــده ان ــگاران ش ــت خرن بازداش
مجیــب خلوتگــر گفــت کــه در ســال جــاری میــادی ده مورد 
قضیــه ی لت وکــوب خرنــگاران در افغانســتان بــه ثبــت رســیده 
اســت کــه نخســتین قربانــی، علی شــیر شــهیر، گزارش گــر 

روزنامــه ی صبــح کابــل بــوده اســت.
بخــش دیگــری از نظرســنجی نــی بــر می گــردد بــه چگونگــی 
رضایــت خرنــگاران از دسرســی بــه اطاعــات کــه ایــن نهــاد بــا 
250 خرنــگار در 24 والیــت افغانســتان گفت وگــو انجــام داده 
اســت کــه از ایــن میــان 50.8 درصــد خرنــگار ابــراز نارضایتــی 
ــه نحــوی از اطاع رســانی نهادهــا  ــد و 47 درصــد دیگــر ب کردن

رضایــت نشــان داده انــد. 

ایــن درحالــی اســت کــه چنــدی پیــش کمیتــه ی مصؤونیــت 
برابــر  در  خشــونت ها  کــه  بــود  کــرده  اعــام  خرنــگاران، 
ــاه نخســت ســال جــاری میــادی، در  ــگاران، در شــش م خرن
مقایســه بــا زمــان مشــابه آن در ســال گذشــته، 50 درصــد 

ــت. ــه اس ــش یافت کاه
ــت  ــه ی مصؤونی ــی کمیت ــس اجرای ــی، ریی ــه رشیف نجیب الل
خرنــگاران، در آن زمــان گفتــه بــود کــه در جریــان شــش مــاه 
ــر  ــونت در براب ــورد خش ــادی، 45 م ــال 2019 می ــت س نخس

ــه ثبــت رســیده اســت. ــگاران ب خرن
ــورد  ــت، 5 م ــورد جراح ــل، 6 م ــورد قت ــه ی او: »3 م ــه گفت ب
مــورد   1 تهدیــد،  مــورد   10 توهیــن،  مــورد   19 لت وکــوب، 
بازداشــت و یــک مــورد اخــراج اجبــاری، خشــونت هایی اســتند 

ــت.« ــیده اس ــت رس ــه ثب ــته ب ــاه گذش ــش م ــه در ش ک
ــه،  ــخنگوی وزارت داخل ــی، س ــرت رحیم ــال، ن ــن ح ــا ای ب
روز یک شــنبه )8 جــدی( در یــک نشســت خــری در کابــل 
علیــه  پرونــده ی خشــونت  در ســال جــاری 88  کــه  گفــت 
خرنــگاران، ثبــت شــده کــه نشــان می دهــد، 116 خرنــگار و 

ــد. ــده ان ــرر ش ــانه ای، مت ــد رس کارمن
آقــای رحیمــی گفــت: »10 قضیــه ی قتــل، 12 قضیــه ی 
مجروحیــت، 7 مــورد بازداشــت، ســه مــورد احضــار توســط 
پولیــس، ســه مــورد حملــه بــر رســانه، ســه مــورد ربــودن کــه 8 
نفــر را تشــکیل می دهــد و 34 مــورد تهدیــد و اهانــت مترریــن 

ــت.« ــده اس ــت ش ــد، ثب ــورد می رس ــه 51 م آن ب
جمشــید رســولی، ســخن گوی دادســتانی کل نیــز می گویــد 
کــه تعهــد حکومــت در برابــر رســیدگی بــه پرونده هــای خشــونت 
علیــه خرنــگاران، مســتحکم اســت. او می افزایــد کــه در ســال 
1398 در نتیجــه ی ســعی و تــاش کمیتــه ی مشــرک حکومــت 
و رســانه ها، هیــچ پرونــده ی خشــونت علیــه خرنــگاران، بــدون 

رســیدگی باقــی منانــده اســت.
عامــان  بــرای  کــه  می کنــد  عــاوه  رســولی،  آقــای 
پرونده هــای خشــونت علیــه خرنــگاران، تــا رسحــد اعــدام 

اســت. شــده  تعییــن  مجــازات 
ــام  ــرز، اع ــدون م ــران ب ــازمان گزارش گ ــز س ــی نی ــه تازگ ب
کــرده کــه افغانســتان بــا کشــته شــدن پنــج خرنــگار در جریــان 
ســال 2019 میــادی، بــه  عنــوان ســومین کشــور مرگ بــار 

ــگاران شــناخته شــده اســت. ــرای خرن ب
ــزارش  ــر گ ــا ن ــوس( ب ــنبه )26 ق ــازمان، روز سه ش ــن س ای
ــادی،  ــال 2019 می ــان س ــه در جری ــت ک ــه اس ــازه ای، گفت ت
شــده  کشــته  خرنــگار   49 جهــان،  رسارس  در  مجمــوع  در 
ــر دیگــر  ــد و 57 نف ــه رس می برن ــر در بازداشــت ب ــد، 389 نف  ان

ــد. ــده  ان ــه  ش ــروگان گرفت گ
بــر اســاس ایــن گــزارش، آمــار کشــته شــدن خرنــگاران در 
ســال 2019 میــادی، در مقایســه بــا ســال های گذشــته، 44 

درصــد کاهــش یافتــه اســت.

مشــاور ارشــد ریاســت جمهوری در امــور روابــط عامــه و 

ــکا  ــان امری ــق می ــس از تواف ــه پ ــت ک ــه اس ــراتژیک، گفت اس

ــت  ــروه، حکوم ــن گ ــوی ای ــس از س ــام آتش ب ــان و اع و طالب

ــا طالبــان، می فرســتد. ــرای مذاکــره ب افغانســتان هیأتــی را ب

ــر  ــه ی توی ــدی( در برگ ــنبه )8 ج ــر، روز یک ش ــد عم وحی

ــت  ــده ی حکوم ــأت گفت وگوکنن ــه هی ــت ک ــته اس ــود نوش خ

افغانســتان، کوچــک و در عیــن حــال، مناینــده ی متــام اقشــار 

افغانســتان اســت.

او افــزوده اســت کــه حکومــت افغانســتان، از گفت وگــو 

و اعــزام هیــأت دریــغ منی کنــد و منتظــر اســت تــا گــروه 

طالبــان، گفت وگوهــای خــود بــا امریــکا را نهایــی کــرده و 

کنــد. اعــام  آتش بــس 

آقــای عمــر، تأکیــد کــرده اســت کــه آتش بــس، پیــش رشط 

ــراری  ــت و برق ــی اس ــای بین االفغان ــاز گفت وگوه ــی آغ اساس

آن بــه گــروه طالبــان بســتگی دارد.

ایــن در حالــی اســت که بــه تازگــی، روزنامه ی وال اســریت 

ژورنــال، گــزارش داده اســت کــه شــورای رهــری طالبــان در 

ــه  کویتــه ی پاکســتان، روی برقــراری آتش بــس یک هفتــه ای ب

توافــق رســیده اســت.

در ایــن گــزارش، بــه نقــل از مقام هــای افغــان و امریکایــی، 

ــد ه ی  ــل زاد، مناین ــن، زملــی خلی آمــده اســت کــه پیــش از ای

ــتان،  ــح افغانس ــور صل ــکا در ام ــه ی امری ــژه ی وزارت خارج وی

از گــروه طالبــان خواســته بــود کــه پیــش از امضــای هرگونــه 

ــد. ــام کن ــس ده روزه ای را اع ــد آتش ب ــق، بای تواف

بــر اســاس ایــن گــزارش، روز چهارشــنبه ی هفته ی گذشــته 

ــه،  )4 جــدی( رهــران طالبــان در نشســتی کــه مــا هبت الل

رهــر ایــن گــروه حضــور نیــز داشــته، بــه توافــق رســیده انــد که 

آتش بــس هفــت روزه ای را اعــام کننــد.

اســت.  کــرده  رد  را  موضــوع  ایــن  گــروه طالبــان،  امــا 

ــکا  ــدای امری ــه ص ــان، ب ــخن گوی طالب ــد، س ــه مجاه ذبیح الل

گفتــه اســت کــه تــا کنــون هیــچ تصمیمــی در مــورد برقــراری 

ــده  ــه نش ــتان گرفت ــروه در افغانس ــن گ ــوی ای ــس از س آتش ب

ــت. اس

ــح  ــای صل ــل زاد، در گفت وگوه ــی خلی ــن، زمل ــش از ای پی

ــا مناینــدگان طالبــان، توقــف ایجــاد کــرد و گفــت کــه ایــن  ب

ــان، در مــورد  ــا رهــری طالب وقفــه، فرصــت کوتاهــی اســت ت

مشــوره  هــم  بــا  بین االفغانــی،  گفت وگوهــای  و  آتش بــس 

ــد. کنن

ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن، ســهیل شــاهین، 

ــود کــه  ســخن گوی دفــر سیاســی طالبــان در قطــر، گفتــه ب

ــه  ــود ک ــرار می ش ــی برق ــتان، زمان ــت افغانس ــا دول ــس ب آتش ب

ــه دســت  ــز ب ــی نی ــزار و توافق ــی برگ گفت وگوهــای بین االفغان

آیــد. او افــزوده بــود کــه تــا آن زمــان، آتش بــس تنهــا بــا امریــکا 

برقــرار خواهــد شــد.

ســازمان بین املللــی اس او اس )sos( کــه در بخــش خدمــات 

نقشــه ی  می کنــد،  فعالیــت  ســفر  و  امنیــت  کمک رســانی، 

خطرناک تریــن نقــاط جهــان، بــرای ســفر در ســال 2020 را 

ــوریه و  ــس از س ــتان پ ــاس آن، افغانس ــر اس ــه ب ــرده ک ــر ک منت

ــوب  ــان محس ــفر در جه ــرای س ــور ب ــن کش ــا، خطرناک تری لیبی

می شــود.

ــش 1300 کارشــناس در 214  ــر اســاس پیامی ــن نقشــه ب ای

کشــور انجــام شــده اســت. بــر اســاس ایــن اطاعــات، نقشــه ی 

کــه  خطراتــی  بزرگ تریــن  و   2020 ســال  در  ســفر  ریســک 

ممکــن اســت توریســتان بــا آن در ســاحات مختلــف جهــان 

روبــه رو شــوند، نشــانه گذاری شــده اســت.

پزشــکی  بین املللــی  متخصصــان  مطالعــات  اســاس  بــر 

و امنیتــی، در بخــش صحــت کشــورهای افریقایــی از جملــه 

ــره  ــی، ایری ــودان جنوب ــا، س ــون، الیری ــه، رسی لی ــا، گین نایجری

و جمهــوری افریقــای مرکــزی بــا بلندتریــن خطــر مواجــه  اســت.

از ســویی هــم، کشــورهای اروپایــی، کانــادا، ایــاالت متحــده  ی 

امریــکا، نیوزیلنــد، اســرالیا، کوریــای جنوبــی و جاپــان بــا خطــر 

پاییــن ابتــا بــه امــراض مواجــه  انــد.

بــر اســاس ایــن تحقیقــات 47 درصــد برنامه ریــزان ســفرهای 

ــش  رو  ــال پی ــا در س ــه خطره ــد ک ــرده  ان ــی ک ــاری پیش بین تج

ــی  ــی مدن ــا و راه پیامی ــی، اعراض ه ــای امنیت ــون تهدیده پیرام

ــد. ــی می باش ــای طبیع ــکال و باه و ژئوپولتی

ســازمان  محلــی  امنیــت  بخــش  مدیــر  بردلــی،  متیــو 

بین املللــی اس اواس، گفتــه اســت کــه مهم تریــن خطرهــا در 

ســال آینــده بــه مســائل ژئوپولتیــکال تغییــر پیــدا کــرده  اســت. 

ایــن  از  نیــز بخشــی  اعراض هــای مدنــی  کــه  او می افزایــد 

خطــرات می باشــد کــه منونــه ی واضــح آن در هنگ کنــگ دیــده 

می شــود.

متخصصــان ســازمان جهانــی اس اواس، در ایــن نقشــه پنــچ 

نــوع خطــر را مشــخص کــرده انــد: »خطــر بســیار کــم، خطــر کــم، 

خطــر متوســط، خطــر بــاال و خطــر شــدید.« ایــن نشــانه گذاری ها 

ــارزات و اعراض هــای سیاســی کــه  ــرور، مب ــل جنــگ، ت ــه دلی ب

بــرای توریســتان بــه وجــود می آورنــد، انجــام شــده و باقــی 

فاکتورهــا هــم شــامل سیســتم حمــل و نقــل، روابــط کار و 

رسویس هــای امنیتــی اســت.

کشــورهایی  و  خاورمیانــه  افریقــا،  از  تحقیقــات،  ایــن  در 

ــوان  ــه عن ــتان، ب ــن و افغانس ــراق، یم ــوریه، ع ــی، س ــد لیب مانن

خطرناک تریــن کشــورها بــرای ســفر یــاد شــده و کشــورهای  

ــان  ــورهای جه ــن کش ــلند، از مصئون تری ــاروی و ایس ــد، ن فنان

ــت. ــده اس ــده ش خوان

ــط  ــد کــه رشای ــان می گوی ــی اس اواس، هم چن ســازمان جهان

اقلیمــی ماننــد طوفــان هریــکان و آتش ســوزی ها در امریــکا، 

ســیل در اروپــا، زلزلــه، جرائــم انرنتــی، آدم ربایــی، مســائل 

اقتصــادی و خطــر بــرای ســفر زنــان، از فاکتورهــای دیگــری 

ــفر دارد. ــک س ــن ریس ــیاری در تعیی ــت بس ــه اهمی ــت ک اس

رسویــس  یــک    )SOS( اس اواس  بین املللــی  ســازمان 

نقشــه ی  کــه  اســت  امنیــت ســفر  و  خدماتــی کمک رســانی 

ــرای ســفر در ســال 2020 و بزرگ تریــن  ــن نقــاط ب خطرناک تری

خطراتــی کــه ممکــن اســت گردش گــران بــا آن در نقــاط مختلــف 

ــت. ــرده  اس ــخص ک ــوند را مش ــه رو ش ــان روب جه

در  کــه  می گوینــد  تخــار  والیــت  در  امنیتــی  مســؤوالن 

قــرارگاه  یــک  بــر  حملــه ی گروهــی هراس افگنــان طالــب 

نیروهــای خیزش هــای مردمــی در ایــن والیــت، 17 نفــر از ایــن 

نیروهــا کشــته شــده و چهــار نفــر دیگــر نیــز زخمــی شــده  انــد.

خلیــل اســیر، ســخنگوی پولیــس تخــار بــه روزنامــه ی صبــح 

کابــل، گفــت کــه هراس افگنــان طالــب شنبه شــب )7جــدی( 

بــر یــک قــرارگاه نیروهــای خیــزش مردمــی در ولســوالی 

در  کــه  کردنــد  حملــه  تخــار  والیــت  بهاء الدیــن  خواجــه 

نتیجــه ی آن 21 تــن از ایــن نیروهــا کشــته و زخمــی شــدند.

آقــای اســیر، امــا می گویــد کــه بــا آمــدن نیروهــای کمکــی 

بــه ســاحه، طالبــان عقــب زده شــده انــد.

در همیــن حــال، گــروه طالبــان نیــز ادعــا کــرده اســت کــه 

ــته  ــی کش ــزش مردم ــای خی ــر از نیروه ــه 21 نف ــن حمل در ای

ــن  ــراد ای ــت اف ــه دس ــز ب ــا نی ــامت آن ه ــاح و مه ــدند و س ش

ــاده اســت. گــروه افت

والیــت تخــار در شــامل افغانســتان، از والیــات نســبتا 

ناامــن اســت. در ایــن والیــت هــم گــروه طالبــان و هــم 

تفنــگ داران غیــر مســؤول کــه بیشــر شــان وابســته بــه حــزب 

ــن  ــرور و ناام ــرم ت ــد، رسگ ــار ان ــن حکمتی ــامی گلب الدی اس

ســاخن مناطقــی از ایــن والیــت اســتند.

 خشونت  علیه خربنگاران 42 درصد
 کاهش یافته است 

وحید عمر: هیأت مذاکره کننده ی دولت کوچک 
اما جامع است

افغانستان خطرناک ترین کشور برای سفر
 در سال 2020 شناخته شد

کشته شدن 17 نفر از نیروهای خیزش مردمی 
در تخار

اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $
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آغاز  افغانستان جنگ زده  امید برای صلح، در  با  سال 2019 

سال   18 کنون،  تا  خاکش  در  امریکا  آمدن  از  که  کشوری  شد؛ 

جنگ را تجربه کرده است. در ماه جنوری، انتظارات برای ایجاد 

آن  از  پس  طالبان  و  متحده  ایاالت  میان  توافق نامه ی صلح  یک 

بیشر شد که هر دو طرف روی چارچوب آن توافق کردند. در این 

مسلح  جنگ جویان  و  گروه ها  به  طالبان  که  بود  آمده  توافق نامه 

خارجی اجازه منی دهند که با استفاده از افغانستان بر خارج از 

از  کامل  به صورت  امریکایی  و  ناتو  نیروهای  کنند،  کشور حمله 

کشور خواهند رفت، گفت وگوی بین االفغانی رشوع می شود و یک 

ایاالت متحده و طالبان برقرار خواهد شد. آتش بس دایمی بین 

افغان ها امیدوار بودند کشور شان که سال ها از جنگ رنج برده 

خواهد  صلح  به  باخره  اند؛  شده  کشته  آن  در  تن  هزار  ده ها  و 

رسید. دیدارهای منایندگان ایاالت متحده و طالبان با پس زمینه ی 

حمات این گروه مسلح و حمات هوایی به رهری امریکا، تا چند 

ماه پس از آن ادامه داشت. در یک حرکت قابل ماحظه ی 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 23 سال عمر دارد و از والیت کر است، به 

الجزیره گفت: »ابتدا امیدهای زیادی برای صلح داشتیم؛ اما سپس 

فهمیدیم که موانع بسیار زیادی وجود دارد.« در ماه سپتامر، در 

رشایطی که گفته می شد گفت وگوهای امریکا و طالبان به مراحل 

ناگهان  امریکا،  رییس جمهور  ترامپ،  دونالد  است،  رسیده  نهایی 

اعام کرد که گفت وگوها مرده اند؛ او، دلیل این تصمیم را افزایش 

شد.  کشته  امریکایی  رسباز  یک  آن  در  که  کرد  اعام  خشونت ها 

طالبان گفتند که آن اعامیه »شوکه کننده« بود.

انتخاباتویژه

گفت وگوها،  توقف  بر  مبنی  ترامپ  تصمیم  از  پس  هفته  دو 

به پای صندوق های رأی  تاریخ 28 سپتامر  افغانستان در  مردم 

کردند  تهدید  طالبان  برگزینند.  جدیدی  رییس جمهور  تا  رفتند 

قرار می دهند  را هدف  رأی دهی  مراکز  و  انتخاباتی  تجمعات  که 

هوایی  و  زمینی  حمات  نیز  امریکا  حامیت  به  افغان  نیروهای  و 

قدمی  را  انتخابات  که  صادق  عبدالولی  دادند.  افزایش  را  شان 

به  طالبان  تهدید  وجود  با  می دانست،  به سوی صلح  جلو  به  رو 

پای صندوق رأی رفت. او گفت: »خانه ام در جنگ میان طالبان و 

نیروهای افغان گیر کرده بود. محمد ولی، برادر 19ساله و نادیه، 

دادم.« از دست  را  خواهر 12ساله ام 

عبدالغنی 43ساله که شغلش رانندگی است و در کر زندگی 

انتخابات  روز  آن که خانه اش در جنگ سنگین  از  می کند، پس 

روز  آن  در  فرزندانش  داد.  از دست  را  و پرش  ماند، دخر  گیر 

»جنگ  گفت:  غنی  بدهد.  رأی  که  بود  رفته  او  و  بودند  خانه 

باز  اما  داشت؛  و طالبان جریان  امنیتی  نیروهای  میان  شدیدی 

هم رفتم رأی بدهم تا صلح به کشور بیاید و کودکان مان آینده ی 

باشند.« داشته  خوبی 

سالیبابیشرتینتلفات

شدن  برقرار  برای  تاش  بیشرین  که  سالی  در  خشونت ها 

ملل  سازمان  گزارش  یافت.  افزایش  گرفت،  صورت  آن  در  صلح 

گفت که تلفات غیرنظامیان در ماه های جوالی، آگست و سپتامر 

سال 2019، بی سابقه بوده است. هیأت معاونت ملل متحد در 

افغانستان )یوناما( می گوید گفت که از جنوری تا سپتامر، تلفات 

 2.563 میان،  این  از  که  بود  تن   8.200 از  بیش  غیرنظامیان 

دیگر زخمی شدند. تن  و 5.676  غیرنظامی کشته 

جوالی، خونین ترین ماه برای غیرنظامیان بود، ماهی که بیش 

از 1500 غیرنظامی کشته یا زخمی شدند. ملل متحد در گزارش 

بیشر  امریکایی  و  افغان  نیروهای  که  بود  گفته  خود  اپریل  ماه 

از گروه های مسلح، مرتکب قتل غیرنظامیان در افغانستان شده 

اند. نزدیک به 717 غیرنظامی توسط نیروهای افغان و امریکایی 

کشته شدند؛ در حالی که جنگ جویان شورشی 531 غیرنظامی 

کمپاین های  در  که  بود  آمده  یوناما  گزارش  در  بودند.  کشته  را 

شمول  به  تن،   460 غیرنظامیان  تلفات  سپتامر،  ماه  انتخاباتی 

85 کشته بود. این گزارش طالبان را مقر بیش از 80 درصد از 

آن تلفات دانست که قصد داشتند روند انتخابات را مختل کنند.

بی پایان  جنگ  اصلی  دلیل  می کنم  »فکر  گفت:  عبدالولی 

افغانستان است. طالبان  نیروهای خارجی در  کشور مان، وجود 

هم مردم زیادی را کشته اند. آن ها باید برای صلح کار کنند؛ زیرا 

نیاورده است.« کشن مردم هرگز صلح 

زندهشدنگفتوگوهایصلح

در روز شکرگزاری امسال، ترامپ به طور ناگهانی از رسبازان 

گفت وگوهای  که  گفت  و  کرد  دیدار  افغانستان  در  امریکایی 

صلح با طالبان از رس گرفته شده است. این اعام رسمی در 28 

نوامر، یک هفته پس از آن صورت گرفت که اسیران غربی با سه 

فرمانده ی گروه طالبان تبادله شدند؛ تبادله ای که بخشی از آن 

خلیل زاد،  زملی  دسامر،  چهارم  بود.  شده  انجام  امریکا  توسط 

فرستاده ی ویژه ی ایاالت متحده برای صلح افغانستان، سه هفته 

از دیدار با منایندگان گروه طالبان در دوحه برای آغاز دور  پس 

کابل شد. وارد  گفت وگوها،  تازه ی 

گفت وگوهای از رس گرفته شده ی دوحه روی اقداماتی متمرکز 

جنگ  این  و  شود  آتش بس  یک  به  منجر  می توانست  که  بود 

18ساله را پایان دهد. یکی از سخن گویان وزارت خارجه ی امریکا 

گفت وگوها  به  دوباره  امروز  متحده  »ایاالت  گفت:  دسامر   7 در 

که  بود  خواهد  خشونت ها  کاهش  روی  بحث ها  مترکز  پیوست. 

طالبان  می شود.  آتش بس  و  بین االفغانی  گفت وگوهای  به  منجر 

را  آن  و  افغانستان خودداری کرده  با دولت  از گفت وگو  تا کنون 

دست نشانده ی ایاالت متحده می خوانند. این گروه مسلح در 11 

دسامر، دست به یک حمله ی انتحاری در بیرون یک بیامرستان، 

در نزدیکی پای گاه نظامی بگرام در والیت پروان، در شامل کابل 

زد که منجر به مرگ دو غیرنظامی شد. خلیل زاد »خشمش« را از 

از  پس  دوحه  گفت وگوهای  که  کرد  خاطرنشان  و  ابراز  حمله  آن 

از  ادامه ی خشونت ها،  مورد  در  با رهری شان  مشوره ی طالبان 

رس گرفته خواهد شد.

نتایجتأخیریانتخابات

انتخابات افغانستان پس از دو ماه تأخیر،  کمیسیون مستقل 

را  ریاست جمهوری  انتخابات  ابتدایی  نتایج  دسامر   22 در 

را،  نتایج  اعام  در  تأخیر  دلیل  انتخاباتی،  نهاد  این  کرد.  اعام 

نامزدان  اعراض های  و  تقلب  مورد  در  اتهامات  فنی،  شکات 

کنونی  رییس جمهور  ارشف غنی،  ابتدایی،  نتایج  آن  در  دانست. 

دوره ی  یک  برای  است  قرار  آرا  از  درصد   50.64 گرفن  از  پس 

پنج ساله ی دیگر هم در این پست باقی مباند. در انتخاباتی که 

اعراض ها و اتهامات تقلب را به همراه داشت، عبدالله عبدالله، 

را  رأی  میلیون   1.9 از  درصد   39.52 غنی،  رقیب  نزدیک ترین 

از ساکنان  یکی  غم گین 43ساله،  وارث  داد.  اختصاص  به خود 

گفت:  الجزیره  به  جال آباد  جنوب-رشق  در  غنی خیل  روستای 

»منی دانم سال آینده چه خواهد شد؛ اما به دلیل تاش های صلح 

و انتخابات در کشور، امیدوارم. گر چه مردم بی گناه زیادی جان 

شان را از دست می دهند؛ اما این دو موضوع نشانه های خوبی 

اکنون  ایم؛  داده  قربانی  مان  ملت  برای  کافی  اندازه ی  به  اند. 

بیاید.« باید  صلح 

چرا 2019 بهرتین و بدترین سال برای افغانستان بود؟
نویسنده: رشینا قاضی - الجزیره

مهدی غالمی

دو هفتــه پــس از تصمیــم ترامــپ مبنــی بــر 

توقــف گفت وگوهــا، مــردم افغانســتان در تاریــخ 

ــد  ــای رأی رفتن ــای صندوق ه ــه پ ــپتامرب ب 28 س

تــا رییس جمهــور جدیــدی برگزیننــد. طالبــان 

تهدیــد کردنــد کــه تجمعــات انتخاباتــی و مراکــز 

رأی دهــی را هــدف قــرار می دهنــد و نیروهــای 

ــی  ــز حمــات زمین ــکا نی ــت امری ــه حای ــان ب افغ

و هوایــی شــان را افزایــش دادنــد. عبدالولــی 

ــه  ــو ب ــه جل ــی رو ب ــات را قدم ــه انتخاب ــادق ک ص

تهدیــد  وجــود  بــا  می دانســت،  صلــح  ســوی 

ــت:  ــت. او گف ــدوق رأی رف ــای صن ــه پ ــان ب طالب

»خانــه ام در جنــگ میــان طالبــان و نیروهــای 

افغــان گیــر کــرده بــود. محمــد ولــی، بــرادر 

19ســاله و نادیــه، خواهــر 12ســاله ام را از دســت 

دادم.«


