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گزارش روز

باشندگان کابل از آلودگی میمیرند

مسؤوالن محیط زیست
تقدیر میشوند

هــوای کابــل اینروزهــا آن
قــدر زهــری و کشــنده شــده کــه
تنهــا در هفتــهی گذشــته بیــش
از هشــت هــزار نفــر بــه دلیــل
عبدالرازق اختیاربیگ آلودگــی هــوا در کابــل ،راهــی
شــفاخانهها شــده و  ۱۷نفــر بــه
دلیــل تنفــس هــوای آلــوده ،جــان باختنــد .دســت
کــم در میــان عــادی شــدن اعرتاضــات عمومــی و
بیخیالــی مســؤوالن ،ایــن خــر خیلــی تکاندهنــده
بــود؛ نــه بــرای مقامــات ،بــرای مردمــی کــه آســیبپذیر
انــد.
هرچنــد بیشــر شــدن اعــراض و انتقــاد ،مســؤوالن
ادارهی ملــی محیــط زیســت را نیــز وادار کــرده اســت
کــه راههــای حلــی نیــز ارائــه دهنــد.

معادن بدخشان ماشین جنگی
طالبان را میچرخاند
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تنها در 14درصد مراکز صحی
خدمات کامل ارائه میشود
ارزیابــی تــازهای کــه از ســوی وزارت صحــت
منتــر شــده ،نشــان میدهــد کــه خدمــات صحــی،
در  ۸۶درصــد مراکــز صحــی بهگون ـهی کامــل ارائــه
منیشــود.
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چرا به «وزارت صلح»
نیاز است؟

گفتوگو

گفتوگو با سید میرعلی اصغر اکربزاده

(بازیکن و مربی پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان)

محمــدارشف غنــی ،رییسجمهــوری افغانســتان،
شــش مــاه پیــش فرمــان تقنینــیای را بــه منظــور
ایجــاد «وزارت دولــت در امــور صلــح» صــادر کــرد؛
ایــن فرمــان ،روز دوشــنبه ( 9جــدی) در نشســت ...

کارگر و اسالمالدین امیری
 300هزار دالر پول گرفتند تا
افغانستان سه بازی را ببازد
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ش صفری با استقبال
حسینبخ 
پر شور مردم وارد کابل شد
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چهل سال پس از مرگ حفیظالله امین
سایهی بلند او بر افغانستان

زندگی به رنگ زن
مثــل مــار دور خــودش میپیچــد و از دردری میگویــد
کــه پســتانهای پــر از شــیرش را گرفتــه اســت .مــادری کــه
پــس از چهــل روز ،نــوازدش را از او گرفتــه انــد و او مانــده
اســت ،پســتانهای پــر از شــیرش کــه بایــد بــا دهــان

مرحلــهی بررســی شــکایتهای انتخاباتــی،
روز سهشــنبه ( 10جــدی) در متــام والیتهــای
افغانســتان آغــاز شــد.
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ویرانههــای قــر تاجبیــگ در حومـهی کابــل ،منظــرهی
شــبحواری اســت .بــر عکــس؛ قــر داراالمــان کــه بــه
تازگــی مرمــت شــده و بــه شــکوه گذشــته برگشــته ،آیندهی
پرافتخــار و امیدواران ـهای را بــرای افغانســتان بــه تصویــر
کشــیده اســت .حفیظاللــه امیــنِ انگشــتمنا ،آخریــن
ســاکن تاجبیــگ ،تنهــا ســه مــاه بــر افغانســتان حکومــت
کــرد؛ امــا میراثــش ،افغانســتان را در مســیر طوالنــی و
اندوهگیــن جنــگ ،تروریســم و تحــوالت سیاســی قــرار داد.
امــروزه ،در حالــی کــه افغانســتان همســو بــا نتایــج یــک
انتخابــات رقابتــی و گفتوگوهــای از رس گرفتــه شــدهی
صلــح بــا طالبــان حرکــت میکنــد ،ســایهی بلنــد 1979
افغانســتان و حکومــت کوتــاه امیــن ،نشــانگر آن اســت

بررسی شکایتهای
انتخاباتی آغاز شد

کــه چگونــه جناحهــای رقیــب آن نخبــهی افغــان تــاش
کردنــد در پــس زمینـهی جنــگ رسد ،دســت بــه یــک قــار
ناامیدانـهی ژئوپلیتیکــی بزننــد .داســتان امیــن بــر راهــی
کــه افغانســتان تــا حــاال آمــده و راهــی کــه ایــن کشــور
بایــد طــی کنــد ،روشــنی میانــدازد.
حــزب دموکراتيــک خلــق افغانســتان کــه یــک حــزب
کمونیســتی بــود و از ســال  1978تــا  1992بــر ایــن
کشــور حکمرانــی کــرد ،همچنــان در داســتان بلنــد
خونریزیهــای افغانســتان فراموششــده باقــی مانــده
اســت .حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان دو شــاخه
داشــت :خلــق و پرچــم .حفیظاللــه امیــن کــه بــه عنــوان
رهــر در شــاخهی خلــق ظهــور کــرد ...
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استاد عبدالغفور کامل
ِ
حافظ موسیقی ششمقام در افغانستان!

خواســتگا ِه موســیقی ش ـشمقام بخــارا اســت؛ شــهری
ِ
پایتخــت چندیــن دولــت در آســیایِ میانــه
کــه روزگاری
بــود و بــا ِر نخســت ایــن ســبک در موســیقی کهــنِ از آن
شــهر صــدا بلنــد کــرد و تــا امــروز هــم اصالـ ِ
ـت آن توســط
ِ
نقــاط مختلــف جهــان حفــظ شــده
خوانندگانــش در
خ
اســت .تنهــا تغییــری کــه در ایــن ســبک در طــو ِل تاری ـ ِ
پنجصدســالهاش بــه وجــود آمــده ،کمشــدنِ شــش
دســتگاه از آن اســت؛ یعنــی قبـاً ایــن ســبک دوازده مقــام
یــا دســتگاه داشــته و بــه نــام دوازدهمقــام معــروف بــوده.
در ســا ِل  1949بــه کمــک و همیــاری اســتاد صدرالدیــن
عینــی و باباجــان غفــورا ُف در تاجیکســتان ،بــار نخســت
متامــی نُتهــای شــشمقام جمــعآوری و در ســال

مادر خردسالی که نوزادش را از او گرفته اند

کودکــش خالــی شــود.
اصیــا «نــام مســتعار»؛ دخــری اســت کــه در
هفدهســالگی بــه نــکاح مــردی سیوچندســاله در میآیــد.
اصیــا ،ماننــد دخــران زیــادی کــه نقشــی در ازدواج

شــان ندارنــد ،بــه خواســت خانــوادهاش بــه شــوهر داده
میشــود .او کــه چیــزی از روابــط خانــهداری و زناشــویی
منیدانــد ،وارد خانــوادهای میشــود کــه همــه از آمــدن
او نفــرت دارنــد و حضــور اصیــای جــوان ،حســادت همــه

 1950توســط پیشکســوتان ایــن ســبک در تاجیکســتان
باباقُــل فیضالل ـ ه ا ُف ،فضلالدیــن شــهاب ا ُف و شــاهنظر
صاحــب ا ُف در مســکو منتــر شــده و در ســال دو هــزار
ایــن ســبک موســیقی در یونســکو در فهرســت کهنتریــن
ســبکهای موســیقی جهــان بــه ثبــت رســیده اســت.
زمانــی کــه در دهــهی  1920تاجیکســتان از بدنــهی
اوزبیکســتان جــدا شــد ،تالشهــایِ فراوانــی کــرد تــا
ایــن میـ ِ
ـراث مشــرک فرهنگــی را تنهــا و تنهــا از آن خــود
بســازد؛ ولــی هامنطــوریکــه هیــچ مــر ِز سیاس ـیای در
هــر رســمیت نــدارد ،ایــن خـ ِ
ـط درشــت نوپــایِ سیاســی
هــم نتوانســت میــان ایــن دو خطــهی فرهنگــی دیــوا ِر
تاریخــی بلنــد کنــد و برعکــس دامنــهی ...
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زنــان خانــواده را برمیانگیــزد .اصیــا ،وارد خان ـهای شــده
اســت کــه همجنسهایــش از حضــور او ،دچــار عصبانیــت
شــده انــد؛ او ،ایــن درد را کــه از همجنســش برایــش
میرســد ،منیدانــد ...
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پاک کردن صورت مسأله؛
به جای حل آن
آلودگــی هــوا و محیــط زیســت ،امــروز یــک چالــش
جــدی جهانــی اســت؛ امــا در افغانســتان بــه انــدازهای
کــه بایــد ،ایــن مشــکل جــدی گرفتــه منیشــود .همــه از
آلودگــی هــوا بــه عنــوان دشــمن پنهــان یــاد میکننــد؛
در حالــی کــه آلودگــی هــوا و محیــط زیســت آشــکارترین
دشــمنی اســت کــه مــا هــر روز شــاهدش اســتیم کــه از
لولــهی بخاریهــا ،کارخانههــا ،موترهــا و کوچههــای
خاکــی بــه آســان مــیرود .مشــکل محیــط زیســتی و
آلودگــی هــوای افغانســتان بــا متــام دنیــا متفــاوت و بــه
عوامــل بســیاری کــه در کشــورهای دیگــر وجــود نــدارد،
مرتبــط اســت .کشــورهای دیگــر از طــرح ترافیــک ،اســتفاده
از وســائل عمومــی ،بایســکل ،زوج و فــرد شــدن روزهــای
هفتــه ،جمــعآوری وســایط نقلیــهی دودزا و قدیمــی،
کاهــش مــرف ســوخت وســائل موتــوری ،گاز ســوز کــردن
وســایط ،اجبــاری کــردن ترمیــم موترهــا و وســائل نقلی ـهی
دودزا ،بهینهســازی حمــل و نقــل عمومــی داخــل شــهری،
تبلیغــات و آمــوزش ســازمانیافته ،نهادینــه کــردن ورزش
و اســتفاده از بایســکل ،خــارج کــردن صنایــع آالینــده
از محــدودهی شــهری ،اســتفاده از انــرژی تجدیدپذیــر
مثــل انــرژی خورشــیدی و انــرژی بــاد ،کاشــن درخــت و
توســعهی فضــای ســبز و  ...بــرای بهبــود وضعیــت محیــط
زیســت و کاهــش آلودگــی هــوا اســتفاده میکننــد کــه
هیــچ کــدام در افغانســتان قابــل اجــرا نیســت .مشــکل
اساســی آلودگــی محیــط زیســت و هــوا در افغانســتان ،بــا
فقــر مرتبــط اســت؛ فقــر اقتصــادی ،فرهنگــی و علمــی.
وقتــی بــرق خــوب و منظــم نباشــد ،ســوخت بدیــل بــرای
عــدم اســتفاده از ســوختهای فســیلی وجــود نداشــته
باشــد ،مشــکل آلودگــی هــوا از بیــن نخواهــد رفــت .بــرای
همیــن ،متــام کســانی کــه ایــن روزهــا علیــه آلودگــی هــوا
مینویســند ،خــود شــان از انــرژی فســیلی گــرم شــده و از
کنــار بخــاری زغالــی بــر ضــد آلودگــی قلــم میزننــد .در
افغانســتان فقــر دلیــل اصلــی ایــن همــه آلودگــی اســت.
فقــر علمــی و آگاهــی نیــز مزیــد بــر علــت اســت تــا ســاالنه
 3500نفــر از شــهروندان کابــل جــان شــان را از دســت
بدهنــد .ســازمان جهانــی بهداشــت اعــام کــرده اســت کــه
آلودگــی محیــط زیســت ،مســؤول  26درصــد مرگومیــر
در افغانســتان اســت .گفتــه میشــود کــه آلودگــی تولیــد
شــده از خانههــای شــهروندان ،ســاالنه جــان  27000نفــر
را در کشــور میگیــرد ،در حالــی کــه آلودگیهــای تولیــد
شــده در بیــرون از خانــه منجــر بــه مــرگ  11000نفــر در
ســال میشــود.
در ابتــدا بایــد درد را شــناخت تــا راه درمانــش را پیــدا
کنیــم .درد اصلــی ،عــدم تعهــد مــردم بــه رسنوشــت خــود
و همنوعــش اســت ،مشــکل اساســی عــدم توجــه دولــت
بــه وضعیــت معیشــتی و رسنوشــت انســان اســت .یــک
خانــوادهی فقیــر کــه بدیــل بــرای ســوخت نــدارد ،چــرا
نبایــد از زغــال ســنگ ،پالســتیک و تایــر موتــر اســتفاده
کنــد؟ میگوینــد فقــر کــه از دروازه وارد شــد ،ایــان از
کلکیــن بیــرون میپــرد .تــا زمانــی کــه ریشــه و مشــکل
اساســی عوامــل محیــط زیســتی و هــوای کابــل و شــهرهای
دیگــر حــل نشــود ،توزیــع ماســک و کارهــای منایشــی
شــهرداری کابــل و ادارهی محیــط زیســت ،فقــط پــاک
کــردن صــورت مســأله اســت .ســؤال ایــن اســت کــه
وقتــی مســؤوالن امنیتــی ،شــهرداری و محیــط زیســت،
مرکزگرمیهــای اماکــن عمومــی را میبندنــد ،میتواننــد
پاســخ دهنــد کــه بدیــل بــرای ســوخت آنهــا چیســت؟
ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه مســؤوالن در صــدد کاهــش
آلودگــی محیــط زیســت نباشــند ،حــرف آن اســت کــه
بایــد بــرای حــل دامئــی اقــدام کــرد .کوچههــای خاکــی،
عــدم کانالیزاســیون شــهری ،نداشــن بــرق و گاز ،کمبــود
فرهنــگ شهرنشــینی و امکانــات اولیــهی زندگــی ،دالیــل
واضــح آلودگــی محیطــی انــد؛ امــا منیتــوان تنهــا بــه آن
اشــاره کــرد .ایــن آلودگیهــا ریشــه در مســائل بســیاری
از جملــه عدالــت اجتامعــی ،امنیــت ،فرهنــگ قلدرمآبــی و
نــاکارا بــودن نظــام آموزشــی دارد .جنــگ ،تشــنج و نبــودن
آرامــش روانــی و فیزیکــی ،موجــب از بیــن رفــن رفــاه
اجتامعــی ،نظــم و انظبــاط در زندگــی فــردی و اجتامعــی
میشــود ،وقتــی عــدم احســاس مالکیــت و ناهنجاریهــای
اجتامعــی و فرهنگــی افغانســتان نیــز بــه آن اضافــه شــود،
روحیــهای شــکل میگیــرد کــه رسنوشــت دیگــران ،حــق
همســایه و رعایــت حقــوق انســانی بــرای کســی ارزش
نداشــته باشــد .چنیــن اســت کــه مســؤول برخــی منابــع
مهــم آلودهننــدهی محیــط زیســت و هــوای شــهر کابــل،
افــرادی انــد کــه خــود جــزو مســؤوالن بلندرتبــه و حتــا
همــکار محیــط زیســت انــد .وقتــی حکومــت افغانســتان و
تاجــران ملــی توانایــی ایــن را ندارنــد تــا زمینـهی تصفیـهی
زغــال ســنگ را فراهــم کننــد ،مــردم فقیــر مجبــور انــد از
زغــال ســنگ تصفیهناشــده اســتفاده کننــد .بســیاری
میداننــد کــه اســتفاده از زغــال ســنگ چــه مشــکلی بــرای
محیــط زیســت ایجــاد میکنــد؛ امــا در خانــه و در دفــر
از ایــن ســوخت اســتفاده میکننــد .وقتــی بهــای یــک
کیلــو گاز  70افغانــی اســت ،حــرف زدن از محیــط زیســت
و مــرات زغــال ســنگ ،بیفایــده اســت.

باشندگان کابل از آلودگی میمیرند؛
مسؤوالن محیط زیست تقدیر میشوند
هــوای کابــل اینروزهــا آن قــدر
زهــری و کشــنده شــده کــه تنهــا در
هفتــهی گذشــته بیــش از هشــت هــزار
نفــر بــه دلیــل آلودگــی هــوا در کابــل،
عبدالرازقاختیاربیگ راهــی شــفاخانهها شــده و  ۱۷نفــر
بــه دلیــل تنفــس هــوای آلــوده ،جــان
باختنــد .دســت کــم در میــان عــادی شــدن اعرتاضــات عمومــی
و بیخیالــی مســؤوالن ،ایــن خــر خیلــی تکاندهنــده بــود؛ نــه
بــرای مقامــات ،بــرای مردمــی کــه آســیبپذیر انــد.
هرچنــد بیشــر شــدن اعــراض و انتقــاد ،مســؤوالن ادارهی
ملــی محیــط زیســت را نیــز وادار کــرده اســت کــه راههــای حلــی
نیــز ارائــه دهنــد .در نخســتین اقــدام خیرخواهانــه بــه دلیــل
آلودگــی بیــش ازحــد هــوا در کابــل ،از خانوادههــا خواســته انــد
کــه اجــازه ندهنــد کــودکان شــان در محیــط آلــوده گشـتوگذار
کننــد تــا بــه رسنوشــت  17نفــری کــه در یــک هفتــهی اخیــر
کشــته شــده انــد ،مواجــه نشــوند.
ایــن اداره همچنــان از ســه روز گذشــته بــه اینســو روی
اقدامــات اضطــراری مترکــز کــرده و تــاش میکنــد مراکــز و
منابعــی کــه در آلودگـی هــوا نقــش دارد را از فعالیــت بــازدارد و
یــا ایــن کــه بــا پیشنهــاد سیســتم مناســب ســوختی و یــا نصــب
فلــر ،آلودگــی را در ســطح شــهر کابــل کاهــش دهــد.
ســخی ســخا ،آمــر اطالعــات ادارهی ملــی محیــط زیســت،
بــه روزنامــهی صبــح کابــل میگویــد کــه وزارت داخلــه در
هامهنگــی بــا ادارهی ملــی محیــط زیســت و دادســتانی ،رونــد
تشــخیص مراکــز دودزا را در شــهر کابــل آغــاز کــرده اســت
و فعالیتهــای دودزای دههــا مرکــز تجــاری و شــهرکهای
رهایشــی را متوقــف کــرده اســت.
آقــای ســخا تأکیــد کــرد ،پــس از ایــن کــه مهلـت یکهفتـهای
وزارت داخلــه بــرای تغییــر سیســتم ســوخت مراکــز دودزا بــه
ت بالکهــای شــهرک
پایــان رســید ،در نخســتین اقــدام ،فعالی ـ 
آریــا و شــهرک گلبهــار تــاور و سیســتم تســخین تاالرهــای
عروســی ممتــاز محــل ،اســتقالل و خلیــج متوقــف شــده اســت.
بــه گفتــهی او ،در دومیــن روز از رونــد توقــف مراکــز دودزا،
پنــج مرکــز بــزرگ بــه شــمول ،صوفیــان پــازا ،احمــد ارســان
خالــد تــاور ،بــرج انــار ،حبیبیــار تــاور و وکیــل پــازا مســدود و
مهــر الک شــده و سیســتم ســوخت کفایتســنرت متوقــف شــده
اســت .او گفــت کــه ایــن مراکــز بــه دلیــل عــدم رعایــت قانــون
محیــط زیســت و آلــوده کــردن شــهر کابــل ،فعالیتهــای شــان
توقــف داده شــده اســت.
مســؤوالن ادارهی ملــی محیــط زیســت میگوینــد ،در

صورتــی کــه ایــن مراکــز سیســتم ســوخت شــان را تغییــر دهنــد
و از فلــر اســتفاده کننــد ،میتواننــد دوبــاره بــه فعالیــت شــان
ادامــه دهنــد.
در کنــار ایــن کــه ادارهی ملــی محیــط زیســت در هامهنگــی
بــا وزارت داخلــه و دادســتانی ،دســت بــه شناســایی مراکــز دودزا
زده ،همچنــان کمپایــن توزیــع ماســک بــا شــعار (ماســک مانــع
تنفــس هــوای آلــوده میشــود) را نیــز آغــاز کــرده اســت .ســخی
ســخا میگویــد کــه رونــد توزیــع ماســک بــه مــدت دو هفتــه در
 16محــل مزدحــم شــهر کابــل ادامــه خواهــد داشــت.
کاهــش  10افغانــی در هــر کیلــو گاز مایــع بــرای
جلوگیــری از آلودگــی هــوا
ادارهی ملــی محیــط زیســت ،اســتفاده از گاز مایــع را بدیــل
مناســب بــرای ذغــال ســنگ و مــواد ســوختی دودزا میخوانــد.
آمــر اطالعــات ادارهی ملــی محیــط زیســت ،بــه روزنامــهی
صبــح کابــل میگویــد کــه در کنــار مراکــز تجــاری و تولیــدی،
خانوادههــا نیــز عامــل بخشــی از آلودگــی محیــط زیســت اســتند
کــه بــا اســتفاده از ذغــال و ســایر مــواد ســوختی نامناســب ،هوای
شــهر را آلــوده میکننــد« .مــا در مجمــوع عقیــده داریــم کــه
محیــط زیســت مربــوط بــه همـهی باشــندگان شــهر کابل اســت و
بــه خاطــر ســامتی خــود و ســایر باشــندگان بایــد از انــرژی پــاک
اســتفاده کننــد .مســألهی محیــط زیســت بــه اخــاق شــهروندی
مــردم بــر میگــردد .بــا توجــه بــه ایــن کــه ذغــال ســنگ ســبب
ط زیســت میشــود ،بایــد از مبانــع دودزا اســتفاده
آلودگــی محی ـ 
نشــود».
بــه گفتــهی او ،بــرای ایــن کــه خانوادههــا تشــویق شــوند،
بــه جــای اســتفاده از ذغــال ســنگ از انــرژی پــاک کــه «گاز»
اســت ،اســتفاده کننــد ،کمیســیون جلوگیــری از آلودگــی هــوا در
هامهنگــی بــا ادارهی ملــی نفــت و گاز ،قیمــت گاز را ده افغانــی
کاهــش داده اســت.
آقــای ســخا میگویــد کــه در حــال حــارض شــهروندان کابــل
میتواننــد بــه  28مرکــز کــه در نقــاط مختلــف شــهر وجــود دارد،
یــک کیلــو گاز مایــع را بــه قیمــت ده افغانــی کمتــر از دکانهــا
بــه دســت بیاورنــد.
در کنــار ســوخت بیرویــه و غیرمعیــاری زغــال ســنگ،
اســتفاده از رابــر و پالســتیک ،ترانســپورت نامنظــم شــهری
بــا موترهــای کهنــه ،کیفیــت پاییــن تیــل ،اســتفاده نکــردن از
دســتگاههای تصفیــهی دود در فعالیتهــای دودزا ،خامــه
بــودن رسکهــا و کوچههــا ،از مهمتریــن عوامــل آلودگــی هــوا
در شــهر کابــل اســت.

تقدیــر رییــس نظــارت و تفتیــش ادارهی ملــی محیــط
زیســت
در حالــی کــه وزارت صحــت عامـهی افغانســتان اعــام کــرده
اســت کــه بــه دلیــل آلودگــی هــوا ،ســاالنه  3500نفــر در کابــل
جــان خــود را از دســت میدهنــد و در جریــان یــک هفتــهی
گذشــته  17نفــر نیــز جــان باختــه انــد؛ امــا رییسجمهــور غنــی،
روز دوشــنبه (9جــدی) بــه پــاس آن چــه خدمــات شایســتهی
انجیــر نیکمحمــد ،رییــس نظــارت و تفتیــش محیطزیســتی
ادارهی ملــی حفاظــت محیــط زیســت ،خوانــده شــده ،از او
تقدیــر کــرده اســت.
در کنــار ایــن ،شــاری از باشــندگان کابــل نیــز لقــب
شــهردار برتــر را بــه شــهردار کابــل داده انــد .اقداماتــی کــه
بــا انتقــاد گســرده روبــهرو شــده و یــک بــار دیگــر مشــخص
میکنــد کــه حکومــت افغانســتان بــه ویــژه ریاسـتجمهوری بــه
زندگــی باشــندگان کابــل اهمیــت منیدهــد.
ایــن همــه در حالــی اســت کــه بــه تازگــی یــک نهــاد
هواشناســی امریکایــی بــه نــام  ،Air Visualکابــل را در صــدر
آلودهتریــن پایختهــای جهــان قــرار داد .بــر اســاس اطالعــات
ایــن مرکــز کابــل ،بــا داشــن  ۳۵۳درجــه آلودگــی هــوا در ردهی
نخســت شــهرهای آلــودهی جهــان جــا گرفتــه اســت .پــس از آن
الهــور پاکســتان ،آلنباتــور مغولســتان ،دانــکای بنگلهدیــش،
کلکتــه و دهلینــو پایتخــت هنــد ،بــه ترتیــب در ردههــای دوم،
ســوم ،چهــارم ،پنچــم و ششــم قــرار دارد.
گزارشهایــی نیــز وجــود دارد کــه درجــهی آلودگــی هــوای
کابــل بــه مــرز  400درجــه رســیده اســت.
در همیــن حــال ،نهادهــای مدنــی نیــز در اعــراض بــه آلودگی
هــوا کمپاینــی را راه انداختــه انــد .گــروه کاری مشــرک جامعـهی
مدنــی افغانســتان ،کمپاینــی را زیــر نــام «هــوای پــاک حــق هــر
شــهروند اســت» را راه انــدازی کــرده اســت .ایــن گــروه نســبت بــه
خطرنــاک بــودن هــوای کابــل بــرای باشــندگان ایــن شــهر ،ابــراز
نگرانــی کــرده و از حکومــت شــهروندان خواســته اســت کــه بــرای
کاهــش آلودگــی هــوا فــوری دســت بــه کار شــوند.
از ســویی هــم ،مجمــع جامعــهی مدنــی افغانســتان از
حکومــت خواســته اســت کــه بایــد یــک کمیســیون مشــرک از
ارگانهــای وزارتهــای دفــاع ،داخلــه ،ریاســت عمومــی امنیــت
ملــی ،ادارهی حفاظــت محیــط زیســت و شــهرداری تشــکیل
شــود تــا کورههــای خشــتپزی ،فابریکههــا ،حاممهــای
عمومــی ،نانواییهــا ،دکانهــا و بلندمنزلهایــی را کــه از ذغــال
ســنگ ،پالســتیک و رابــر بــه عنــوان مــواد ســوخت در شــهر و
اطــراف شــهر کابــل اســتفاده میکننــد را ،مســدود کننــد.

چرا به «وزارت صلح» نیاز است؟
محمــدارشف غنــی ،رییسجمهــوری
افغانســتان ،شــش مــاه پیــش فرمــان
تقنین ـیای را بــه منظــور ایجــاد «وزارت
دولــت در امــور صلــح» صــادر کــرد؛
سیدمهدیحسینی
ایــن فرمــان ،روز دوشــنبه ( 9جــدی)
در نشســت عمومــی مجلــس مناینــدگان بــا اکرثیــت آرا
تصویــب شــد .هرچنــد مخالفتهایــی در برابــر فرمــان
تقنینــی رییسجمهــور وجــود داشــت؛ امــا ایــن مخالفتهــا
در راســتای رد فرمــان تقنینــی ،تأثیرگــذار واقــع نشــد .ده
کمیســیون مجلــس مناینــدگان ،فرمــان تقنینــی را تحــت
بررســیهای بیشــری قــرار داده و بــا تشــکیل ایــن وزارت،
موافقــت کردنــد؛ امــا پنــج کمیســیون دیگــر مخالفتهــای
شــان را در نشســت عمومــی ابــراز کردنــد کــه تشــکیل
ایــن وزارت خــاف قانــون اساســی اســت .تعــداد مخالفــان
در نشســت عمومــی ،بــه  16مناینــده میرســید و آنهــا
اســتدالل میکننــد کــه ایــن فرمــان تقنینــی رییسجمهــور،
صالحیــت پارملــان افغانســتان مبنــی بــر ایجــاد واحدهــای
اداری را نقــض کــرده اســت و در عیــن حــال ،فرمــان مذکــور
مخالــف مــادهی  79قانــون اساســی اســت .ایــن مــادهی
قانــون اساســی حکــم میکنــد کــه رییسجمهــور صالحیــت
صــدور فرمانــی کــه «بــار مالــی» داشــته باشــد را ،نــدارد.
رییسجمهــور غنــی ،حــدود ســه مــاه پیــش ،دبیرخانـهی
شــورای عالــی صلــح را لغــو و بخشهــای تشــکیالتی
آن را بــه ایــن وزارت انتقــال داد .پــس از لغــو دبیرخانــه،
رییسجمهــور ،ســام رحیمــی ،رییــس دفــر پیشــین خــود
را بــه حیــث رسپرســت ایــن وزارت تعییــن کــرد و ایــن وزارت
عمــا در کنــار وزارتخانههــای دیگــر ،افــزوده شــد.
در حــال حــارض ،بــه صــورت رســمی ،ســه نهــاد بــزرگ
بــرای پیشبــرد امــور کارهــای صلــح وجــود دارد .ایــن
نهادهــا شــورای عالــی صلــح ،ارگ ریاسـتجمهوری و وزارت
دولــت در امــور صلــح اســتند کــه بــا ایجــاد وزارت صلــح،
شــورای عالــی صلــح عمــا تحــت شــعاع وزارت تازهتشــکیل
قــرار گرفــت و عمــا بــه حاشــیه رانــده شــد.
چرا شورای عالی صلح لغو منیشود؟
تشــکیل شــورای عالــی صلــح ،یکــی از خواســتهای
عمــدهی اشــراککنندگان «جرگ ـهی مشــورتی صلــح» بــود
کــه در ســال  2010میــادی بــا حضــور  1500بــزرگ قومــی
در کابــل برگــزار شــده بــود .ایــن جرگــه بــه هــدف دریافــت
راه حــل بــرای پایــان دادن بــه جنــگ افغانســتان ،برگــزار
شــده بــود کــه گفتوگوهــا بــا گــروه طالبــان چگونــه تعقیــب
شــود .پــس از ختــم جرگ ـهی مشــورتی صلــح ،حامدکــرزی،
رییسجمهــوری پیشــین کشــور ،چندیــن بــار بــا رهــران
جهــادی و شــخصیتهای سیاســی بــه رایزنــی پرداخــت و
پــس از رایزنیهــا ،تصمیــم گرفتــه شــد کــه «برهانالدیــن
ربانــی» رهــر پیشــین حــزب جمعیــت اســامی ،بــه حیــث
رییــس شــورای عالــی صلــح تعییــن شــود .ده ســال از

تشــکیل ایــن شــورا میگــذرد و تــا کنــون چهــار نفــر در
رأس ایــن شــورا قــرار گرفتنــد کــه برهانالدیــن ربانــی اولیــن
رییــس و محمدکریــم خلیلــی آخریــن رییــس (برحــال) ایــن
شــورا اســت.
شــورای عالــی صلــح بــر اســاس تصمیــم اشــراککنندگان
لویــه جرگــهی مشــورتی صلــح ایجــاد شــده اســت و
رییسجمهــور تحــت هیــچ رشایطــی صالحیــت قانونــی لغــو
ایــن شــورا را نــدارد .در صورتــیکــه ایــن شــورا لغــو شــود ،باید
بــه جرگههــای مشــورتی مراجعــه شــود تــا روی آن تصمیــم
گرفتــه بگیرنــد؛ بــه همیــن خاطــر ،ایــن شــورا هرچنــد تــا هنوز
پابرجــا باقــی مانــده؛ امــا صالحیتهــای کاری آن از ســوی
ارگ ریاســتجمهوری یــا محــدود شــده و یــا هــم بــه وزارت
صلــح منتقــل شــده اســت.
چرا نیاز به وزارت صلح داریم؟
جنــگ چهلســالهی افغانســتان بــه ویــژه در هــژده
ســال پســین ،هزینههــای ســنگینی را بــر ملــت و دولــت
افغانســتان تحمیــل کــرد؛ از ســوی دیگــر ،بــرای ختــم
جنــگ ،تأمیــن صلــح و ثبــات در افغانســتان ،رهــران دولــت
گذشــته و کنونــی ،پالیســی گفتوگــو و مذاکــره بــا گــروه
طالبــان را دنبــال کردنــد .پالیســی دولــت گذشــته کــه از
مجــرای شــورای عالــی صلــح دنبــال میشــد ،هیچگونــه
بازدهــی مؤثــری را بــه ارمغــان نیــاورد؛ امــا در دولــت کنونــی،
فصــل تــازهی از گفتوگوهــا آغــاز و درب مذاکــره میــان
طرفهــای درگیــر عمــا گشــوده شــد .بــرای ایــن کــه
مذاکــرات صلــح جــدی شــده و بــرای تحقــق ایــن مذاکــرات،
دولــت افغانســتان بعــد از آسیبشناســیهای بســیار،
ترجیــح داد کــه یــک «آدرس رســمی دولتمحــور» بــرای
مدیریــت ایــن مذاکــرات در چارچــوب نظــام سیاســی بــه
وجــود آیــد تــا مدیریــت ایــن رونــد بــه گونـهی درســت پیــش
بــرده شــود .همزمــان بــا ایجــاد وزارت دولــت در امــور صلــح،
ذهنیتهــا بــر ایــن موضــوع متمرکــز شــد کــه گویــا دولــت،
ادارات «مــوازی» را افزایــش داده و هزینههــای مالــی دولــت
را بلنــد میبــرد؛ امــا ایــنکــه جنــگ و خشــونت ،هزینههــای
ســنگینی را بــر دولــت افغانســتان تحمیــل کــرده ،بنــا بــر
ایــن ،نیــاز دیــده شــده کــه چنیــن وزارتــی بــه جــای شــورای
عالــی صلــح ،وارد کار شــود.
شــاری از اعضــای مجلــس مناینــدگان میگوینــد ،در
رشایطــیکــه جهــان روی صلــح افغانســتان رسمایهگــذاری
میکنــد ،نیــاز اســت تــا یــک ادارهی ســامل ،قــوی و مــروع
بــه وجــود آیــد تــا کارهــای مربــوط بــه صلــح را از قریهجــات
افغانســتان رشوع تــا ســطح ملــی و بیناملللــی تنظیــم و
مدیریــت کنــد.
گلاحمــد کمیــن ،عضــو مجلــس مناینــدگان ،بیــان
میکنــد کــه در گذشــته کشــورهای عمــدهی جهــان در
جنــگ افغانســتان دخیــل بودنــد؛ امــا اکنــون ایــن مســائل

تغییــر کــرده و همــه جهــان بــه ایــن نقطـهی مشــرک رســیده
انــد کــه در رونــد صلــح ســهیم و رسمایهگــذاری کننــد؛ بــه
همیــن خاطــر ،مجلــس مناینــدگان نیــاز دیــد کــه وزارتــی بــه
وجــود آیــد تــا رونــد صلــح را در بُعــد داخلــی و خارجــی بــه
شــکل سیســتامتیک دنبــال کنــد.
ایــن عضــو مجلــس مناینــدگان معتقــد اســت ،دولــت
افغانســتان ناگزیــر اســت کــه وقتــی پــان اول از کارآمــد الزم
برخــوردار نیســت و نتیجــه منیدهــد ،ناگزیــر بــاالی پــان
بعــدی کار کنــد؛ بــه ایــن معنــا کــه شــورای عالــی صلــح
از مؤثریــت الزم برخــوردار نبــود و الزم دیــده شــد تــا روی
ایجــاد وزارت دولــت در امــور صلــح کار کنــد و اکنــون ایــن
امیــدواری احیــا شــده کــه بــا ادغــام ادارات مربــوط بــه صلــح
در چارچــوب وزارت صلــح ،تالشهــای جمعــی و واحــد
شــکل بگیــرد؛ بــا ایــن جــود ،از یکســو ،پراکندگیهــای
زیــاد در داخــل نظــام افغانســتان و میــان سیاســیون کشــور
پیرامــون صلــح ،فروکــش خواهــد کــرد و از ســوی دیگــر،
دولــت افغانســتان از آدرس واحــد وارد مذاکــرات صلــح بــا
طالبــان خواهــد شــد.
در همیــن حــال ،ســیدظاهر مــرور ،عضــو دیگــر
مجلــس مناینــدگان ،تشــکیل وزارت دولــت در امــور صلــح
را یــک نیــاز مردمــی و دولتــی دانســته ،تأکیــد میکنــد
کــه بــا بنیانگذاشــن ایــن نهــاد ،پیرشفتهــای قابــل
مالحظــهای در رونــد مذاکــرات صلــح بــه وجــود خواهــد
آمــد .ایــن عضــو مجلــس مناینــدگان ،بیــان میکنــد کــه
ایجــاد وزارت صلــح ،بــه معنــای تشــکیل و افزایــش ادارات
مــوازی تعبیــر نشــود؛ زیــرا تشــکیل یــک ادارهی قدرتمنــد
و انســجامیافته در تحقــق گفتوگوهــای صلــح ،نیــاز
اساســی شــمرده میشــود.
آقــای مــرور در خصــوص کارکــرد دهســالهی شــورای
عالــی صلــح ،میگویــد کــه ایــن شــورا در ده ســال گذشــته،
جــز مصــارف هنگفــت مالــی ،دیگــر هیچگونــه دس ـتآوردی
را در قبــال صلــح افغانســتان نــدارد؛ در حالــیکــه انتظــار
میرفــت تشــکیل شــورای عالــی صلــح ،خالقیتــی را بــرای
ختــم جنــگ ایجــاد میکنــد تــا تحــول مثبــت در ایــن عرصــه
بــه وجــود میآمــد کــه چنیــن انتظــاری تحقــق نیافــت.
تشــکیل وزارت دولــت در امــور صلــح افغانســتان ،در
حالــی از ســوی پارملــان تصویــب میشــود کــه مذاکــرات
صلــح میــان مناینــدگان امریــکا و طالبــان در حــال نهایــی
شــدن اســت و پــس از توافــق امریــکا و طالبــان ،دامنــهی
مذاکــرات بــه داخــل افغانســتان کشــانده خواهــد شــد.
ناجیــه انــوری ،ســخنگوی ایــن وزارت ،میگویــد
کــه تأکیــد دولــت افغانســتان بــرای برقــراری آتشبــس،
جلوگیــری از تلفــات ملکــی در کشــور اســت .او ،همچنــان
گفتــه کــه اعــام آتشبــس فراگیــر از ســوی طالبــان،
نشــاندهندهی ایــن اســت کــه آنهــا ارادهای بــرای ختــم
جنــگ در افغانســتان دارنــد.
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حزب دموکراتيک خلق افغانستان که یک حزب کمونیستی بود و از سال  1978تا  1992بر این
کشور حکمرانی کرد ،همچنان در داستان بلند خونریزیهای افغانستان فراموششده باقی مانده
است .حزب دموکراتیک خلق افغانستان دو شاخه داشت :خلق و پرچم .حفیظالله امین که به
عنوان رهرب در شاخهی خلق ظهور کرد ،رقیبان حزبیاش را بیرحامنه از بین برد ،هزاران افغان
را رسبهنیست و رهربی اتحاد جامهیر شوروی را مات و مبهوت کرد و مجموعهای از دخالتهای
خارجی را جربا به راه انداخت که رسنوشت چهل سال آیندهی افغانستان به آن گره خورد.
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مهرههــای امریــکا بــود .کارهــای امیــن باعــث شــکاف
در درون حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان شــد و آن
را ضعیــف کــرد .بــه عنــوان فــرد دوم حــزب بــه رهــری
نورمحمــد ترهکــی ،متــام کارهــا را مســتبدانه و دیکاتورانــه
انجــام مـیداد .او میافزایــد کــه ممکــن اســت وفــاداران
امیــن عکــس او را در دیــوار نقاشــی کننــد و برخیهــا
او را یــک «میهنپرســت» بداننــد؛ امــا او یــک «حاکــم
خونآشــام» بــود کــه وحشــیگریهایش بعدهــا توســط
گلبالدیــن حکمتیــار ،رهــر انگشــتمنای حــزب
اســامی تکــرار شــد.
عبدالهــادی 63ســاله ،در دوران صــدروزهی حکومــت
امیــن در افغانســتان ،دانشــجو بــود .او میگویــد:
«بدبختیهــای امــروز ،همگــی بــه کارهــای حفیظاللــه
امیــن منتهــی میشــود ».او میگویــد کــه امیــن
آمــوزش دیــده و رسبــاز امریکاییهــا بــود کــه متوســل
بــه رسبهنیســت کــردن و زنــده بــه گــور کــردن مــردم از
متامــی اقــوام شــد تــا مــردم را علیــه رژیــم کمونیســتیِ
تحــت حامیــت شــوروی بشــوراند .او میگویــد عکســی
از حفیظاللــه امیــن ،نورمحمــد ترهکــی یــا بــرک کارمــل
را در دکانهــا و خانههــای مــردم منیبینــد .بــه بــاور
عبدالهــادی ،دولــت ترهکــی ،دولــت نســبتا محبــوب و
خــود ترهکــی آدم بهــری بــود؛ امــا اوضــاع در حکومــت
امیــن بحرانــی شــد ،جایــی کــه مــردم زیــادی علیــه رژیــم
تحــت حامیــت شــوروی ســاح بــه دســت گرفتنــد و بــه
اصطــاح جهــادی را آغــاز کردنــد کــه هرگــز پایانــی
نــدارد .هــادی توضیــح داد کــه مــوج قتلهــای عــام
رژیــم امیــن ،زمینــه را بــرای یــک جهــاد رسارسی و قیــام
علیــه بــرک کارمــل ،مهیــا کــرد؛ کســی کــه متعاقبــا در

خطــاب میکردنــد؛ امــا در داخــل رژیــم بــه او «امیــن
صاحــب» میگفتنــد .قــادر ،متــام رهــران کمونیســت
و مجاهدینــی کــه علیــه آنهــا مبــارزه کردنــد را مقــر
جنــگ داخلــی و طوالنــی در افغانســتان میدانــد.
محمدضیــا کوشــا کــه در آن زمــان دانشآمــوز
بــود و اکنــون آمــوزگار اســت ،امیــن را «خونآشــام؛
امــا آورنــدهی نیمه-مدرنیتــهای میدانــد کــه درگیــر
ارزشهــای ســنتیِ قومــی بــود ».او میگویــد کــه رهــران
کمونیســت بــه شــمول امیــن ،افــراد «ضــد اســامی»
بودنــد .کوشــا بــاور دارد کــه امیــن بــه امریکاییهــا
متایــل پیــدا کــرده بــود و روابــط رو بــه پیشرفتــش
بــا واشــنگنت ،شــورویها را تحریــک کــرد تــا در یــک
عملیــات برنامهریــزی شــدهی نظامــی ،امیــن را از بیــن
بربنــد .نگرانیهــا از رابطــهی امیــن بــا ســیا ( )CIAو
انقالبــی کــه در ایــران اتفــاق افتــاده بــود ،منجــر بــه
دخالــت نظامــیای شــد کــه خیلیهــا در دســتگاه
رهــری شــوروی ،از گذشــتهها بــا آن مخالــف بودنــد.
کوشــا میگویــد کــه اعضــای حــزب دموکراتیــک خلــق
افغانســتان ،عنــوان «فرمانــدهی انقــاب» را بــه امیــن
داده بودنــد؛ امــا نــزد مــردم ،امیــن و دســتیارانش
قاتالنــی بودنــد کــه هــر مظنونــی را میکشــتند .بــه
امیــن «شــاگرد صــادق» ترهکــی میگفتنــد؛ امــا پــس
از ایــن کــه امیــن شــخصا او را کشــت« ،شــاگرد رشور»
لقــب گرفــت .کوشــا بــه یــاد دارد کــه اســدالله رسوری،
دس ـتیار اطالعاتــی امیــن ،تکی ـهکالم محبوبــی داشــت
و میگفــت «غــم شــه بخــور» .او بــا اســتفاده از ایــن
تکی ـهکالم ،بــه زیردســتانش دســتور م ـیداد هــر کســی
کــه بــه او شــک داشــت را بکشــند.
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ویرانههــای قــر تاجبیــگ در
حومــهی کابــل ،منظــرهی شــبحواری
اســت .بــر عکــس؛ قــر داراالمــان
کــه بــه تازگــی مرمــت شــده و بــه
ترجمه:
مهدی غالمی شــکوه گذشــته برگشــته ،آینــدهی
پرافتخــار و امیدوارانــهای را بــرای
افغانســتان بــه تصویــر کشــیده اســت .حفیظاللــه
امیــنِ انگشــتمنا ،آخریــن ســاکن تاجبیــگ ،تنهــا
ســه مــاه بــر افغانســتان حکومــت کــرد؛ امــا میراثــش،
افغانســتان را در مســیر طوالنــی و اندوهگیــن جنــگ،
تروریســم و تحــوالت سیاســی قــرار داد .امــروزه ،در
حالــی کــه افغانســتان همســو بــا نتایــج یــک انتخابــات
رقابتــی و گفتوگوهــای از رس گرفتــه شــدهی صلــح
بــا طالبــان حرکــت میکنــد ،ســایهی بلنــد 1979
افغانســتان و حکومــت کوتــاه امیــن ،نشــانگر آن اســت
کــه چگونــه جناحهــای رقیــب آن نخب ـهی افغــان تــاش
کردنــد در پــس زمینــهی جنــگ رسد ،دســت بــه یــک
قــار ناامیدانــهی ژئوپلیتیکــی بزننــد .داســتان امیــن
بــر راهــی کــه افغانســتان تــا حــاال آمــده و راهــی کــه
ایــن کشــور بایــد طــی کنــد ،روشــنی میانــدازد.
حــزب دموکراتيــک خلــق افغانســتان کــه یــک حــزب
کمونیســتی بــود و از ســال  1978تــا  1992بــر ایــن
کشــور حکمرانــی کــرد ،همچنــان در داســتان بلنــد
خونریزیهــای افغانســتان فراموششــده باقــی مانــده
اســت .حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان دو شــاخه
داشــت :خلــق و پرچــم .حفیظاللــه امیــن کــه بــه عنــوان
رهــر در شــاخهی خلــق ظهــور کــرد ،رقیبــان حزبـیاش
را بیرحامنــه از بیــن بــرد ،هــزاران افغــان را رسبهنیســت
و رهــری اتحــاد جامهیــر شــوروی را مــات و مبهــوت کــرد
و مجموعــهای از دخالتهــای خارجــی را جــرا بــه راه
انداخــت کــه رسنوشــت چهــل ســال آینــدهی افغانســتان
بــه آن گــره خــورد.
امیــن در ســال  1929و در خــارج از شــهر کابــل بــه
دنیــا آمــد .او ،پشــتون بــود و چــون در دانشــگاه کلمبیای
نیویــورک ،جایــی کــه ایدیولــوژی مارکسیســتیاش
را برگزیــد ،درس خوانــده بــود؛ پسزمینــهی
روشــنفکرانهای داشــت .پــس از ایــن کــه داوودخــان
در ســال  1973نظــام پادشــاهی را رسنگــون کــرد،
بزرگــی و نفــوذ حــزب دموکراتيــک خلــق افغانســتان نیــز
رشــد کــرد .بــه هــر حــال ،جمهــوری جدیــد داوودخــان
عمــر کوتاهــی داشــت .کمونیســتها توانســتند برتــری
کوچــک و مفیــدی در ارتــش کســب کننــد و داوودخــان
را از قــدرت برکنــار کردنــد .بــا وجــود ایــن پیــروزی،
حــزب درگیــر اختالفهــای درونــی شــد .امیــن کــه
فــردی تنــدرو و منظــم بــود ،خیلــی زود از شــیوهی
حکومـتداری حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان پــس
از کودتــا ،نــاراض شــد و بــا پرکــردن کمیتــهی اجرایــی
حــزب از افــراد وفــادار بــه خــود ،از نورمحمــد ترهکــی،
رهــر پیشــین و عضــو شــاخهی خلــق ،پیشــی گرفــت.
لئونیــد برژنــف تــاش کــرد از قتــل ترهکــی جلوگیــری
کنــد؛ امــا امیــن او را در اکتوبــر  1979کُشــت کــه باعــث
خشــم فــراوان مقامــات شــوروی شــد.
در داخــل و خــارج افغانســتان ،امیــن ماننــد
نــوری ضعیــف؛ امــا تابــان در پیرامــون سیاســتهای
افغانســتان حضــور داشــت .در یــک نقاشــی ســیاه و
ســفید دیــواری ،عکــس امیــن در کنــار جملــهای قــرار

دارد کــه در آن نوشــته شــده« :افغانســتان بــزرگ؛ از
رودخانــهی آمــو تــا اباســین؛ شــهید حفیظاللــه امیــن»
اثــرات امیــن همچنــان در خــارج از افغانســتان نیــز
وجــود دارد .هوادارانــش در کافههــای دنــج اروپــا بــا
حمــل پرچمهــای افغانســتان و تصاویــری از امیــن کــه
در گرداگــرد آن اتــاق نصــب شــده ،گــرد هــم میآینــد
تــا ســالگرد مرگــش را بــه ســوگ بنشــینند .ســخرنانان
مراســمی در جنــوری  ،2018یــادآور شــدند کــه نــه تنهــا
امیــن ،بلکــه اعضــای آن شــاخه کــه بــه دســت شــورویها
و متحــدان بــرک کارمــل کشــته شــدند ،تذکــر میدادنــد
کــه قربانیهــای شــان بــر حــق بــوده اســت .افغانهــای
مس ـنتر ،هنــوز روزهــای حکوم ـتداری امیــن را بــه یــاد
دارنــد .درســت ماننــد روایتهــای توطئ ـهی ایــن روزهــا،
مثــل ایــن کــه میگفتنــد ایــاالت متحــده داعــش را بــه
وجــود آورده ،اســتعارههای مشــابهی در  1979وجــود
داشــت .فهیــم 67ســاله کــه در آن زمــان مهنــدس معــدن
بــود ،میگویــد کــه امیــن از حقوقبگیــران ســیا ()CIA
بــود .او گفــت« :هــر کاری کــه میکــرد ،ســودش بــه
امریکاییهــا میرســید .ایــن ثابــت کــرد کــه او یکــی از

را بــه روی اشــغال افغانســتان توســط شــوروی بــاز کــرد.
غالمقــادر 65ســاله ،تعریــف میکنــد کــه چگونــه
تــرور امیــن ،زندگــی او را نجــات داد .قــادر در حکومــت
ترهکــی ،یــک رسبــاز جــری در ارتــش بــود و ســپس در
چنــد مــاه اول ،وظیف ـهاش خدمــت در «زنــدان مرکــزی»
در دورهی امیــن بــود .زمانــی کــه امیــن بــه قــدرت
رســید ،هــر کســی کــه گفتــه میشــد مخالــف انقــاب
بــه رهــری رژیــم بــود را ،کشــت .قــادر توضیــح میدهــد
کــه شــب پیــش از کشــته شــدن امیــن ،او و آمرانــش
فهرســت جدیــدی از افــرادی کــه بایــد دســتگیر و اعــدام
شــدند را دریافــت کردنــد و ســپس قــادر متوجــه شــد کــه
نــام خــودش هــم در لیســت اســت .او میگویــد« :اگــر
حادثــهی شــش جــدی [تــرور امیــن] اتفــاق نیفتــاده
بــود ،احتــاال بــه دســت امیــن کشــته میشــدم.
اگــر نیروهــای شــوروی در آن شــب امیــن را از بیــن
منیبردنــد ،روز بعــدش جانــم را از دســت مــیدادم؛
چــون مــن یــک رسبــاز جــری ارتــش بــودم ».قــادر،
«امیــن بیرحــم» را یکــی از بدتریــن رهــران کمونیســت
افغانســتان میدانــد .مــردم ،امیــن را «خونآشــام»

کوشــا داســتان خنــدهداری هــم از دخــر امیــن و
عشــقش بــه احمدظاهــر ،خواننــدهی معــروف آن دوره
را بازگــو میکنــد .یکــی از دخــران امیــن توافــق کــرده
بــود در صورتــی کــه احمدظاهــر در تــاالر عروســی شــان
آواز بخوانــد ،بــا پــر کاکایــش ازدواج خواهــد کــرد.
امیــن ایــن رشط دخــرش را پذیرفــت و دســتور آزادی
احمدظاهــر کــه بــه دلیــل خشــونتهای خانگــی در
بازداشــت بــود را داد .گفتــه میشــود کــه احمدظاهــر
آزاد شــد و اجــازه یافــت تــا در عروســی و در جریان جشــن
آواز بخوانــد ،دخــران امیــن بــه مــدت یــک ســاعت و «بــه
طــور خصوصــی» بــا احمدظاهــر مالقــات کردنــد.
گــر چــه بخشهایــی از کشــور ،از رسنگونــی
امیــن نفــس راحتــی کشــیدند؛ امــا آن رسنگونــی آغــاز
چندیــن دهــه بیثباتــی بــرای افغانســتان بــود .بــرک
کارمــل ،جانشــین دستنشــاندهی شــوروی ،از تبعیــد
در چکســلواکیای پیشــین برگشــت .او هــزاران نفــر
را از زندانهــا آزاد کــرد؛ امــا نتوانســت پشــتیبانی
مــردم را بــه دســت بیــاورد .کوشــا بــاور دارد کــه ظهــور
گروههــای اســامی و جهــادی تنهــا مربــوط بــه حکومــت
بیرحامنــهی امیــن منیشــد و جهــادی علیــه نظــام
کمونیســتی بــود .او میگویــد کــه چهــل ســال جنــگ
در افغانســتان ،بیشــر نتیج ـهی دخالتهــای پاکســتان
و امریــکا علیــه کمونیســم در افغانســتان اســت.
محمــد حســن 73ســاله کــه اکنــون یــک بنــگا ه
معامالتــی دارد ،امیــن را مــرد «خونآشــام» ی میدانــد
کــه مــردم را از متــام اقشــار جامعــه و بدون در نظرداشــت
قومیــت شــان ،قتــلعــام میکــرد .او ،توضیــح میدهــد
کــه امیــن ،از عاملــان دیــن گرفتــه تــا پیشخدمتهــای
رســتورانت؛ همــه افــرادی کــه مظنــون بــه شــورش بودنــد
را میکشــت .او دورهی حکومــتداری کوتــاه امیــن را
«تاریکتریــن دوره»ی حاکمیــت کمونیســم میخوانــد؛
دورهای کــه مــردم حتــا رازهــای خصوصــی شــان را
بــه اعضــای خانــوادهی خــود هــم منیگفتنــد؛ چــون
میترســیدند بــه دســت افــراد امیــن بیفتنــد .حســن
میگویــد کــه امیــن و هــمکاران کمونیســتش ،شــعار
حکومــتداری دموکراتیــک میدادنــد؛ امــا در پشــت
صحنــه علیــه مــردم توطئــه میکردنــد .بــه هــر حــال ،او
یــک نکتـهی مثبــت را در حکومـت امیــن دیــد؛ ایــن کــه
تعصــب قومــی اصــا وجــود نداشــت.
در حالــی کــه افغانهــا ،چهلمیــن ســالگرد
اشــغال شــوروی را گرامــی میدارنــد ،گفتوگوهــای
امــروزی صلــح بــا تردیــد بــه پیــش مــیرود .شــایعه
شــده کــه طالبــان بــه زودی بــا مذاکرهکننــدگان
امریکایــی در دوحــهی قطــر ،آتشبــس امضــا خواهنــد
کــرد .پــس از نتایــج بــه تأخیرافتــاده و بحثبرانگیــز
انتخابــات ،ارشفغنــی در اعالمیــهی پیــروزی ،خطــاب
بــه هوادارانــش گفــت کــه بــه قــدرت رســیدن در
افغانســتان دیگــر بــا میلـهی تفنــگ امکانپذیــر نیســت.
مــردم افغانســتان صلــح میخواهنــد و بــا اضطــراب،
فرازونشــیبهای رونــد صلــح میــان ایــاالت متحــده و
طالبــان را دنبــال میکننــد.
در همیــن حــال ،قــر تاجبیــگ بــه آهســتگی
بازســازی میشــود .افغانســتان اکنــون در چهــارراه
صلــح و مردمســاالری ایســتاده و تاریــخ امیــن،
ماننــد آن قــر ،ســایهی نامعلــوم و بلنــدی بــر آینــده
انداختــه اســت.
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نذیــره بــه ســادگی نتوانســته
اســت امتیــاز وکالــت دفــاع را بــه
دســت بیــاورد؛ آن هــم در جامعــهی
نیوزلنــد کــه بیشــر زنهــای مهاجــر
مجیب ارژنگ
افغانســتانی یــا بــه کار خانــه و
تفریــح رسگــرم انــد و یــا هــم حرف ـهی
پرســتاری را پیشــه کــرده انــد .نذیــره اگــر بــه حــرف ایــن
خانمهــا گــوش میکــرد ،نبایــد بــه دانشــگاه آن هــم
دانشــکدهی حقــوق میرفــت.
نذیــره میگویــد« :وقتــی َد اجتــاع مهاجــران
افغانســتانی میرفتــم ،همــه میگفتنــد کــه تــو
منیتوانــی حقــوق بخوانــی و مــن هــم گریــه میکــردم؛
امــا زمانــی کــه بــه دانشــگاه میرفتــم ،همــه تشــویقم
میکردنــد کــه تــو میتوانــی ».نذیــره بــا ایــن کــه مکتــب
را نیــز بــه پایــان نرســاند و تنهــا تــا صنــف نُــه را در کویتهی
پاکســتان خوانــده اســت؛ امــا بــا ردشــدن از امتحــان
زبــان انگلیســی و امتیــاز قایــل شــدن دانشــگاه بــرای وی
میتوانــد وارد دانشــگاه شــود.
نذیــره میگویــد ،ایــن کــه تــو در ایــن جامعــه بــزرگ
شــوی و مکتــب را همیــن جــا خوانــده باشــی ،برایــت
ســاده اســت تــا ایــن کــه تــو مهاجــر افغانســتانی باشــی
و یکبــاره وارد دانشــگاه شــوی.
او میگویــد کــه امــا مــردم نیوزلنــد همــواره مــرا
تشــویق میکردنــد و بــه کمــک دانشــجویان آن جــا بــود
کــه توانســتم ســاعتهای درســی و صنفهــای درس ـیام
را پیــدا کنــم.
نذیــره بــا ایــن پشــتکار و تالشــش میخواهــد ثابــت
کنــد کــه مهاجــرت و جنســیت محدودیــت نیســت ،بلکــه
هــر زن مهاجــر افغانســتانی اگــر خــود خواســته باشــد،
میتوانــد موفــق شــود.
البتــه کــم نیســتند از ایــن مهاجــران موفــق کــه در
کشــورهای پیشرفتــهی اروپایــی و امریکایــی بــرای
خــود جــای پــای محکمــی بــاز کــرده انــد کــه حتــا تــا
منایندگــی در پارملــان را نیــز شــامل میشــود؛ امــا نذیــره
میگویــد کــه بــه ســادگی بــه ایــن جــا هــم نرســیده
اســت ایــن پشــت کار اســت کــه او را بــه ایــن جــا رســانده
اســت و مبــارزهای کــه نبایــد بــه باخــت در آن فکــر کــرد.
نذیــره میگویــد کــه مــن هــم کار میکــردم هــم درس
میخوانــدم و هــم بــه خانــوادهام رســیدگی میکــردم.
شــبها وقتــی شــوهر و کودکانــش بــه خــواب
میرونــد ،او درس میخوانــد .نذیــره میگویــد کــه
ســهولتها در نیوزلنــد بــرای مهاجــر افغانســتانی
زیــاد اســت؛ امــا متأســفانه بیشــر زنانــی کــه ایــن جــا
اســتند ،جــای ایــن کــه بــه کار برونــد ،بــه کمکهــای
دریافتــی از ســوی دولــت بســنده کــرده و زندگــی خــود
را میگذراننــد.
نذیــره هــم میتوانســت کار نکنــد و مثــل دیگــر
خانمهــا بــا کمکهــای دریافتــی از ســوی دولــت شــب
و رزو خــود را بگذرانــد؛ امــا او ایــن را منیخواهــد .نذیــره
میخواهــد روی پــای خــودش بیاســتد تــا ایــن کــه
جیرهخــوار دولــت نیــو زلنــد باشــد.
هــدف دیگــری را کــه نذیــره بــا پشــتکارش دنبــال
میکنــد؛ ایجــاد تغییــر در ذهنیــت مــردم نیوزلنــد در
برابــر مهاجــران افغانســتانی اســت.
او میگویــد ،هــر بــاری کــه از ســفر افغانســتان بــه
نیوزلنــد برمیگــردم ،لباسهایــی را کــه از افغانســتان
بــا خــودم بــردهام تنــم میکنــم و آنهــا بــا دیــدن ایــن
لباسهــا از مــن میپرســند کــه آیــا زنــان در افغانســتان
بــه جــز چــادری ،پوشــش دیگــری هــم دارنــد؟ نذیــره مــی
گویــد کــه در تــاش تغییــر ایــن ذهنیتهــا اســت.
نذیــره بــرای جامع ـهی نیوزلنــد کــم از کــم در شــهری
کــه زندگــی میکنــد ،ایــن را فهامنــده اســت کــه زنــان
در افغانســتان نیــز بــه یــک رسی آزادیهایــی رســیده
انــد و وضعیــت شــان از زمــان رژیــم طالبــان تــا حــاال
تفاوتهایــی دارد.
وقتــی کــه از برخــورد مهاجــران افغانســتانی از نذیــره
پرســیدم ،گفــت« :برخــورد خیلــی خوبــی دارنــد و در
کنــار تشــویق خانــواده ،انگیزههایــی کــه اینهــا بــه مــن
میدادنــد ،باعــث شــد تــا ایــن جــا برســم .او میگویــد
کــه در رشوع ســخت بــود و زمانــی کــه تــازه بــه نیوزلنــد
رفتــه بودیــم حــال و رزو خوبــی نداشــتیم؛ زن و شــوهر هــر
دو کار میکردیــم.
شــبانه کار خانــه را انجــام مـیدادم و صبحهــا بایــد از
شــش رشوع میکــردم بــه کارم.
او ،میگویــد کــه مهاجــرت امتیــاز نیســت .و در
ادامــه میگویــد« :یگانــه حرفــی کــه میخواهــم بگــم
ایــن اســت کــه انســان در هــر جایــی کــه تــاش کنــد،
میتوانــد قلههــای موفقیــت را بپیامیــد».
امــا شــار زیــادی از زنــان افغانســتانی ایــن گونــه
نیســتند؛ آنهــا همیــن کــه بــه کشــورهای پیشرفتــهی
اروپایــی رســیدند و اجــازهی مانــدن در آن جــا را پیــدا
کردنــد ،بــا بیمــهی اجتامعــی دولــت زندگــی خــود را
میگذراننــد و تــن بــه تنپــروری میســپارند  .ایــن
مســأله باعــث بیشــر شــدن بیاعتبــاری جامعههــای
مهاجرپذیــر در برابــر افغانســتانیها شــده اســت.
ایــن روزهــای آخــر بــودن نذیــره در کابــل اســت و او
قــرار اســت پــس از چنــد روزی ،بــه نیوزلنــد برگــردد.

ِ
حافظ موسیقی ششمقام در افغانستان!
خواســتگا ِه موســیقی شــشمقام بخــارا
ِ
پایتخــت
اســت؛ شــهری کــه روزگاری
چندیــن دولــت در آســیایِ میانــه بــود و بــا ِر
نخســت ایــن ســبک در موســیقی کهــنِ
از آن شــهر صــدا بلنــد کــرد و تــا امــروز
فرزاد فرنود
ِ
اصالــت آن توســط خوانندگانــش در
هــم
نقـ ِ
ـاط مختلــف جهــان حفــظ شــده اســت .تنهــا تغییــری کــه در
خ پنجصدســالهاش بــه وجــود آمــده،
ایــن ســبک در طــو ِل تاریــ ِ
کمشــدنِ شــش دســتگاه از آن اســت؛ یعنــی قبــاً ایــن ســبک
دوازده مقــام یــا دســتگاه داشــته و بــه نــام دوازدهمقــام معــروف
بــوده .در ســا ِل  1949بــه کمــک و همیــاری اســتاد صدرالدیــن
عینــی و باباجــان غفــورا ُف در تاجیکســتان ،بــار نخســت متامــی
نُتهــای شــشمقام جمــعآوری و در ســال  1950توســط
پیشکســوتان ایــن ســبک در تاجیکســتان باباقُــل فیضاللــه
ا ُف ،فضلالدیــن شــهاب ا ُف و شــاهنظر صاحــب ا ُف در مســکو
منترش شــده و در ســال دو هزار این ســبک موســیقی در یونســکو
در فهرســت کهنتریــن ســبکهای موســیقی جهــان بــه ثبــت
رســیده اســت .زمانــی کــه در دهــهی  1920تاجیکســتان از
بدنــهی اوزبیکســتان جــدا شــد ،تالشهــایِ فراوانــی کــرد تــا
ایــن میـ ِ
ـراث مشــرک فرهنگــی را تنهــا و تنهــا از آن خــود بســازد؛
ولــی هامنطــوریکــه هیــچ مــر ِز سیاس ـیای در هــر رســمیت
نــدارد ،ایــن خـ ِ
ـط درشــت نوپــایِ سیاســی هــم نتوانســت میــان
ایــن دو خط ـهی فرهنگــی دیــوا ِر تاریخــی بلنــد کنــد و برعکــس
دامنــهی شــشمقام تــا دورهــای دور و بیــرون از آســیایِ میانــه
هــم گســرش یافــت .زبــان ایــن ســبک ،فارســی و اوزبیکــی اســت
و محتــوای عرفانــی دارد .ســازهایی کــه دریــن موســیقی نواختــه
میشــوند ،بربــت یــا عــود ،دف و تنبــور یــا دوتــا ِر اوزبیکــی اســت و
نامهــای دســتگاه یــا راگهــا دریــن ســبک «بــزرگ ،راســت ،نــوا،
دوگاه ،ســهگاه و عــراق» میباشــند.
ظهور موسیقی ششمقام در افغانستان
در اواســط ســدهی ســیزدهم هجــری قمــری ،دادوســتدهایِ
علمــی و فرهنگــی میــان شــهرهای بخــارا و اندخــوی بــه وجــود
میآیــد .مرحــوم مالرحیــم نیــازی خانچارباغــی اندخویــی
ِ
ســوغات مهــم و مانــدگاری
کســی کــه در بازگشــت از بخــارا
را بــرای مردمــش مــیآورد .و پــس از مالرحیــم ،محمدرشیــف

قــره و ســیفالدین مخــدوم دو تــن از پــران وی نیــز بــرای
آمــوزش به ـرِ ایــن موســیقی عــازمِ بخــارا شــدند؛ آنهــا عــاوه
بــر آمـ ِ
ـوزش آواز در یادگیــری ســازهای موســیقی ش ـشمقام نیــز
تســلط کامــل یافتنــد و زمانــیکــه دوبــاره وارد اندخــوی شــدند،
ن ســازهایی چــون دوتــار ،تنبــور بخارایــی،
در کنــار نواخــ ِ
دایــره و ُس نــای ریکاردهــای شــشمقام ،دســتگا ِه گرامافــون
ج
را نیــز بــرای اولیــن بــار وارد اندخــوی کردنــد تــا بــرای ترویــ ِ
موســیقی ش ـشمقام کاری کــرده باشــند .نتیج ـهی تالشهــایِ
خانــوادهی مــا نیــازی در ترویــج فرهنــگ موســیقی ش ـشمقام
پــایِ مرحــوم قــاری اوراغ و یــک تعــدا ِد دیگــر از اســاتید
موســیقی شـشمقام را از بخــارا بــه اندخــوی کشــاند و در آنجــا
مســکنگزین شــدند .حضــور ایــن اســاتید موســیقی در آمــوزش
و پــرورش موســیقی شــشمقام در اندخــوی تأثیــر فراوانــی
داشــته اســت و کســانی چــون اســتاد عبدالغفــور کــال معــروف
بــه غفارخــان ،ایــن ســبک را ســینه بــه ســینه از آن ســدههای
دور کــه تــا اینجــا رســانده انــد و نــامِ اندخــوی ایــن شــهر
باســتانی را در تاریــخ کشــورمان زنــده نگــه داشــته انــد.
اســتاد عبدالغفــور کــال فرزنــد مرحــوم ســیدکامل یــک تــن
از پیشکســوتان ایــن ســبک موســیقی در اندخــوی میباشــد؛
او در آغــاز اساسـ ِ
ـات موســیقی شـشمقام را نــز ِد پــدر آموخــت تــا
اگــر روزی بــرای یادگیــری موســیقی پــا از خانـهی پــدری بیــرون
نهــد ،چیــزی در چانتــه داشــته باشــد .او بعدهــا بــرای یادگیــری
بیشتــر ایــن سـ ِ
ـبک ســنتی شــاگر ِد اســتاد ســیفالدین مخــدوم
میشــود و از آن اســتاد بــزرگ هــم آموزشهــایِ فراوانــی
آفتــاب درخشــانِ موســیقی
میبینــد؛ امــا بدبختانــه ایــن دو
ِ
در اندخــوی یکــی پــی دیگــری غــروب میکننــد و عبدالغفــور
کــال آمــوزش موســیقی را نــزد اســتاد صدرالدیــن حافــظ ادامــه
میدهــد .اســتاد عبدالغفــور کــال گذشــته از حافــظ اکــه
مــوار ِد زیــادی را در موســیقی شــشمقام از قــاری آبجــوش،
صدیــق حافــظ و عمرقُــل کــه تــازه از جمهــوری اوزبیکســتان
در اندخــوی آمــده مســکن گذیــن شــده انــد ،میآمــوزد .اســتاد
حــاال دیگــر تســلط خوبــی در صــدا و ســا ِز شــشمقام پیــدا
کــرده اســت و در کنــار خوانندههــای خــوب دیگــری کــه در
حــوزهی موســیقی شــشمقام فعالیــت دارنــد قــرار دارد؛ ولــی
بــا تاســف اســتاد حافــظ اکــه را نیــز از دســت میدهــد .ایــن

آفتــاب بلنــد موســیقی شــشمقام کــه از اوزبیکســتان وارد
اندخــوی شــده بــود ،در ســال  1354در ولســوالی اندخــوی
چشــم از جهــان بســت و در گورســتان چهــارده معصــوم توسـ ِ
ـط
شــاگردانش بــه خــاک ســپرده شــد؛ ولــی از ایــن اســتاد بــزرگ
موســیقی اوزبیکــی تحفــهی گرانبهایــی بــرای مــردم اوزبیــک
خصوصــا مــردم فرهنگدوســت اندخــوی بهجــا مانــد؛ مردمــی
کــه هنــوز هــم ســینه بــه ســینه آن ســوغات را نگــه داشــته
ِ
ِ
هرنمنــد خــوب نیــز
ســنگ گــور ایــن
انــد .ایکاش یــادگار و
از ســوی اهالــی اندخــوی بازســازی و بــه عنــوان افتخــارات
تاریخــی و ملــی مــردم اندخــوی حفــظ و نگــهداری میشــد
کــه تــا کنــون نشــده اســت .اندخــوی شــهر باســتانی اســت
و اهالــی آن فرهنــگ را پــاس میدارنــد .در اندخــوی معمــول
اســت کــه شــبهای جمعــه مردمــانِ زیــادی دســته دســته در
منــازل همدیگــر میرونــد و تــا دم دمــای صبــح ،موســیقی
ش ـشمقام میکننــد و شــعرهای کالســیک فارســی و اوزبیکــی
میخواننــد و متامــی خیابانهــا و جادههــای اندخــوی بــه
نــام شــاعران کالســیک فارســی و اوزبیکــی نامگــذاری شــده
اســت .از زمــان هــای قدیــم خیابانــی در اندخــوی وجــود دارد
کــه بــه بــاور اهالــی آن شــبی را حافــظ شــیرازی در آنجــا در
کافــهای گذرانــده و بعــد از اندخــوی خــارج شــده اســت و بــه
ایــن خاطــر آن خیابــان بــه نــامِ کوچـهی حافــظ شــیرازی شــهرت
دارد .آثــا ِر اســتاد عبدالغفــور کــال هنــوز هــم در اندخــوی و
ســایر شــهرهای شُ ــال شــنیده میشــود و مکتــب موســیقی او
بــه نــام «خوقنــد» توســط برخــی از شــاگردانش حفــظ شــده و
پــرش کبیــر کــال نیــز راه و صــدای پــدر را ادامــه داده و در
برخــی از محافــل داخلــی و خارجــی و رســانهها آواز میخوانــد.
اســتاد عبدالغفــور کــال آن حافــظ همیشــه جاویــدانِ مکتــب
خوقنـ ِ
ـد موســیقی شـشمقام در افغانســتان ،روز چهارشــنبه ٢٥
ثــور ١٣٨٧در شــهر شــرغان وفــات و در یکــی از گورســتانهای
محلــی آنجــا بــه خــاک ســپرده شــد؛ ولــی ســنگ گــور ایــن
خواننــدهی نامآشــنا تــا کنــون از ســوی هیــچ نهــادی بازســازی
نشــده و احتــال آن مـیرود کــه روزی شــبیه هــزاران گــو ِر دیگــر
از بیــن بــرود و ناآشــنا باقــی مبانــد.
رهیابــی هــرِ موســیقی کالســیک در اندخــوی –
نوشــتهی اســتاد محمــد امیــن متیــن اندخویــی

سکوالریسم هندوستان رو به زوال است؟

تصویب قانون بحثبرانگیز «ضد مسلمانان» در پارلمان هند

تصویــب الیحــهی جنجالــی ضــد
اســامی متمــم شــهروندی  11دســامرب
در مجلــس علیــای هنــد ،مؤلــد بحــران
تــازهای در ایــن کشــور بــوده اســت.
مجلــس علیــای پارملــان هنــد ،پــس از
ضیا ملک
تصویــب ایــن الیحــه در مجلــس ســفال ،آن
را بــا  ۱۲۵رأی موافــق در مقابــل  ۱۰۵رأی مخالــف تصویــب
کــرد .بــر اســاس مصوبــهی مجلــس ســفال و مجلــس علیــای
هنــد ،بــه اقلیتهایــی کــه از کشــورهایی ماننــد افغانســتان،
پاکســتان و بنــگالدش بــه دالیــل مختلــف از جملــه مشــکالت
سیاســی و اجتامعــی بــه هنــد مهاجــرت کــرده انــد ،شــهروندی
هندوســتان اعطــا میشــود؛ امــا ایــن مصوبــه ،مســلامنان را
در دریافــت حــق شــهروندی مســتثنا کــرده اســت؛ حتــا اگــر
تحــت ظلــم یــا تضییــع حقــوق اجتامعــی قرارگرفتــه باشــند.
الیحــهای کــه از تصویــب دو مجلــس ســفال و علیــا گذشــته
اســت ،بــه هندوهــا ،ســیکها ،بوداییهــا ،جینهــا ،پارســیان
و مســیحیانی کــه قبــل از  ۳۱دســامرب  ۲۰۱۴از ســه کشــور
پاکســتان ،افغانســتان و بنــگالدش بــه هنــد مهاجــرت کــرده
انــد ،حــق شــهروندی اعطــا میکنــد .از ایــن رو میلیونهــا نفــر
در هنــد قــادر خواهنــد بــود در آینــدهی نزدیــک شــهروند ایــن
کشــور پرجمعیــت شــوند .برخــی مدعــی انــد کــه ایــن الیحــه،
در راســتای انــزوای مســلامنان در جامعــهی هنــد بــه تصویــب
رســیده کــه در ایــن صــورت ،مســلامنان رســا بــه شــهروندان
درجــه دوم دومیــن کشــور پرجمعیــت جهــان تبدیــل میشــوند.
ایــن مصوبــه ،نــه تنهــا بــا مبانــی حقــوق شــهروندی و قوانیــن
موســوم در پروسـهی اعطــای شــهروندی مغایــرت دارد ،بلکــه بنــا
بــر گفتــهی بســیاری از منتقــدان و حقوقدانــان غیرمســلامن،
بــا قانــون اساســی ســکوالر هنــد نیــز همخوانــی نــدارد.
نکتــهی مهمتــر ایــن کــه ایــن الیحــهی جنجالــی از ســوی
حــزب ملیگــرای بهاراتیــا جاناتــا ارائــه شــده اســت؛ حزبــی کــه
رویکــرد ضــد اســامی آن کامــا عیــان بــوده و اقدامــات آن علیــه
مســلامنان نیــز مســبوق بــه ســابقه بــوده اســت .حــزب بهاراتیــا
جاناتــا (بــی .جــی .پــی) از قدمــت زیــادی در تاریــخ هنــد
(ماننــد برخــی احــزاب ســابقهدار) برخــوردار نیســت! ایــن حــزب
حــدود  ۴۰ســال قبــل در ســال  ۱۹۸۰تأســیس شــد .رویکــرد
ملیگرایان ـهی خــاص ایــن حــزب ســبب شــد نژادپرســتان هنــد
کــه اکــرا ضــد اســام اســتند و تخریــب مســاجد از اصلیتریــن
اقدامــات آنهــا در طــول ســالهای گذشــته بــوده اســت،
جــذب آن شــوند.
تصویــب ایــن الیحــه از جملــه وعدههــای انتخاباتــی
نارنــدرا مــودی ،نخســتوزیر هنــد بــود کــه در پــی تقویــب
پایــگاه ملیگرایانــهی خــود در میــان جامعــهی هنــدو اســت.
مــودی بــه ســازمان راســتگرا و تنــدرو هنــدو یعنــی «آر اس
اس» وابســته اســت و در ایــن ســازمان پســتهای متعــددی
داشــت اســت« .آر اس اس» شــاخهی مســلح حــزب بهاراتیــا
جاناتــا بــه شــار میآیــد.
بــر اســاس گزارشهــای منترششــده ،نارنــدرا مــودی بــا
اتهامهــای مختلفــی در زمینــهی نژادپرســتی روبــهرو اســت و
یکــی از اساســیترین اتهامهــای او ،بیتوجهــی بــه کشــتار
مســلامنان بــه دســت هندوهــا در ایالــت گجــرات اســت؛ زیــرا
زمانــی کــه  1000مســلامن بــه دســت هندوهــا در گجــرات
کشــته شــدند ،او رسوزیــر ایــن ایالــت بــود.
رسان ایــن حــزب مدعــی اســتند در اســاسنامه و بدنــهی

ایــن حــزب ،دســت بــه تعدیــل فکــری و سیاســی زده و دیگــر از
رویکــرد افراطــی گذشــتهی خــود در تقابــل بــا مســلامنان پیــروی
منیکننــد! بــا ایــن حــال تصویــب قانــون اخیــر نشــان داد
«بی.جی.پــی» بــار دیگــر منازعــهی ســخت و عمیقــی را علیــه
مســلامنان آغــاز کــرده اســت .ریشــهی ایــن منازعــه ،کینــهای
اســت کــه جریانهــای نژادپرســت در دهلــی نــو و دیگــر
شــهرهای هنــد از اســام و پیــروان دارنــد.
منتقــدان ،دولــت مــودی را متهــم میکننــد کــه پیشنویــس
قانــون پیشــنهادی دولــت در جهــت تأمیــن منافــع هندوهــای
افراطــی حامــی دولــت اســت کــه هــدف شــان ایجــاد اختــال و
تنــش در ســکونتگاههای دامئــی متعلــق بــه مســلامنان اســت.
رسان حــزب بهاراتیــا جاناتــا و مناینــدگان نژادپرســت حامــی
مصوبـهی اخیــر در هنــد ،مدعــی اســتند کــه ایــن الیحــه ،رصفــا
اعطــای شــهروندی را موردتوجــه قــرار میدهــد و در آن ســخنی
از ســلب شــهروندی مســلامنان بــه میــان نیامــده اســت .ایــن
اســتدالل غیرقابــل توجیــه ،حتــا مقامــات ســازمان ملــل متحــد را
نیــز بــه واکنــش واداشــته اســت .ســازمان ملــل متحــد کــه طــی
دهههــای اخیــر ،همــواره عملکــرد بســیار ضعیــف و غیرقابــل
دفاعــی از اقدامــات ضــد اســامی در کشــورهای مختلــف جهــان
داشــته ،ایــن بــار نتوانســته اســت در خصــوص تصویــب الیحـهی
جنجالــی در هنــد ســکوت کنــد.
جرمــی لورنــس ،ســخنگوی حقــوق بــر ســازمان ملــل ،در
نقــد ایــن مصوبـهی نژادپرســتانه مــی گویــد« :قانــون شــهروندی
جدیــد هنــد اساســا ماهیتــی تبعیضآمیــز دارد و مــا نســبت بــه
ایــن مســأله نگــران اســتیم .ایــن قانــون ،از جامعـهی مســلامنان
هنــد حفاظــت منیکنــد و میــان آنهــا و دیگــر اقلیتهــای
مذهبــی تفکیــک قائــل میشــود .در نتیجــه ،تعهــد هنــد بــه
برابــری در برابــر قانــون ،کــه در قانــون اساســی آن ترصیــح شــده
اســت ،تضعیــف میشــود .قانــون جدیــد توســط دیــوان عالــی
هنــد مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت و امیدواریــم آن را بــا
دقــت در مــورد ســازگاری ایــن قانــون بــا تعهــدات بیناملللــی
حقــوق بــر هنــد بررســی کنــد.
خشم مسلامنان هند از این مصوبهی نژادپرستانه
بــا وجــود توجیهــات غیــر مســتند و غیرقابــل قبــول
نخســتوزیر هنــد و مقامــات وزارت کشــور و امــور خارجــهی
ایــن کشــور در قبــال الیحــهی جنجالــی متمــم شــهروندی،
مســلامنان هنــد حــارض بــه پذیــرش اجرایــی شــدن چنیــن
مصوبـهی تبعیضآمیــز نیســتند .طــی روزهــای اخیــر ،گروههــای
مختلفــی از مســلامنان در اعــراض بــه مصوبـهی اخیــر تظاهرات
کــرده و اقــدام اخیــر مجلــس ســفال و علیــای هنــد را محکــوم
کــرده انــد .بــه طورکلــی ،احــزاب اپوزیســیون و بیشــر
دانشــگاهیان و حتــا برخــی اقلیتهــای مذهبــی در هنــد بــه
ایــن الیحــه انتقــاد کــرده و آن را غیرقابــل قبــول خوانــده انــد.
بیشــر اعرتاضهــا ،در ایالــت آســام واقــع در شــال-رشق ایــن
کشــور اســت .در آخریــن اعرتاضــات خیابانــی در ایالــت آســام در
مخالفــت بــا تصویــب ایــن قانــون ،دو نفــر کشــته و چندیــن نفــر
زخمــی شــدند .همچنیــن روز جمعــه در دهلــی نــو بیــن صدهــا
دانشــجوی معــرض و نیروهــای پلیــس درگیــری رخ داد.
نارنــدرا مــودی ،نخســتوزیر هنــد ،بــه معرتضــان ایالــت
آســام پیــام داده اســت کــه ایــن الیحــه ،هیــچ حقوقــی را از
آنهــا ســلب منیکنــد و نبایــد در ایــن خصــوص نگرانــی وجــود
داشــته باشــد! همچنیــن دولــت هنــد بیــش از  ۵۰۰۰نیــروی

نظامــی را از جامــو و کشــمیر بــه ایالــت آســام منتقــل کــرده
اســت تــا اعرتاضهــا را کنــرل کننــد .وزارت خارجــهی هنــد
نیــز بــا تکــرار ادعــای کلــی و بــدون پشــتوانهی نخسـتوزیر ایــن
کشــور ،تأکیــد کــرده اســت کــه هــر کشــوری حــق دارد قوانیــن
شــهروندی خــود را بــر اســاس نیــاز جامعــه تدویــن کنــد! هــان
گونــه کــه مشــاهده میشــود ،اصلیتریــن تــاش دولــت هنــد
و احــزاب نژادپرســت در ایــن کشــور بــر مبنــای توجیــه رشایــط
موجــود و عــدم پاســخدهی بــه اعــراض مســلامنان شــکل
گرفتــه اســت .شــواهد و مســتندات موجــود نشــان میدهــد
نارنــدرا مــودی و همراهانــش قصــد ندارنــد اقدامــی در مواجهــه
بــا ایــن مصوبــه صــورت دهنــد و اجرایــی شــدن آن را بــه زودی
در دســتور کار قــرار خواهنــد داد .در ایــن صــورت ،شــاهد بــروز
اعرتاضــات گســردهتری در هنــد (علیــه دولــت و مجالــس
ســفال و علیــای ایــن کشــور) خواهیــم بــود.

نقض سیستامتیک حقوق مسلامنان در هند
ماجــرا بــه ایــن نقطــه ختــم منیشــود .حــدود یــک مــاه
قبــل نیــز دادگاه عالــی هنــد در حکمــی کامــا غیرمنصفانــه
و ناعادالنــه ،حــق طبیعــی مســلامنان در پرونــدهی مربــوط بــه
ایالــت اوتارپــرادش را نادیــده گرفــت و بــه ســود هندوهــا رأی
داد .صــورت مســأله از ایــن قــرار بــود کــه دادگاه عالــی هنــد
اعــام کــرد ،معبــد رام در زمیــن مــورد اختــاف بیــن مســلامنان و
هندوهــا در شــهر ایودهــا در ایالــت اوتارپــرادش ســاخته خواهــد
شــد و مســلامنان ،حــق ســاخت مســجد را در ایــن منطقــه
ندارنــد .بــه عبــارت بهــر ،دادگاه عالــی هنــد  ۲.۷۷هکتــار
زمیــن مــورد اختــاف در آیودهــا بــرای ســاخت معبــد رام در
اختیــار هندوهــا قــرار داد و در مقابــل ،بــه مســلامنان اجــازه داد
در مکانــی دیگــر (غیــر از مکانــی کــه بــه صــورت طبیعــی بــه
آنهــا تعلــق داشــت) اقــدام بــه ســاخت مســجد کننــد.
بــه گفت ـهی منتقــدان هــدف اشــاره نشــده در ارائ ـهی ایــن
الیحــه نیــز تبدیــل هنــد بــه مرکــز زندگــی هندوهــا اســت؛
هــان گونــه کــه طرحهــای اســتعامری و صهیونیســتی
در فلســطین بــرای تبدیــل ایــن کشــور بــه میهــن جهانــی
یهودیــان اجرایــی شــد.
لیربالهــای هنــدی همیشــه تــرس از نخســتوزیری
نارنــدرا مــودی و چرخــش بیچــون و چــرا علیــه ســنت
ســکوالر ایــن کشــور داشــتند .هــان طــور کــه چپهــای
امریکایــی میترســند کــه بازگشــت دونالــد ترامــپ آســیبهای
جربانناپذیــری بــه نهادهــای دموکراتیــک ایــاالت متحــده وارد
کنــد .دیکتاتــور فــرض کــردن مــودی ،هنــد را در ردیــف رژیــم
هــای خودکام ـهای قــرار میدهــد و مــودی را همپــای رهربانــی
ماننــد رجــب طیــب اردوغــان ،رییسجمهــور ترکیــه و شــی
جیــن پینــگ ،ریــس جمهــور چیــن ،تصویــر میکنــد.
مجمــوع مــوارد فــوق نشــان میدهــد انــزوای مســلامنان و
اعــال فشــار بــر پیــروان دیــن اســام ،بــه مثابـهی یــک رویکــرد
آشــکار در دســتور کار مقامــات کشــور هنــد قــرار گرفتــه اســت.
ایــن مســأله ،خــود را در رویکــرد قضایــی ،سیاســی و امنیتــی
مقامــات هنــدی در قبــال مســلامنان عیــان و آشــکار کــرده
اســت .در چنیــن رشایطــی الزم اســت جوامــع و کشــورهای
اســامی ضمــن حامیــت کامــل از مســلامنان هنــد و حقــوق
حقــه آنهــا ،نهادهــای بیناملللــی از جملــه ســازمان ملــل
متحــد را وادار بــه ابــراز حامیتــی قاطعانــه و کامــل از مســلامنان
ســاکن در ایــن کشــور آســیایی کننــد.

از تمجید تا نقد و اصالح
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بــر چگونگــی هزین ـهی ایــن پولهــا نظــارت میکنــد؟ ایــن
یــک خیانــت اســت کــه هیــچ کســی از فدراســیون نتوانــد
بپرســد کــه پولهــای یــو اس آی دی ،رشکــت الکــوزی،
فیفــا ،ای اف ســی و  ...چــه شــدند؟ چــرا گزارشــی وجــود
نــدارد؟ حتــا بــه مجمــع خــود فدراســیون فوتبــال! چــرا پــس
از قهرمانــی در جنــوب آســیا ،تیــم ملــی اینگونــه شــد؟
صبح کابل :راهکار شام برای این وضعیت چیست؟
اکــرزاده :بــاور کنیــد تنهــا بــا پولــی کــه فدراســیون
بــرای کرای ـهی «پرودکشــن» هنــدی و تصویربــرداری فوتبــال
در ایــن ســالها دادنــد ،میشــد یــک فدراســیون بســیار
خــوب و قــوی ایجــاد کــرد تــا تیمهــای ریشــهداری مثــل
میونــد کــه همیشــه بازیکنانــش در تیــم ملــی بودنــد ،از
بیــن منیرفتنــد .برنام ـهای در فدراســیون اجرایــی شــد کــه
بــاب میــل تازهآمدههــا از اروپــا باشــد تــا بــا نــام کارشــناس
و دلســوز ورزش بــا جیــب خالــی بیاینــد و بــا کیســههای
پــر برگردنــد .بــرای همیــن اســت کــه تــا حــاال گــزارش مالــی
فدراســیون حتــا نــزد مجمــع عمومـیاش نیســت و مشــخص
نیســت کــه درآمــد و مــرف چقــدر بــوده اســت .فدراســیون
فوتبــال رساپــا فســاد اســت ،اگــر میگوینــد نیســت ،بیاینــد
بــا مــن بحــث کننــد تــا بــرای شــان ثابــت کنــم کــه قصــه
چیســت .اگــر میگوینــد اکــرزاده تهمــت میزنــد ،دروغ
میگویــد ،مــرد شــوند برونــد بــه دادســتانی شــکایت کننــد
تــا ســیهرو شــود هــر کــه در او غــش باشــد.
صبــح کابــل :مخالفــان شــا میگوینــد ،شــا
(اکــرزاده) زمینهســاز فــرار بازیکنــان تیــم ملــی در ایتالیــا
بودیــد؟
اکــرزاده :ایــن اتهــام را رد میکنــم .پاســپورت متــام
بازیکنــان را بــه پولیــس دادم و برخــی از آن بازیکنــان
امــروز در کابــل اســتند کــه میتوانیــد ازشــان بپرســید .اگــر
مــن چنیــن کاری کــردهام ،ســند بیاورنــد و ثابــت کننــد.
شــب دومــی کــه در «ویــن» مســابقه داشــتیم 9 ،بازیکــن
تیــم ملــی فــرار کــرده بودنــد ،پاســپورتها هــم پیــش مــن نــه
کــه در ســفارت افغانســتان در ایتالیــا بــود .مــا آن بازیکنــان
را از تیــم ملــی محــروم کردیــم کــه دو بازیکــن را معــاون اول
ریاســتجمهوری بخشــید ،دو بازیکــن را معــاون دوم و دو
نفــر دیگــر را رییــس فدراســیون بخشــیدند .اینهــا دوبــاره
بــه تیــم ملــی برگشــتند و بــه مــن نیــز گفتنــد کــه ســاکت
باشــم.
صبــح کابــل :ایــن گونــه اســت کــه بازیکنــان بــا فشــار
بــه تیــم ملــی تحمیــل میشــوند.
اکــرزاده :آره ،برخــی بازیکنــان حتــا از فســادهای
اخالقــی مســؤوالن فدراســیون ویدیــو دارنــد ،بــرای همیــن
اســت کــه از آنهــا میترســند تــا بیشــر از ایــن رســوا
نشــوند.
صبــح کابــل :چــرا وقتــی فســاد بــه ایــن انــدازه گســرده
اســت ،مســؤوالن هنــوز هــم در رأس کار و فدراســیون
حضــور دارنــد؟
اکــرزاده :اینجــا رسزمیــن بیپرســان اســت ،قانــون
نوشــته شــده داریــم؛ امــا تطبیقکننــده نداریــم .اگــر داریــم،
چــرا آقــای کارگــر از ســوی دادســتانی رفــع تعلیــق شــد؟ در
ایــن فســاد گســرده ،حتــا مســؤوالن کنفدراســیون فوتبــال
آســیا «ای اف ســی» نیــز رشیــک انــد؛ چــون زمانــی کــه
مناینــدهاش بــه کابــل آمــده بــود ،بــه خــود مــن گفــت در
ارسع وقــت ،انتخابــات برگــزار میشــود کــه حــاال ســه ســال
از آن میگــذرد .علــی آقــازاده از ســوی فیفــا محــروم شــد،

پــس پرونــدهی او از دادســتانی کل چــه شــد؟
اگــر در بخــش فســاد اخالقــی تحقیــق میشــود ،چــرا
بــرای فســاد مالــی ایــن تحقیــق منیشــود؟
صبــح کابــل :شــا زمانــی ادعــا کــرده بودیــد کــه از
فســادها اســناد داریــد ،چــه اســت ایــن ســندها؟
اکــرزاده :مــن فیلــم و اســناد دارم کــه اگــر نهادهــای
عدلــی و قضایــی دوســت داشــته باشــد ،در اختیــار شــان
خواهــم گذاشــت؛ امــا پرســان و بازخواســت نیســت .مــن
همــه را از جملــه «کارگــر ،لعلــی ،کرامالدیــن کریــم ،آقــازاده
و »...همــه را بــه مناظــره دعــوت میکنــم ،بیاینــد کــه مــن
راســت میگویــم یــا آنهــا.
صبــح کابــل :کــدام فســاد بیشــر بــه فوتبــال مــا رضبــه
اســت؟ مالــی یــا اخالقــی؟
اکــرزاده :هــر دو بــه فوتبــال رضبــه زده اســت .رضر و
زیــان فســاد اخالقــی ،بیشــر متوجــه فوتبــال زنــان اســت؛ امــا
بیشــرین صدمــه را بــه فوتبــال فســاد اداری و مالــی وارد کرده
اســت .فســاد گســرده کــه بــا نامهــای گوناگــون تــا توانســتند
پولهــا را بیــن خــود تقســیم کردنــد؛ مثــا همیــن بحــث لیــگ
برتــر .اگــر ایــن لیــگ مرشوعیــت دارد ،چــرا قهرمــان ســاالنهی
آن بــه جــام باشــگاههای آســیا معرفــی منیشــود؟ اگــر ایــن
لیــگ مــروع و ســازنده اســت ،چــرا بازیکنــان آن عضــو تیــم
ملــی نیســتند؟ ایــن لیــگ در واقــع یــک روپــوش بــرای دزدی
و غــارت پولهــای فوتبــال اســت .چــرا فدراســیون در داخــل
منیتوانــد فوتبــال را رشــد دهــد؟ چــرا برنامــه نــدارد؟ چــرا
بازیکنــان مــا ضعیفتــر از بازیکنــان خارجــی تیــم ملــی
اســتند؟ چــرا فدراســیون منیتوانــد ســطح اینهــا را بــاال
بــرد؟ معیــار مربــی شــدن انــوش دســتگیر چیســت؟ چــرا تیم
ملــی فوتبــال تــا ایــن انــدازه وابســته بــه بازیکنــان خــارج از
کشــور اســت؟ بارهــا گفتـهام حــاال نیــز میگویــم کــه جایــگاه
ورزش باالتــر از ســه وزارتخانــه اســت؛ وزارتخانههــای مثــل
مبــارزه بــا مــواد مخــدر و  ...بهرتیــن راه مبــارزه بــا مــواد مخــدر
ورزش اســت؛ امــا دنیــا و حکومــت در ایــن خصــوص طــوری
دیگــری فکــر میکننــد.
صبح کابل :تعریف شام از لیگ برتر چیست؟
اکــرزاده :در فوتبــال افغانســتان چیــزی بــه نــام لیــگ
برتــر وجــود نــدارد .تعریــف و مشــخصات لیــگ ،آن هــم از
نــوع برتــرش ،چیــز دیگــری اســت .لیــگ بــه بازیهــای
گفتــه میشــود کــه بــه صــورت رفتوبرگشــت و در مــدت
زمــان حــد اقــل 9ماهــه برگــزار میشــود .هم ـهی والیتهــا
بــا یکدیگــر بــازی میکننــد ،بعــد شــا بایــد دو یــا ســه
لیــگ بــه ایــن صــورت داشــته باشــید کــه لیــگ برتــرش را
ایجــاد کنیــم ،مــا هنــوز لیــگ دســتهی چهــار را نداریــم،
لیــگ برتــر از کجــا شــد؟
صبــح کابــل :پــس از بازیهــای اخیــر تیــم ملــی ،مــردم
واکنشهــای مثبــت داشــته انــد؟
اکــرزاده :تیــم ملــی بســیار خــوب بــازی کــرده اســت ،بــه
خصــوص در بــازی بــا قطــر -قهرمــان آســیا -خــوب بــود کــه
البتــه رشایــط زمیــن چمــن مصنوعــی ،ورزشگاه و هــواداران
را هــم بایــد در نظــر گرفــت.
صبــح کابــل :مربیــان تیــم ملــی بایــد چــه رشایطــی
داشــته باشــند؟ خارجــی یــا داخلــی؟
اکــرزاده :بایــد قــرارداد ســهمرحله داشــته باشــند؛
کوتاهمــدت ،میانمــدت و درازمــدت .هــدف بــرای مربــی
تعییــن شــود ،خواس ـتها واضــح باشــد ،اگــر مرحل ـهی اول
خــوب پیــش رفــت ،مراحــل بعــدی و اگــر نرفــت ،قــرار مربــی
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صبــح کابــل :در بــارهی خــود ،ســابقهی ورزشــی و
مدیریتــی تــان بگوییــد.
اکــرزاده :تشــکر ویــژه دارم از شــا .درس و ورزش
را از مکتــب نجــات رشوع کــردم .در ورزش نزدیــک 35
ســال ســابقه دارم ،از کوچــه ،پسکوچــه رشوع کــردم
و عضــو باشــگاه «آریــا» شــدم ،ســپس در تیمهــای
«کابــورا ،هندوکــش و میونــد» بــودم کــه ممنــون آدمهــای
نیکرسشــتی مثــل ســیدضیا مظفــری و دوســتان میونــد
اســتم .دورهی لیســانس را زبــان و ادبیــات دری -فارســی در
دانشــگاه کابــل خوانــدم کــه عضــو تیــم منتخــب دانشــگاه و
دو ســال آخــر را کاپیتــان ایــن تیــم بــودم .دورههــای رسبــازی
و احتیــاط را در خدمــت نظــام وقــت بــودم و عضــو تیــم
پولیــس آن زمــان .در آن برهـهی زمانــی ،عضــو تیــم منتخــب
کابــل بــودم کــه شــبیه تیــم ملــی بــود ،بعدهــا مــا بــا دعــوت
از بازیکنــان والیتهــا و مهاجــران ،توانســتیم تیــم ملــی
را شــکل دهیــم .چهــارده ســال بازیکــن تیمملــی فوتبــال
بــودم و  9ســال نیــز تــا ســال  1385مربــی تیمملــی فوتبــال
افغانســتان بــودم.
صبح کابل :چند بازی ملی دارید؟
اکــرزاده :اگــر هــر دو دوره را زمانــی کــه بازیکــن بــودم
و مربیگــری میکــردم حســاب کنیــم ،بیــش از  400بــازی
خواهــد شــد .هرچنــد ،آمــار دقیــق نــدارم.
صبــح کابــل :چــرا کابــل کــه در گذشــته بــا تیمهــای
مثــل «میونــد ،شــعاع ،ســباوون ،اردو و  ،»...شــاهرگ فوتبــال
کشــور بــود ،تــا ایــن انــدازه ســقوط کــرده اســت؟
اکــرزاده :پرســش مهمــی اســت؛ خواســتگاه اصلــی
رشــد ورزش معــارف اســت .در گذشــته در مکاتــب و هــر
صنــف ،تیــم فوتبــال و هــر مکتــب تیــم منتخــب داشــت،
رقابــت بیــن مکاتــب و تیــم منتخــب معــارف بــود .ایــن تیــم
در رقابتهــای کابــل حضــور داشــت و در چمــن حضــوری،
نزدیــک بــه  17تیــم بــازی میکردنــد؛ امــا حــاال وضعیــت
چمــن حضــوری را ببینیــد کــه چگونــه اســت!
صبــح کابــل :تأثیــر ایــن وضعیــت بــر تیــم ملــی فوتبــال
چقــدر بــوده اســت؟
اکــرزاده :در بــارهی تیــم ملــی دو پرســش کالن وجــود
دارد .نخســت ایــن که در این فدراســیون همیشــه مســؤولیت
بــوده؛ امــا صالحیــت نبــوده اســت .دوم ایــن کــه ،مقــرره یــا
قانــون ورزش کــه قــرار بــود در شــش فصــل و  32مــاده بــه
تصویــب برســد ،هنــوز رسنوشــتش مشــخص نیســت .در ایــن
مقــرره نســبت بــه ورزش افغانســتان خیانــت شــد و آنهــم
مســتثنا دانســن فوتبــال و کرکــت از قانــون ورزش اســت کــه
تنهــا بایــد بــه رییسجمهــور پاس ـخگو باشــند.
اگــر اینهــا بــه قوانیــن نافــذهی افغانســتان حتــا
بــه ورزشکاران پاســخگو نیســتند ،چــرا چنــدی پیــش
رسپرســت فدراســیون فوتبــال و معاونــش بــرای تحقیــق بــه
دادســتانی کل معرفــی شــدند؟ اگــر فدراســیون فوتبــال
مســتقل اســت ،چــرا دادســتانی از مســؤولینش تحقیــق کرد؛
اگــر مســتقل نیســت ،چــرا پولهایــی را کــه رییسجمهــور
پیشــین USAID ،و از فیفــا میگیرنــد ،بــه کســی پاســخ
منیدهنــد .جالــب اســت کــه در گرفــن پــول ،پاس ـخگویی
و مرصفــش مســتقل انــد؛ امــا در برخــی مــوارد دیگــر نــه.
فســاد در فدراســیون ب ـیداد میکنــد .کاش شــا بــا «پیــر
شــگرت» مصاحبــه کنیــد .او روزی گفــت کــه فدراســیون
گفــت ،معــاش و درآمــدت را بــاال میبریــم؛ بــه رشطــی کــه
بگــذاری« ،اســام الدیــن امیــری» وارد ترکیــب تیــم شــود.
صبــح کابــل :چــرا مســؤوالن فدراســیون از اســامالدین
امیــری میترســند؟
اکــرزاده :چــون ارسار شــان پیــش او اســت .یــک
مجلــهی معتــر ورزشــی اروپایــی پیــش مــن اســت کــه
عکسهــای یوســف کارگــر و اســام امیــری در آن چــاپ
شــده و نوشــته اســت کــه آنــان در ازای  300هــزار دالــر ،ســه
بــازی افغانســتان را عامدانــه واگــذار کردنــد.
صبــح کابــل :غیــر از ایــن دو نفــر کــه نــام بردیــد ،نــام
کســی دیگــری هــم مطــرح اســت؟
اکــرزاده :در آن مجلــه ،عکسهایــی از ایــن دو
نفــر اســت .بازیکنــان تیــم ملــی گفتــه بودنــد کــه در
تاجیکســتان ،اشــک ریختــه و گفتــه اســت کــه پــول را او
نگرفتــه و فقــط ترجــان بــوده اســت .تنهــا ایــن دو نفــر
نیســت ،ایــن یــک مافیــای بــزرگ اســت .چطــور میشــود
کــه رییــس فدراســیون متهــم شــده و مادامالعمــر از ورزش
محــروم میشــود؛ امــا دیگرانــی کــه معــاون ،دبیــرکل و در
پس ـتهای دیگــر کار میکردنــد ،نتوانســتند در طــول ایــن
همــه ســال ،از ایــن فاجعــه جلوگیــری کننــد؟ مــن از رییــس
تربیتبدنــی و املپیــک آقــای «رحیمــی» میپرســم شــا کــه
مدعــی اســتید ،در  51فدراســیون انتخابــات برگــزار کردیــم؛
چــرا در فدراســیون فوتبــال نتوانســتید ایــن کار را انجــام
دهیــد؟ شــاید بگویــد ایــن فدراســیون مســتقل اســت .اگــر
مســتقل اســت ،چــرا از شــا بودجــه میگیرنــد؟ چــه کســی
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اشــاره« :ســید میرعلــی اصغــر
اکــرزاده» ،از پیشکســوتان ورزش
افغانســتان اســت کــه ســالها در
بخشهــای مختلــف بــرای فوتبــال
نعمت رحیمی
افغانســتان کار کــرده اســت .او،
زمانــی بازیکــن تیــم ملــی فوتبــال بــود ،ســپس مربــی
شــد و ســالها در مســند مربیگــری و مســؤولیتهای
مثــل مدیریــت فوتبــال کابــل و آمــوزش بازیکنــان همــت
گامشــت .اکــرزاده جــدا از ورزش ،در رســانه نیــز ســابقهی
طوالنــی دارد کــه زمانــی ریاســت یکــی از تلویزیونهــای
خصوصــی کابــل را بــه عهــده داشــت.

لغــو شــود .در افغانســتان اینگونــه نیســت،
اســناد بررســی منیشــود ،بحــث فقــط انگلیســی
و کمپیوتــر بلــد بــودن نیســت .بایــد برنامههــا
بــر اســاس بنیــهی مالــی اســتوار شــود کــه در
فدراســیون مــا ایــن گونــه نیســت.
صبــح کابــل :بــا توجــه بــه محیــط
قلدرمآبانـهی فدراســیون فوتبــال افغانســتان ،آیــا
آقــای کارگــر میتوانــد فدراســیون را اداره کنــد؟
اکــرزاده :بیــش از قــدرت رهــری و اراده،
وجــدان مهــم اســت .وجــدان اســتعفاء کــردن؛
چــون میگوینــد اگــر خدمــت نتوانســتی ،بــرو
تــا خیانــت نکنــی کــه ایــن روحیــه پیــش آقــای
کارگــر بســیار ضعیــف بــوده اســت .او بارهــا و
بارهــا شــاهد فجایــع بزرگــی در فوتبــال بــوده؛
امــا شــهامت کنــار رفــن را نداشــته اســت .حــاال
کــه رسپرســت شــده اســت ،چوکــی رسپرســتی
مــزهاش داده و انتخابــات را برگــزار منیکنــد.
بــه فیفــا ایمیــل میزننــد کــه وضعیــت امنیتــی
بســیار خــراب اســت ،اگــر بیاییــد تکــه و پارچــه
میشــوید .در حال ـی کــه یــک تیــم کامــل مثــل
فلســطین بــه کابــل میآیــد مســابقه میدهــد،
مشــکل امنیتــی پیــش منیآیــد ،آن وقــت
دولــت مــا امنیــت چنــد نفــر عضــو درجــه دهــم
فیفــا را منیتوانــد بگیــرد .مــن بــه آقــای کارگــر
و دوســتان فدراســیون تربیــک میگویــم کــه
چنیــن شــبکهی عمیــق و خوبــی در ای اف ســی
و فیفــا ســاخته انــد.
صبــح کابــل :انتخابــات ریاسـتجمهوری روی
ایــن قضیــه چقــدر مؤثــر اســت؟ گفتــه میشــود
کــه اجمــل غنــی وارد ورزش خواهــد شــد؟
اکــرزاده :شــاید اینگونــه باشــد؛ امــا مهمتــر
از هــر چیــزی ،بحــث قانــع ســاخنت آمریــن فوتبال
والیتهــا اســت .اگــر آنهــا در ســالهای گذشــته
قانــع منیشــدند ،فوتبــال مــا بــا چنیــن مشــکلی
روبــهرو منیشــد .فدراســیون از جلســهی آمریــن
والیتهــا کــه روی اســاسنامهی ورزش بــود،
عکــس میگیــرد و بــه فیفــا میفرســتد کــه مــا رأیگیــری
کردیــم و آقــای کریــم بــا اکرثیــت آرا اول شــد کــه فیفــا در
جــواب گفتــه اســت ،مناینــدهی مــا نبــوده اســت .اجمــل غنی
امــروز کارهای در ورزش نیســت؛ امــا همـهکاره اســت .او وزیــر،
رییــس و همــهکاره اســت .ایــن درســت نیســت ،کســی کــه
ســابقهی ورزشــی نــدارد بیایــد و بــرای ورزش تصمیــم بگیــرد.
نقــش او بــه انــدازهای امــروز برجســته اســت کــه مناینــدهی
دولــت در ورزش «ولــی رحیمــی» نــه کــه اجمــل غنــی اســت.
حتــا برخــی آن قــدر وجــدان شــان را زیــر پــا میگذارنــد کــه
بــرای او اســب میآورنــد و عنــان اســبش را میگیرنــد .حیــف
نیســت یــک ورزشکار تیــم ملــی بیایــد و عنان اســب کســی را
بگیــرد کــه هیــچ چیــزی از ورزش منیدانــد.
صبــح کابــل :امــا شــا از کســانی بودیــد کــه طــرفدار
آمــدن ولــی رحیمــی بــه ورزش بودیــد.
اکــرزاده :بلــی ،چــون فکــر میکــردم بــرای ورزش کار
میکنــد .امــروز چنیــن تصــوری نــدارم؛ چــون او موفــق
نبــوده اســت .در روزهــای اول بــه او گفتــم کــه شــورای
عالــی ورزش را ایجــاد کنــد کــه ایــن کار را نکــرد .ارگ بــه
صــورت مســتقیم در ورزش دخالــت میکنــد .بــرای همیــن،
هیــچ کســی از ورزشکاران قدیمــی و خوشنــام کــه حتــا
تحصیلکــرده و بــا تجربــهی مدیریتــی خــوب هــم باشــند،
در ورزش نیســتند .ورزش شــده ســهامی خــاص کــه بیــن
احــزاب ،اقــوام و گروههــا تقســیم میشــود .زمانــی کــه
رحیمــی آمــد ،دمل خــوش بــود کــه اگــر هیــچ نشــود ،کــم
از کــم یــک روزنامــه یــا نرشیــهی ورزشــی شــاید بــه وجــود
آیــد ،یــا اگــر ریاســت نــرات فعــال نداشــته باشــیم ،بتوانیــم
یــک مأمــور نــرات خــوب بایــد داشــته باشــیم .مــن از
آقــای رحیمــی ایــن انتظــار را داشــتم کــه پشــت رس هــم بــه
فیفــا نامــه م ـیداد تــا انتخابــات فدراســیون فوتبــال برگــزار
میشــد .از او انتظــار داشــتم کــه مســألهی فســاد را جــدی
میگرفــت .ورزش را از چنــگ قومیــت خــارج میکــرد .حــاال
میفهمــم کــه داســتان چیــز دیگــری اســت.
صبــح کابــل :شــاید انتخابــات فدراســیون فوتبــال هــم
بــرای زمینهســازیهای قومــی بــه تعویــق افتــاده اســت.
اکــرزاده :ایــن یــک خیانــت اســت .مــا نبایــد در ورزش
قومیــت را محــور بســازیم .اگــر وضعیــت فعلــی ادامــه داشــته
باشــد ،بایــد فاتحـهی ورزش را بخوانیــم.
صبــح کابــل :حــرف مهمــی اگــر جامانــده باشــد و
دوســت داریــد بگوییــد؟
اکــرزاده :حــرف مهــم آن اســت کــه فوتبالیســتها در
قبــال رسنوشــت شــان حســاس باشــند .بایــد پــس از ایــن
همــه ســال مبــارزه ،بتوانیــم انتخابــات فدراســیون را برگــزار
کنیــم و عدالــت را در فوتبــال برقــرار کنیــم و گرنــه شکســت
خــورده ایــم .نبایــد زیــر بــار ظلــم و فســاد رفتــه و همبــازی
زورگویــان شــویم.
صبــح کابــل :رکگویــی و مبــارزه چــه تاوانــی بــرای شــا
تــا کنــون داشــته اســت؟
اکــرزاده :از نظــر وجــدان و روحــی آرام اســتم .رضر
و زیــان بزرگــی کــه داشــتهام ،باشــگاهم بــوده اســت کــه
بنیـهی معنــوی آن را از مــن گرفتنــد .باشــگاهی کــه بســیار
فعــال و خــوب بــود ،شــاگردان زیــادی داشــتم و حتــا منــاز
صبــح را آنجــا میخوانــدم .تــاش میکنــم تــا پــای
جــان علیــه فســاد و فسادپیشــگان بــه خصــوص در ورزش
مبــارزه کنــم.
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سال اول
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خانواده

متسخر کردن
عادت زشت
متســخر یــا طعنــه در لغــت بــه معنــای
بــه کاربــردن کلــات ناشایســت بــرای
تخریــب و تحقیــر دیگــری اســت .اثــرات
منفــی مســخره کــردن مخصوصــا روی
کــودکان میتوانــد تــا بزرگســالی
زهرا سیاس
ادامــه پیــدا کنــد .در ســنین نوجوانــی
بــه خصــوص در پــران ،متســخر همدیگــر بــه عنــوان یــک
تفریــح و رسگرمــی شــناخته میشــود و همیــن موضــوع
باعــث دور شــدن اطرافیــان و نداشــن دوســت صمیمــی
میشــود.
در برخــی مــوارد آنهــا بــا ایــن کار ســعی در پنهــان
کــردن شــخصیت معیــوب خــود دارنــد و عیبهــای خــود
شــان را بــه دیگــران نســبت داده و بــه آنهــا میخندنــد.
شــوخی کــردن بــا مســخره کــردن متفــاوت اســت و
میتوانــد اثــرات مثبــت بگــذارد؛ امــا مقــدار زیــاد آن ،روابــط
را از بیــن میبــرد .رعایــت محدودیتهــا در شــوخی کــردن
بــا دیگــران و پرهیــز از بــه کاربــردن کلــات متســخرآمیز در
ارتبــاط بــا دیگــران ،رضوری اســت.
ایجــاد احســاس متســخر در دیگــران آســیبهای زیــر را
بــه دنبــال دارد:
 -1مسخره کردن و آسیب به روابط
بدیهــی اســت کــه مســخره کــردن چیــزی فراتــر از
شــوخیهای عــادی اســت و میتوانــد باعــث تخریــب
روابــط دوســتی و عاطفــی شــا شــود .فــردی کــه مــورد
متســخر قــرار میگیــرد از کســی کــه او را مســخره کــرده،
دوری میکنــد .اگــر ایــن اتفــاق بیــن زن و شــوهر و یــا
روابــط طوالنیمــدت بیفتــد ،میتوانــد بــه جدایــی عاطفــی
منجــر شــود.
 -2منفی شدن چهرهی فرد در مقابل دیگران
 -3فــردی کــه دامئــا دیگــران را مســخره میکنــد ،بــه
تدریــج از ســوی آنهــا طــرد شــده و منــزوی میشــود .هیــچ
کــس دوســت نــدارد بــا کســانی در ارتبــاط باشــد کــه دامئــا
از تخریــب شــدن و تحقیــر شــدن در مقابــل شــان احســاس
ناامنــی میکنــد.
 -4بیاعتامدی
کســی کــه دیگــران را مســخره میکنــد بــه عنــوان فــردی
غیــر قابــل اعتــاد شــناخته میشــود .فــردی کــه دامئــا بــه
دنبــال عیــب دیگــران اســت ،معمــوال عیبهــای خــودش
را نادیــده میگیــرد؛ بنابرایــن ،دیگــران از تــرس ایــن کــه
ضعفهــا و اشــتباهات خــود را بــه آنهــا بازگــو کننــد و او
آنهــا را در مقابــل خــودش یــا دیگــران مســخره کنــد ،بــه
آنهــا نزدیــک منیشــوند و هیچوقــت دوســتی صمیامنــه
بــا آنهــا برقــرار نخواهنــد کــرد.
 -5تخریب عزت نفس دیگران
بــزرگ کــردن اشــتباهات و عیبهــای دیگــران ،باعــث
شکســته شــدن غــرور و خدشـهدار شــدن احساســات آنهــا
میشــود .فــردی کــه مــورد متســخر قــرار میگیــرد ،ممکــن
اســت ایــن متســخرها را پذیرفتــه و دامئــا بــه آنهــا فکــر
کنــد و متســخرها را بــه عنــوان ویژگــی شــخصی خــود
بپذیــرد .بــه مــرور زمــان عــزت نفــس و اعتامدبهنفــس
او تخریــب شــده و اثــرات منفــی در زندگــی او خواهــد
داشــت .فــرد مــورد متســخر بهــر اســت در جهــت افزایــش
اعتامدبهنفــس خــود کاری کنــد؛ چــرا کــه تغییــر دیگــران
کار آســانی نخواهــد بــود.
برخورد با فردی که دیگران را مسخره میکند
اگــر کســی در روابطــش بــا دیگــران از متســخر اســتفاده
میکنــد و بــه شــا آســیب میزنــد ،الزم اســت ایــن
موضــوع را حــل کنیــد و از آســیبهای آن جلوگیــری کنیــد.
اگــر ایــن افــراد ســعی میکننــد بــا مســخره کــردن شــا را
از بیــن بربنــد یــا عقــب براننــد ،بایــد بــه آنهــا نشــان دهیــد
کــه اشــتباه کــردهانــد و بــا ایــن کار بــه دنبــال اعتبــار و
جلــب توجــه بــرای خــود اســتند .در اینجــا مــا برخــی از
گزینههایــی کــه میتوانیــد در مقابلــه بــا ایــن افــراد بــه کار
بربیــد را ،ذکــر میکنیــم:
 -1حرفهای شان را نپذیرید
یکــی از راههــا ایــن اســت کــه از پذیرفــن نظــرات
ناراحتکننــده و ناپســند آنهــا خــودداری کنیــد .بــه جــای
آن ســعی کنیــد حقیقــت و واقعیــت را جایگزیــن کنیــد.
شــا میتوانیــد بــه او نشــان دهیــد کــه از صحبتهایــش
ناراضــی اســتید و ممکــن اســت او را تــرک کنیــد .متســخر
بــرای جلــب توجــه دیگــران اســت ،پــس اگــر افــراد بــه
مقصــود خــود نرســند ،احتــاال از ایــن رفتــار دســت
برمیدارنــد.
راه دیگــر بــرای نادیــده گرفــن افــرادی کــه دیگــران
را مســخره میکننــد ،ایــن اســت کــه بــه طــور کامــل بــه
نظــر ناپســند آنهــا بیتوجهــی کــرده و مســیر گفتوگــو
را بــه طــور کلــی تغییــر دهیــد .در ایــن صــورت ایــن پیــام
را بــه آنهــا میدهیــد کــه از دســت او و شــوخیهایش
خســته شــدید و هــر لحظــه ممکــن اســت او را هــم مثــل
حرفهایــش نادیــده بگیریــد.
 -2پاسخهای متقابل
یکــی دیگــر از راههــای مقابلــه بــا ایــن افــراد ،برگردانــدن
حرفهــای شــان بــه خــود شــان اســت .اگــر شــا
میتوانیــد از آنهــا جالبتــر باشــید و شــوخیهای شــان
را بــه شــکل مودبانــه پاســخ دهیــد ،او ســعی میکنــد دیگــر
در مقابــل شــا ایــن گونــه صحبــت نکنــد و بــا ســادگی
بیشــری ارتبــاط برقــرار کنــد.
 -3رسزنش
شــا میتوانیــد نظــرات نادرســت آنهــا را بــا یــک
پاســخ کوبنــده؛ امــا محرتمانــه ،مــورد رسزنــش قــرار دهیــد؛
مثــا در پاســخ بــه شــوخی او بگوییــد چــه کودکانــه یــا
چــه بیمــزه بــود .ایــن کــه آنهــا را تهدیــد بــه طــرد شــدن
بکنیــد ،بــه شــدت نگــران شــان میکنــد حتــا اگــر بــه روی
خــود نیاورنــد.

زندگی به رنگ زن

(روایتهای مستند از وضعیت زندگی زنان)

مادر خردسالی که نوزادش را از او گرفته اند
افسانه یاس

مثــل مــار دور خــودش میپیچــد و از دردری
میگویــد کــه پســتانهای پــر از شــیرش را
گرفتــه اســت .مــادری کــه پــس از چهــل روز،
نــوازدش را از او گرفتــه انــد و او مانــده اســت،
پســتانهای پــر از شــیرش کــه بایــد بــا دهــان
کودکــش خالــی شــود.
اصیــا «نــام مســتعار»؛ دخرتی اســت که در
هفدهســالگی بــه نــکاح مــردی سیوچندســاله
در میآیــد .اصیــا ،ماننــد دخــران زیــادی که
نقشــی در ازدواج شــان ندارنــد ،بــه خواســت
خانــوادهاش بــه شــوهر داده میشــود .او
کــه چیــزی از روابــط خانــهداری و زناشــویی
منیدانــد ،وارد خانــوادهای میشــود کــه
همــه از آمــدن او نفــرت دارنــد و حضــور
اصیــای جــوان ،حســادت همــه زنــان خانواده
را برمیانگیــزد .اصیــا ،وارد خانــهای شــده
اســت کــه همجنسهایــش از حضــور او،
دچــار عصبانیــت شــده انــد؛ او ،ایــن درد را کــه
از همجنســش برایــش میرســد ،منیدانــد
کــه بــه چــه کســی بازگــو کنــد.
از رشوع حضــور اصیــا در خان ـهی شــوهر،
همــه زنــان خانــواده بــه جــان شــوهر اصیــا
میافتنــد و برایــش گــوشزد میکننــد کــه
اگــر اقتــدارش را بــر اصیــای جــوان از دســت
بدهــد ،دیــری منیگــذرد کــه اصیــا تبدیــل
بــه شــوهر و او بــه زن اصیــا تبدیــل خواهــد
شــد .بــرای شــوهر اصیــا میگوینــد کــه
اصیــا جــوان اســت و نبایــد بگــذاری نفــس
راحــت بکشــد کــه شــاید بــه فکــر مردهــای
جوانتــری بیفتــد .ایــن حرفهــای زنــان
خانــواده ،غیــرت مردانــهی شــوهر اصیــا را
برمیانگیــزد و او هــم رشوع میکنــد بــه
اعــال اقتــدار و قــدرت بیشــر بــر اصیــا؛
ایــن اقتــدار بــا زور و شــکنجه بــرای اصیــا
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تعریــف میشــود و شــوهرش هــر صبــح و
شــام بــه بهانــهای کــه زنــان خانــواده بــه
دســتش میدهنــد و یــا خــودش از زندگــی
اصیــا بیــرون میکشــد ،او را زیــر شــکنجه
میگیــرد؛ ایــن شــکنجهها آن قــدر دوامدار
و تکــراری شــده اســت کــه اگــر اصیــا روزی
رضبــهی کمربنــد یــا ســیلی را در بدنــش
احســاس منیکنــد ،احســاس میکنــد کــه
چیــزی را گــم کــرده باشــد .خشــونتهای
دوامدار بــر اصیــای جــوان ،کــم کــم بــه
بخشــی از زندگــی زناشــویی شــان تبدیــل
میشــود و اصیــا بــه ایــن فکــر میکنــد کــه
شــاید ایــن خشــونتها ،بخشــی از زندگــی
زناشــویی اســت کــه در چنــد ســال اول زندگــی
مشــرک ،بــه خاطــر اعــال قــدرت مرد بــر زن،
ادامــه دارد .اصیــا دیگــر هیــچ اعرتاضــی بــه
خشــونتهای شــوهرش نشــان منیدهــد و
متــام تالشــش را میکنــد کــه کارهــای روزمــره
و مســؤولیتهایش را ،طــوری انجــام دهــد کــه
مــو الی درزش نباشــد؛ امــا او آن قــدر از طــرف
زنــان خانــواده و شــوهرش زیــر ذرهبیــن قــرار
دارد کــه هــر بــار مویــی را از الی درزش بیــرون
میکشــند و یــا آنجــا میگذارنــد ،تــا دلیلــی
بــرای لتوکــوب اصیــا فراهــم کننــد.
اصیــا حاملــه اســت و بــا طفلــی در شــکم،
هــر روز مجبــور اســت مثــل بــرده بــه کارهــای
خانــه برســد و بــه شــوهرش کــه از ارتبــاط
بــا اصیــا ،فقــط فروکــش کــردن خواســت
جنســی ،فراهــم کــردن همــه نیازهــای او
در خانــه و ســوژهای بــرای خالــی کــردن
عقدههایــش میخواهــد .شــوهرش ،بــه
اصیــای حاملــه نیــز رحمــی نــدارد .اصیــا
بارهــا در حالــت حاملگــی تــا حــد مــرگ
شــکنجه میشــود و همــواره تــاش میکنــد

بــه طفــل شــکمش آســیبی نرســد تــا شــاید
بــا بــه دنیــا آمــدن او ،زندگــی روی خــوش بــه
مــادرش هــم نشــان بدهــد .اصیــا بــا طفــل
هشــتماهه در شــکم ،توســط مادرشــوهرش
از خانــه رخصــت میشــود و برایــش میگویــد
کــه تــا بــه دنیــاآوردن طفلــش ،بایــد خانــهی
مــادرش بــرود؛ چــون دوســت نــدارد اینجــا
بســری شــود و بــرای آنــان درد رس ایجــاد
کنــد .اصیــا کــه راهــی جــز پذیرفــن فرمــان
مادرشــوهر نــدارد ،خان ـهی شــوهر را بــه قصــد
زایــان در خانــهی مــادر ،تــرک میکنــد.
یــک مــاه میگــذرد و طفــل اصیــا در
یکــی از کلینیکهــای شــخصی کــه مــادرش
او را بســر کــرده اســت ،بــه دنیــا میآیــد.
اصیــا کــه منتظــر آمــدن شــوهرش در روز بــه
دنیاآمــدن کودکــش اســت ،انتظــارش بــه پایان
منیرســد .شــوهرش نــه در کلینیــک میآیــد
و نــه هــم زنگــی بــه اصیــا میزنــد کــه از او و
کــودک نــوزادش پرســان کنــد .اصیــا چهــل
روز را در خانــهی مــادر انتظــا میکشــد؛ امــا
شــوهرش بــه دنبــال او و کودکــش منیآیــد
و خــری هــم از آنهــا منیگیــرد .پــس از
چهــل روز ،شــوهر اصیــا میآیــد و کودکــش
را از اصیــا میگیــرد و بــا خــود میبــرد؛ ایــن
مــادر کــه درد زایــان و انتظــار را چهــل روز
متــام کشــیده اســت ،ســعی میکنــد مانــع
بــردن کودکــش شــود؛ امــا شــوهرش او را زیــر
مشــتولگد میگیــرد و کــودک را بــه زور بــا
خــودش میبــرد.
اصیــا در حالــی کــه در صندلــی انتظــار
یکــی از شــعبههای نهادهــای عدلــی نشســته
اســت ،از درد پســتانهای پــر از شــیرش بــه
خــودش میپیچــد و اشــک از پهنــای صــورت
رسخــش بــر یخــن تاریکــش میبــارد.

(یادداشتهای عزیز رویش از دانشگاه یل  20 -اگست تا  20دسامرب )2010

یل چگونه دانشگاهی است؟
وقتی نیوهیون ()New Haven
را از بلندی تپهای که در سمت
جنوبرشقی آن واقع شده است،
متاشا کنی ،مسحور زیبایی آن
عزیز رویش
میشوی .شهری مملو از درخت
و سبزی و خانهها و اپارمتانهای زیبا .دانشگاه یل،
تقریبا در مرکز نیوهیون واقع شده است .شهر به ندرت
همواری دارد .از هر سمت که بگیری ،شهر مجموعهای
از تپههایی است که در ارتفاع نه چندان زیاد نقاط
مختلف آن به تفریحگاهی شبیه است که برای جلب
سیاحان زینت یافته باشد .در سمت رشق ،دریای
اتالنتیک واقع شده است که دیدرس را تا افق اروپا
کش میدهد .موج دریا هوای شهر و رسسبزیهای
آن را به طور مداوم نوازش میکند و باران هم تنها
برای شسنت غبار دود و گاز موترها میبارد و وقتی بند
میافتد ،هوای آفتابی برای گشتوگذار آزاد در زیر
سایهروشنهای کناره جاده دلپذیرتر میشود.
دانشگاه یل اکنون ساحهای بزرگ به وسعت هزاران
جریب زمین را در وسط تپهها احاطه میکند .در
حال حارض مجموع دانشجویانی که در این دانشگاه
در رشتههای مختلف از کارشناسی تا دکرتا مشغول
تحصیل اند ،حدود  11250نفر میشود؛ اما جالب
این است که حقوقبگیران دانشگاه ،البته همهی
کسانی که به نحوی از دانشگاه حقوقی دریافت
میکنند ،بالغ بر سیزده هزار نفر اند؛ یعنی تعداد
کسانی که درس و زمینههای درسی را فراهم میسازند
از دانشجویان بیشرت است! وقتی ماری میلر و جین
ادواردز ،دو تن از اعضای ارشد هیأت رهربی دانشگاه،
از این نکتهها سخن میگفتند ،آثار حیرت و شگفتی
از چهره و صدای متام همراهان ورلدفیلوز آشکار بود.
تأسیس بنیاد اولیهی دانشگاه یل در سال 1701
بیشرت به منظور آن بود تا برای عهدهدار شدن وظیفهی
کشیشی و خدمات ملکی افرادی را پرورش دهد .اما
در طول  300سال بعد از این تاریخ ،یل آموزگار
شخصیتهای بزرگی بوده است که همه از رهربان
تأثیرگذار امریکا و جهان محسوب میشده اند .حد
اقل پنج رییسجمهوری امریکا (به شمول چهار تن
از شش آخرین روسای جمهور این کشور) 45 ،وزیر،

بیش از  500عضو کنگره ،و هزاران تن دیگر از مقامات
ارشد حکومتی ،قضات ،دیپلوماتها و افرسان نظامی،
تربیتیافتگان یل اند .یل مفتخر از آن است که 25
دانشآموختهی آن در اولین کنگرهی قارهای که اساس
تشکیل امریکای امروزی را گذاشت ،اشرتاک کردند
و چهار تن از دانشآموختههای آن امضاکنندگان
اعالمیهی استقالل امریکا بودند.
در جنگهای انقالب امریکا ،دانشگاه یل به جرم
حامیت از انقالب مورد خشم نیروهای بریتانیایی قرار
گرفت .دانشجویان برای دفاع از شهر آماده شدند؛
اما ادموند فنینگ ،که سکرتر قوماندان نیروهای
بریتانیایی و از فارغان دانشگاه یل بود ،نیروهای
بریتانیایی را قناعت داد که شهر نیوهیون را بدون
آتش زدن ،ترک کنند.
دانشگاه یل به تأسی از اسم ایلیهو یل (Elihu
 )Yaleنامگذاری شده است؛ او ،کسی بود که برای
اولین بار مقدار قابل توجهی کتاب و تجهیزات دیگر
را به دانشگاه هدیه کرد .از آن پس رسم هدیهکردن
به دانشگاه ادامه پیدا کرد؛ اما اسم یل ،افتخار
هستهگذاری کمک به این مرکز علمی را با نام او
پیوند داده است .قرنهای نوزدهم و بیستم برای
یل سالهای رشد واقعی در حد دانشگاه به شامر
میرود .اکرثیت رشتههای مهم دانشگاهی از طب تا
هرن و جامعهشناسی ،حقوق ،موسیقی ،جنگلداری،
محیط زیست ،نرسنگ ،درامه ،مهندسی ،مدیریت
و ژورنالیسم ،یکی پیهم ،البته از  1810تا 1969
تأسیس شد.
دانشجویان بیناملللی با ورود اولین دانشجوی
امریکای التین راه خود را به یل باز کردند .اولین
دانشجوی چینی در سال  1850به یل آمد .حاال
به گفتهی مدیران دانشگاه ،دانشجویان بیناملللی
حدود  16درصد مجموع دانشجویان یل را تشکیل
میدهند .از سال  1869اولین دستهی دخرتان وارد
دورهی کالج شدند؛ اما دورهی کارشناسی تنها در
سال  1969دانشجوی دخرت را جذب کرد.
دانشگاه یل در مودل آموزشی خود بیشرت از
دانشگاههای آکسفورد و کمربیج لندن پیروی کرده و
در سیستم تحصیلی آن دانشجویان دورهی کارشناسی

را به  12شعبهی متفاوت تقسیم میکند که هر کدام
حدود  450دانشجو میگیرد .کالجهایی که هر یک از
شعبههای مختلف یل را در خود جا میدهند ،دارای
ساحهی وسیع و تجهیزات و امکانات کافی اند.
مدیران دانشگاه ادعا دارند که اکنون یل از
بزرگترین و بااعتبارترین دانشگاههای جهان است.
این نکته را میتوان اعتبار کرد .حدود 11000
دانشجوی آن از متام پنجاه ایالت امریکا و 108
کشور دنیا به اینجا رسازیر میشوند .ساحهی مرکزی
دانشگاه حدود  125هکتار زمین را در بر میگیرد که
اگر خواسته باشیم با پای پیاده ابتدا و انتهای آن را
قدم بزنیم ،باید از خیر خیلی کارهای عاجل دیگر
گذشته باشیم.
به تأیید مدیران دانشگاه ،یل از گرانترین
دانشگاههای امریکا است .در برخی از رشتهها مانند
طب دانشجو باید حد اقل ساالنه چهل و پنج هزار
دالر و یا چیزی در حول و حوش آن پرداخت کنند .در
عین حال ،یل باالترین رقم مساعدت تحصیلی برای
دانشجویان را نیز دارد .پرویز ،دانشجوی افغان که با
بلندترین منره جایزهی ورود در یل را در رشتهی طب
دریافت کرده است ،باید برای هشت سال تحصیل
خود باالتر از هفت صد هزار دالر پرداخت میکرد .حاال
این مبلغ به عنوان بورسیه به پرویز اهدا شده است و
مصارف دیگر خود را نیز میتواند به اعتبار دانشگاه از
بانک به عنوان قرضه دریافت کند و بعد از ختم تحصیل
و دریافت شغل به طور منظم بازپرداخت کند.
مدیران دانشگاه از نظام آموزشی لیربال آرتس
به عنوان نقطهی ممتاز نظام آموزشی امریکایی یاد
میکنند که یل نیز از همین نظام پیروی میکند.
لیربال آرتس هرن یادگرفنت و تفکر خالق را به عنوان
محور آموزش در متام عرصههای علمی در نظر دارد.
شاید این سخن بیان نغز دیدگاهی باشد که در عقب
پردهی لیربال آرتس نهفته است؛ اما خانم ماری میلر
آن را با ظرافت نیکویی بیان کرد :تصور بر این است
که جهان ما از جاهای مختلفی درز برداشته و در هم
شکسته است .ماییم که باید این شکستگی را ترمیم
کنیم .لیربال آرتس با همین دیدگاه دانشجویان را
تشویق به آموخنت و تحقیق کردن میکند.

بررسی شکایتهای انتخاباتی
آغاز شد

برای دفترها و سازمانها

برای دانشجویان و خانوادهها

شش ماه 4500 :افغانی
یک سال 8000 :افغانی

شش ماه 2500 :افغانی
یک سال 4500 :افغانی

برای دفترها و سازمانهای بینالمللی

شش ماه$ 175 :
یک سال$ 300 :

سال اول

ماینهــای فرششــده از ســوی هراسافگنــان
طالــب در ولســوالی درزآب والیــت جوزجــان ،نیروهــای
امنیتــی را مجبــور بــه تــرک ایــن ولســوالی کــرده اســت.
عبداملعــروف آذر ،ســخنگوی والــی جوزجــان ،بــه
روزنامــهی صبــح کابــل میگویــد کــه متــام نیروهــای
امنیتــی ،بــه دلیــل رسدی هــوا و ماینهــای فرششــده
از ســوی هراسافگنــان طالــب ،از ولســوالی درزآب
والیــت جوزجــان منتقــل شــده انــد.
او میافزایــد« :درزآب ،از ولســوالیهای مهــم و
اســراتژیک جوزجــان شــمرده میشــود و نیروهــای
امنیتــی در چنیــن وضعیتــی ،منیتواننــد عملیــات
نظامــی را بــرای پاکســازی ایــن ولســوالی از وجــود
مخالفــان مســلح دولــت ،راهانــدازی کننــد».
آقــای آذر ،میگویــد کــه نیروهــای امنیتــی مســتقر
در ولســوالی درزآب ،بــه والیــت فاریــاب منتقــل شــده
انــد و بــه زودی ،دوبــاره بــه ایــن ولســوالی برخواهنــد
گشــت.

در همیــن حــال ،حلیمــه صــدف ،مناینــدهی مــردم
جوزجــان در مجلــس مناینــدگان ،بــه روزنام ـهی صبــح
کابــل میگویــد کــه حکومــت مرکــزی ،ولســوالی درزآب
را بــه طالبــان واگــذار کــرده اســت.
او میافزایــد« :ولســوالیهای خــمآب و قوشتپــه
نیــز بــه طالبــان واگــذار شــده و ایــن پروســه کامــا
نــاکام اســت .حکومــت دوبــاره منیتوانــد ولســوالی
درزآب را از کنــرل طالبــان بیــرون کنــد».
هرچنــد وزارت دفــاع بــا نــر اعالمیـهای ،گفته اســت
کــه نیروهــای امنیتــی بــه دلیــل رسدی هــوا ،پایــگاه
نظامــی خــود را از تپـهی آنــن بــه جــای دیگــری منتقــل
کــرده انــد؛ امــا مســؤوالن ایــن وزارت ،از موقعیــت جدیــد
پایــگاه نظامــی در درزآب حرفــی منیزننــد.
ولســوالی درزآب ،نخســتین ولســوالیای نیســت کــه
در کنــرل طالبــان قــرار میگیــرد ،بلکــه ولســوالیهای
خــمآب و قوشتپــهی والیــت جوزجــان نیــز بــه دســت
ایــن گــروه ســقوط کــرده اســت.

شامره 151

اشتراک در روزنـامـه

نیروهای امنیتی ولسوالی درزآب جوزجان
را ترک کردند

www.subhekabul.com

حســینبخش صفــری ،ورزشکار مبــارزات آزاد
افغانســتان کــه در رقابتهــای «»Fight Night Global
حریــف قدرتمنــد روســیاش را شکســت داده بــود،
صبــح روز سهشــنبه ( 10جــدی) از مســکو بــه کابــل
برگشــت.
شــار زیــادی از ورزشکاران و شــهروندان
افغانســتان ،بــرای اســتقبال از آقــای صفــری ،بــه
میــدان هوایــی بیناملللــی حامدکــرزی رفتــه بودنــد.
مبــارزهی آقــای صفــری در برابــر پیرتبِــرگ ،حریــف
روســیاش ،شنبهشــب ( ۷قــوس) در اســتدیوم
ادرینالیــن شــهر مســکو برگــزار شــده بــود .او ،توانســت
حریــف خــود را پــس از ســه راونــد (دور) شکســت داده و
پرچــم افغانســتان بــه اهتــزاز درآورد.
پیــروزی حســینبخش صفــری بــا اســتقبال گــرم
مــردم در رسارس افغانســتان مواجــه شــد و همــه از او
بــه عنــوان قهرمــان یــاد کردنــد .رییسجمهــور غنــی
و عبداللــه عبداللــه ،رییــس اجرایــی حکومــت نیــز
پیــروزی او را تربیــک گفتنــد.
از ســویی هــم ،معــاون وزارت خارجــهی ایــاالت
متحــدهی امریــکا بــرای آســیای مرکــزی و جنوبــی،
پیــروزی حســینبخش صفــری در مســکو را بــه مــردم
افغانســتان ،تربیــک گفتــه اســت .آلیــس ویلــز،
مســابقهی حســینبخش صفــری را الهامبخــش و
نشــاندهندهی ارادهی جوانــان افغانســتان دانســته

و گفتــه اســت« :مــا منتظــر روزی اســتیم کــه همــهی
جنگهــای افغانســتان در داخــل رینــگ انجــام شــود».
حســینبخش صفــری ،از ورزشکارانــی اســت کــه
بــا امکانــات انــدک بــه بیشــرین پیروزیهــا رســیده
اســت .او ،چنــدی قبــل در گفتوگــو بــا روزنامــهی
صبــح کابــل گفتــه بــود« :مــن خاطــرات روزهــای بــد
زندگــیام را منیخواهــم فرامــوش کنــم .در پاکســتان
همزمــان بــا ایــن کــه قالینبافــی میکــردم؛ کتــاب
هــم رس زانویــم بــود و کتــاب میخوانــدم .گاهــی کــه
پایــم خســته میشــد ،کتــاب را بــه کلکیــن نصــب
میکــردم .بســیار روزهــا ،همزمــان روی دو قالیــن کار
میکــردم ،در فاصلــهی رفــن از ایــن قالیــن بــه آن
یکــی ،فرصــت بــود تــا درسهایــم را بخوانــم .روزهــای
ســختی بــود .در فاصل ـهی غــذای چاشــت ،بــا وســائل
ســاختگی خــودم ورزش میکــردم .از قوطــی ُرب چنــد
دانــه (دمبــل) ،از بوجــی آرد زمــزک و از قوطــی روغــن
وزنــه ســاخته بــودم .جالــب بــود کــه ســمنت و ریــگ آن
نیــز قرضــی بــود .یــازده ســال در شــهر اتــک ،در نزدیکی
پیشــاور بودیــم .روزهــای ســختی بــود کــه گذشــت».
نــام حســینبخش صفــری پــس از رقابتهــای
قهرمانــی داخــل ســالن آســیا در ســال  2017و از
عشــقآباد ترکمنســتان بــر رس زبانهــا افتــاد .او در
ایــن ســال مــدال طــای مســابقات جوجیتســو را بــرای
افغانســتان بــه دســت آورد.

شــاری از فعــاالن مدنــی والیتهــای بدخشــان و
پنجشــیر ،بــا اشــاره بــه بیتوجهــی دولــت در زمین ـهی
اســتخراج غیرقانونــی معــادن ایــن دو والیــت ،تأکیــد
میکننــد کــه معــادن طــا و الجــورد بدخشــان ،منبــع
درآمــد خوبــی بــرای هراسافگنــان طالــب شــده اســت.
محمــد ســیفالدین ســیاس ،رییــس جامعــهی
مدنــی بدخشــان ،روز سهشــنبه ( 10جــدی) در یــک
نشســت خــری گفــت کــه ایــن والیــت 28 ،معــدن طــا
و هفــت معــدن الجــورد ،لعــل ،یاقــوت ،زمــرد و ســایر
ســنگهای قیمتــی دارد.
او افــزود کــه در حــال حــارض ،معــادن طــا و الجــورد
والیــت بدخشــان ،در کنــرل هراسافگنــان طالــب
اســت کــه تــا کنــون هیــچ اقدامــی در ایــن راســتا از
ســوی حکومــت صــورت نگرفتــه اســت.
آقــای ســیاس ،میگویــد« :ســطح آگاهــی مــردم
بــه خصــوص افــرادی کــه در اطــراف معــادن زندگــی
میکننــد ،بســیار پاییــن اســت و آنهــا فکــر میکننــد
کــه ایــن معــادن یــا مــال طالــب و یــا هــم زورمنــدان
محلــی اســت؛ ایــن پیشفرضهــا موجــب شــده
اســت تــا مــردم در قســمت اســتخراج معــادن بــا آنهــا
همــکاری کننــد».
او ،گفــت« :معــادن بدخشــان در کل در دســت ســه
طبقــه از مــردم اســت؛ طبق ـهی اول آن طالبــان اســت
کــه از معدنهــای طــا و الجــورد ایــن والیــت اســتفاده
میکننــد و بــا پــول آن ماشــینهای جنگــی شــان را
راه میاندازنــد ،طبق ـهی دوم آن زورمنــدان اســتند کــه
بخشــی از معــدن بــه دســت آنهــا میباشــد و بخــش
دیگــر آن ،در دســت مــردم عــام اســت».
از ســویی هــم ،ســیداحمد عطایــی ،مناینــدهی

شــبکهی نظــارت از محیــط زیســت ،میگویــد کــه
معــادن ،یکــی از زیربناهــای مســتحکم اقتصــادی
در جهــان محســوب میشــود و بهرهبــرداری از ایــن
معــادن ،بــرای تــداوم حیــات بــر در کــرهی زمیــن ،از
مســائل مهــم و حیاتــی بــه شــار مــیرود.
آقــای عطایــی ،میافزایــد کــه اســتخراج منابــع
طبیعــی ،بــرای مــردم اطــراف معــادن ،نگرانیهــا
و امیدهایــی را بــه وجــود آورده و از ســویی هــم،
اســتخراج منابــع طبیعــی از ســوی دولــت و رشکتهــای
قــراردادی ،نیــاز جــدی و الزامــی همــکاری مــردم محــل
را میطلبــد.
بــا ایــن حــال ،اللهمحمــد احمــدزی ،مناینــدهی
مؤسســهی امــداد و انکشــاف رسیــع ،میگویــد کــه
افغانســتان از نــگاه داشــن معــادن ،غنــی اســت .او،
میافزایــد کــه مشــکالت امنیتــی ،فقــر و عوامــل دیگــر،
از موانــع اساســی بــر رس راه اســتخراج معــادن در
افغانســتان اســت.
محمدرحیــم امینــی ،مناینــدهی جامعــهی مدنــی
والیــت پنجشــیر ،میگویــد کــه ایــن والیــت ،از نــگاه
معــادن ،غنــی اســت؛ امــا کارهــای اساســی بــرای
اســتخراج آن صــورت نگرفتــه اســت.
بــه گفتــهی او ،زمــرد ،آهــن ،طــا ،الجــورد و دیگــر
ســنگهای قیمتــی در ایــن والیــت وجــود دارد کــه از
ایــن معدنهــا ،بــه گونــهی درســت اســتفاده نشــده
اســت.
بــر اســاس رسویهــای رســمی در  26والیــت
افغانســتان 1400 ،نــوع معــدن طبیعــی وجــود دارد و
ارزش آن ،حــدود  3تریلیــون دالــر تخمیــن زده شــده
اســت.
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قــرار خواهــد داد.
بــا ایــن حــال ،زرمینــه کاکــر ،میگویــد کــه کمیســیون
رســیدگی بــه شــکایتهای انتخاباتــی ،متــام تــاش خــود
را خواهــد کــرد تــا در زمــان تعییــن شــده ،بــه شــکایتها
رســیدگی شــود.
پیــش از ایــن ،زهــره بیــان شــینواری ،رییــس کمیســیون
رســیدگی بــه شــکایتهای انتخاباتــی ،گفتــه بــود کــه
 ۲۳۰۰شــکایت در کابــل و  ۱۴۲۰۰شــکایت دیگــر ،در
ســایر والیتهــای افغانســتان بــه ثبــت رســیده اســت.
او افــزوده بــود کــه حــدود  ۸۶۰۰شــکایت از ســوی
دســتهی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی ۳۰۰۰ ،شــکایت
از ســوی دســتهی انتخاباتــی دولتســاز ۴۴۰۰ ،شــکایت
از ســوی دســتهی انتخاباتــی صلــح و عدالــت اســامی و
 ۱۵شــکایت هــم از ســوی دســتهی انتخاباتــی امنیــت و
عدالــت ،بــه ثبــت رســیده اســت.
بانــو شــینواری ،تأکیــد کــرده بــود کــه نتیجــهی
اعالمشــده از ســوی کمیســیون مســتقل انتخابــات،
ابتدایــی اســت و طرفهــای دخیــل در انتخابــات ،بایــد از
پیــشداوری ،خــودداری کننــد.
کمیســیون مســتقل انتخابــات ،روز یکشــنبه (۱
جــدی) ،نتیجــهی ابتدایــی انتخابــات ریاســتجمهوری
را اعــام کــرد کــه بــر اســاس آن ،محمــدارشف غنــی ،بــا
بــه دســت آوردن  ۵۰٫۶۴درصــد آرا در صــدر و عبداللــه
عبداللــه بــا کســب  ۳۹٫۵۲درصــد آرا در جایــگاه دوم
قــرار دارد.

ارزیابــی تــازهای کــه از ســوی وزارت صحــت منتــر شــده،
نشــان میدهــد کــه خدمــات صحــی ،در  ۸۶درصــد مراکــز
صحــی بهگون ـهی کامــل ارائــه منیشــود.
یافتههــای ایــن ارزیابــی ،روز سهشــنبه ( 10جــدی)
منتــر شــد و در آن ،مراقبتهــای تنظیــم خانــواده ،صحــت
کــودک و مــادر ،امــراض غیرســاری و خدمــات داخــل بســر،
مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
ایــن ارزیابــی ،نشــان میدهــد کــه تنهــا  ۱۴درصــد
مراکــز صحــی ،خدمــات اساســی شــامل مراقبتهــای الزم
بــرای کــودکان ،نظــارت بــر رشــد آنــان ،روشهــای تنظیــم
خانــواده ،مراقبتهــای قبــل از والدت و هنــگام والدت و
عفونتهــای مقاربتــی را ارائــه میکننــد.
ایــن ارزیابــی ،در والیتهــای هــرات ،کندهــار ،کنــدز،
بلــخ ،کابــل ،ننگرهــار و پکتیــا از مــاه نوامــر  2018تــا
جنــوری  2019صــورت گرفتــه و در جریــان آن ،بــا بیــش از
یــک هــزار نفــر از کارمنــدان مراکــز صحــی ،گفتوگــو شــده
اســت .همچنــان ۱۴۲ ،مرکــز صحــی دولتــی و خصوصــی،
از نظــر چگونگــی خدمــات و کیفیــت مراقبتهــای صحــی،
مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت.
ایــن ارزیابــی نشــان میدهــد کــه  ۷۵درصــد مراکــز
صحــی ،خدمــات قبــل از والدت را بــرای زنــان بــاردار
ارائــه میکننــد؛ امــا هنــوز هــم خدمــات صحــی در مــورد

اطالعدهــی زنــان در رابطــه بــه عالیــم مربــوط بــه عــوارض
بــارداری ،دقیــق نیســت.
از ســویی هــم ،خدمــات بــرای والدتهــای عــادی و
طبیعــی در  ۸۱درصــد مراکــز صحــی موجــود اســت و حــدود
 ۷۵درصــد مراکــز صحــی بــرای والدتهــای پیچیــده و
ســزارین خدمــات دارنــد.
در ایــن ارزیابــی ،آمــده اســت کــه هنــوز هــم نیمــی از مراکــز
صحــی ،تــرازو بــرای وزن کــردن کــودکان ندارنــد و حــدود ۷۵
درصــد مراکــز صحــی در افغانســتان ،بــه انرتنت وصل نیســتند.
بــر اســاس ایــن ارزیابــی ،بیــش از  ۹۰درصــد مراکــز
صحــی ،بــرای بیــاران تشــناب ندارنــد و همچنــان دارای
بــرق و آب منظــم و تجهیــزات اساســی دیگــر ،نیســتند.
ماموســی زیــور ،معــاون مالــی و اداری وزارت صحــت،
راهانــدازی ایــن ارزیابــی را یــک گام مهــم در راســتای بهبــود
عرضــهی خدمــات صحــی عنــوان کــرده و میگویــد« :ایــن
ارزیابــی مــا را در راســتای شناســایی خالهــای کاری کمــک
میکنــد و مــا مطابــق آن برنامههایــی را تهیــه میکنیــم تــا
بتوانیــم چالشهــای موجــود را رفــع کنیــم».
بــر اســاس آمــار منترششــده از ســوی وزارت صحــت ،در
رسارس افغانســتان  ۳۵۰۰شــفاخانه و مرکــز صحــی وجــود
دارد و  ۹۰درصــد شــهروندان ،بــا طــی کــردن فاصلــهی
دوســاعته ،بــه ایــن مراکــز دسرتســی پیــدا میکننــد.
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مرحلــهی بررســی شــکایتهای انتخاباتــی ،روز
سهشــنبه ( 10جــدی) در متــام والیتهــای افغانســتان
آغــاز شــد.
زرمینــه کاکــر ،معــاون ســخنگوی کمیســیون رســیدگی
بــه شــکایتهای انتخاباتــی ،میگویــد 16500 ،شــکایتی
کــه در مرکــز و والیتهــا ثبــت شــده بــود ،در  16دســته
از لحــاظ موضوعــی ،بخشبنــدی و مرحلــهی بررســی آن
آغــاز شــده اســت.
او افــزود« :هرچنــد پــس از ثبــت شــکایتها ،مرحل ـهی
تصنیفبنــدی آغــاز شــده بــود؛ امــا بــه دلیــل ایــن کــه ۷۵
درصــد شــکایتها در کمیســیون مرکــزی ثبــت شــده بــود،
بیشــرین زمــان را اســکنکردن ایــن شــکایتها گرفــت».
گفتنــی اســت کــه رونــد تصنیفبنــدی شــکایتها ،روز
دوشــنبه ( 9جــدی) در متــام والیتهــا پایــان یافتــه بــود.
بــر اســاس قانــون انتخابــات ،دفاتــر والیتــی کمیســیون
رســیدگی بــه شــکایتهای انتخاباتــی ،مکلــف انــد کــه در
جریــان  ۱۵روز بعــد از ثبــت و درج شــکایتها ،نتیجــهی
بررســیهای خــود را نهایــی و منتــر کننــد .از ســویی
هــم ،کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای انتخاباتــی،
 ۱۰روز دیگــر فرصــت دارد تــا متــام شــکایتهای
ثبتشــده را بررســی و نتیجــهی آن را همگانــی کنــد.
پــس از ایــن مــوارد ،رونــد اســتینافخواهی آغــاز و
تــا ســه روز ادامــه خواهــد یافــت .ســپس ،کمیســیون
رســیدگی بــه شــکایتهای انتخاباتــی ،پروندههــای
اســتینافخواهی را در جریــان  15روز مــورد بررســی

تنها در 14درصد مراکز صحی خدمات
کامل ارائه میشود
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دو شاخهی آغازین هریرود که در
ناحیهی شینیهی ولسوالی دولتیار
والیت غور یکجا میشود ،یکی از «لعل»
و دیگری از «رسجنگل» میآید .آب «لعل»
نبی ساقی
رشو» میگذرد و آب
از درهی طوالنی «کِ َ
«رسجنگل» دشت دولتیار را پوشش میدهد .هریرود
که از رسچشمه تا مرز ایران  560کیلومرت طول دارد ،از
فیروزکوه مرکز والیت غور ،منار جام ،بند سلام ،چشت
رشیف و دشتهای پهناور هرات عبور میکند .در دوران
کودکی من ،آب هریرو ِد باالیی نسبت به امروز خیلی بیشرت
بود ،ماهیهای هریرود هم همین طور .خشکسالیهای
پیدرپی و تغییرات اقلیمی اخیر ،هریرود را متأثر کرد؛ این
تأثیر به حدی بود که شاخهی درهی کرش ِو هریرود این
سالها در تابستان ،نارسیده به شاخهی رسجنگل خشک
میشود .ماهیان هریرود هم خشک میشوند؛ چه ماهیان
بزرگتر ،چه چوچهماهیها و چه نطفهها.
عالوه از خشکسالیها و رشایط طبیعی ،ماهیگیریهای
بیرویه نیز در کاهش و نابودی ماهیان هریرود نقش بسیار
پررنگی داشته است .هرچند ماهیگیری در هریرود سابقهی
طوالنی دارد؛ اما ابزار و وسایل کنونی ماهیگیری ،ماهیان
هریرود را به سوی نابودی کامل سوق دادهاست .روشها و
ابزار ماهیگیری صورتهای گوناگونی را در محالت ما تجربه
کرده است ،که مخترصا اشاره میشود:
از چنگک تا حلقهی ماهیگیری
در سالهای قبل و پیش از دوران جهاد و حتا تا اواسط
دوران جهاد ،ماهیگیری هنوز با «چنگگ» و «حلقهی
ماهیگیری» انجام میشد .چنگگ ماهیگیری هامنگونه
که همه میدانند ،سوزنهای کوچک و حلقهشدهای است
که ماهیگیران مقداری مواد خوراکه در نوک آن میبستند
و به رودخانه میانداختند .آنها بعد از چند لحظه و حتا
گاهی بعد از یک شب یا روز ،چنگگها را از رودخانه بیرون
میکشیدند و ماهیهای را که در چنگگ (قالب) افتاده
بود ،میگرفتند .ماهیان کوچکتر گاهی این فرصت را
داشتند که دوباره به آب رها شوند و از مرگ نجات یابند.
حلقههای ماهیگیری ،سیمهای باریکی است که روی
چوب بلندتری نصب میشود و در مسیر گذ ِر ماهیها ،قرار
داده میشوند .زمانی که ماهی از داخل حلقه رد میشود،
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ماهیهای هریرود باالیی
در سالهای قبل و پیش از دوران جهاد و
حتا تا اواسط دوران جهاد ،ماهیگیری هنوز
با «چنگگ» و «حلقهی ماهیگیری» انجام
میشد .چنگگ ماهیگیری هامنگونه
که همه میدانند ،سوزنهای کوچک و
حلقهشدهای است که ماهیگیران مقداری
مواد خوراکه در نوک آن میبستند و به
رودخانه میانداختند .آنها بعد از چند
لحظه و حتا گاهی بعد از یک شب یا روز،
چنگگها را از رودخانه بیرون میکشیدند
و ماهیهای را که در چنگگ (قالب) افتاده
بود ،میگرفتند .ماهیان کوچکتر گاهی
این فرصت را داشتند که دوباره به آب رها
شوند و از مرگ نجات یابند .حلقههای
ماهیگیری ،سیمهای باریکی است که
روی چوب بلندتری نصب میشود و در
مسیر گذ ِر ماهیها ،قرار داده میشوند.
چوب را به شدت به سمت بیرون میکشند و این گونه
ماهی در حلقه میافتد .در این روش نیز ماهیان کوچک
دوباره رها میشدند .این روش نیز باعث نابودی کامل
ماهیها منیشد و به تخم و نطفهی ماهیها نیز کاری
نداشت.
بمدستی ،آرپیجی و ماین ضد تانک
در دوران جهاد استفاده از بمدستی برای ماهیگیری
رواج یافت .بمدستی به فراوانی یافت میشد .تقریبا همه
چریکها بمدستی داشتند و به خریداری آن احتیاجی
نبود .جوانان محالتی را در رودخانه که ماهیها تجمع
داشت ،پیدا میکردند و در میان ماهیها بمدستی
میانداختند .برای هر بمدستی حدود  200تا  600ماهی
از میان میرفت .حساب ماهیان کوچک و چوچهماهیها
را کسی نداشت .در همین دوره استفاده از آرپیجی و
حتا ماین ضد تانک نیز رواج یافته بود .ماینهای بزرگ
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را به کف رودخانه میگذاشتند و سپس با شارتی کردن
سیمهای برق به وسیلهی باطری ،موج عظیمی از صدا و
لرزه ایجاد میکردند و ماهیان خرد و بزرگ را یکجا نابود
میکردند.
تورهای ماهیگیری
تورهای ماهیگیری وسیلهی دیگری بود که باز هم
حجم بزرگی از ماهیان را گرفتار میکرد و به نابودی
ماهیان تأثیر عمیقی داشت .هرچند ماهیان کوچک و
نطفههای ماهیها با تور صدمه منیدید؛ اما مقدار ماهیان
گرفتار شده به حدی بود که عمال به نابودی ماهیان روخانه
میانجامید و نسل شان را برمیانداخت.
جرناتورهای کوچک
استفاده از جرناتورهای کوچک و برقی کردن آب
رودخانه ،روش وحشتناک و خطرناکی است که در

صاحب امتياز :مختار پدرام
سردبیر :نعمت رحیمی
دبیر اجرایی :حسن ابراهیمی
ویراستار :زاهد مصطفا
گزارشگران :محمد گوهری ،علیشیر شهیر،
هما همتا ،سیدمهدی حسینی ،مجیب ارژنگ،
راحله یوسفی

ستوننویسان :عزیز رویش ،افسانه یاس ،زهرا سیاس

مترجم :مهدی غالمی
صفحه آرا :عبدالله امینی
آنالین :عبدالرازق اختیار بیگ
بازاریاب0774002604 :

همین ده-پانزده سال اخیر رواج یافته است .این روش
متام ماهیان هریرود را به نابودی کشاند و خیلی بیشرت از
بمدستی و تور و هر وسیلهی دیگر به نابودی ماهیان کمک
کرد .امروزه هریرود تقریبا بدون ماهی است .ماهیهای
ِ
«شیرک» هریرود طعم و مزهای خاصی داشت.
«خالدار» و
هیچ کدام از ماهیهایی که در شهرها در حال حارض
بهدست میآید ،طعم و شیرینی ماهیان هریرود را ندارد.
دولت اما ،برای جلوگیری از شکار و قتل عام بیرویهی
ماهیان یا تولید دوبارهی ماهی در هریرود برنامهای ندارد.
هریرو ِد باالیی امروزه میتوان گفت که کامال بدون ماهی
شده است .خشکسالیها به خود هریرود نیز تأثیر
بسیاری گذاشته است .مسألهی آب و مسألهی محیط
زیست از مسائلی مهمیاست که کسی چندان توجهی به
آن ندارد .جنگالت کوهی و پوشش گیاهی زمین نیز در این
مناطق ،روزگار بهرتی از ماهیان هریرود ندارد .همه چیز
آهسته آهسته در حال نابودی است.
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