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گزارش روز

گفت وگو

معادن بدخشان ماشین جنگی
 طالبان را می چرخاند

ــد  ــد و از دردری می گوی ــودش می پیچ ــار دور خ ــل م مث

کــه پســتان های پــر از شــیرش را گرفتــه اســت. مــادری کــه 

ــده  ــد و او مان ــه ان ــوازدش را از او گرفت پــس از چهــل روز، ن

اســت، پســتان های پــر از شــیرش کــه بایــد بــا دهــان 

ــی شــود. کودکــش خال

در  کــه  اســت  دخــری  مســتعار«؛  »نــام  اصیــا 

هفده ســالگی بــه نــکاح مــردی سی وچندســاله در می آیــد. 

ازدواج  در  نقشــی  کــه  زیــادی  ماننــد دخــران  اصیــا، 

ــوهر داده  ــه ش ــواده اش ب ــت خان ــه خواس ــد، ب ــان ندارن ش

ــویی  ــه داری و زناش ــط خان ــزی از رواب ــه چی ــود. او ک می ش

منی دانــد، وارد خانــواده ای می شــود کــه همــه از آمــدن 

ــد و حضــور اصیــای جــوان، حســادت همــه  او نفــرت دارن

زنــان خانــواده را بر می انگیــزد. اصیــا، وارد خانــه ای شــده 

اســت کــه هم جنس هایــش از حضــور او، دچــار عصبانیــت 

برایــش  از هم جنســش  کــه  را  درد  ایــن  او،  انــد؛  شــده 

... منی دانــد  می رســد، 

ویرانه هــای قــر تاج بیــگ در حومــه ی کابــل، منظــره ی 

ــه  ــه ب ــان ک ــر داراالم ــس؛ ق ــر عک ــت. ب ــبح واری اس ش

تازگــی مرمــت شــده و بــه شــکوه گذشــته برگشــته، آینده ی 

ــر  ــه تصوی ــرای افغانســتان ب ــه ای را ب پرافتخــار و امیدواران

کشــیده اســت. حفیظ اللــه امیــِن انگشــت منا، آخریــن 

ســاکن تاج بیــگ، تنهــا ســه مــاه بــر افغانســتان حکومــت 

کــرد؛ امــا میراثــش، افغانســتان را در مســیر طوالنــی و 

اندوه گیــن جنــگ، تروریســم و تحــوالت سیاســی قــرار داد. 

ــا نتایــج یــک  امــروزه، در حالــی کــه افغانســتان هم ســو ب

ــده ی  ــه ش ــای از رس گرفت ــی و گفت وگوه ــات رقابت انتخاب

صلــح بــا طالبــان حرکــت می کنــد، ســایه ی بلنــد 1979 

ــت  ــان گر آن اس ــن، نش ــاه امی ــت کوت ــتان و حکوم افغانس

ــاش  ــان ت ــه ی افغ ــب آن نخب ــای رقی ــه جناح ه ــه چگون ک

کردنــد در پــس زمینــه ی جنــگ رسد، دســت بــه یــک قــار 

ناامیدانــه ی ژئوپلیتیکــی بزننــد. داســتان امیــن بــر راهــی 

ــور  ــن کش ــه ای ــی ک ــده و راه ــاال آم ــا ح ــتان ت ــه افغانس ک

ــدازد. ــد، روشــنی می ان ــد طــی کن بای

ــزب  ــک ح ــه ی ــتان ک ــق افغانس ــک خل ــزب دموکراتي ح

کمونیســتی بــود و از ســال 1978 تــا 1992 بــر ایــن 

بلنــد  داســتان  در  هم چنــان  کــرد،  حکم رانــی  کشــور 

خون ریزی هــای افغانســتان فراموش شــده باقــی مانــده 

ــاخه  ــتان دو ش ــق افغانس ــک خل ــزب دموکراتی ــت. ح اس

داشــت: خلــق و پرچــم. حفیظ اللــه امیــن کــه بــه عنــوان 

ــرد ... ــور ک ــق ظه ــاخه ی خل ــر در ش ره

خواســتگاِه موســیقی شــش مقام بخــارا اســت؛ شــهری 

ــه  ــیاِی میان ــت در آس ــن دول ــِت چندی ــه روزگاری پایتخ ک

ــِن از آن  ــبک در موســیقی که ــن س ــاِر نخســت ای ــود و ب ب

شــهر صــدا بلنــد کــرد و تــا امــروز هــم اصالــِت آن توســط 

خوانند گانــش در نقــاِط مختلــف جهــان حفــظ شــده 

اســت. تنهــا تغییــری کــه در ایــن ســبک در طــوِل تاریــِخ 

شــش  کم شــدِن  آمــده،  وجــود  بــه  پنج صد ســاله اش 

دســتگاه از آن اســت؛ یعنــی قبــاً ایــن ســبک دوازده مقــام 

یــا دســتگاه داشــته و بــه نــام دوازده مقــام معــروف بــوده. 

در ســاِل 1949 بــه کمــک و هم یــاری اســتاد صدرالدیــن 

ــار نخســت  عینــی و باباجــان غفــوراُف در تاجیکســتان، ب

ســال  در  و  جمــع آوری  شــش مقام  نُت هــای  متامــی 

1950 توســط پیش کســوتان ایــن ســبک در تاجیکســتان 

باباقُــل فیض اللــه  اُف، فضل الدیــن شــهاب اُف و شــاه نظر 

صاحــب اُف در مســکو منتــر شــده و در ســال دو هــزار 

ایــن ســبک موســیقی در یونســکو در فهرســت کهن تریــن 

ســبک های موســیقی جهــان بــه ثبــت رســیده اســت. 

زمانــی کــه در دهــه ی 1920 تاجیکســتان از بدنــه ی 

اوزبیکســتان جــدا شــد، تاش هــاِی فراوانــی کــرد تــا 

ایــن میــراِث مشــرک فرهنگــی را تنهــا و تنهــا از آن خــود 

بســازد؛ ولــی هان طــوری  کــه هیــچ مــرِز سیاســی ای در 

هــر رســمیت نــدارد، ایــن خــِط درشــت نوپــاِی سیاســی 

هــم نتوانســت میــان ایــن دو خطــه ی فرهنگــی دیــواِر 

ــه ی ... ــس دامن ــد و برعک ــد کن ــی بلن تاریخ

چهل سال پس از مرگ حفیظ الله امین
 سایه ی بلند او بر افغانستان

استاد عبدالغفور کامل
 حافِظ موسیقی شش مقام در افغانستان!

34

محمــدارشف غنــی، رییس جمهــوری افغانســتان، 

ــور  ــه منظ ــی ای را ب ــان تقنین ــش فرم ــاه پی ــش م ش

ــرد؛  ــادر ک ــح« ص ــور صل ــت در ام ــاد »وزارت دول ایج

ایــن فرمــان، روز دوشــنبه )9 جــدی( در نشســت  ...

انتخاباتــی،  شــکایت های  بررســی  مرحلــه ی 

والیت هــای  متــام  در  جــدی(   10( سه شــنبه  روز 

افغانســتان آغــاز شــد.

صحــت  وزارت  ســوی  از  کــه  تــازه ای  ارزیابــی 

منتــر شــده، نشــان می دهــد کــه خدمــات صحــی، 

ــه  ــه ی کامــل ارائ در 8۶ درصــد مراکــز صحــی به گون

منی شــود.

کارگر و اسالم الدین امیری 
300 هزار دالر پول گرفتند تا 

افغانستان سه بازی را ببازد

حسین بخش  صفری با استقبال 
پر شور مردم وارد کابل شد

 بررسی شکایت های
 انتخاباتی آغاز شد

تنها در 14درصد مراکز صحی 
خدمات کامل ارائه می شود

چرا به »وزارت صلح«
گفت و گو با سید میرعلی اصغر اکربزاده نیاز است؟

 )بازیکن و مربی پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان(

6

مادر خردسالی که نوزادش را از او گرفته  اند زندگی به رنگ زن

7
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آن  این روزهــا  کابــل  هــوای 

ــه  ــده ک ــنده ش ــری و کش ــدر زه ق

تنهــا در هفتــه ی گذشــته بیــش 

از هشــت هــزار نفــر بــه دلیــل 

آلود گــی هــوا در کابــل، راهــی 

شــفاخانه ها شــده و 17 نفــر بــه 

ــت  ــد. دس ــان باختن ــوده، ج ــوای آل ــس ه ــل تنف دلی

کــم در میــان عــادی شــدن اعراضــات عمومــی و 

بی خیالــی مســؤوالن، ایــن خــر خیلــی تکان دهنــده 

بــود؛ نــه بــرای مقامــات، بــرای مردمــی کــه آســیب پذیر 

ــد.  ان

هرچنــد بیشــر شــدن اعــراض و انتقــاد، مســؤوالن 

اداره ی ملــی محیــط زیســت را نیــز وادار کــرده اســت 

کــه راه هــای حلــی نیــز ارائــه دهنــد.

باشندگان کابل از آلودگی می میرند
مسؤوالن محیط زیست 

تقدیر می شوند

2

عبدالرازق اختیاربیگ
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قــدر  آن  این روزهــا  کابــل  هــوای 

در  تنهــا  کــه  شــده  کشــنده  و  زهــری 

ــزار  ــت ه ــش از هش ــته بی ــه ی گذش هفت

ــل،  ــوا در کاب ــی ه ــل آلود گ ــه دلی ــر ب نف

نفــر   17 و  شــده  شــفاخانه ها  راهــی 

بــه دلیــل تنفــس هــوای آلــوده، جــان 

باختنــد. دســت کــم در میــان عــادی شــدن اعراضــات عمومــی 

و بی خیالــی مســؤوالن، ایــن خــر خیلــی تکان دهنــده بــود؛ نــه 

بــرای مقامــات، بــرای مردمــی کــه آســیب پذیر انــد. 

هرچنــد بیشــر شــدن اعــراض و انتقــاد، مســؤوالن اداره ی 

ملــی محیــط زیســت را نیــز وادار کــرده اســت کــه راه هــای حلــی 

ــل  ــه دلی ــه ب ــدام خیرخواهان ــتین اق ــد. در نخس ــه دهن ــز ارائ نی

آلودگــی بیــش ازحــد هــوا در کابــل، از خانواده هــا خواســته انــد 

کــه اجــازه ندهنــد کــودکان شــان در محیــط آلــوده گشــت وگذار 

ــر  ــه ی اخی ــک هفت ــه در ی ــری ک ــت 17 نف ــه رسنوش ــا ب ــد ت کنن

کشــته شــده انــد، مواجــه نشــوند. 

 ایــن اداره  هم چنــان از ســه روز گذشــته بــه این ســو روی 

ــات اضطــراری مترکــز کــرده و تــاش می کنــد مراکــز و  اقدام

منابعــی کــه در آلودگــی  هــوا نقــش دارد را از فعالیــت بــازدارد و 

یــا ایــن کــه بــا پیش نهــاد سیســتم مناســب ســوختی و یــا نصــب 

فلــر، آلودگــی را در ســطح شــهر کابــل کاهــش دهــد. 

ــت،  ــط زیس ــی محی ــات اداره ی مل ــر اطاع ــخا، آم ــخی س س

بــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد کــه وزارت داخلــه در 

هاهنگــی بــا اداره  ی ملــی محیــط زیســت و دادســتانی، رونــد 

تشــخیص مراکــز دودزا را در شــهر کابــل آغــاز کــرده اســت 

شــهرک های  و  تجــاری  مرکــز  ده هــا  دودزای  فعالیت هــای  و 

ــت.  ــرده اس ــف ک ــی را متوق رهایش

آقــای ســخا تأکیــد کــرد، پــس از ایــن کــه مهلــت  یک هفتــه ای 

ــه  ــز دودزا ب ــوخت مراک ــتم س ــر سیس ــرای تغیی ــه ب وزارت داخل

پایــان رســید، در نخســتین اقــدام، فعالیــت  باک هــای شــهرک 

آریــا و شــهرک گل بهــار تــاور و سیســتم تســخین تاالر هــای 

عروســی ممتــاز محــل، اســتقال و خلیــج متوقــف شــده اســت. 

ــز دودزا،  ــف مراک ــد توق ــن روز از رون ــه ی او، در دومی ــه گفت ب

ــازا، احمــد ارســان  ــان پ ــه شــمول، صوفی ــزرگ ب ــج مرکــز ب پن

خالــد تــاور، بــرج انــار، حبیب یــار تــاور و وکیــل پــازا مســدود و 

مهــر الک شــده و سیســتم ســوخت کفایت ســنر متوقــف شــده 

اســت. او گفــت کــه ایــن مراکــز بــه دلیــل عــدم رعایــت قانــون 

محیــط زیســت و آلــوده کــردن شــهر کابــل، فعالیت هــای شــان 

توقــف داده شــده اســت. 

در  می گوینــد،  زیســت  محیــط  ملــی  اداره ی  مســؤوالن 

صورتــی کــه ایــن مراکــز سیســتم ســوخت شــان را تغییــر دهنــد 

ــه فعالیــت شــان  ــاره ب و از فلــر اســتفاده کننــد، می تواننــد دوب

ــد.  ــه دهن ادام

در کنــار ایــن کــه اداره ی ملــی محیــط زیســت در هاهنگــی 

بــا وزارت داخلــه و دادســتانی، دســت بــه شناســایی مراکــز دودزا 

زده، هم چنــان کمپایــن توزیــع ماســک بــا شــعار )ماســک مانــع 

تنفــس هــوای آلــوده می شــود( را نیــز آغــاز کــرده اســت. ســخی 

ســخا می گویــد کــه رونــد  توزیــع  ماســک بــه مــدت دو هفتــه در 

1۶ محــل مزدحــم شــهر کابــل ادامــه خواهــد داشــت.

بــرای  مایــع  گاز  کیلــو  هــر  در  افغانــی   10 کاهــش 

هــوا آلودگــی  از  جلوگیــری 

ــل  ــع را بدی ــط زیســت، اســتفاده از گاز مای ــی محی اداره ی مل

ــد.  ــواد ســوختی دودزا می خوان ــرای ذغــال ســنگ و م مناســب ب

روزنامــه ی  بــه  زیســت،  محیــط  ملــی  اداره ی  اطاعــات  آمــر 

ــدی،  ــاری و تولی ــز تج ــار مراک ــه در کن ــد ک ــل می گوی ــح کاب صب

خانواده هــا نیــز عامــل بخشــی از آلودگــی محیــط زیســت اســتند 

کــه بــا اســتفاده از ذغــال و ســایر مــواد ســوختی نامناســب، هوای 

شــهر را آلــوده می کننــد. »مــا در مجمــوع عقیــده داریــم کــه 

محیــط زیســت مربــوط بــه همــه ی باشــندگان شــهر کابل اســت و 

بــه خاطــر ســامتی خــود و ســایر باشــندگان بایــد از انــرژی پــاک 

اســتفاده کننــد. مســأله ی محیــط زیســت بــه اخــاق شــهروندی 

ــه ایــن کــه ذغــال ســنگ ســبب  ــا توجــه ب ــر می گــردد. ب مــردم ب

آلودگــی محیــط  زیســت می شــود، بایــد از مبانــع دودزا اســتفاده 

نشــود.«

ــوند،  ــویق ش ــا تش ــه خانواده ه ــن ک ــرای ای ــه ی او، ب ــه گفت ب

ــه »گاز«  ــاک ک ــرژی پ ــنگ از ان ــال س ــتفاده از ذغ ــای اس ــه ج ب

اســت، اســتفاده کننــد، کمیســیون جلوگیــری از آلودگــی هــوا در 

هاهنگــی بــا اداره  ی ملــی نفــت و گاز، قیمــت گاز را ده افغانــی 

کاهــش داده اســت. 

آقــای ســخا می گویــد کــه در حــال حــارض شــهروندان کابــل 

می تواننــد بــه 28 مرکــز کــه در نقــاط مختلــف شــهر وجــود دارد، 

یــک کیلــو گاز مایــع را بــه قیمــت ده افغانــی کم تــر از دکان هــا 

بــه دســت بیاورنــد. 

ســنگ،  زغــال  غیرمعیــاری  و  بی رویــه   ســوخت  کنــار  در 

اســتفاده از رابــر و پاســتیک، ترانســپورت نامنظــم شــهری 

ــردن از  ــتفاده نک ــل ، اس ــن تی ــت پایی ــه، کیفی ــای کهن ــا موتره ب

خامــه  دودزا،  فعالیت هــای  در  دود  تصفیــه ی  دســتگاه های 

ــوا  ــی ه ــل آلودگ ــن عوام ــا، از مهم تری ــا و کوچه ه ــودن رسک ه ب

ــت.  ــل اس ــهر کاب در ش

تقدیــر رییــس نظــارت و تفتیــش اداره ی ملــی محیــط 

ــت زیس

در حالــی کــه وزارت صحــت عامــه ی افغانســتان اعــام کــرده 

اســت کــه بــه دلیــل آلودگــی هــوا، ســاالنه 3500 نفــر در کابــل 

ــه ی  ــک هفت ــان ی ــد و در جری ــت می دهن ــود را از دس ــان خ ج

گذشــته 17 نفــر نیــز جــان باختــه انــد؛ امــا رییس جمهــور غنــی، 

ــته ی  ــات شایس ــه خدم ــاس آن چ ــه پ ــدی( ب ــنبه )9ج روز دوش

ــتی  ــش محیط زیس ــارت و تفتی ــس نظ ــد، ریی ــر نیک محم انجی

اداره ی ملــی حفاظــت محیــط زیســت، خوانــده شــده، از او 

تقدیــر کــرده اســت.

لقــب  نیــز  کابــل  باشــندگان  از  ایــن، شــاری  کنــار  در 

شــهردار برتــر را بــه شــهردار کابــل داده انــد. اقداماتــی کــه 

ــخص  ــر مش ــار دیگ ــک ب ــده و ی ــه رو ش ــرده روب ــاد گس ــا انتق ب

می کنــد کــه حکومــت افغانســتان بــه ویــژه ریاســت جمهوری بــه 

زندگــی باشــندگان کابــل اهمیــت منی دهــد. 

ایــن همــه در حالــی اســت کــه بــه تازگــی یــک نهــاد 

ــل را در صــدر  ــام Air Visual، کاب ــه ن ــی ب هواشناســی امریکای

آلوده تریــن پایخت هــای جهــان قــرار داد. بــر اســاس اطاعــات 

ایــن مرکــز کابــل، بــا داشــن 353 درجــه آلود گــی هــوا در رده ی 

نخســت شــهرهای آلــوده ی جهــان جــا گرفتــه اســت. پــس از آن 

ــش،  ــکای بنگله  دی ــتان، دان ــور مغولس ــتان، آلن بات ــور پاکس اله

ــه ترتیــب در رده هــای دوم،  ــو پایتخــت هنــد، ب کلکتــه و دهلی ن

ــرار دارد.  ســوم، چهــارم، پنچــم و ششــم ق

ــوای  ــی ه ــه ی آلودگ ــه درج ــود دارد ک ــز وج ــی نی گزارش های

کابــل بــه مــرز 400 درجــه رســیده اســت. 

در همیــن حــال، نهادهــای مدنــی نیــز در اعــراض بــه آلودگی 

هــوا کمپاینــی را راه انداختــه انــد. گــروه کاری مشــرک جامعــه ی 

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  افغانســتان  مدنــی  جامعــه ی  مجمــع  هــم،  ســویی   از 

حکومــت خواســته اســت کــه بایــد یــک کمیســیون مشــرک از 

ارگان هــای وزارت هــای دفــاع، داخلــه، ریاســت عمومــی امنیــت 

ملــی، اداره ی حفاظــت محیــط زیســت و شــهرداری تشــکیل 

حام هــای  فابریکه هــا،  خشــت پزی،  کوره هــای  تــا  شــود 

عمومــی، نانوایی هــا، دکان هــا و بلندمنزل هایــی را کــه از ذغــال 

ــهر و  ــوخت در ش ــواد س ــوان م ــه عن ــر ب ــتیک و راب ــنگ، پاس س

ــد.  ــدود کنن ــد را، مس ــتفاده می کنن ــل اس ــهر کاب ــراف ش اط

محمــدارشف غنــی، رییس جمهــوری 

افغانســتان، شــش مــاه پیــش فرمــان 

تقنینــی ای را بــه منظــور ایجــاد »وزارت 

دولــت در امــور صلــح« صــادر کــرد؛ 

ایــن فرمــان، روز دوشــنبه )9 جــدی( 

در نشســت عمومــی مجلــس مناینــدگان بــا اکرثیــت آرا 

فرمــان  برابــر  در  مخالفت هایــی  هرچنــد  شــد.  تصویــب 

تقنینــی رییس جمهــور وجــود داشــت؛ امــا ایــن مخالفت هــا 

ــد. ده  ــع نش ــذار واق ــی، تأثیرگ ــان تقنین ــتای رد فرم در راس

کمیســیون مجلــس مناینــدگان، فرمــان تقنینــی را تحــت 

ــن وزارت،  ــکیل ای ــا تش ــرار داده و ب ــری ق ــی های بیش بررس

ــج کمیســیون دیگــر مخالفت هــای  ــا پن ــد؛ ام موافقــت کردن

 شــان را در نشســت عمومــی ابــراز کردنــد کــه تشــکیل 

ــون اساســی اســت. تعــداد مخالفــان  ایــن وزارت خــاف قان

در نشســت عمومــی، بــه 1۶ مناینــده می رســید و آن هــا 

اســتدالل می کننــد کــه ایــن فرمــان تقنینــی رییس جمهــور، 

ــر ایجــاد واحدهــای  صاحیــت پارملــان افغانســتان مبنــی ب

اداری را نقــض کــرده اســت و در عیــن حــال، فرمــان مذکــور 

ــاده ی   ــن م ــت. ای ــی اس ــون اساس ــاده ی 79 قان ــف م مخال

قانــون اساســی حکــم می کنــد کــه رییس جمهــور صاحیــت 

ــدارد. ــد را، ن ــته باش ــی« داش ــار مال ــه »ب ــی ک ــدور فرمان ص

رییس جمهــور غنــی، حــدود ســه مــاه پیــش، دبیرخانــه ی 

تشــکیاتی  بخش هــای  و  لغــو  را  صلــح  عالــی  شــورای 

ــه،  ــو دبیرخان ــس از لغ ــال داد. پ ــن وزارت انتق ــه ای آن را ب

رییس جمهــور، ســام رحیمــی، رییــس دفــر پیشــین خــود 

را بــه حیــث رسپرســت ایــن وزارت تعییــن کــرد و ایــن وزارت 

ــد. ــزوده ش ــر، اف ــای دیگ ــار وزارت خانه ه ــا در کن عم

ــزرگ  ــاد ب ــه نه ــمی، س ــورت رس ــه ص ــارض، ب ــال ح در ح

ایــن  دارد.  وجــود  صلــح  کارهــای  امــور  پیش بــرد  بــرای 

نهادهــا شــورای عالــی صلــح، ارگ ریاســت جمهوری و وزارت 

ــح،  ــاد وزارت صل ــا ایج ــه ب ــتند ک ــح اس ــور صل ــت در ام دول

شــورای عالــی صلــح عمــا تحــت شــعاع وزارت تازه تشــکیل 

ــده شــد. ــه حاشــیه ران ــت و عمــا ب ــرار گرف ق

چرا شورای عالی صلح لغو منی شود؟

تشــکیل شــورای عالــی صلــح، یکــی از خواســت های 

ــود  ــح« ب عمــده ی اشــراک کنندگان »جرگــه ی مشــورتی صل

کــه در ســال 2010 میــادی بــا حضــور 1500 بــزرگ قومــی 

در کابــل برگــزار شــده بــود. ایــن جرگــه بــه هــدف دریافــت 

ــزار  ــتان، برگ ــگ افغانس ــه جن ــان دادن ب ــرای پای ــل ب راه ح

شــده بــود کــه گفت وگوهــا بــا گــروه طالبــان چگونــه تعقیــب 

شــود. پــس از ختــم جرگــه ی مشــورتی صلــح، حامدکــرزی، 

ــران  ــا ره ــار ب ــن ب رییس جمهــوری پیشــین کشــور، چندی

ــت و  ــی پرداخ ــه رایزن ــی ب ــخصیت های سیاس ــادی و ش جه

ــن  ــه »برهان الدی ــد ک ــه ش ــم گرفت ــا، تصمی ــس از رایزنی ه پ

ــث  ــه حی ــت اســامی، ب ــر پیشــین حــزب جمعی ــی« ره ربان

رییــس شــورای عالــی صلــح تعییــن شــود. ده ســال از 

تشــکیل ایــن شــورا می گــذرد و تــا کنــون چهــار نفــر در 

رأس ایــن شــورا قــرار گرفتنــد کــه برهان الدیــن ربانــی اولیــن 

رییــس و محمدکریــم خلیلــی آخریــن رییــس )برحــال( ایــن 

شــورا اســت.

شــورای عالــی صلــح بــر اســاس تصمیــم اشــراک کنندگان 

و  اســت  شــده  ایجــاد  صلــح  مشــورتی  جرگــه ی  لویــه 

ــی لغــو  رییس جمهــور تحــت هیــچ رشایطــی صاحیــت قانون

ایــن شــورا را نــدارد. در صورتــی  کــه ایــن شــورا لغــو شــود، باید 

ــم  ــا روی آن تصمی ــود ت ــه ش ــورتی مراجع ــای مش ــه جرگه ه ب

گرفتــه بگیرنــد؛ بــه همیــن خاطــر، ایــن شــورا هرچنــد تــا هنوز 

ــوی  ــای کاری آن از س ــا صاحیت ه ــده؛ ام ــی مان ــا باق پابرج

ــه وزارت  ــم ب ــا ه ــده و ی ــدود ش ــا مح ــت جمهوری ی ارگ ریاس

صلــح منتقــل شــده اســت.

چرا نیاز به وزارت صلح داریم؟

هــژده  در  ویــژه  بــه  افغانســتان  چهل ســاله ی  جنــگ 

ســال پســین، هزینه هــای ســنگینی را بــر ملــت و دولــت 

بــرای ختــم  از ســوی دیگــر،  افغانســتان تحمیــل کــرد؛ 

جنــگ، تأمیــن صلــح و ثبــات در افغانســتان، رهــران دولــت 

ــروه  ــا گ ــره ب ــو و مذاک ــی  گفت وگ ــی، پالیس ــته و کنون گذش

ــه از  ــته ک ــت گذش ــی دول ــد. پالیس ــال کردن ــان را دنب طالب

مجــرای شــورای عالــی صلــح دنبــال می شــد، هیچ گونــه 

بازدهــی مؤثــری را بــه ارمغــان نیــاورد؛ امــا در دولــت کنونــی، 

فصــل تــازه ی از گفت وگوهــا آغــاز و درب مذاکــره میــان 

طرف هــای درگیــر عمــا گشــوده شــد. بــرای ایــن  کــه 

مذاکــرات صلــح جــدی شــده و بــرای تحقــق ایــن مذاکــرات، 

بســیار،  آسیب شناســی های  از  بعــد  افغانســتان  دولــت 

ترجیــح داد کــه یــک »آدرس رســمی دولت محــور« بــرای 

ــه  ــی ب ــام سیاس ــوب نظ ــرات در چارچ ــن مذاک ــت ای مدیری

وجــود آیــد تــا مدیریــت ایــن رونــد بــه گونــه ی درســت پیــش 

بــرده شــود. هم زمــان بــا ایجــاد وزارت دولــت در امــور صلــح، 

ذهنیت هــا بــر ایــن موضــوع متمرکــز شــد کــه گویــا دولــت، 

ادارات »مــوازی« را افزایــش داده و هزینه هــای مالــی دولــت 

را بلنــد می بــرد؛ امــا ایــن  کــه جنــگ و خشــونت، هزینه هــای 

ــر  ــا ب ــرده، بن ــل ک ــتان تحمی ــت افغانس ــر دول ــنگینی را ب س

ایــن، نیــاز دیــده شــده کــه چنیــن وزارتــی بــه جــای شــورای 

ــود. ــح، وارد کار ش ــی صل عال

ــد، در  ــدگان می گوین ــس مناین ــای مجل ــاری از اعض ش

ــح افغانســتان رسمایه گــذاری  رشایطــی  کــه جهــان روی صل

می کنــد، نیــاز اســت تــا یــک اداره ی ســامل، قــوی و مــروع 

بــه وجــود آیــد تــا کارهــای مربــوط بــه صلــح را از قریه جــات 

افغانســتان رشوع تــا ســطح ملــی و بین املللــی تنظیــم و 

مدیریــت کنــد.

بیــان  مناینــدگان،  مجلــس  عضــو  کمیــن،  گل احمــد 

می کنــد کــه در گذشــته کشــورهای عمــده ی جهــان در 

ــد؛ امــا اکنــون ایــن مســائل  جنــگ افغانســتان دخیــل بودن

تغییــر کــرده و همــه جهــان بــه ایــن نقطــه ی مشــرک رســیده 

ــه  ــد؛ ب ــح ســهیم و رسمایه گــذاری کنن ــد صل ــد کــه در رون  ان

همیــن خاطــر، مجلــس مناینــدگان نیــاز دیــد کــه وزارتــی بــه 

ــه  ــد داخلــی و خارجــی ب ــا رونــد صلــح را در بُع ــد ت وجــود آی

ــد. ــال کن ــتاتیک دنب ــکل سیس ش

ایــن عضــو مجلــس مناینــدگان معتقــد اســت، دولــت 

افغانســتان ناگزیــر اســت کــه وقتــی پــان اول از کارآمــد الزم 

ــان  ــاالی پ ــر ب ــد، ناگزی ــه منی ده ــت و نتیج ــوردار نیس برخ

ــح  ــی صل ــورای عال ــه ش ــا ک ــن معن ــه ای ــد؛ ب ــدی کار کن بع

از مؤثریــت الزم برخــوردار نبــود و الزم دیــده شــد تــا روی 

ــن  ــون ای ــد و اکن ــح کار کن ــت در امــور صل ایجــاد وزارت دول

امیــدواری احیــا شــده کــه بــا ادغــام ادارات مربــوط بــه صلــح 

واحــد  و  جمعــی  تاش هــای  صلــح،  وزارت  چارچــوب  در 

شــکل بگیــرد؛ بــا ایــن جــود، از یک ســو، پراکندگی هــای 

زیــاد در داخــل نظــام افغانســتان و میــان سیاســیون کشــور 

پیرامــون صلــح، فروکــش خواهــد کــرد و از ســوی دیگــر، 

ــا  ــح ب ــرات صل ــد وارد مذاک ــتان از آدرس واح ــت افغانس دول

ــد. ــد ش ــان خواه طالب

دیگــر  عضــو  مــرور،  ســیدظاهر  حــال،  همیــن  در 

ــح  ــت در امــور صل مجلــس مناینــدگان، تشــکیل وزارت دول

را یــک نیــاز مردمــی و دولتــی دانســته، تأکیــد می کنــد 

کــه بــا بنیان گذاشــن ایــن نهــاد، پیرفت هــای قابــل 

ــد  ــود خواه ــه وج ــح ب ــرات صل ــد مذاک ــه ای در رون ماحظ

ــه  ــد ک ــان می کن ــدگان، بی ــس مناین ــو مجل ــن عض ــد. ای آم

ــه معنــای تشــکیل و افزایــش ادارات  ایجــاد وزارت صلــح، ب

مــوازی تعبیــر نشــود؛ زیــرا تشــکیل یــک اداره ی قدرت منــد 

نیــاز  صلــح،  گفت وگوهــای  تحقــق  در  انســجام یافته  و 

اساســی شــمرده می شــود.

آقــای مــرور در خصــوص کارکــرد ده ســاله ی شــورای 

عالــی صلــح، می گویــد کــه ایــن شــورا در ده ســال گذشــته، 

جــز مصــارف هنگفــت مالــی، دیگــر هیچ گونــه دســت آوردی 

ــی  کــه انتظــار  ــدارد؛ در حال ــح افغانســتان ن ــال صل را در قب

ــرای  ــی را ب ــح، خاقیت ــی صل ــورای عال ــکیل ش ــت تش می رف

ختــم جنــگ ایجــاد می کنــد تــا تحــول مثبــت در ایــن عرصــه 

ــه وجــود می آمــد کــه چنیــن انتظــاری تحقــق نیافــت. ب

تشــکیل وزارت دولــت در امــور صلــح افغانســتان، در 

ــرات  ــه مذاک ــود ک ــب می ش ــان تصوی ــوی پارمل ــی از س حال

ــی  ــان در حــال نهای ــکا و طالب ــدگان امری ــان مناین ــح می صل

ــه ی  ــان، دامن ــکا و طالب ــق امری ــس از تواف ــت و پ ــدن اس ش

ــد. ــد ش ــانده خواه ــتان کش ــل افغانس ــه داخ ــرات ب مذاک

می گویــد  وزارت،  ایــن  ســخن گوی  انــوری،  ناجیــه   

کــه تأکیــد دولــت افغانســتان بــرای برقــراری آتش بــس، 

ــان  ــت. او، هم چن ــور اس ــی در کش ــات ملک ــری از تلف جلوگی

طالبــان،  ســوی  از  فراگیــر  آتش بــس  اعــام  کــه  گفتــه 

ــم  ــرای خت ــا اراده ای ب ــه آن ه ــت ک ــن اس ــان دهنده ی ای نش

جنــگ در افغانســتان دارنــد.
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آلودگــی هــوا و محیــط زیســت، امــروز یــک چالــش 

جــدی جهانــی اســت؛ امــا در افغانســتان بــه انــدازه ای 

ــه از  ــود. هم ــه منی ش ــدی گرفت ــکل ج ــن مش ــد، ای ــه بای ک

ــد؛  ــاد می کنن ــان ی ــمن پنه ــوان دش ــه عن ــوا ب ــی ه آلودگ

ــکارترین  ــت آش ــط زیس ــوا و محی ــی ه ــه آلودگ ــی ک در حال

ــه از  ــتیم ک ــاهدش اس ــر روز ش ــا ه ــه م ــت ک ــمنی اس دش

کوچه هــای  و  موترهــا  کارخانه هــا،  بخاری هــا،  لولــه ی 

خاکــی بــه آســان مــی رود. مشــکل محیــط زیســتی و 

ــه  ــاوت و ب ــا متف ــام دنی ــا مت ــتان ب ــوای افغانس ــی ه آلودگ

ــدارد،  ــود ن ــر وج ــورهای دیگ ــه در کش ــیاری ک ــل بس عوام

مرتبــط اســت. کشــورهای دیگــر از طــرح ترافیــک، اســتفاده 

ــای  ــدن روزه ــرد ش ــکل، زوج و ف ــی، بایس ــائل عموم از وس

قدیمــی،  و  دودزا  نقلیــه ی  وســایط  جمــع آوری  هفتــه، 

کاهــش مــرف ســوخت وســائل موتــوری، گاز ســوز کــردن 

وســایط، اجبــاری کــردن ترمیــم موترهــا و وســائل نقلیــه ی 

دودزا، بهینه ســازی حمــل و نقــل عمومــی داخــل شــهری، 

تبلیغــات و آمــوزش ســازمان یافته، نهادینــه کــردن ورزش 

و اســتفاده از بایســکل، خــارج کــردن صنایــع آالینــده 

انــرژی تجدیدپذیــر  از محــدوده ی شــهری، اســتفاده از 

ــت و  ــن درخ ــاد، کاش ــرژی ب ــیدی و ان ــرژی خورش ــل ان مث

توســعه ی فضــای ســبز و ... بــرای بهبــود وضعیــت محیــط 

زیســت و کاهــش آلودگــی هــوا اســتفاده می کننــد کــه 

هیــچ کــدام در افغانســتان قابــل اجــرا نیســت. مشــکل 

اساســی آلودگــی محیــط زیســت و هــوا در افغانســتان، بــا 

ــی.  ــی و علم ــادی، فرهنگ ــر اقتص ــت؛ فق ــط اس ــر مرتب فق

ــرای  ــل ب ــوخت بدی ــد، س ــم نباش ــوب و منظ ــرق خ ــی ب وقت

عــدم اســتفاده از ســوخت های فســیلی وجــود نداشــته 

باشــد، مشــکل آلودگــی هــوا از بیــن نخواهــد رفــت. بــرای 

همیــن، متــام کســانی کــه ایــن روزهــا علیــه آلودگــی هــوا 

می نویســند، خــود شــان از انــرژی فســیلی گــرم شــده و از 

ــد. در  ــم می زنن ــی قل ــد آلودگ ــر ض ــی ب ــاری زغال ــار بخ کن

ــن همــه آلودگــی اســت.  ــی ای ــل اصل ــر دلی افغانســتان فق

فقــر علمــی و آگاهــی نیــز مزیــد بــر علــت اســت تــا ســاالنه 

ــت  ــان را از دس ــان ش ــل ج ــهروندان کاب ــر از ش 3500 نف

بدهنــد. ســازمان جهانــی بهداشــت اعــام کــرده اســت کــه 

ــر  ــد مرگ ومی ــؤول 2۶ درص ــت، مس ــط زیس ــی محی آلودگ

ــد  ــی تولی ــه آلودگ ــود ک ــه می ش ــت. گفت ــتان اس در افغانس

شــده از خانه هــای شــهروندان، ســاالنه جــان 27000 نفــر 

ــد  ــای تولی ــه آلودگی ه ــی ک ــرد، در حال ــور می گی را در کش

شــده در بیــرون از خانــه منجــر بــه مــرگ 11000 نفــر در 

ســال می شــود.

ــدا  ــش را پی ــا راه درمان ــناخت ت ــد درد را ش ــدا بای در ابت

ــه رسنوشــت خــود  کنیــم. درد اصلــی، عــدم تعهــد مــردم ب

ــت  ــه دول ــدم توج ــی ع ــکل اساس ــت، مش ــش اس و هم نوع

بــه وضعیــت معیشــتی و رسنوشــت انســان اســت. یــک 

ــرا  ــدارد، چ ــوخت ن ــرای س ــل ب ــه بدی ــر ک ــواده ی فقی خان

ــتفاده  ــر اس ــر موت ــتیک و تای ــنگ، پاس ــال س ــد از زغ نبای

کنــد؟ می گوینــد فقــر کــه از دروازه وارد شــد، ایــان از 

ــکل  ــه و مش ــه ریش ــی ک ــا زمان ــرد. ت ــرون می پ ــن بی کلکی

اساســی عوامــل محیــط زیســتی و هــوای کابــل و شــهرهای 

دیگــر حــل نشــود، توزیــع ماســک و کارهــای منایشــی 

شــهرداری کابــل و اداره ی محیــط زیســت، فقــط پــاک 

ایــن اســت کــه  کــردن صــورت مســأله اســت. ســؤال 

وقتــی مســؤوالن امنیتــی، شــهرداری و محیــط زیســت، 

ــد  ــد، می توانن ــی را می بندن ــن عموم ــای اماک مرکزگرمی ه

ــت؟  ــا چیس ــوخت آن ه ــرای س ــل ب ــه بدی ــد ک ــخ دهن پاس

ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه مســؤوالن در صــدد کاهــش 

آلودگــی محیــط زیســت نباشــند، حــرف آن اســت کــه 

ــرای حــل دامئــی اقــدام کــرد. کوچه هــای خاکــی،  ــد ب بای

عــدم کانالیزاســیون شــهری، نداشــن بــرق و گاز، کمبــود 

ــل  ــی، دالی ــه ی زندگ ــات اولی ــینی و امکان ــگ شهرنش فرهن

ــه آن  ــا ب ــوان تنه ــا منی ت ــد؛ ام واضــح آلودگــی محیطــی ان

ــیاری  ــائل بس ــه در مس ــا ریش ــن آلودگی ه ــرد. ای ــاره ک اش

از جملــه عدالــت اجتاعــی، امنیــت، فرهنــگ قلدرمآبــی و 

نــاکارا بــودن نظــام آموزشــی دارد. جنــگ، تشــنج و نبــودن 

آرامــش روانــی و فیزیکــی، موجــب از بیــن رفــن رفــاه 

اجتاعــی، نظــم و انظبــاط در زندگــی فــردی و اجتاعــی 

می شــود، وقتــی عــدم احســاس مالکیــت و ناهنجاری هــای 

اجتاعــی و فرهنگــی افغانســتان نیــز بــه آن اضافــه شــود، 

ــق  ــران، ح ــت دیگ ــه رسنوش ــرد ک ــکل می گی ــه ای ش روحی

همســایه و رعایــت حقــوق انســانی بــرای کســی ارزش 

ــع  ــی مناب ــؤول برخ ــه مس ــت ک ــن اس ــد. چنی ــته باش نداش

ــل،  ــهر کاب ــوای ش ــت و ه ــط زیس ــده ی محی ــم آلوده نن مه

افــرادی انــد کــه خــود جــزو مســؤوالن بلندرتبــه و حتــا 

همــکار محیــط زیســت انــد. وقتــی حکومــت افغانســتان و 

تاجــران ملــی توانایــی ایــن را ندارنــد تــا زمینــه ی تصفیــه ی 

ــد از  ــور ان ــر مجب ــردم فقی ــد، م ــال ســنگ را فراهــم کنن زغ

بســیاری  کننــد.  اســتفاده  تصفیه ناشــده  ســنگ  زغــال 

می داننــد کــه اســتفاده از زغــال ســنگ چــه مشــکلی بــرای 

ــر  ــه و در دف ــا در خان ــد؛ ام ــاد می کن ــت ایج ــط زیس محی

از ایــن ســوخت اســتفاده می کننــد. وقتــی بهــای یــک 

کیلــو گاز 70 افغانــی اســت، حــرف زدن از محیــط زیســت 

ــت. ــده اس ــنگ، بی فای ــال س ــرات زغ و م

باشندگانکابلازآلودگیمیمیرند؛
مسؤوالنمحیطزیستتقدیرمیشوند پاک کردن صورت مسأله؛ 

به جای حل آن

چرابه»وزارتصلح«نیازاست؟

سیدمهدی حسینی

عبدالرازق اختیاربیگ
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در  تاج بیــگ  قــر  ویرانه هــای 

ــبح واری  ــره ی ش ــل، منظ ــه ی کاب حوم

اســت. بــر عکــس؛ قــر داراالمــان 

بــه  و  شــده  مرمــت  تازگــی  بــه  کــه 

آینــده ی  برگشــته،  گذشــته  شــکوه 

بــرای  را  امیدوارانــه ای  و  پرافتخــار 

حفیظ اللــه  اســت.  کشــیده  تصویــر  بــه  افغانســتان 

تنهــا  تاج بیــگ،  ســاکن  آخریــن  انگشــت منا،  امیــِن 

ــش،  ــا میراث ــرد؛ ام ــت ک ــتان حکوم ــر افغانس ــاه ب ــه م س

افغانســتان را در مســیر طوالنــی و اندوه گیــن جنــگ، 

امــروزه، در  قــرار داد.  و تحــوالت سیاســی  تروریســم 

حالــی کــه افغانســتان هم ســو بــا نتایــج یــک انتخابــات 

رقابتــی و گفت وگوهــای از رس گرفتــه شــده ی صلــح 

 1979 بلنــد  ســایه ی  می کنــد،  حرکــت  طالبــان  بــا 

افغانســتان و حکومــت کوتــاه امیــن، نشــان گر آن اســت 

کــه چگونــه جناح هــای رقیــب آن نخبــه ی افغــان تــاش 

ــک  ــه ی ــت ب ــگ رسد، دس ــه ی جن ــس زمین ــد در پ کردن

ــن  ــتان امی ــد. داس ــی بزنن ــه ی ژئوپلیتیک ــار ناامیدان ق

ــه  ــی ک ــده و راه ــاال آم ــا ح ــتان ت ــه افغانس ــی ک ــر راه ب

ایــن کشــور بایــد طــی کنــد، روشــنی می انــدازد.

حــزب دموکراتيــک خلــق افغانســتان کــه یــک حــزب 

ــن  ــر ای ــا 1992 ب ــال 1978 ت ــود و از س ــتی ب کمونیس

کشــور حکم رانــی کــرد، هم چنــان در داســتان بلنــد 

ــده  ــی مان ــده باق ــتان فراموش ش ــای افغانس خون ریزی ه

ــاخه  ــتان دو ش ــق افغانس ــک خل ــزب دموکراتی ــت. ح اس

داشــت: خلــق و پرچــم. حفیظ اللــه امیــن کــه بــه عنــوان 

رهــر در شــاخه ی خلــق ظهــور کــرد، رقیبــان حزبــی اش 

را بی رحانــه از بیــن بــرد، هــزاران افغــان را رسبه نیســت 

و رهــری اتحــاد جاهیــر شــوروی را مــات و مبهــوت کــرد 

و مجموعــه ای از دخالت هــای خارجــی را جــرا بــه راه 

انداخــت کــه رسنوشــت چهــل ســال آینــده ی افغانســتان 

بــه آن گــره خــورد.

ــه  امیــن در ســال 1929 و در خــارج از شــهر کابــل ب

دنیــا آمــد. او، پشــتون بــود و چــون در دانشــگاه کلمبیای 

مارکسیســتی اش  ایدیولــوژی  کــه  جایــی  نیویــورک، 

پس زمینــه ی  بــود؛  خوانــده  درس  برگزیــد،  را 

روشــن فکرانه ای داشــت. پــس از ایــن کــه داوودخــان 

کــرد،  را رسنگــون  پادشــاهی  نظــام   1973 ســال  در 

بزرگــی و نفــوذ حــزب دموکراتيــک خلــق افغانســتان نیــز 

ــد داوودخــان  ــه هــر حــال، جمهــوری جدی رشــد کــرد. ب

ــری  ــتند برت ــت ها توانس ــت. کمونیس ــی داش ــر کوتاه عم

کوچــک و مفیــدی در ارتــش کســب کننــد و داوودخــان 

را از قــدرت برکنــار کردنــد. بــا وجــود ایــن پیــروزی، 

حــزب درگیــر اختاف هــای درونــی شــد. امیــن کــه 

از شــیوه ی  زود  بــود، خیلــی  منظــم  و  تنــدرو  فــردی 

حکومــت داری حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان پــس 

ــی  ــه ی اجرای ــردن کمیت ــا پرک ــد و ب ــاراض ش ــا، ن از کودت

ــی،  ــد تره ک ــود، از نورمحم ــه خ ــادار ب ــراد وف ــزب از اف ح

ــت.  ــی  گرف ــق، پیش ــاخه ی خل ــو ش ــین و عض ــر پیش ره

ــری  ــی جلوگی ــل تره ک ــرد از قت ــاش ک ــف ت ــد برژن لئونی

کنــد؛ امــا امیــن او را در اکتوبــر 1979 کُشــت کــه باعــث 

ــد. ــوروی ش ــات ش ــراوان مقام ــم ف خش

ماننــد  امیــن  افغانســتان،  خــارج  و  داخــل  در 

نــوری ضعیــف؛ امــا تابــان در پیرامــون سیاســت های 

افغانســتان حضــور داشــت. در یــک نقاشــی ســیاه و 

ــرار  ــه ای ق ــار جمل ــن در کن ــس امی ــواری، عک ــفید دی س

دارد کــه در آن نوشــته شــده: »افغانســتان بــزرگ؛ از 

ــن«  ــه امی ــهید حفیظ الل ــین؛ ش ــا اباس ــو ت ــه ی آم رودخان

اثــرات امیــن هم چنــان در خــارج از افغانســتان نیــز 

وجــود دارد. هوادارانــش در کافه هــای دنــج اروپــا بــا 

ــه  ــن ک ــری از امی ــتان و تصاوی ــای افغانس ــل پرچم ه حم

ــد  ــم می آین ــرد ه ــده، گ ــب ش ــاق نص ــرد آن ات در گرداگ

ــخرانان  ــینند. س ــوگ بنش ــه س ــش را ب ــالگرد مرگ ــا س ت

مراســمی در جنــوری 2018، یــادآور شــدند کــه نــه تنهــا 

امیــن، بلکــه اعضــای آن شــاخه کــه بــه دســت شــوروی ها 

و متحــدان بــرک کارمــل کشــته شــدند، تذکــر می دادنــد 

کــه قربانی هــای شــان بــر حــق بــوده اســت. افغان هــای 

مســن تر، هنــوز روزهــای حکومــت داری امیــن را بــه یــاد 

دارنــد. درســت ماننــد روایت هــای توطئــه ی ایــن روزهــا، 

ــه  ــاالت متحــده داعــش را ب ــد ای ــن کــه می گفتن مثــل ای

وجــود آورده، اســتعاره های مشــابهی در 1979 وجــود 

داشــت. فهیــم ۶7ســاله کــه در آن زمــان مهنــدس معــدن 

 )CIA( ــران ســیا ــن از حقوق بگی ــه امی ــد ک ــود، می گوی ب

بــود. او گفــت: »هــر کاری کــه می کــرد، ســودش بــه 

ــت کــرد کــه او یکــی از  ــن ثاب امریکایی هــا می رســید. ای

ــکاف  ــث ش ــن باع ــای امی ــود. کاره ــکا ب ــای امری مهره  ه

در درون حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان شــد و آن 

ــری  ــه ره ــزب ب ــرد دوم ح ــوان ف ــه عن ــرد. ب ــف ک را ضعی

نورمحمــد تره کــی، متــام کارهــا را مســتبدانه و دیکاتورانــه 

انجــام مــی داد. او می افزایــد کــه ممکــن اســت وفــاداران 

ــا  ــد و برخی ه ــی کنن ــوار نقاش ــس او را در دی ــن عک امی

او را یــک »میهن پرســت« بداننــد؛ امــا او یــک »حاکــم 

ــط  ــا توس ــی گری هایش بعده ــه وحش ــود ک ــام« ب خون آش

حــزب  انگشــت منای  رهــر  حکمت یــار،  گلب الدیــن 

اســامی تکــرار شــد.

عبدالهــادی ۶3ســاله، در دوران صــدروزه ی حکومــت 

می گویــد:  او  بــود.  دانشــجو  افغانســتان،  در  امیــن 

ــه  ــای حفیظ الل ــه کاره ــی ب ــروز، همگ ــای ام »بدبختی ه

امیــن  کــه  می گویــد  او  می شــود.«  منتهــی  امیــن 

ــل  ــه متوس ــود ک ــا ب ــاز امریکایی ه ــده و رسب ــوزش دی آم

ــردم از  ــه گــور کــردن م ــده ب ــه رسبه نیســت کــردن و زن ب

ــم کمونیســتِی  ــه رژی ــا مــردم را علی ــوام شــد ت متامــی اق

ــی  ــد عکس ــوراند. او می گوی ــوروی بش ــت ش ــت حای تح

از حفیظ اللــه امیــن، نورمحمــد تره کــی یــا بــرک کارمــل 

را در دکان هــا و خانه هــای مــردم منی بینــد. بــه بــاور 

ــوب و  ــبتا محب ــت نس ــی، دول ــت تره ک ــادی، دول عبداله

ــا اوضــاع در حکومــت  ــود؛ ام خــود تره کــی آدم بهــری ب

امیــن بحرانــی شــد، جایــی کــه مــردم زیــادی علیــه رژیــم 

ــه  ــد و ب ــه دســت گرفتن ــت شــوروی ســاح ب تحــت حای

اصطــاح جهــادی را آغــاز کردنــد کــه هرگــز پایانــی 

نــدارد. هــادی توضیــح داد کــه مــوج قتل  هــای عــام  

رژیــم امیــن، زمینــه را بــرای یــک جهــاد رسارسی و قیــام 

علیــه بــرک کارمــل، مهیــا کــرد؛ کســی کــه متعاقبــا در 

را بــه روی اشــغال افغانســتان توســط شــوروی بــاز کــرد.

غام قــادر ۶5ســاله، تعریــف می کنــد کــه چگونــه 

تــرور امیــن، زندگــی او را نجــات داد. قــادر در حکومــت 

ــود و ســپس در  ــاز جــری در ارتــش ب تره کــی، یــک رسب

چنــد مــاه اول، وظیفــه اش خدمــت در »زنــدان مرکــزی« 

بــه قــدرت  امیــن  بــود. زمانــی کــه  امیــن  در دوره ی 

ــاب  ــف انق ــد مخال ــه می ش ــه گفت ــی ک ــر کس ــید، ه رس

بــه رهــری رژیــم بــود را، کشــت. قــادر توضیــح می دهــد 

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 

ــر  ــد: »اگ ــت. او می گوی ــت اس ــم در لیس ــودش ه ــام خ ن

حادثــه ی شــش جــدی ]تــرور امیــن[ اتفــاق نیفتــاده 

می شــدم.  کشــته  امیــن  دســت  بــه  احتــاال  بــود، 

اگــر نیروهــای شــوروی در آن شــب امیــن را از بیــن 

منی بردنــد، روز بعــدش جانــم را از دســت مــی دادم؛ 

چــون مــن یــک رسبــاز جــری ارتــش بــودم.« قــادر، 

»امیــن بی رحــم« را یکــی از بدتریــن رهــران کمونیســت 

»خون آشــام«  را  امیــن  مــردم،  می دانــد.  افغانســتان 

ــن  ــه او »امی ــم ب ــل رژی ــا در داخ ــد؛ ام ــاب می کردن خط

ــت  ــران کمونیس ــام ره ــادر، مت ــد. ق ــب« می گفتن صاح

ــر  ــد را مق ــارزه کردن ــا مب ــه آن ه ــه علی ــی ک و مجاهدین

جنــگ داخلــی و طوالنــی در افغانســتان می دانــد.

دانش آمــوز  زمــان  آن  در  کــه  کوشــا  محمدضیــا 

را »خون آشــام؛  امیــن  اســت،  آمــوزگار  اکنــون  و  بــود 

درگیــر  کــه  نیمه-مدرنیتــه ای می دانــد  آورنــده ی  امــا 

ارزش هــای ســنتِی قومــی بــود.« او می گویــد کــه رهــران 

کمونیســت بــه شــمول امیــن، افــراد »ضــد اســامی« 

بودنــد. کوشــا بــاور دارد کــه امیــن بــه امریکایی هــا 

متایــل پیــدا کــرده بــود و روابــط رو بــه پیش رفتــش 

بــا واشــنگن، شــوروی ها را تحریــک کــرد تــا در یــک 

ــن  ــن را از بی ــی، امی ــده ی نظام ــزی ش ــات برنامه ری عملی

برنــد. نگرانی هــا از رابطــه ی امیــن بــا ســیا )CIA( و 

انقابــی کــه در ایــران اتفــاق افتــاده بــود، منجــر بــه 

دســتگاه  در  خیلی هــا  کــه  شــد  نظامــی ای  دخالــت 

رهــری شــوروی، از گذشــته ها بــا آن مخالــف بودنــد. 

ــق  ــک خل ــزب دموکراتی ــای ح ــه اعض ــد ک ــا می گوی کوش

افغانســتان، عنــوان »فرمانــده ی انقــاب« را بــه امیــن 

و دســت یارانش  امیــن  مــردم،  نــزد  امــا  بودنــد؛  داده 

قاتانــی بودنــد کــه هــر مظنونــی را می کشــتند. بــه 

ــس  ــا پ ــد؛ ام ــی می گفتن ــادق« تره ک ــاگرد ص ــن »ش امی

ــاگرد رشور«  ــت، »ش ــخصا او را کش ــن ش ــه امی ــن ک از ای

ــاد دارد کــه اســدالله رسوری،  ــه ی لقــب گرفــت. کوشــا ب

دســت یار اطاعاتــی امیــن، تکیــه کام محبوبــی داشــت 

و می گفــت »غــم شــه بخــور«. او بــا اســتفاده از ایــن 

ــه زیردســتانش دســتور مــی داد هــر کســی  تکیــه کام، ب

ــند. ــت را بکش ــک داش ــه او ش ــه ب ک

کوشــا داســتان خنــده داری هــم از دخــر امیــن و 

عشــقش بــه احمدظاهــر، خواننــده ی معــروف آن دوره 

را بازگــو می کنــد. 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 خشــونت های خانگــی در 

ــر  ــه احمدظاه ــود ک ــه می ش ــود را داد. گفت ــت ب بازداش

آزاد شــد و اجــازه یافــت تــا در عروســی و در جریان جشــن 

آواز بخوانــد، دخــران امیــن بــه مــدت یــک ســاعت و »بــه 

ــد. ــات کردن ــر ماق ــا احمدظاه ــی« ب ــور خصوص ط

رسنگونــی  از  کشــور،  از  بخش هایــی  چــه  گــر 

ــاز  ــی آغ ــا آن رسنگون ــیدند؛ ام ــی کش ــس راحت ــن نف امی

ــرک  ــود. ب ــتان ب ــرای افغانس ــی ب ــه بی ثبات ــن ده چندی

کارمــل، جانشــین دست نشــانده ی شــوروی، از تبعیــد 

نفــر  هــزاران  او  برگشــت.  پیشــین  چکســلواکیای  در 

پشــتیبانی  نتوانســت  امــا  کــرد؛  آزاد  زندان هــا  از  را 

ــور  ــاور دارد کــه ظه ــاورد. کوشــا ب ــه دســت بی ــردم را ب م

گروه هــای اســامی و جهــادی تنهــا مربــوط بــه حکومــت 

بی رحانــه ی امیــن منی شــد و جهــادی علیــه نظــام 

ــگ  ــال جن ــل س ــه چه ــد ک ــود. او می گوی ــتی ب کمونیس

در افغانســتان، بیشــر نتیجــه ی دخالت هــای پاکســتان 

و امریــکا علیــه کمونیســم در افغانســتان اســت. 

بنــگاه   یــک  اکنــون  کــه  محمــد حســن 73ســاله 

ــد  ــام« ی می دان ــرد »خون آش ــن را م ــی دارد، امی معامات

کــه مــردم را از متــام اقشــار جامعــه و بدون در نظرداشــت 

قومیــت شــان، قتــل  عــام می کــرد. او، توضیــح می دهــد 

کــه امیــن، از عاملــان دیــن گرفتــه تــا پیش خدمت هــای 

رســتورانت؛ همــه افــرادی کــه مظنــون بــه شــورش بودنــد 

را می کشــت. او دوره ی حکومــت داری کوتــاه امیــن را 

ــد؛  ــم می خوان ــت کمونیس ــن دوره «ی حاکمی »تاریک تری

را  رازهــای خصوصــی شــان  مــردم حتــا  کــه  دوره ای 

بــه اعضــای خانــواده ی خــود هــم منی گفتنــد؛ چــون 

می ترســیدند بــه دســت افــراد امیــن بیفتنــد. حســن 

می گویــد کــه امیــن و هــم کاران کمونیســتش، شــعار 

حکومــت داری دموکراتیــک می دادنــد؛ امــا در پشــت 

صحنــه علیــه مــردم توطئــه می کردنــد. بــه هــر حــال، او 

یــک نکتــه ی مثبــت را در حکومــت  امیــن دیــد؛ ایــن کــه 

تعصــب قومــی اصــا وجــود نداشــت.

ســال گرد  چهلمیــن  افغان هــا،  کــه  حالــی  در 

گفت وگوهــای  می دارنــد،  گرامــی  را  شــوروی  اشــغال 

امــروزی صلــح بــا تردیــد بــه پیــش مــی رود. شــایعه 

مذاکره کننــدگان  بــا  زودی  بــه  طالبــان  کــه  شــده 

ــد  ــا خواهن ــس امض ــر، آتش ب ــه ی قط ــی در دوح امریکای

کــرد. پــس از نتایــج بــه تأخیرافتــاده و بحث برانگیــز 

ــاب  ــروزی ، خط ــه ی پی ــی در اعامی ــات، ارشف غن انتخاب

در  رســیدن  قــدرت  بــه  کــه  گفــت  هوادارانــش  بــه 

افغانســتان دیگــر بــا میلــه ی تفنــگ امکان پذیــر نیســت. 

مــردم افغانســتان صلــح می خواهنــد و بــا اضطــراب، 

فرازونشــیب های رونــد صلــح میــان ایــاالت متحــده و 

می کننــد. دنبــال  را  طالبــان 

آهســتگی  بــه  تاج بیــگ  قــر  حــال،  همیــن  در 

افغانســتان اکنــون در چهــارراه  بازســازی می شــود. 

امیــن،  تاریــخ  و  ایســتاده  مردم ســاالری  و  صلــح 

ــده  ــر آین ــدی ب ــوم و بلن ــایه ی نامعل ــر، س ــد آن ق مانن

اســت.  انداختــه 

3 چهلسالپسازمرگحفیظاهللامین؛
سایهیبلنداوبرافغانستان

ترجمه:
 مهدی غالمی

حزب دموکراتيک خلق افغانستان که یک حزب کمونیستی بود و از سال 1978 تا 1992 بر این 

کشور حکم رانی کرد، هم چنان در داستان بلند خون ریزی های افغانستان فراموش شده باقی مانده 

است. حزب دموکراتیک خلق افغانستان دو شاخه داشت: خلق و پرچم. حفیظ الله امین که به 

عنوان رهرب در شاخه ی خلق ظهور کرد، رقیبان حزبی اش را بی رحامنه از بین برد، هزاران افغان 

را رسبه نیست و رهربی اتحاد جامهیر شوروی را مات و مبهوت کرد و مجموعه ای از دخالت های 

خارجی را جربا به راه انداخت که رسنوشت چهل سال آینده ی افغانستان به آن گره خورد.

نویسنده: کریستوفر سولومون – دیپلامت
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ــارا  ــش مقام بخ ــیقی ش ــتگاِه موس خواس

پایتخــِت  روزگاری  کــه  شــهری  اســت؛ 

چندیــن دولــت در آســیاِی میانــه بــود و بــاِر 

نخســت ایــن ســبک در موســیقی کهــِن 

از آن شــهر صــدا بلنــد کــرد و تــا امــروز 

هــم اصالــِت آن توســط خوانند گانــش در 

نقــاِط مختلــف جهــان حفــظ شــده اســت. تنهــا تغییــری کــه در 

ــده،  ــود آم ــه وج ــاله اش ب ــخِ پنج صد س ــوِل تاری ــبک در ط ــن س ای

ــبک  ــن س ــاً ای ــی قب ــت؛ یعن ــتگاه از آن اس ــش دس ــدِن ش کم ش

ــروف  ــام مع ــام دوازده مق ــه ن ــته و ب ــتگاه داش ــا دس ــام ی دوازده مق

بــوده. در ســاِل 1949 بــه کمــک و هم یــاری اســتاد صدرالدیــن 

عینــی و باباجــان غفــوراُف در تاجیکســتان، بــار نخســت متامــی 

توســط   1950 ســال  در  و  جمــع آوری  شــش مقام  نُت هــای 

پیش کســوتان ایــن ســبک در تاجیکســتان باباقُــل فیض اللــه  

ــکو  ــب اُف در مس ــاه نظر صاح ــهاب اُف و ش ــن ش اُف، فضل الدی

منتر شــده و در ســال دو هزار این ســبک موســیقی در یونســکو 

ــت  ــه ثب ــان ب ــیقی جه ــبک های موس ــن س ــت کهن تری در فهرس

رســیده اســت. زمانــی کــه در دهــه ی 1920 تاجیکســتان از 

ــا  ــرد ت ــی ک ــاِی فراوان ــد، تاش ه ــدا ش ــتان ج ــه ی اوزبیکس بدن

ایــن میــراِث مشــرک فرهنگــی را تنهــا و تنهــا از آن خــود بســازد؛ 

ــرِز سیاســی ای در هــر رســمیت  ــچ م ــی هان طــوری  کــه هی ول

ــاِی سیاســی هــم نتوانســت میــان  نــدارد، ایــن خــِط درشــت نوپ

ــواِر تاریخــی بلنــد کنــد و برعکــس  ایــن دو خطــه ی فرهنگــی دی

ــه  ــیاِی میان ــرون از آس ــای دور و بی ــا دوره ــش مقام ت ــه ی ش دامن

هــم گســرش یافــت. زبــان ایــن ســبک، فارســی و اوزبیکــی اســت 

و محتــوای عرفانــی دارد. ســازهایی کــه دریــن موســیقی نواختــه 

می شــوند، بربــت یــا عــود، دف و تنبــور یــا دوتــاِر اوزبیکــی اســت و 

نام هــای دســتگاه یــا راگ هــا دریــن ســبک »بــزرگ، راســت، نــوا، 

دوگاه، ســه گاه و عــراق« می باشــند.

ظهور موسیقی شش مقام در افغانستان

در اواســط ســده ی ســیزدهم هجــری قمــری، دادوســتدهاِی 

علمــی و فرهنگــی میــان شــهرهای بخــارا و اندخــوی بــه وجــود 

اندخویــی  خانچارباغــی  نیــازی  مارحیــم  مرحــوم  می آیــد. 

کســی  کــه در بازگشــت از بخــارا ســوغاِت مهــم و مانــدگاری 

ــف  ــم، محمدرشی ــس از مارحی ــی آورد. و پ ــش م ــرای مردم را ب

قــره و ســیف الدین مخــدوم دو تــن از پــران وی نیــز بــرای 

ــن موســیقی عــازِم بخــارا شــدند؛ آن هــا عــاوه  آمــوزش بهــرِ ای

بــر آمــوزِش آواز در یادگیــری ســازهای موســیقی شــش مقام نیــز 

تســلط کامــل یافتنــد و زمانــی  کــه دوبــاره وارد اندخــوی شــدند، 

در کنــار نواخــِن ســازهایی چــون دوتــار، تنبــور بخارایــی، 

ــون  ــتگاِه گراماف ــش مقام، دس ــای ش ــای ریکارده ــره و رُس ن دای

ــِج  ــرای تروی ــا ب ــد ت ــوی کردن ــار وارد اندخ ــن ب ــرای اولی ــز ب را نی

موســیقی شــش مقام کاری کــرده باشــند. نتیجــه ی تاش هــاِی 

خانــواده ی مــا نیــازی در ترویــج فرهنــگ موســیقی شــش مقام 

اســاتید  از  دیگــر  تعــداِد  یــک  و  اوراغ  قــاری  مرحــوم  پــاِی 

موســیقی شــش مقام را از بخــارا بــه اندخــوی کشــاند و در آن جــا 

مســکن گزین شــدند. حضــور ایــن اســاتید موســیقی در آمــوزش 

فراوانــی  تأثیــر  اندخــوی  پــرورش موســیقی شــش مقام در  و 

داشــته اســت و کســانی چــون اســتاد عبدالغفــور کــال معــروف 

ــده های  ــینه از آن س ــه س ــینه ب ــبک را س ــن س ــان، ای ــه غفارخ ب

دور کــه تــا این جــا رســانده انــد و نــاِم اندخــوی ایــن شــهر 

ــد. ــته ان ــه داش ــده نگ ــورمان زن ــخ کش ــتانی را در تاری باس

اســتاد عبدالغفــور کــال فرزنــد مرحــوم ســیدکال یــک تــن 

ــن ســبک موســیقی در اندخــوی می باشــد؛  از پیش کســوتان ای

او در آغــاز اساســاِت موســیقی شــش مقام را نــزِد پــدر آموخــت تــا 

اگــر روزی بــرای یادگیــری موســیقی پــا از خانــه ی پــدری بیــرون 

نهــد، چیــزی در چانتــه داشــته باشــد. او بعدهــا بــرای یادگیــری 

بیش تــر ایــن ســبِک ســنتی شــاگرِد اســتاد ســیف الدین مخــدوم 

فراوانــی  آموزش هــاِی  هــم  بــزرگ  اســتاد  آن  از  و  می شــود 

می بینــد؛ امــا بدبختانــه ایــن دو آفتــاِب درخشــاِن موســیقی 

ــور  ــد و عبدالغف ــروب می کنن ــری غ ــی دیگ ــی پ ــوی یک در اندخ

کــال آمــوزش موســیقی را نــزد اســتاد صدرالدیــن حافــظ ادامــه 

می دهــد. اســتاد عبدالغفــور کــال گذشــته از حافــظ اکــه 

مــوارِد زیــادی را در موســیقی شــش مقام از قــاری آبجــوش، 

ــتان  ــوری اوزبیکس ــازه از جمه ــه ت ــل ک ــظ و عمرقُ ــق حاف صدی

در اندخــوی آمــده مســکن گذیــن شــده انــد، می آمــوزد. اســتاد 

حــاال دیگــر تســلط خوبــی در صــدا و ســاِز شــش مقام پیــدا 

کــرده اســت و در کنــار خواننده هــای خــوب دیگــری کــه در 

ــی  ــرار دارد؛ ول ــد ق ــت دارن ــش مقام فعالی ــیقی ش ــوزه ی موس ح

ــن  ــد. ای ــت می ده ــز از دس ــه را نی ــظ اک ــتاد حاف ــف اس ــا تاس ب

وارد  اوزبیکســتان  از  کــه  موســیقی شــش مقام  بلنــد  آفتــاب 

اندخــوی شــده بــود، در ســال 1354 در ولســوالی اندخــوی 

چشــم از جهــان بســت و در گورســتان چهــارده معصــوم توســِط 

شــاگردانش بــه خــاک ســپرده شــد؛ ولــی از ایــن اســتاد بــزرگ 

ــک  ــردم اوزبی ــرای م ــی ب ــه ی گران بهای ــی تحف ــیقی اوزبیک موس

ــی  ــد؛ مردم ــا مان ــوی به ج ــت اندخ ــردم فرهنگ دوس ــا م خصوص

کــه هنــوز هــم ســینه بــه ســینه آن ســوغات را نگــه داشــته 

ــز  ــوب نی ــِد خ ــن هرمن ــور ای ــنِگ گ ــادگار و س ــد. ای کاش ی ان

از ســوی اهالــی اندخــوی بازســازی و بــه عنــوان افتخــارات 

تاریخــی و ملــی مــردم اندخــوی حفــظ و نگــه داری می شــد 

ــت  ــتانی اس ــهر باس ــوی ش ــت. اندخ ــده اس ــون نش ــا کن ــه ت ک

ــول  ــوی معم ــد. در اندخ ــاس می دارن ــگ را پ ــی آن فرهن و اهال

ــته در  ــته دس ــادی دس ــاِن زی ــه مردم ــب های جمع ــه ش ــت ک اس

منــازل هم دیگــر می رونــد و تــا دم دمــای صبــح، موســیقی 

ــد و شــعرهای کاســیک فارســی و اوزبیکــی  شــش مقام می کنن

بــه  اندخــوی  و جاده هــای  و متامــی خیابان هــا  می خواننــد 

ــده  ــذاری ش ــی نام گ ــی و اوزبیک ــیک فارس ــاعران کاس ــام ش ن

ــی در اندخــوی وجــود دارد  ــم خیابان ــان هــای قدی اســت. از زم

ــا در  ــیرازی در آن ج ــظ ش ــبی را حاف ــی آن ش ــاور اهال ــه ب ــه ب ک

ــه  ــت و ب ــده اس ــارج ش ــوی خ ــد از اندخ ــده و بع ــه ای گذران کاف

ایــن خاطــر آن خیابــان بــه نــاِم کوچــه ی حافــظ شــیرازی شــهرت 

ــوی و  ــم در اندخ ــوز ه ــال هن ــور ک ــتاد عبدالغف ــاِر اس دارد. آث

ســایر شــهرهای ُشــال شــنیده می شــود و مکتــب موســیقی او 

ــده و  ــظ ش ــاگردانش حف ــی از ش ــط برخ ــد« توس ــام »خوقن ــه ن ب

پــرش کبیــر کــال نیــز راه و صــدای پــدر را ادامــه داده و در 

برخــی از محافــل داخلــی و خارجــی و رســانه ها آواز می خوانــد. 

ــداِن مکتــب  اســتاد عبدالغفــور کــال آن حافــظ همیشــه جاوی

خوقنــِد موســیقی شــش مقام در افغانســتان، روز چهارشــنبه ٢٥ 

ثــور ١٣٨٧در شــهر شــرغان وفــات و در یکــی از گورســتان های 

ــن  ــور ای ــنگ گ ــی س ــد؛ ول ــپرده ش ــاک س ــه خ ــا ب ــی آن ج محل

خواننــده ی نام آشــنا تــا کنــون از ســوی هیــچ نهــادی بازســازی 

نشــده و احتــال آن مــی رود کــه روزی شــبیه هــزاران گــوِر دیگــر 

ــد.  ــرود و ناآشــنا باقــی مبان ــن ب از بی

 – اندخــوی  در  کالســیک  موســیقی  هــرِ  رهیابــی 

اندخویــی متیــن  امیــن  محمــد  اســتاد  نوشــته ی 

ضــد  جنجالــی  الیحــه ی  تصویــب 

اســامی متمــم شــهروندی 11 دســامر 

در مجلــس علیــای هنــد، مؤلــد بحــران 

اســت.  بــوده  کشــور  ایــن  در  تــازه ای 

مجلــس علیــای پارملــان هنــد، پــس از 

تصویــب ایــن الیحــه در مجلــس ســفا، آن 

را بــا 125 رأی موافــق در مقابــل 105 رأی مخالــف تصویــب 

ــای  ــس علی ــفا و مجل ــس س ــه ی مجل ــاس مصوب ــر اس ــرد. ب ک

ــتان،  ــد افغانس ــورهایی مانن ــه از کش ــی ک ــه اقلیت های ــد، ب هن

ــکات  ــه مش ــف از جمل ــل مختل ــه دالی ــگادش ب ــتان و بن پاکس

سیاســی و اجتاعــی بــه هنــد مهاجــرت کــرده انــد، شــهروندی 

هندوســتان اعطــا می شــود؛ امــا ایــن مصوبــه، مســلانان را 

ــر  ــا اگ ــت؛ حت ــرده اس ــتثنا ک ــهروندی مس ــق ش ــت ح در دریاف

ــند.  ــه باش ــی قرارگرفت ــوق اجتاع ــع حق ــا تضیی ــم ی ــت ظل تح

الیحــه ای کــه از تصویــب دو مجلــس ســفا و علیــا گذشــته 

ــیان  ــا، پارس ــا، جین ه ــیک ها، بودایی ه ــا، س ــه هندوه ــت، ب اس

ــور  ــه کش ــامر 2014  از س ــل از 31 دس ــه قب ــیحیانی ک و مس

ــرده  ــرت ک ــد مهاج ــه هن ــگادش ب ــتان و بن ــتان، افغانس پاکس

انــد، حــق شــهروندی اعطــا می کنــد. از ایــن رو میلیون هــا نفــر 

ــن  ــده ی نزدیــک شــهروند ای ــود در آین ــد ب ــادر خواهن ــد ق در هن

ــن الیحــه،  ــد کــه ای کشــور پرجمعیــت شــوند. برخــی مدعــی ان

ــب  ــه تصوی ــد ب ــه ی هن ــلانان در جامع ــزوای مس ــتای ان در راس

ــهروندان  ــه ش ــا ب ــلانان رس ــورت، مس ــن ص ــه در ای ــیده ک رس

درجــه دوم دومیــن کشــور پرجمعیــت جهــان تبدیــل می شــوند. 

ایــن مصوبــه، نــه تنهــا بــا مبانــی حقــوق شــهروندی و قوانیــن 

موســوم در پروســه ی اعطــای شــهروندی مغایــرت دارد، بلکــه بنــا 

ــلان،  ــان غیرمس ــدان و حقوق دان ــیاری از منتق ــه ی بس ــر گفت ب

بــا قانــون اساســی ســکوالر هنــد نیــز هم خوانــی نــدارد. 

ــوی  ــی از س ــه ی جنجال ــن الیح ــه ای ــن ک ــر ای ــه ی مهم ت نکت

حــزب ملی گــرای بهاراتیــا جاناتــا ارائــه شــده اســت؛ حزبــی کــه 

رویکــرد ضــد اســامی آن کامــا عیــان بــوده و اقدامــات آن علیــه 

مســلانان نیــز مســبوق بــه ســابقه بــوده اســت. حــزب بهاراتیــا 

جاناتــا )بــی. جــی. پــی( از قدمــت زیــادی در تاریــخ هنــد 

)ماننــد برخــی احــزاب ســابقه دار(  برخــوردار نیســت! ایــن حــزب 

حــدود 40 ســال قبــل در ســال 1980 تأســیس شــد. رویکــرد 

ملی گرایانــه ی خــاص ایــن حــزب ســبب شــد نژادپرســتان هنــد 

کــه اکــرثا ضــد اســام اســتند و تخریــب مســاجد از اصلی تریــن 

اقدامــات آن هــا در طــول ســال های  گذشــته بــوده اســت، 

جــذب آن شــوند.

انتخاباتــی  وعده هــای  جملــه  از  الیحــه  ایــن  تصویــب 

نارنــدرا مــودی، نخســت وزیر هنــد بــود کــه در پــی تقویــب 

ــت.  ــدو اس ــه ی هن ــان جامع ــود در می ــه ی خ ــگاه ملی گرایان پای

ــی »آر اس  ــدو یعن ــدرو هن ــت گرا و تن ــازمان راس ــه س ــودی ب م

ــددی  ــت های متع ــازمان پس ــن س ــت و در ای ــته اس اس« وابس

ــا  ــزب بهاراتی ــلح ح ــاخه ی مس ــت. »آر اس اس« ش ــت اس داش

جاناتــا بــه شــار می آیــد.

بــر اســاس گزارش هــای منترشــده، نارنــدرا مــودی بــا 

اتهام هــای مختلفــی در زمینــه ی نژادپرســتی روبــه رو اســت و 

یکــی از اساســی ترین اتهام هــای او، بی توجهــی بــه کشــتار 

ــرا  ــت؛ زی ــرات اس ــت گج ــا در ایال ــت هندوه ــه دس ــلانان ب مس

زمانــی کــه 1000 مســلان بــه دســت هندوهــا در گجــرات 

ــود. ــت ب ــن ایال ــر ای ــدند، او رسوزی ــته ش کش

ــه ی  ــاس نامه و بدن ــتند در اس ــی اس ــزب مدع ــن ح رسان ای

ایــن حــزب، دســت بــه تعدیــل فکــری و سیاســی زده و دیگــر از 

رویکــرد افراطــی گذشــته ی خــود در تقابــل بــا مســلانان پیــروی 

منی کننــد! بــا ایــن حــال تصویــب قانــون اخیــر نشــان داد 

ــه  ــی را علی ــخت و عمیق ــه ی س ــر منازع ــار دیگ ــی« ب »بی.جی.پ

ــه ای  ــه، کین ــن منازع ــه ی ای ــت. ریش ــرده اس ــاز ک ــلانان آغ مس

دیگــر  و  نــو  دهلــی  در  نژادپرســت  جریان هــای  کــه  اســت 

ــد. ــروان دارن ــام و پی ــد از اس ــهرهای هن ش

منتقــدان، دولــت مــودی را متهــم می کننــد کــه پیش نویــس 

ــای  ــع هندو ه ــن مناف ــت تأمی ــت در جه ــنهادی دول ــون پیش قان

افراطــی حامــی دولــت اســت کــه هــدف شــان ایجــاد اختــال و 

تنــش در ســکونت گاه های دامئــی متعلــق بــه مســلانان اســت.

رسان حــزب بهاراتیــا جاناتــا و مناینــدگان نژادپرســت حامــی 

مصوبــه ی اخیــر در هنــد، مدعــی اســتند کــه ایــن الیحــه، رصفــا 

اعطــای شــهروندی را موردتوجــه قــرار می دهــد و در آن ســخنی 

ــن  ــت. ای ــده اس ــان نیام ــه می ــلانان ب ــهروندی مس ــلب ش از س

اســتدالل غیرقابــل توجیــه، حتــا مقامــات ســازمان ملــل متحــد را 

نیــز بــه واکنــش واداشــته اســت. ســازمان ملــل متحــد کــه طــی 

ــل  ــف و غیرقاب ــیار ضعی ــرد بس ــواره عمل ک ــر، هم ــای اخی دهه ه

دفاعــی از اقدامــات ضــد اســامی در کشــورهای مختلــف جهــان 

داشــته، ایــن بــار نتوانســته اســت در خصــوص تصویــب الیحــه ی 

جنجالــی در هنــد ســکوت کنــد.

جرمــی لورنــس، ســخن گوی حقــوق بــر ســازمان ملــل، در 

نقــد ایــن مصوبــه ی نژادپرســتانه مــی گویــد: »قانــون شــهروندی 

جدیــد هنــد اساســا  ماهیتــی  تبعیض آمیــز دارد و مــا نســبت بــه 

ایــن مســأله نگــران اســتیم. ایــن قانــون، از جامعــه ی مســلانان 

هنــد حفاظــت منی کنــد و میــان آن هــا و دیگــر اقلیت هــای 

ــه  ــد ب ــد هن ــه، تعه ــود. در نتیج ــل می ش ــک قائ ــی تفکی مذهب

برابــری در برابــر قانــون، کــه در قانــون اساســی آن تریــح شــده 

ــی  ــوان عال ــد توســط دی ــون جدی اســت، تضعیــف می شــود. قان

ــا  ــم آن را ب ــت و امیدواری ــد گرف ــرار خواه ــی ق ــورد بررس ــد م هن

ــی  ــا تعهــدات بین امللل ــون ب ــن قان ــورد ســازگاری ای دقــت در م

حقــوق بــر هنــد بررســی کنــد.

خشم مسلامنان هند از این مصوبه ی نژادپرستانه

قبــول  غیرقابــل  و  مســتند  غیــر  توجیهــات  وجــود  بــا 

نخســت وزیر هنــد و مقامــات وزارت کشــور و امــور خارجــه ی 

ایــن کشــور در قبــال الیحــه ی جنجالــی متمــم شــهروندی، 

مســلانان هنــد حــارض بــه پذیــرش اجرایــی شــدن چنیــن 

مصوبــه ی تبعیض آمیــز نیســتند. طــی روزهــای اخیــر، گروه هــای 

مختلفــی از مســلانان در اعــراض بــه مصوبــه ی اخیــر تظاهرات 

ــوم  ــد را محک ــای هن ــفا و علی ــس س ــر مجل ــدام اخی ــرده و اق ک

بیشــر  و  اپوزیســیون  احــزاب  طورکلــی،  بــه  انــد.  کــرده 

ــه  ــد ب ــی در هن ــای مذهب ــی اقلیت ه ــا برخ ــگاهیان  و حت دانش

ــد.  ــده ان ــول خوان ــل قب ــاد کــرده و آن را غیرقاب ــن الیحــه انتق ای

بیشــر اعراض هــا، در ایالــت آســام واقــع در شــال-رشق ایــن 

کشــور اســت. در آخریــن اعراضــات 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، نخســت وزیر هنــد، بــه معرضــان ایالــت 

آســام پیــام داده اســت کــه ایــن الیحــه، هیــچ حقوقــی را از 

آن هــا ســلب منی کنــد و نبایــد در ایــن خصــوص نگرانــی وجــود 

ــروی  ــش از 5000 نی ــد بی ــت هن ــن دول ــد! هم چنی ــته باش داش

ــرده  ــل ک ــام منتق ــت آس ــه ایال ــمیر ب ــو و کش ــی را از جام نظام

ــد  ــه ی هن ــد. وزارت خارج ــرل کنن ــا را کن ــا اعراض ه ــت ت اس

نیــز بــا تکــرار ادعــای کلــی و بــدون پشــتوانه ی نخســت وزیر ایــن 

کشــور، تأکیــد کــرده اســت کــه هــر کشــوری حــق دارد قوانیــن 

شــهروندی خــود را بــر اســاس نیــاز جامعــه تدویــن کنــد! هــان 

ــد  ــت هن ــاش دول ــن ت ــود، اصلی تری ــاهده می ش ــه مش ــه ک گون

ــر مبنــای توجیــه رشایــط  و احــزاب نژادپرســت در ایــن کشــور ب

موجــود و عــدم پاســخ دهی بــه اعــراض مســلانان شــکل 

گرفتــه اســت. شــواهد و مســتندات موجــود نشــان می دهــد 

نارنــدرا مــودی و همراهانــش قصــد ندارنــد اقدامــی در مواجهــه 

ــا ایــن مصوبــه صــورت دهنــد و اجرایــی شــدن آن را بــه زودی  ب

در دســتور کار قــرار خواهنــد داد. در ایــن صــورت، شــاهد بــروز 

و مجالــس  )علیــه دولــت  اعراضــات گســرده تری در هنــد 

ــود. ــم ب ــن کشــور( خواهی ــای ای ســفا و علی

نقض سیستامتیک حقوق مسلامنان در هند

ماجــرا بــه ایــن نقطــه ختــم منی شــود. حــدود یــک مــاه 

ــه  ــا غیرمنصفان ــی کام ــد در حکم ــی هن ــز دادگاه عال ــل نی قب

ــه  ــوط ب ــده ی مرب ــه، حــق طبیعــی مســلانان در پرون و ناعادالن

ــا رأی  ــود هندوه ــه س ــت و ب ــده گرف ــرادش را نادی ــت اوتارپ ایال

ــد  ــی هن ــه دادگاه عال ــود ک ــرار ب ــن ق ــأله از ای ــورت مس داد. ص

اعــام کــرد، معبــد رام در زمیــن مــورد اختــاف بیــن مســلانان و 

هندوهــا در شــهر ایودهــا در ایالــت اوتارپــرادش ســاخته خواهــد 

شــد و مســلانان، حــق ســاخت مســجد را در ایــن منطقــه 

ندارنــد. بــه عبــارت بهــر، دادگاه عالــی هنــد 2.77 هکتــار 

زمیــن مــورد اختــاف در آیودهــا بــرای ســاخت معبــد رام در 

اختیــار هندوهــا قــرار داد و در مقابــل، بــه مســلانان اجــازه داد 

ــه  ــی ب ــورت طبیع ــه ص ــه ب ــی ک ــر از مکان ــر )غی ــی دیگ در مکان

ــد. ــجد کنن ــاخت مس ــه س ــدام ب ــت( اق ــق داش ــا تعل آن ه

بــه گفتــه ی منتقــدان هــدف  اشــاره نشــده در ارائــه ی ایــن 

الیحــه نیــز تبدیــل هنــد بــه مرکــز زندگــی هندوهــا اســت؛ 

صهیونیســتی  و  اســتعاری  طرح هــای  کــه   گونــه  هــان 

در فلســطین بــرای تبدیــل ایــن کشــور بــه میهــن جهانــی 

یهودیــان اجرایــی شــد.

نخســت وزیری  از  تــرس  همیشــه  هنــدی  لیرال هــای 

ســنت  علیــه  چــرا  و  بی چــون  چرخــش  و  مــودی  نارنــدرا 

ایــن کشــور داشــتند. هــان طــور کــه چپ هــای  ســکوالر 

ــد ترامــپ آســیب های  امریکایــی می ترســند کــه بازگشــت دونال

ــاالت متحــده وارد  ــه نهادهــای دموکراتیــک ای ــری ب جران ناپذی

ــم  ــف رژی ــد را در ردی ــودی، هن ــردن م ــرض ک ــور ف ــد. دیکتات کن

هــای خودکامــه ای قــرار می دهــد و مــودی را هم پــای رهرانــی 

ماننــد رجــب طیــب اردوغــان، رییس جمهــور ترکیــه و شــی 

جیــن پینــگ، ریــس جمهــور چیــن، تصویــر می کنــد.

ــلانان و  ــزوای مس ــد ان ــان می ده ــوق نش ــوارد ف ــوع م مجم

اعــال فشــار بــر پیــروان دیــن اســام، بــه مثابــه ی یــک رویکــرد 

آشــکار در دســتور کار مقامــات کشــور هنــد قــرار گرفتــه اســت. 

ــی  ــی و امنیت ــی، سیاس ــرد قضای ــود را در رویک ــأله، خ ــن مس ای

مقامــات هنــدی در قبــال مســلانان عیــان و آشــکار کــرده 

اســت. در چنیــن رشایطــی الزم اســت جوامــع و کشــورهای 

ــوق  ــد و حق ــلانان هن ــل از مس ــت کام ــن حای ــامی ضم اس

حقــه آن هــا، نهادهــای بین املللــی از جملــه ســازمان ملــل 

متحــد را وادار بــه ابــراز حایتــی قاطعانــه و کامــل از مســلانان 

ــد. ــیایی کنن ــور آس ــن کش ــاکن در ای س

افغانستان4 مهاجران  روایت 

نتوانســته  ســادگی  بــه  نذیــره 

بــه  را  دفــاع  وکالــت  امتیــاز  اســت 

دســت بیــاورد؛ آن هــم در جامعــه ی 

ــر  ــای مهاج ــر زن ه ــه بیش ــد ک نیوزلن

و  خانــه  کار  بــه  یــا  افغانســتانی 

ــا هــم حرفــه ی  ــد و ی تفریــح رسگــرم ان

پرســتاری را پیشــه کــرده انــد. نذیــره اگــر بــه حــرف ایــن 

خانم هــا گــوش می کــرد، نبایــد بــه دانشــگاه آن هــم 

می رفــت.  حقــوق  دانشــکده ی 

مهاجــران  اجتــاع  َد  »وقتــی  می گویــد:  نذیــره 

تــو  کــه  می گفتنــد  همــه  می رفتــم،  افغانســتانی 

ــه می کــردم؛  ــی و مــن هــم گری ــوق بخوان ــی حق منی توان

ــویقم  ــه تش ــم، هم ــگاه می رفت ــه دانش ــه ب ــی ک ــا زمان ام

می کردنــد کــه تــو می توانــی.« نذیــره بــا ایــن کــه مکتــب 

را نیــز بــه پایــان نرســاند و تنهــا تــا صنــف نـُـه را در کویته ی 

پاکســتان خوانــده اســت؛ امــا بــا رد شــدن از امتحــان 

زبــان انگلیســی و امتیــاز قایــل شــدن دانشــگاه بــرای وی 

می توانــد وارد دانشــگاه شــود.

ــزرگ  ــه ب ــن جامع ــو در ای ــن کــه ت ــد، ای ــره می گوی نذی

شــوی و مکتــب را همیــن جــا خوانــده باشــی، برایــت 

ســاده اســت تــا ایــن کــه تــو مهاجــر افغانســتانی باشــی 

و یک بــاره وارد دانشــگاه شــوی.

مــرا  نیوزلنــد همــواره  مــردم  امــا  کــه  او می گویــد 

تشــویق می کردنــد و بــه کمــک دانشــجویان آن جــا بــود 

کــه توانســتم ســاعت های درســی و صنف هــای درســی ام 

ــم. ــدا کن را پی

نذیــره بــا ایــن پشــت  کار و تاشــش می خواهــد ثابــت 

کنــد کــه مهاجــرت و جنســیت محدودیــت نیســت، بلکــه 

ــد،  ــته باش ــود خواس ــر خ ــتانی اگ ــر افغانس ــر زن مهاج ه

ــود. ــق ش ــد موف می توان

ــه در  ــق ک ــران موف ــن مهاج ــتند از ای ــم نیس ــه ک البت

بــرای  امریکایــی  و  اروپایــی  پیش رفتــه ی  کشــورهای 

ــا  ــا ت ــه حت ــد ک ــرده ان ــاز ک ــی ب ــای محکم ــای پ ــود ج خ

منایندگــی در پارملــان را نیــز شــامل می شــود؛ امــا نذیــره 

می گویــد کــه بــه ســادگی بــه ایــن جــا هــم نرســیده 

اســت ایــن پشــت کار اســت کــه او را بــه ایــن جــا رســانده 

اســت و مبــارزه ای کــه نبایــد بــه باخــت در آن فکــر کــرد. 

ــم درس  ــردم ه ــم کار می ک ــن ه ــه م ــد ک ــره می گوی نذی

می خوانــدم و هــم بــه خانــواده ام رســیدگی می کــردم. 

خــواب  بــه  کودکانــش  و  شــوهر  وقتــی  شــب ها 

کــه  می گویــد  نذیــره  می خوانــد.  درس  او  می رونــد، 

افغانســتانی  مهاجــر  بــرای  نیوزلنــد  در  ســهولت ها 

ــا  ــن ج ــه ای ــی ک ــر زنان ــفانه بیش ــا متأس ــت؛ ام ــاد اس زی

ــای  ــه کمک ه ــد، ب ــه کار برون ــه ب ــن ک ــای ای ــتند، ج اس

ــت بســنده کــرده و زندگــی خــود  ــی از ســوی دول دریافت

می گذراننــد. را 

دیگــر  مثــل  و  نکنــد  کار  می توانســت  هــم  نذیــره 

ــب  ــت ش ــوی دول ــی از س ــای دریافت ــا کمک ه ــا ب خانم ه

و رزو خــود را بگذرانــد؛ امــا او ایــن را منی خواهــد. نذیــره 

می خواهــد روی پــای خــودش بی اســتد تــا ایــن کــه 

ــد. ــد باش ــو زلن ــت نی ــوار دول جیره خ

ــال  ــت کارش دنب ــا پش ــره ب ــه نذی ــری را ک ــدف دیگ ه

می کنــد؛ ایجــاد تغییــر در ذهنیــت مــردم نیوزلنــد در 

برابــر مهاجــران افغانســتانی اســت.

ــه  ــتان ب ــفر افغانس ــه از س ــاری ک ــر ب ــد، ه او می گوی

نیوزلنــد برمی گــردم، لباس هایــی را کــه از افغانســتان 

ــن  ــدن ای ــا دی ــا ب ــم و آن ه ــم می کن ــرده ام تن ــودم ب ــا خ ب

ــان در افغانســتان  ــا زن لباس هــا از مــن می پرســند کــه آی

بــه جــز چــادری، پوشــش دیگــری هــم دارنــد؟ نذیــره مــی 

ــت. ــا اس ــن ذهنیت ه ــر ای ــاش تغیی ــه در ت ــد ک گوی

نذیــره بــرای جامعــه ی نیوزلنــد کــم از کــم در شــهری 

ــان  ــه زن ــت ک ــده اس ــن را فهان ــد، ای ــی می کن ــه زندگ ک

در افغانســتان نیــز بــه یــک رسی آزادی هایــی رســیده 

ــاال  ــا ح ــان ت ــم طالب ــان رژی ــان از زم ــت ش ــد و وضعی ان

دارد. تفاوت هایــی 

وقتــی کــه از برخــورد مهاجــران افغانســتانی از نذیــره 

پرســیدم، گفــت: »برخــورد خیلــی خوبــی دارنــد و در 

کنــار تشــویق خانــواده، انگیزه هایــی کــه این هــا بــه مــن 

ــد  ــم. او می گوی ــا برس ــن ج ــا ای ــد ت ــث ش ــد، باع می دادن

ــه نیوزلنــد  ــازه ب ــود و زمانــی کــه ت کــه در رشوع ســخت ب

رفتــه بودیــم حــال و رزو خوبــی نداشــتیم؛ زن و شــوهر هــر 

دو کار می کردیــم.

شــبانه کار خانــه را انجــام مــی دادم و صبح هــا بایــد از 

شــش رشوع می کــردم بــه کارم.

در  و  نیســت.  امتیــاز  مهاجــرت  کــه  می گویــد  او، 

ادامــه می گویــد: »یگانــه حرفــی کــه می خواهــم بگــم 

ــد،  ــاش کن ــه ت ــی ک ــر جای ــان در ه ــه انس ــت ک ــن اس ای

بپیایــد.« را  موفقیــت  قله هــای  می توانــد 

امــا شــار زیــادی از زنــان افغانســتانی ایــن گونــه 

ــه ی  ــورهای پیش رفت ــه کش ــه ب ــن ک ــا همی ــتند؛ آن ه نیس

ــدا  ــا را پی ــدن در آن ج ــازه ی مان ــیدند و اج ــی رس اروپای

کردنــد، بــا بیمــه ی اجتاعــی دولــت زندگــی خــود را 

ایــن  می ســپارند.   تن پــروری  بــه  تــن  و  می گذراننــد 

مســأله باعــث بیشــر شــدن بی اعتبــاری جامعه هــای 

مهاجرپذیــر در برابــر افغانســتانی ها شــده اســت.

ــت و او  ــل اس ــره در کاب ــودن نذی ــر ب ــای آخ ــن روزه ای

ــردد. ــد برگ ــه نیوزلن ــد روزی، ب ــس از چن ــت پ ــرار اس ق
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 یا پشت کار بیشرت 

مجیب ارژنگ

فرزاد فرنود

ضیا ملک

استادعبدالغفورکمال
حافِظموسیقیششمقامدرافغانستان!

سکوالریسمهندوستانروبهزوالاست؟
تصویبقانونبحثبرانگیز»ضدمسلمانان«درپارلمانهند

قسمت پایانی
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اصغــر  میرعلــی  »ســید  اشــاره: 

ورزش  پیش کســوتان  از  اکــرزاده«، 

در  ســال ها  کــه  اســت  افغانســتان 

فوتبــال  بــرای  مختلــف  بخش هــای 

او،  اســت.  کــرده  کار  افغانســتان 

زمانــی بازی کــن تیــم ملــی فوتبــال بــود، ســپس مربــی 

مســؤولیت های  و  مربی گــری  مســند  در  ســال ها  و  شــد 

ــت  ــان هم ــوزش بازی کن ــل و آم ــال کاب ــت فوتب ــل مدیری مث

گاشــت. اکــرزاده جــدا از ورزش، در رســانه نیــز ســابقه ی 

طوالنــی دارد کــه زمانــی ریاســت یکــی از تلویزیون هــای 

داشــت. عهــده  بــه  را  کابــل  خصوصــی 

و  ورزشــی  ســابقه ی  خــود،  بــاره ی  در  کابــل:  صبــح 

بگوییــد.  تــان  مدیریتــی 

ورزش  و  درس  شــا.  از  دارم  ویــژه  تشــکر  اکــرزاده: 

 35 نزدیــک  ورزش  در  کــردم.  رشوع  نجــات  مکتــب  از  را 

کــردم  رشوع  پس کوچــه  کوچــه،  از  دارم،  ســابقه  ســال 

تیم هــای  در  ســپس  شــدم،  »آریــا«  باشــگاه  عضــو  و 

ــای  ــون آدم ه ــه ممن ــودم ک ــد« ب ــش و میون ــورا، هندوک »کاب

نیک رسشــتی مثــل ســیدضیا مظفــری و دوســتان میونــد 

اســتم. دوره ی 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. دوره هــای رسبــازی 

و احتیــاط را در خدمــت نظــام وقــت بــودم و عضــو تیــم 

پولیــس آن زمــان. در آن برهــه ی زمانــی، عضــو تیــم منتخــب 

کابــل بــودم کــه شــبیه تیــم ملــی بــود، بعدهــا مــا بــا دعــوت 

از بازی کنــان والیت هــا و مهاجــران، توانســتیم تیــم ملــی 

ــال  ــی فوتب ــن تیم مل ــال بازی ک ــارده س ــم. چه ــکل دهی را ش

بــودم و 9 ســال نیــز تــا ســال 1385 مربــی تیم ملــی فوتبــال 

ــودم. ــتان ب افغانس

صبح کابل: چند بازی ملی دارید؟

اکــرزاده: اگــر هــر دو دوره را زمانــی کــه بازی کــن بــودم 

و مربی گــری می کــردم حســاب کنیــم، بیــش از 400 بــازی 

خواهــد شــد. هرچنــد، آمــار دقیــق نــدارم.

ــای  ــا تیم ه ــته ب ــه در گذش ــل ک ــرا کاب ــل: چ ــح کاب صب

مثــل »میونــد، شــعاع، ســباوون، اردو و ...«، شــاهرگ فوتبــال 

کشــور بــود، تــا ایــن انــدازه ســقوط کــرده اســت؟

ــی  ــت گاه اصل ــت؛ خواس ــی اس ــش مهم ــرزاده: پرس اک

رشــد ورزش معــارف اســت. در گذشــته در مکاتــب و هــر 

ــت،  ــب داش ــم منتخ ــب تی ــر مکت ــال و ه ــم فوتب ــف، تی صن

رقابــت بیــن مکاتــب و تیــم منتخــب معــارف بــود. ایــن تیــم 

ــل حضــور داشــت و در چمــن حضــوری،  در رقابت هــای کاب

ــت  ــاال وضعی ــا ح ــد؛ ام ــازی می کردن ــم ب ــه 17 تی ــک ب نزدی

ــت! ــه اس ــه چگون ــد ک ــوری را ببینی ــن حض چم

صبــح کابــل: تأثیــر ایــن وضعیــت بــر تیــم ملــی فوتبــال 

چقــدر بــوده اســت؟

ــی دو پرســش کان وجــود  ــم مل ــاره ی تی اکــرزاده: در ب

دارد. نخســت ایــن که در این فدراســیون همیشــه مســؤولیت 

بــوده؛ امــا صاحیــت نبــوده اســت. دوم ایــن کــه، مقــرره یــا 

ــه  ــود در شــش فصــل و 32 مــاده ب ــون ورزش کــه قــرار ب قان

تصویــب برســد، هنــوز رسنوشــتش مشــخص نیســت. در ایــن 

ــد و آن  هــم  ــت ش ــه ورزش افغانســتان خیان ــبت ب ــرره نس مق

مســتثنا دانســن فوتبــال و کرکــت از قانــون ورزش اســت کــه 

ــخ گو باشــند. ــور پاس ــه رییس جمه ــد ب ــا بای تنه

حتــا  افغانســتان  نافــذه ی  قوانیــن  بــه  این هــا  اگــر 

پیــش  چنــدی  چــرا  نیســتند،  پاســخ گو  ورزش کاران  بــه 

ــه  ــرای تحقیــق ب رسپرســت فدراســیون فوتبــال و معاونــش ب

دادســتانی کل معرفــی شــدند؟ اگــر فدراســیون فوتبــال 

مســتقل اســت، چــرا دادســتانی از مســؤولینش تحقیــق کرد؛ 

ــور  ــه رییس جمه ــی را ک ــرا پول های ــت، چ ــتقل نیس ــر مس اگ

ــخ  ــی پاس ــه کس ــد، ب ــا می گیرن ــین، USAID  و از فیف پیش

منی دهنــد. جالــب اســت کــه در گرفــن پــول، پاســخ گویی 

ــه.  ــر ن ــوارد دیگ ــی م ــا در برخ ــد؛ ام ــتقل ان ــش مس و مرف

فســاد در فدراســیون بــی داد می کنــد. کاش شــا بــا »پیــر 

شــگرت« مصاحبــه کنیــد. او روزی گفــت کــه فدراســیون 

ــه رشطــی کــه  ــم؛ ب ــاال می بری گفــت، معــاش و درآمــدت را ب

ــود. ــم ش ــب تی ــری« وارد ترکی ــن امی ــام الدی ــذاری، »اس بگ

صبــح کابــل: چــرا مســؤوالن فدراســیون از اســام الدین 

ــند؟ ــری می ترس امی

یــک  اســت.  او  پیــش  شــان  ارسار  چــون  اکــرزاده: 

مجلــه ی معتــر ورزشــی اروپایــی پیــش مــن اســت کــه 

عکس هــای یوســف کارگــر و اســام امیــری در آن چــاپ 

شــده و نوشــته اســت کــه آنــان در ازای 300 هــزار دالــر، ســه 

بــازی افغانســتان را عامدانــه واگــذار کردنــد.

ــام  ــد، ن ــام بردی ــه ن ــر ک ــن دو نف ــر از ای ــل: غی ــح کاب صب

ــت؟ ــرح اس ــم مط ــری ه ــی دیگ کس

دو  ایــن  از  عکس هایــی  مجلــه،  آن  در  اکــرزاده: 

نفــر اســت. بازی کنــان تیــم ملــی گفتــه بودنــد کــه در 

ــول را او  ــه پ ــت ک ــه اس ــه و گفت ــک ریخت ــتان، اش تاجیکس

نگرفتــه و فقــط ترجــان بــوده اســت. تنهــا ایــن دو نفــر 

ــود  ــور می ش ــت. چط ــزرگ اس ــای ب ــک مافی ــن ی ــت، ای نیس

ــر از ورزش  ــده و مادام العم ــم ش ــیون مته ــس فدراس ــه ریی ک

ــرکل و در  ــاون، دبی ــه مع ــی ک ــا دیگران ــود؛ ام ــروم می ش مح

ــن  ــد، نتوانســتند در طــول ای پســت های دیگــر کار می کردن

همــه ســال، از ایــن فاجعــه جلوگیــری کننــد؟ مــن از رییــس 

تربیت بدنــی و املپیــک آقــای »رحیمــی« می پرســم شــا کــه 

مدعــی اســتید، در 51 فدراســیون 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 می گیرنــد؟ چــه کســی 

ــن  ــن پول هــا نظــارت می کنــد؟ ای ــه ی ای ــر چگونگــی هزین ب

ــد  ــیون نتوان ــی از فدراس ــچ کس ــه هی ــت ک ــت اس ــک خیان ی

بپرســد کــه پول هــای یــو اس آی دی، رشکــت الکــوزی، 

ــود  ــی وج ــرا گزارش ــدند؟ چ ــه ش ــی و ... چ ــا، ای اف س فیف

نــدارد؟ حتــا بــه مجمــع خــود فدراســیون فوتبــال! چــرا پــس 

ــد؟ ــه ش ــی این گون ــم مل ــیا، تی ــوب آس ــی در جن از قهرمان

صبح کابل: راهکار شا برای این وضعیت چیست؟

ــیون  ــه فدراس ــا بــا پولــی ک ــاور کنیــد تنه ــرزاده: ب اک

بــرای کرایــه ی »پرودکشــن« هنــدی و تصویربــرداری فوتبــال 

در ایــن ســال ها دادنــد، می شــد یــک فدراســیون بســیار 

ــل  ــه داری مث ــای ریش ــا تیم ه ــرد ت ــاد ک ــوی ایج ــوب و ق خ

ــد، از  ــی بودن ــم مل ــش در تی ــه بازی کنان ــه همیش ــد ک میون

بیــن منی رفتنــد. برنامــه ای در فدراســیون اجرایــی شــد کــه 

ــام کارشــناس  ــا ن ــا ب ــا باشــد ت ــاب میــل تازه آمده هــا از اروپ ب

ــه های  ــا کیس ــد و ب ــی بیاین ــب خال ــا جی ــوز ورزش ب و دل س

پــر برگردنــد. بــرای همیــن اســت کــه تــا حــاال گــزارش مالــی 

فدراســیون حتــا نــزد مجمــع عمومــی اش نیســت و مشــخص 

نیســت کــه درآمــد و مــرف چقــدر بــوده اســت. فدراســیون 

فوتبــال رساپــا فســاد اســت، اگــر می گوینــد نیســت، بیاینــد 

ــه  ــه قص ــم ک ــت کن ــان ثاب ــرای ش ــا ب ــد ت ــث کنن ــن بح ــا م ب

چیســت. اگــر می گوینــد اکــرزاده تهمــت می زنــد، دروغ 

ــه دادســتانی شــکایت کننــد  ــد ب ــد، مــرد شــوند برون می گوی

ــا ســیه رو شــود هــر کــه در او غــش باشــد. ت

شــا  می گوینــد،  شــا  مخالفــان  کابــل:  صبــح 

)اکــرزاده( زمینه ســاز فــرار بازی کنــان تیــم ملــی در ایتالیــا 

بودیــد؟

اکــرزاده: ایــن اتهــام را رد می کنــم. پاســپورت متــام 

بازی کنــان را بــه پولیــس دادم و برخــی از آن بازی کنــان 

امــروز در کابــل اســتند کــه می توانیــد ازشــان بپرســید. اگــر 

مــن چنیــن کاری کــرده ام، ســند بیاورنــد و ثابــت کننــد. 

ــن  ــتیم، 9 بازی ک ــابقه داش ــن« مس ــه در »وی ــی ک ــب دوم ش

تیــم ملــی فــرار کــرده بودنــد، پاســپورت ها هــم پیــش مــن نــه 

کــه در ســفارت افغانســتان در ایتالیــا بــود. مــا آن بازی کنــان 

را از تیــم ملــی محــروم کردیــم کــه دو بازی کــن را معــاون اول 

ــاون دوم و دو  ــن را مع ــید، دو بازی ک ــت جمهوری بخش ریاس

ــاره  ــا دوب ــیدند. این ه ــیون بخش ــس فدراس ــر را ریی ــر دیگ نف

ــاکت  ــه س ــد ک ــز گفتن ــن نی ــه م ــتند و ب ــی برگش ــم مل ــه تی ب

باشــم.

صبــح کابــل: ایــن گونــه اســت کــه بازی کنــان بــا فشــار 

ــه تیــم ملــی تحمیــل می شــوند. ب

از فســادهای  بازی کنــان حتــا  برخــی  آره،  اکــرزاده: 

ــن  ــرای همی ــد، ب ــو دارن ــی مســؤوالن فدراســیون ویدی اخاق

اســت کــه از آن هــا می ترســند تــا بیشــر از ایــن رســوا 

نشــوند. 

صبــح کابــل: چــرا وقتــی فســاد بــه ایــن انــدازه گســرده 

فدراســیون  و  کار  رأس  در  هــم  هنــوز  مســؤوالن  اســت، 

ــد؟ ــور دارن حض

اکــرزاده: این جــا رسزمیــن بی پرســان اســت، قانــون 

نوشــته شــده داریــم؛ امــا تطبیق کننــده 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 

ــت در  ــن گف ــود م ــه خ ــود، ب ــده ب ــل آم ــه کاب ــده اش ب مناین

ارسع وقــت، انتخابــات برگــزار می شــود کــه حــاال ســه ســال 

ــد،  ــروم ش ــا مح ــوی فیف ــازاده از س ــی آق ــذرد. عل از آن می گ

ــد؟ ــه ش ــتانی کل چ ــده ی او از دادس ــس پرون پ

ــرا  ــود، چ ــق می ش ــی تحقی ــاد اخاق ــش فس ــر در بخ اگ

ــود؟  ــق منی ش ــن تحقی ــی ای ــاد مال ــرای فس ب

صبــح کابــل: شــا زمانــی ادعــا کــرده بودیــد کــه از 

فســادها اســناد داریــد، چــه اســت ایــن ســند ها؟

ــای  ــر نهاده ــه اگ ــناد دارم ک ــم و اس ــن فیل ــرزاده: م اک

ــان  ــار ش ــد، در اختی ــته باش ــت داش ــی دوس ــی و قضای عدل

ــن  ــت. م ــت نیس ــان و بازخواس ــا پرس ــت؛ ام ــم گذاش خواه

همــه را از جملــه »کارگــر، لعلــی، کرام الدیــن کریــم، آقــازاده 

ــد کــه مــن  ــم، بیاین ــه مناظــره دعــوت می کن و...« همــه را ب

ــا. ــا آن ه ــم ی ــت می گوی راس

صبــح کابــل: کــدام فســاد بیشــر بــه فوتبــال مــا رضبــه 

اســت؟ مالــی یــا اخاقــی؟

اکــرزاده: هــر دو بــه فوتبــال رضبــه زده اســت. رضر و 

زیــان فســاد اخاقــی، بیشــر متوجــه فوتبــال زنــان اســت؛ امــا 

بیشــرین صدمــه را بــه فوتبــال فســاد اداری و مالــی وارد کرده 

اســت. فســاد گســرده کــه بــا نام هــای گوناگــون تــا توانســتند 

پول هــا را بیــن خــود تقســیم کردنــد؛ مثــا همیــن بحــث لیــگ 

برتــر. اگــر ایــن لیــگ مروعیــت دارد، چــرا قهرمــان ســاالنه ی 

ــن  ــه جــام باشــگاه های آســیا معرفــی منی شــود؟ اگــر ای آن ب

لیــگ مــروع و ســازنده اســت، چــرا بازی کنــان آن عضــو تیــم 

ملــی نیســتند؟ ایــن لیــگ در واقــع یــک روپــوش بــرای دزدی 

و غــارت پول هــای فوتبــال اســت. چــرا فدراســیون در داخــل 

ــرا  ــدارد؟ چ ــه ن ــرا برنام ــد؟ چ ــد ده ــال را رش ــد فوتب منی توان

ــی  ــم مل ــی تی ــان خارج ــر از بازی کن ــا ضعیف ت ــان م بازی کن

اســتند؟ چــرا فدراســیون منی توانــد ســطح این هــا را بــاال 

بــرد؟ معیــار مربــی شــدن انــوش دســتگیر چیســت؟ چــرا تیم 

ملــی فوتبــال تــا ایــن انــدازه وابســته بــه بازی کنــان خــارج از 

کشــور اســت؟ بارهــا گفتــه ام حــاال نیــز می گویــم کــه جایــگاه 

ورزش باالتــر از ســه وزارت خانــه اســت؛ وزارت خانه هــای مثــل 

مبــارزه بــا مــواد مخــدر و ... بهریــن راه مبــارزه بــا مــواد مخــدر 

ــن خصــوص طــوری  ــا و حکومــت در ای ــا دنی ورزش اســت؛ ام

دیگــری فکــر می کننــد.

صبح کابل: تعریف شا از لیگ برتر چیست؟ 

ــگ  ــام لی ــه ن ــزی ب ــال افغانســتان چی اکــرزاده: در فوتب

ــم از  ــگ، آن ه ــخصات لی ــف و مش ــدارد. تعری ــود ن ــر وج برت

نــوع برتــرش، چیــز دیگــری اســت. لیــگ بــه بازی هــای 

گفتــه می شــود کــه بــه صــورت رفت وبرگشــت و در مــدت 

زمــان حــد اقــل 9ماهــه برگــزار می شــود. همــه ی والیت هــا 

ــه  ــا س ــد دو ی ــا بای ــد ش ــد، بع ــازی می کنن ــر ب ــا یک دیگ ب

ــرش را  ــگ برت ــه لی ــید ک ــته باش ــورت داش ــن ص ــه ای ــگ ب لی

ــم،  ــار را نداری ــته ی چه ــگ دس ــوز لی ــا هن ــم، م ــاد کنی ایج

ــد؟ ــا ش ــر از کج ــگ برت لی

صبــح کابــل: پــس از بازی هــای اخیــر تیــم ملــی، مــردم 

واکنش هــای مثبــت داشــته انــد؟

اکــرزاده: تیــم ملــی بســیار خــوب بــازی کــرده اســت، بــه 

ــا قطــر -قهرمــان آســیا- خــوب بــود کــه  خصــوص در بــازی ب

البتــه رشایــط زمیــن چمــن مصنوعــی، ورزش گاه و هــواداران 

را هــم بایــد در نظــر گرفــت.

صبــح کابــل: مربیــان تیــم ملــی بایــد چــه رشایطــی 

داشــته باشــند؟ خارجــی یــا داخلــی؟

باشــند؛  داشــته  ســه مرحله  قــرارداد  بایــد  اکــرزاده: 

کوتاه مــدت، میان مــدت و دراز مــدت. هــدف بــرای مربــی 

ــه ی اول  تعییــن شــود، خواســت ها واضــح باشــد، اگــر مرحل

خــوب پیــش رفــت، مراحــل بعــدی و اگــر نرفــت، قــرار مربــی 

نیســت،  این گونــه  افغانســتان  در  شــود.  لغــو 

اســناد بررســی منی شــود، بحــث فقــط انگلیســی 

و کمپیوتــر بلــد بــودن نیســت. بایــد برنامه هــا 

ــه در  ــود ک ــتوار ش ــی اس ــه ی مال ــاس بنی ــر اس ب

ــت. ــه نیس ــن گون ــا ای ــیون م فدراس

محیــط  بــه  توجــه  بــا  کابــل:  صبــح 

قلدرمآبانــه ی فدراســیون فوتبــال افغانســتان، آیــا 

آقــای کارگــر می توانــد فدراســیون را اداره کنــد؟

اکــرزاده: بیــش از قــدرت رهــری و اراده، 

ــردن؛  ــتعفاء ک ــدان اس ــت. وج ــم اس ــدان مه وج

ــرو  ــتی، ب ــت نتوانس ــر خدم ــد اگ ــون می گوین چ

ــای  ــش آق ــه پی ــن روحی ــه ای ــی ک ــت نکن ــا خیان ت

کارگــر بســیار ضعیــف بــوده اســت. او بارهــا و 

ــوده؛  ــال ب ــی در فوتب ــع بزرگ ــاهد فجای ــا ش باره

امــا شــهامت کنــار رفــن را نداشــته اســت. حــاال 

ــتی  ــی رسپرس ــت، چوک ــده اس ــت ش ــه رسپرس ک

مــزه اش داده و انتخابــات را برگــزار منی کنــد. 

ــی  ــت امنیت ــه وضعی ــد ک ــل می زنن ــا ایمی ــه فیف ب

ــد تکــه و پارچــه  ــر بیایی بســیار خــراب اســت، اگ

ــی  کــه یــک تیــم کامــل مثــل  می شــوید. در حال

ــد،  ــابقه می ده ــد مس ــل می آی ــه کاب ــطین ب فلس

وقــت  آن  منی آیــد،  پیــش  امنیتــی  مشــکل 

ــر عضــو درجــه دهــم  ــد نف ــا امنیــت چن ــت م دول

ــر  ــای کارگ ــه آق ــن ب ــرد. م ــد بگی ــا را منی توان فیف

کــه  تریــک می گویــم  فدراســیون  و دوســتان 

چنیــن شــبکه ی عمیــق و خوبــی در ای اف ســی 

ــد.  ــاخته ان ــا س و فیف

صبــح کابــل: انتخابــات ریاســت جمهوری روی 

ــود  ــه می ش ــت؟ گفت ــر اس ــدر مؤث ــه چق ــن قضی ای

کــه اجمــل غنــی وارد ورزش خواهــد شــد؟

اکــرزاده: شــاید این گونــه باشــد؛ امــا مهم تــر 

از هــر چیــزی، بحــث قانــع ســاخن آمریــن فوتبال 

والیت هــا اســت. اگــر آن هــا در ســال های گذشــته 

قانــع منی شــدند، فوتبــال مــا بــا چنیــن مشــکلی 

ــن  ــه ی آمری ــیون از جلس ــد. فدراس ــه رو منی ش روب

بــود،  ورزش  اســاس نامه ی  روی  کــه  والیت هــا 

ــری  ــا رأی گی ــه م ــتد ک ــا می فرس ــه فیف ــرد و ب ــس می گی عک

ــا در  ــه فیف ــد ک ــت آرا اول ش ــا اکرثی ــم ب ــای کری ــم و آق کردی

جــواب گفتــه اســت، مناینــده ی مــا نبــوده اســت. اجمــل غنی 

امــروز کاره ای در ورزش نیســت؛ امــا همــه کاره اســت. او وزیــر، 

ــه  ــی ک ــت، کس ــت نیس ــن درس ــت. ای ــه کاره اس ــس و هم ریی

ســابقه ی ورزشــی نــدارد بیایــد و بــرای ورزش تصمیــم بگیــرد. 

ــدازه ای امــروز برجســته اســت کــه مناینــده ی  ــه ان نقــش او ب

دولــت در ورزش »ولــی رحیمــی« نــه کــه اجمــل غنــی اســت. 

حتــا برخــی آن قــدر وجــدان شــان را زیــر پــا می گذارنــد کــه 

بــرای او اســب می آورنــد و عنــان اســبش را می گیرنــد. حیــف 

نیســت یــک ورزش کار تیــم ملــی بیایــد و عنان اســب کســی را 

ــد. ــزی از ورزش منی دان ــچ چی ــرد کــه هی بگی

ــد کــه طــرف دار  صبــح کابــل: امــا شــا از کســانی بودی

ــد. ــه ورزش بودی آمــدن ولــی رحیمــی ب

ــرای ورزش کار  ــردم ب ــر می ک ــون فک ــی، چ ــرزاده: بل اک

می کنــد. امــروز چنیــن تصــوری نــدارم؛ چــون او موفــق 

نبــوده اســت. در روزهــای اول بــه او گفتــم کــه شــورای 

ــه  ــرد. ارگ ب ــن کار را نک ــه ای ــد ک ــاد کن ــی ورزش را ایج عال

صــورت مســتقیم در ورزش دخالــت می کنــد. بــرای همیــن، 

ــا  ــه حت ــام ک ــی و خوش ن ــی از ورزش کاران قدیم ــچ کس هی

ــند،  ــم باش ــوب ه ــی خ ــه ی مدیریت ــا تجرب ــرده و ب تحصیل ک

ــن  ــه بی ــاص ک ــهامی خ ــده س ــتند. ورزش ش در ورزش نیس

احــزاب، اقــوام و گروه هــا تقســیم می شــود. زمانــی کــه 

ــم  ــود، ک ــچ نش ــر هی ــه اگ ــود ک ــوش ب ــد، دمل خ ــی آم رحیم

ــود  ــه وج ــاید ب ــی ش ــه ی ورزش ــا نری ــه ی ــک روزنام ــم ی از ک

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 مــی داد تــا انتخابــات فدراســیون فوتبــال برگــزار 

می شــد. از او انتظــار داشــتم کــه مســأله ی فســاد را جــدی 

می گرفــت. ورزش را از چنــگ قومیــت خــارج می کــرد. حــاال 

ــت. ــری اس ــز دیگ ــتان چی ــه داس ــم ک می فهم

ــم  ــال ه ــیون فوتب ــات فدراس ــاید انتخاب ــل: ش ــح کاب صب

ــت. ــاده اس ــق افت ــه تعوی ــی ب ــازی های قوم ــرای زمینه س ب

اکــرزاده: ایــن یــک خیانــت اســت. مــا نبایــد در ورزش 

قومیــت را محــور بســازیم. اگــر وضعیــت فعلــی ادامــه داشــته 

باشــد، بایــد فاتحــه ی ورزش را بخوانیــم. 

و  باشــد  اگــر جامانــده  کابــل: حــرف مهمــی  صبــح 

بگوییــد؟ داریــد  دوســت 

ــت ها در  ــه فوتبالیس ــت ک ــم آن اس ــرف مه ــرزاده: ح اک

ــن  ــس از ای ــد پ ــند. بای ــاس باش ــان حس ــت ش ــال رسنوش قب

همــه ســال مبــارزه، بتوانیــم انتخابــات فدراســیون را برگــزار 

کنیــم و عدالــت را در فوتبــال برقــرار کنیــم و گرنــه شکســت 

ــازی  ــه و هم ب ــم و فســاد رفت ــار ظل ــر ب ــد زی ــم. نبای خــورده ای

ــان شــویم. زورگوی

صبــح کابــل: رک گویــی و مبــارزه چــه تاوانــی بــرای شــا 

تــا کنــون داشــته اســت؟

ــتم. رضر  ــی آرام اس ــدان و روح ــر وج ــرزاده: از نظ اک

ــوده اســت کــه  ــان بزرگــی کــه داشــته ام، باشــگاهم ب و زی

بنیــه ی معنــوی آن را از مــن گرفتنــد. باشــگاهی کــه بســیار 

فعــال و خــوب بــود، شــاگردان زیــادی داشــتم و حتــا منــاز 

پــای  تــا  می کنــم  تــاش  می خوانــدم.  آن جــا  را  صبــح 

جــان علیــه فســاد و فسادپیشــگان بــه خصــوص در ورزش 

ــم. ــارزه کن مب

از تمجید تا نقد و اصالح

کارگرواسالمالدینامیری300هزاردالرپولگرفتندتاافغانستانسهبازیراببازد
برخی بازیکنان از فساد اخالقی مسؤوالن فدراسیون ویدیو دارند

گفت و گو با سید میرعلی اصغر اکبرزاده )بازیکن و مربی پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان(

نعمت رحیمی
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مثــل مــار دور خــودش می پیچــد و از دردری 

می گویــد کــه پســتان های پــر از شــیرش را 

گرفتــه اســت. مــادری کــه پــس از چهــل روز، 

نــوازدش را از او گرفتــه انــد و او مانــده اســت، 

پســتان های پــر از شــیرش کــه بایــد بــا دهــان 

کودکــش خالــی شــود.

اصیــا »نــام مســتعار«؛ دخری اســت که در 

هفده ســالگی بــه نــکاح مــردی سی وچندســاله 

در می آیــد. اصیــا، ماننــد دخــران زیــادی که 

ــت  ــه خواس ــد، ب ــان ندارن ــی در ازدواج ش نقش

او  می شــود.  داده  شــوهر  بــه  خانــواده اش 

ــویی  ــه داری و زناش ــط خان ــزی از رواب ــه چی ک

کــه  می شــود  خانــواده ای  وارد  منی دانــد، 

حضــور  و  دارنــد  نفــرت  او  آمــدن  از  همــه 

اصیــای جــوان، حســادت همــه زنــان خانواده 

را بر می انگیــزد. اصیــا، وارد خانــه ای شــده 

او،  حضــور  از  هم جنس هایــش  کــه  اســت 

دچــار عصبانیــت شــده انــد؛ او، ایــن درد را کــه 

برایــش می رســد، منی دانــد  از هم جنســش 

ــه چــه کســی بازگــو کنــد. کــه ب

از رشوع حضــور اصیــا در خانــه ی شــوهر، 

ــا  ــوهر اصی ــان ش ــه ج ــواده ب ــان خان ــه زن هم

می افتنــد و برایــش گــوش زد می کننــد کــه 

اگــر اقتــدارش را بــر اصیــای جــوان از دســت 

ــل  ــا تبدی ــه اصی ــذرد ک ــری منی گ ــد، دی بده

ــد  ــل خواه ــا تبدی ــه زن اصی ــوهر و او ب ــه ش ب

کــه  می گوینــد  اصیــا  شــوهر  بــرای  شــد. 

ــس  ــذاری نف ــد بگ ــت و نبای ــوان اس ــا ج اصی

ــای  ــر مرده ــه فک ــاید ب ــه ش ــد ک ــت بکش راح

زنــان  حرف هــای  ایــن  بیفتــد.  جوان تــری 

خانــواده، غیــرت مردانــه ی شــوهر اصیــا را 

بــه  می کنــد  رشوع  هــم  او  و  برمی انگیــزد 

اعــال اقتــدار و قــدرت بیشــر بــر اصیــا؛ 

ایــن اقتــدار بــا زور و شــکنجه بــرای اصیــا 

و  صبــح  هــر  شــوهرش  و  می شــود  تعریــف 

بــه  زنــان خانــواده  کــه  بهانــه ای  بــه  شــام 

دســتش می دهنــد و یــا خــودش از زندگــی 

اصیــا بیــرون می کشــد، او را زیــر شــکنجه 

می گیــرد؛ ایــن شــکنجه ها آن قــدر دوام دار 

ــا روزی  ــر اصی ــه اگ ــت ک ــده اس ــراری ش و تک

بدنــش  در  را  ســیلی  یــا  کمربنــد  رضبــه ی 

احســاس منی کنــد، احســاس می کنــد کــه 

باشــد. خشــونت های  کــرده  گــم  را  چیــزی 

بــه  کــم  کــم  اصیــای جــوان،  بــر  دوام دار 

از زندگــی زناشــویی شــان تبدیــل  بخشــی 

ــه  ــد ک ــر می کن ــن فک ــه ای ــا ب می شــود و اصی

شــاید ایــن خشــونت ها، بخشــی از زندگــی 

زناشــویی اســت کــه در چنــد ســال اول زندگــی 

مشــرک، بــه خاطــر اعــال قــدرت مرد بــر زن، 

ادامــه دارد. اصیــا دیگــر هیــچ اعراضــی بــه 

خشــونت های شــوهرش نشــان منی دهــد و 

متــام تاشــش را می کنــد کــه کارهــای روزمــره 

و مســؤولیت هایش را، طــوری انجــام دهــد کــه 

مــو الی درزش نباشــد؛ امــا او آن قــدر از طــرف 

ــرار  ــن ق ــر ذره بی ــوهرش زی ــواده و ش ــان خان زن

دارد کــه هــر بــار مویــی را از الی درزش بیــرون 

ــا دلیلــی  ــد، ت ــا آن جــا می گذارن می کشــند و ی

بــرای لت وکــوب 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 

او  نیازهــای  همــه  کــردن  فراهــم  جنســی، 

کــردن  خالــی  بــرای  ســوژه ای  و  خانــه  در 

بــه  شــوهرش،  می خواهــد.  عقده هایــش 

ــا  ــدارد. اصی ــی ن ــز رحم ــه نی ــای حامل اصی

مــرگ  حــد  تــا  حاملگــی  حالــت  در  بارهــا 

ــد  ــاش می کن ــواره ت ــود و هم ــکنجه می ش ش

ــاید  ــا ش ــد ت ــیبی نرس ــکمش آس ــل ش ــه طف ب

ــه  ــا بــه دنیــا آمــدن او، زندگــی روی خــوش ب ب

ــل  ــا طف ــا ب ــد. اصی ــان بده ــم نش ــادرش ه م

هشــت  ماهه در شــکم، توســط مادرشــوهرش 

از خانــه رخصــت می شــود و برایــش می گویــد 

ــه ی  ــد خان ــش، بای ــاآوردن طفل ــه دنی ــا ب ــه ت ک

ــا  ــدارد این ج ــت ن ــون دوس ــرود؛ چ ــادرش ب م

بســری شــود و بــرای آنــان درد رس ایجــاد 

کنــد. اصیــا کــه راهــی جــز پذیرفــن فرمــان 

مادرشــوهر نــدارد، خانــه ی شــوهر را بــه قصــد 

زایــان در خانــه ی مــادر، تــرک می کنــد.

در  اصیــا  طفــل  و  می گــذرد  مــاه  یــک 

ــادرش  ــه م ــخصی ک ــای ش ــی از کلینیک ه یک

او را بســر کــرده اســت، بــه دنیــا می آیــد. 

اصیــا کــه منتظــر آمــدن شــوهرش در روز بــه 

دنیاآمــدن کودکــش اســت، انتظــارش بــه پایان 

ــد  ــک می آی ــه در کلینی ــوهرش ن ــد. ش منی رس

و نــه هــم زنگــی بــه اصیــا می زنــد کــه از او و 

ــد. اصیــا چهــل  ــوزادش پرســان کن کــودک ن

ــا  ــد؛ ام ــا می کش ــادر انتظ ــه ی م روز را در خان

شــوهرش بــه دنبــال او و کودکــش منی آیــد 

از آن هــا منی گیــرد. پــس از  و خــری هــم 

ــش  ــد و کودک ــا می آی ــوهر اصی ــل روز، ش چه

ــا خــود می بــرد؛ ایــن  را از اصیــا می گیــرد و ب

ــل روز  ــار را چه ــان و انتظ ــه درد زای ــادر ک م

متــام کشــیده اســت، ســعی می کنــد مانــع 

بــردن کودکــش شــود؛ امــا شــوهرش او را زیــر 

مشــت ولگد می گیــرد و کــودک را بــه زور بــا 

خــودش می بــرد.

ــار  ــی انتظ ــه در صندل ــی ک ــا در حال اصی

یکــی از شــعبه های نهادهــای عدلــی نشســته 

ــه  ــیرش ب ــر از ش ــتان های پ ــت، از درد پس اس

ــای صــورت  خــودش می پیچــد و اشــک از پهن

ــارد.  ــش می ب ــن تاریک ــر یخ ــش ب رسخ

خانواده

متســخر یــا طعنــه در لغــت بــه معنــای 

بــه کاربــردن کلــات ناشایســت بــرای 

تخریــب و تحقیــر دیگــری اســت. اثــرات 

منفــی مســخره کــردن مخصوصــا روی 

بزرگ ســالی  تــا  می توانــد  کــودکان 

ــی  ــنین نوجوان ــد. در س ــدا کن ــه پی ادام

بــه خصــوص در پــران، متســخر هم دیگــر بــه عنــوان یــک 

تفریــح و رسگرمــی شــناخته می شــود و همیــن موضــوع 

ــی  ــت صمیم ــن دوس ــان و نداش ــدن اطرافی ــث دور ش باع

می شــود. 

در برخــی مــوارد آن هــا بــا ایــن کار ســعی در پنهــان 

ــود  ــای خ ــد و عیب ه ــود دارن ــوب خ ــخصیت معی ــردن ش ک

ــد.  ــا می خندن ــه آن ه ــبت داده و ب ــران نس ــه دیگ ــان را ب ش

و  اســت  متفــاوت  کــردن  مســخره  بــا  کــردن  شــوخی 

می توانــد اثــرات مثبــت بگــذارد؛ امــا مقــدار زیــاد آن، روابــط 

را از بیــن می بــرد. رعایــت محدودیت هــا در شــوخی کــردن 

بــا دیگــران و پرهیــز از بــه کاربــردن کلــات متســخرآمیز در 

ــت.  ــران، رضوری اس ــا دیگ ــاط ب ارتب

ایجــاد احســاس متســخر در دیگــران آســیب های زیــر را 

بــه دنبــال دارد:

1-  مسخره کردن و آسیب به روابط

از  فراتــر  کــردن چیــزی  کــه مســخره  اســت  بدیهــی 

تخریــب  باعــث  می توانــد  و  اســت  عــادی  شــوخی های 

ــورد  ــه م ــردی ک ــود. ف ــا ش ــی ش ــتی و عاطف ــط دوس رواب

ــرده،  ــخره ک ــه او را مس ــی ک ــرد از کس ــرار می گی ــخر ق متس

دوری می کنــد. اگــر ایــن اتفــاق بیــن زن و شــوهر و یــا 

روابــط طوالنی مــدت بیفتــد، می توانــد بــه جدایــی عاطفــی 

ــود.  ــر ش منج

2- منفی شدن چهره ی فرد در مقابل دیگران

ــه  ــد، ب ــخره می کن ــران را مس ــا دیگ ــه دامئ ــردی ک 3- ف

تدریــج از ســوی آن هــا طــرد شــده و منــزوی می شــود. هیــچ 

کــس دوســت نــدارد بــا کســانی در ارتبــاط باشــد کــه دامئــا 

از تخریــب شــدن و تحقیــر شــدن در مقابــل شــان احســاس 

ــد. ــی می کن ناامن

4- بی اعتامدی 

کســی کــه دیگــران را مســخره می کنــد بــه عنــوان فــردی 

غیــر قابــل اعتــاد شــناخته می شــود. فــردی کــه دامئــا بــه 

ــودش  ــای خ ــوال عیب ه ــت، معم ــران اس ــب دیگ ــال عی دنب

ــه  ــن ک ــرس ای ــران از ت ــن، دیگ ــرد؛ بنابرای ــده می گی را نادی

ــد و او  ــو کنن ــا بازگ ــه آن ه ــود را ب ــتباهات خ ــا و اش ضعف ه

ــه  ــد، ب ــخره کن ــران مس ــا دیگ ــودش ی ــل خ ــا را در مقاب آن ه

ــه  ــتی صمیان ــت دوس ــوند و هیچ وق ــک منی ش ــا نزدی آن ه

بــا آن هــا برقــرار نخواهنــد کــرد.

5- تخریب عزت نفس دیگران

ــث  ــران، باع ــای دیگ ــتباهات و عیب ه ــردن اش ــزرگ ک ب

شکســته شــدن غــرور و خدشــه دار شــدن احساســات آن هــا 

می شــود. فــردی کــه مــورد متســخر قــرار می گیــرد، ممکــن 

ــر  ــا فک ــه آن ه ــا ب ــه و دامئ ــخر ها را پذیرفت ــن متس ــت ای اس

کنــد و متســخر ها را بــه عنــوان ویژگــی شــخصی خــود 

اعتاد به نفــس  و  نفــس  زمــان عــزت  مــرور  بــه  بپذیــرد. 

او تخریــب شــده و اثــرات منفــی در زندگــی او خواهــد 

داشــت. فــرد مــورد متســخر بهــر اســت در جهــت افزایــش 

ــران  ــر دیگ ــه تغیی ــرا ک ــد؛ چ ــود کاری کن ــس خ اعتادبه نف

ــود.  ــد ب ــانی نخواه کار آس

برخورد با فردی که دیگران را مسخره می کند

اگــر کســی در روابطــش بــا دیگــران از متســخر اســتفاده 

ایــن  اســت  الزم  می زنــد،  آســیب  شــا  بــه  و  می کنــد 

موضــوع را حــل کنیــد و از آســیب های آن جلوگیــری کنیــد. 

اگــر ایــن افــراد ســعی می کننــد بــا مســخره کــردن شــا را 

از بیــن برنــد یــا عقــب براننــد، بایــد بــه آن هــا نشــان دهیــد 

ــار و  ــال اعتب ــه دنب ــن کار ب ــا ای ــد و ب ــرده  ان ــتباه ک ــه اش ک

ــی از  ــا برخ ــا م ــتند. در این ج ــود اس ــرای خ ــه ب ــب توج جل

گزینه هایــی کــه می توانیــد در مقابلــه بــا ایــن افــراد بــه کار 

ــم: ــر می کنی ــد را، ذک بری

1- حرف های شان را نپذیرید

از پذیرفــن نظــرات  ایــن اســت کــه  از راه هــا  یکــی 

ناراحت کننــده و ناپســند آن هــا خــودداری کنیــد. بــه جــای 

آن ســعی کنیــد حقیقــت و واقعیــت را جایگزیــن کنیــد. 

ــش  ــه از صحبت های ــد ک ــان دهی ــه او نش ــد ب ــا می توانی ش

ناراضــی اســتید و ممکــن اســت او را تــرک کنیــد. متســخر 

بــرای جلــب توجــه دیگــران اســت، پــس اگــر افــراد بــه 

دســت  رفتــار  ایــن  از  احتــاال  نرســند،  خــود  مقصــود 

برمی دارنــد.

راه دیگــر بــرای نادیــده گرفــن افــرادی کــه دیگــران 

ــه  ــل ب ــور کام ــه ط ــه ب ــت ک ــن اس ــد، ای ــخره می کنن را مس

ــو  ــیر گفت وگ ــرده و مس ــی ک ــا بی توجه ــند آن ه ــر ناپس نظ

ــام  ــن پی ــن صــورت ای ــد. در ای ــر دهی ــی تغیی ــه طــور کل را ب

را بــه آن هــا می دهیــد کــه از دســت او و شــوخی هایش 

ــل  ــم مث ــت او را ه ــن اس ــه ممک ــر لحظ ــدید و ه ــته ش خس

بگیریــد. نادیــده  حرف هایــش 

2- پاسخ های متقابل

یکــی دیگــر از راه هــای مقابلــه بــا ایــن افــراد، برگردانــدن 

شــا  اگــر  اســت.  شــان  خــود  بــه  شــان  حرف هــای 

ــان  ــوخی های ش ــید و ش ــر باش ــا جالب ت ــد از آن ه می توانی

را بــه شــکل مودبانــه پاســخ دهیــد، او ســعی می کنــد دیگــر 

ــادگی  ــا س ــد و ب ــت نکن ــه صحب ــن گون ــا ای ــل ش در مقاب

ــد. ــرار کن ــاط برق ــری ارتب بیش

3- رسزنش

یــک  بــا  را  آن هــا  نادرســت  نظــرات  شــا می توانیــد 

پاســخ کوبنــده؛ امــا محرمانــه، مــورد رسزنــش قــرار دهیــد؛ 

مثــا در پاســخ بــه شــوخی او بگوییــد چــه کودکانــه یــا 

چــه بی مــزه بــود. ایــن کــه آن هــا را تهدیــد بــه طــرد شــدن 

بکنیــد، بــه شــدت نگــران شــان می کنــد حتــا اگــر بــه روی 

ــد. ــود نیاورن خ

متسخر کردن
عادت زشت

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

مادر خردسالی که نوزادش را از او گرفته  اند

 )New Haven( نیوهیون  وقتی 

سمت  در  که  تپه ای  بلندی  از  را 

است،  شده  واقع  آن  جنوب رشقی 

آن  زیبایی  مسحور  کنی،  متاشا 

درخت  از  مملو  شهری  می شوی. 

یل،  دانشگاه  زیبا.  اپارمتان های  و  خانه ها  و  سبزی  و 

تقریبا در مرکز نیوهیون واقع شده است. شهر به ندرت 

همواری دارد. از هر سمت که بگیری، شهر مجموعه ای 

نقاط  زیاد  چندان  نه  ارتفاع  در  که  است  تپه هایی  از 

برای جلب  که  تفریحگاهی شبیه است  به  آن  مختلف 

دریای  رشق،  سمت  در  باشد.  یافته  زینت  سیاحان 

اروپا  افق  تا  را  دیدرس  که  است  شده  واقع  اتانتیک 

رسسبزی های  و  شهر  هوای  دریا  موج  می دهد.  کش 

تنها  هم  باران  و  می کند  نوازش  مداوم  طور  به  را  آن 

برای شسن غبار دود و گاز موترها می بارد و وقتی بند 

زیر  در  آزاد  گشت وگذار  برای  آفتابی  هوای  می افتد، 

می شود. دل پذیرتر  جاده  کناره  سایه روشن های 

دانشگاه یل اکنون ساحه ای بزرگ به وسعت هزاران 

در  می کند.  احاطه  تپه ها  وسط  در  را  زمین  جریب 

این دانشگاه  حال حارض مجموع دانشجویانی که در 

مشغول  دکرا  تا  کارشناسی  از  مختلف  رشته های  در 

جالب  اما  می شود؛  نفر   11250 حدود  اند،  تحصیل 

همه ی  البته  دانشگاه،  حقوق بگیران  که  است  این 

دریافت  حقوقی  دانشگاه  از  نحوی  به  که  کسانی 

تعداد  یعنی  اند؛  نفر  هزار  سیزده  بر  بالغ  می کنند، 

کسانی که درس و زمینه های درسی را فراهم می سازند 

جین  و  میلر  ماری  وقتی  است!  بیشر  دانشجویان  از 

ادواردز، دو تن از اعضای ارشد هیأت رهری دانشگاه، 

آثار حیرت و شگفتی  این نکته ها سخن می گفتند،  از 

از چهره و صدای متام هم راهان ورلدفیلوز آشکار بود.

اولیه ی دانشگاه یل در سال 1701  بنیاد  تأسیس 

بیشر به منظور آن بود تا برای عهده دار شدن وظیفه ی 

اما  را پرورش دهد.  افرادی  کشیشی و خدمات ملکی 

آموزگار  یل  تاریخ،  این  از  بعد  سال   300 طول  در 

رهران  از  همه  که  است  بوده  بزرگی  شخصیت های 

حد  اند.  می شده  محسوب  جهان  و  امریکا  تأثیرگذار 

تن  چهار  شمول  )به  امریکا  رییس جمهوری  پنج  اقل 

وزیر،  این کشور(، 45  از شش آخرین روسای جمهور 

بیش از 500 عضو کنگره، و هزاران تن دیگر از مقامات 

ارشد حکومتی، قضات، دیپلومات ها و افران نظامی، 

است که 25  آن  از  مفتخر  یل  اند.  یل  تربیت یافتگان 

دانش آموخته ی آن در اولین کنگره ی قاره ای که اساس 

کردند  اشراک  گذاشت،  را  امروزی  امریکای  تشکیل 

امضاکنندگان  آن  دانش آموخته های  از  تن  چهار  و 

بودند. امریکا  استقال  اعامیه ی 

جرم  به  یل  دانشگاه  امریکا،  انقاب  جنگ های  در 

حایت از انقاب مورد خشم نیروهای بریتانیایی قرار 

شدند؛  آماده  شهر  از  دفاع  برای  دانشجویان  گرفت. 

نیروهای  قوماندان  سکرتر  که  فنینگ،  ادموند  اما 

نیروهای  بود،  یل  دانشگاه  فارغان  از  و  بریتانیایی 

بدون  را  نیوهیون  شهر  که  داد  قناعت  را  بریتانیایی 

کنند. ترک  زدن،  آتش 

 Elihu( یل  ایلیهو  اسم  از  تأسی  به  یل  دانشگاه 

برای  که  بود  کسی  او،  است؛  شده  نام گذاری   )Yale

دیگر  تجهیزات  و  کتاب  توجهی  قابل  مقدار  بار  اولین 

هدیه کردن  رسم  پس  آن  از  کرد.  هدیه  دانشگاه  به  را 

افتخار  یل،  اسم  اما  کرد؛  پیدا  ادامه  دانشگاه  به 

او  نام  با  را  علمی  مرکز  این  به  کمک  هسته گذاری 

برای  بیستم  و  نوزدهم  قرن های  است.  داده  پیوند 

شار  به  دانشگاه  حد  در  واقعی  رشد  سال های  یل 

تا  از طب  می رود. اکرثیت رشته های مهم دانشگاهی 

جنگل داری،  موسیقی،  حقوق،  جامعه شناسی،  و  هر 

مدیریت  مهندسی،  درامه،  نرسنگ،  زیست،  محیط 

 19۶9 تا   1810 از  البته  پیهم،  یکی  ژورنالیسم،  و 

شد. تأسیس 

دانشجوی  اولین  ورود  با  بین املللی  دانشجویان 

اولین  کردند.  باز  یل  به  را  خود  راه  التین  امریکای 

حاال  آمد.  یل  به   1850 سال  در  چینی  دانشجوی 

بین املللی  دانشجویان  دانشگاه،  مدیران  گفته ی  به 

تشکیل  را  یل  دانشجویان  مجموع  درصد   1۶ حدود 

می دهند. از سال  18۶9 اولین دسته ی دخران وارد 

در  تنها  کارشناسی  دوره ی  اما  شدند؛  کالج  دوره ی 

کرد. جذب  را  دخر  دانشجوی   19۶9 سال 

از  بیشر  خود  آموزشی  مودل  در  یل  دانشگاه 

دانشگاه های آکسفورد و کمریج لندن پیروی کرده و 

در سیستم تحصیلی آن دانشجویان دوره ی کارشناسی 

را به 12 شعبه ی متفاوت تقسیم می کند که هر کدام 

حدود 450 دانشجو می گیرد. کالج هایی که هر یک از 

شعبه های مختلف یل را در خود جا می دهند، دارای 

اند. امکانات کافی  و  تجهیزات  و  ساحه ی وسیع 

از  یل  اکنون  که  دارند  ادعا  دانشگاه  مدیران 

است.  جهان  دانشگاه های  بااعتبارترین  و  بزرگ ترین 

 11000 حدود  کرد.  اعتبار  می توان  را  نکته  این 

 108 و  امریکا  ایالت  پنجاه  متام  از  آن  دانشجوی 

کشور دنیا به این جا رسازیر می شوند. ساحه ی مرکزی 

دانشگاه حدود 125 هکتار زمین را در بر می گیرد که 

را  آن  انتهای  و  ابتدا  پیاده  پای  با  باشیم  اگر خواسته 

دیگر  عاجل  کارهای  خیلی  خیر  از  باید  بزنیم،  قدم 

باشیم. گذشته 

گران ترین  از  یل  دانشگاه،  مدیران  تأیید  به 

مانند  از رشته ها  برخی  امریکا است. در  دانشگاه های 

هزار  پنج  و  چهل  ساالنه  اقل  حد  باید  دانشجو  طب 

دالر و یا چیزی در حول و حوش آن پرداخت کنند. در 

برای  تحصیلی  مساعدت  رقم  باالترین  یل  حال،  عین 

با  افغان که  پرویز، دانشجوی  نیز دارد.  را  دانشجویان 

بلندترین منره جایزه ی ورود در یل را در رشته ی طب 

تحصیل  سال  هشت  برای  باید  است،  کرده  دریافت 

خود باالتر از هفت صد هزار دالر پرداخت می کرد. حاال 

این مبلغ به عنوان بورسیه به پرویز اهدا شده است و 

مصارف دیگر خود را نیز می تواند به اعتبار دانشگاه از 

بانک به عنوان قرضه دریافت کند و بعد از ختم تحصیل 

کند. بازپرداخت  منظم  طور  به  شغل  دریافت  و 

آرتس  لیرال  آموزشی  نظام  از  دانشگاه  مدیران 

یاد  امریکایی  آموزشی  نظام  ممتاز  نقطه ی  عنوان  به 

می کند.  پیروی  نظام  همین  از  نیز  یل  که  می کنند 

لیرال آرتس هر یادگرفن و تفکر خاق را به عنوان 

آموزش در متام عرصه های علمی در نظر دارد.  محور 

شاید این سخن بیان نغز دیدگاهی باشد که در عقب 

پرده ی لیرال آرتس نهفته است؛ اما خانم ماری میلر 

این است  بر  بیان کرد: تصور  نیکویی  با ظرافت  را  آن 

که جهان ما از جاهای مختلفی درز برداشته و در هم 

ترمیم  را  این شکستگی  باید  ماییم که  شکسته است. 

را  دانشجویان  دیدگاه  همین  با  آرتس  لیرال  کنیم. 

می کند. کردن  تحقیق  و  آموخن  به  تشویق 

یلچگونهدانشگاهیاست؟
)یادداشت های عزیز رویش از دانشگاه یل - 20 اگست تا 20 دسامرب 2010( 119 روز )14(

زهرا سیاس

افسانه یاس
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روز  انتخاباتــی،  شــکایت های  بررســی  مرحلــه ی 

سه شــنبه )10 جــدی( در متــام والیت هــای افغانســتان 

ــد. ــاز ش آغ

زرمینــه کاکــر، معــاون ســخن گوی کمیســیون رســیدگی 

بــه شــکایت های انتخاباتــی، می گویــد، 1۶500 شــکایتی 

ــته  ــود، در 1۶ دس ــده ب ــت ش ــا ثب ــز و والیت ه ــه در مرک ک

ــی آن  ــه ی بررس ــدی و مرحل ــی، بخش بن ــاظ موضوع از لح

آغــاز شــده اســت.

او افــزود: »هرچنــد پــس از ثبــت شــکایت ها، مرحلــه ی 

تصنیف بنــدی آغــاز شــده بــود؛ امــا بــه دلیــل ایــن کــه 75 

درصــد شــکایت ها در کمیســیون مرکــزی ثبــت شــده بــود، 

بیشــرین زمــان را اســکن کردن ایــن شــکایت ها گرفــت.«

گفتنــی اســت کــه رونــد تصنیف بنــدی شــکایت ها، روز 

دوشــنبه )9 جــدی( در متــام والیت هــا پایــان یافتــه بــود.

بــر اســاس قانــون انتخابــات، دفاتــر والیتــی کمیســیون 

رســیدگی بــه شــکایت های انتخاباتــی، مکلــف انــد کــه در 

ــه ی  ــکایت ها، نتیج ــت و درج ش ــد از ثب ــان 15 روز بع جری

بررســی های خــود را نهایــی و منتــر کننــد. از ســویی 

ــی،  ــکایت های انتخابات ــه ش ــیدگی ب ــیون رس ــم، کمیس ه

شــکایت های  متــام  تــا  دارد  فرصــت  دیگــر  روز   10

ثبت شــده را بررســی و نتیجــه ی آن را همگانــی کنــد.

پــس از ایــن مــوارد، رونــد اســتیناف خواهی آغــاز و 

ــیون  ــپس، کمیس ــت. س ــد یاف ــه خواه ــه روز ادام ــا س ت

پرونده هــای  انتخاباتــی،  شــکایت های  بــه  رســیدگی 

اســتیناف خواهی را در جریــان 15 روز مــورد بررســی 

ــد داد. ــرار خواه ق

بــا ایــن حــال، زرمینــه کاکــر، می گویــد کــه کمیســیون 

رســیدگی بــه شــکایت های انتخاباتــی، متــام تــاش خــود 

ــه شــکایت ها  ــا در زمــان تعییــن شــده، ب را خواهــد کــرد ت

رســیدگی شــود.

پیــش از ایــن، زهــره بیــان شــینواری، رییــس کمیســیون 

رســیدگی بــه شــکایت های انتخاباتــی، گفتــه بــود کــه 

2300 شــکایت در کابــل و 14200 شــکایت دیگــر، در 

ــت. ــیده اس ــت رس ــه ثب ــتان ب ــای افغانس ــایر والیت ه س

او افــزوده بــود کــه حــدود 8۶00 شــکایت از ســوی 

ــکایت  ــی، 3000 ش ــات و همگرای ــی ثب ــته ی انتخابات دس

ــی دولت ســاز، 4400 شــکایت  از ســوی دســته ی انتخابات

ــامی و  ــت اس ــح و عدال ــی صل ــته ی انتخابات ــوی دس از س

ــت و  ــی امنی ــته ی انتخابات ــوی دس ــم از س ــکایت ه 15 ش

ــت رســیده اســت. ــه ثب ــت، ب عدال

نتیجــه ی  کــه  بــود  کــرده  تأکیــد  شــینواری،  بانــو 

انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون  ســوی  از  اعام شــده 

ابتدایــی اســت و طرف هــای دخیــل در انتخابــات، بایــد از 

کننــد. خــودداری  پیــش داوری، 

 1( یک شــنبه  روز  انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون 

ــت جمهوری  ــات ریاس ــی انتخاب ــه ی ابتدای ــدی(، نتیج ج

ــا  را اعــام کــرد کــه بــر اســاس آن، محمــدارشف غنــی، ب

ــه  ــدر و عبدالل ــد آرا در ص ــت آوردن 50٫۶4 درص ــه دس ب

عبداللــه بــا کســب 39٫52 درصــد آرا در جایــگاه دوم 

ــرار دارد. ق

ارزیابــی تــازه ای کــه از ســوی وزارت صحــت منتــر شــده، 

نشــان می دهــد کــه خدمــات صحــی، در 8۶ درصــد مراکــز 

ــه منی شــود. ــه ی کامــل ارائ صحــی به گون

جــدی(   10( سه شــنبه  روز  ارزیابــی،  ایــن  یافته هــای 

ــواده، صحــت  منتــر شــد و در آن، مراقبت هــای تنظیــم خان

کــودک و مــادر، امــراض غیرســاری و خدمــات داخــل بســر، 

ــه اســت. ــرار گرفت ــورد بررســی ق م

ایــن ارزیابــی، نشــان می دهــد کــه تنهــا 14 درصــد 

ــای الزم  ــامل مراقبت ه ــی ش ــات اساس ــی، خدم ــز صح مراک

ــم  ــای تنظی ــان، روش ه ــد آن ــر رش ــارت ب ــودکان، نظ ــرای ک ب

و  و هنــگام والدت  از والدت  قبــل  مراقبت هــای  خانــواده، 

می کننــد. ارائــه  را  مقاربتــی  عفونت هــای 

ــدز،  ــار، کن ــرات، کنده ــای ه ــی، در والیت ه ــن ارزیاب ای

بلــخ، کابــل، ننگرهــار و پکتیــا از مــاه نوامــر 2018 تــا 

ــا بیــش از  ــان آن، ب ــه و در جری جنــوری 2019 صــورت گرفت

یــک هــزار نفــر از کارمنــدان مراکــز صحــی، گفت وگــو شــده 

ــی،  ــی و خصوص ــی دولت ــز صح ــان، 142 مرک ــت. هم چن اس

ــت مراقبت هــای صحــی،  ــات و کیفی از نظــر چگونگــی خدم

ــه اســت. ــرار گرفت ــی ق ــورد ارزیاب م

ایــن ارزیابــی نشــان می دهــد کــه 75 درصــد مراکــز 

بــاردار  زنــان  بــرای  را  والدت  از  قبــل  خدمــات  صحــی، 

ــورد  ــی در م ــات صح ــم خدم ــوز ه ــا هن ــد؛ ام ــه می کنن ارائ

ــوارض  ــه ع ــوط ب ــم مرب ــه عای ــه ب ــان در رابط ــی زن اطاع ده

بــارداری، دقیــق نیســت.

و  عــادی  بــرای والدت هــای  هــم، خدمــات  از ســویی 

طبیعــی در 81 درصــد مراکــز صحــی موجــود اســت و حــدود 

و  پیچیــده  والدت هــای  بــرای  مراکــز صحــی  درصــد   75

ســزارین خدمــات دارنــد.

در ایــن ارزیابــی، آمــده اســت کــه هنــوز هــم نیمــی از مراکــز 

ــد و حــدود 75  ــرای وزن کــردن کــودکان ندارن ــرازو ب صحــی، ت

درصــد مراکــز صحــی در افغانســتان، بــه انرنت وصل نیســتند.

بــر اســاس ایــن ارزیابــی، بیــش از 90 درصــد مراکــز 

ــان دارای  ــد و هم چن ــناب ندارن ــاران تش ــرای بی ــی، ب صح

ــتند. ــر، نیس ــی دیگ ــزات اساس ــم و تجهی ــرق و آب منظ ب

ماموســی زیــور، معــاون مالــی و اداری وزارت صحــت، 

راه انــدازی ایــن ارزیابــی را یــک گام مهــم در راســتای بهبــود 

ــن  ــد: »ای ــرده و می گوی ــوان ک ــی عن ــات صح ــه ی خدم عرض

ارزیابــی مــا را در راســتای شناســایی خاهــای کاری کمــک 

ــا  ــم ت ــه می کنی ــی را تهی ــق آن برنامه های ــا مطاب ــد و م می کن

ــم.« ــع کنی ــود را رف ــای موج ــم چالش ه بتوانی

بــر اســاس آمــار منترشــده از ســوی وزارت صحــت، در 

ــود  ــی وج ــز صح ــفاخانه و مرک ــتان 3500 ش رسارس افغانس

دارد و 90 درصــد شــهروندان، بــا طــی کــردن فاصلــه ی 

ــد. ــدا می کنن ــی پی ــز دسرس ــن مراک ــه ای ــاعته، ب دوس

ــان و  ــای بدخش ــی والیت ه ــاالن مدن ــاری از فع ش

ــه ی  ــت در زمین ــه بی توجهــی دول ــا اشــاره ب پنجشــیر، ب

ــد  ــت، تأکی ــن دو والی ــادن ای ــی مع ــتخراج غیرقانون اس

می کننــد کــه معــادن طــا و الجــورد بدخشــان، منبــع 

درآمــد خوبــی بــرای هراس افگنــان طالــب شــده اســت.

جامعــه ی  رییــس  ســیاس،  ســیف الدین  محمــد 

ــک  ــدی( در ی ــنبه )10 ج ــان، روز سه ش ــی بدخش مدن

نشســت خــری گفــت کــه ایــن والیــت، 28 معــدن طــا 

ــایر  ــرد و س ــوت، زم ــل، یاق ــورد، لع ــدن الج ــت مع و هف

دارد. قیمتــی  ســنگ های 

او افــزود کــه در حــال حــارض، معــادن طــا و الجــورد 

والیــت بدخشــان، در کنــرل هراس افگنــان طالــب 

ــتا از  ــن راس ــی در ای ــچ اقدام ــون هی ــا کن ــه ت ــت ک اس

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ــت ص ــوی حکوم س

آقــای ســیاس، می گویــد: »ســطح آگاهــی مــردم 

ــی  ــادن زندگ ــراف مع ــه در اط ــرادی ک ــوص اف ــه خص ب

ــد  ــن اســت و آن هــا فکــر می کنن ــد، بســیار پایی می کنن

ــدان  ــم زورمن ــا ه ــب و ی ــال طال ــا م ــادن ی ــن مع ــه ای ک

شــده  موجــب  پیش فرض هــا  ایــن  اســت؛  محلــی 

اســت تــا مــردم در قســمت اســتخراج معــادن بــا آن هــا 

همــکاری کننــد.«

او، گفــت: »معــادن بدخشــان در کل در دســت ســه 

طبقــه از مــردم اســت؛ طبقــه ی اول آن  طالبــان اســت 

کــه از معدن هــای طــا و الجــورد ایــن والیــت اســتفاده 

می کننــد و بــا پــول آن ماشــین های جنگــی شــان را 

ــدان اســتند کــه  ــد، طبقــه ی دوم  آن زورمن راه می اندازن

ــش  ــد و بخ ــا می باش ــت آن ه ــه دس ــدن ب ــی از مع بخش

دیگــر آن، در دســت مــردم عــام اســت.«

مناینــده ی  عطایــی،  ســیداحمد  هــم،  ســویی  از 

کــه  می گویــد  زیســت،  محیــط  از  نظــارت  شــبکه ی 

اقتصــادی  مســتحکم  زیربنا هــای  از  یکــی  معــادن، 

در جهــان محســوب می شــود و بهره بــرداری از ایــن 

ــرای تــداوم حیــات بــر در کــره ی زمیــن، از  معــادن، ب

مســائل مهــم و حیاتــی بــه شــار مــی رود.

منابــع  اســتخراج  کــه  می افزایــد  عطایــی،  آقــای 

نگرانی هــا  معــادن،  اطــراف  مــردم  بــرای  طبیعــی، 

هــم،  ســویی  از  و  آورده   وجــود  بــه  را  امیدهایــی  و 

اســتخراج منابــع طبیعــی از ســوی دولــت و رشکت هــای 

قــراردادی، نیــاز جــدی و الزامــی همــکاری مــردم محــل 

می طلبــد. را 

بــا ایــن حــال، الله محمــد احمــدزی، مناینــده ی 

مؤسســه ی امــداد و انکشــاف رسیــع، می گویــد کــه 

ــت. او،  ــی اس ــادن، غن ــن مع ــگاه داش ــتان از ن افغانس

می افزایــد کــه مشــکات امنیتــی، فقــر و عوامــل دیگــر، 

در  معــادن  اســتخراج  راه  رس  بــر  اساســی  موانــع  از 

افغانســتان اســت.

محمد رحیــم امینــی، مناینــده ی جامعــه ی مدنــی 

ــگاه  ــت، از ن ــن والی ــه ای ــد ک ــیر، می گوی ــت پنجش والی

معــادن، غنــی اســت؛ امــا کارهــای اساســی بــرای 

اســتخراج آن صــورت نگرفتــه اســت.

ــر  ــورد و دیگ ــا، الج ــن، ط ــرد، آه ــه ی او، زم ــه گفت ب

ــه از  ــود دارد ک ــت وج ــن والی ــی در ای ــنگ های قیمت س

ایــن معدن هــا، بــه گونــه ی درســت اســتفاده نشــده 

ــت. اس

والیــت   2۶ در  رســمی  رسوی هــای  اســاس  بــر 

ــود دارد و  ــی وج ــدن طبیع ــوع مع ــتان، 1400 ن افغانس

ارزش آن، حــدود 3 تریلیــون دالــر تخمیــن زده شــده 

ــت. اس

هراس افگنــان  ســوی  از  فرش شــده  ماین هــای 

طالــب در ولســوالی درزآب والیــت جوزجــان، نیروهــای 

امنیتــی را مجبــور بــه تــرک ایــن ولســوالی کــرده اســت.

ــه  ــان، ب ــی جوزج ــخن گوی وال ــروف آذر، س عبداملع

ــای  ــام نیروه ــه مت ــد ک ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب روزنام

امنیتــی، بــه دلیــل رسدی هــوا و ماین هــای فرش شــده 

درزآب  ولســوالی  از  طالــب،  هراس افگنــان  ســوی  از 

ــد. ــت جوزجــان منتقــل شــده ان والی

و  مهــم  ولســوالی های  از  »درزآب،  می افزایــد:  او 

نیروهــای  و  اســراتژیک جوزجــان شــمرده می شــود 

عملیــات  منی تواننــد  وضعیتــی،  چنیــن  در  امنیتــی 

نظامــی را بــرای پاک ســازی ایــن ولســوالی از وجــود 

مخالفــان مســلح دولــت، راه انــدازی کننــد.«

ــتقر  ــی مس ــای امنیت ــه نیروه ــد ک ــای آذر، می گوی آق

ــده  ــل ش ــاب منتق ــت فاری ــه والی ــوالی درزآب، ب در ولس

ــد  ــوالی برخواهن ــن ولس ــه ای ــاره ب ــه زودی، دوب ــد و ب ان

ــت. گش

ــردم  ــده ی م ــن حــال، حلیمــه صــدف، مناین در همی

ــه روزنامــه ی صبــح  جوزجــان در مجلــس مناینــدگان، ب

کابــل می گویــد کــه حکومــت مرکــزی، ولســوالی درزآب 

را بــه طالبــان واگــذار کــرده اســت. 

قوش تپــه  و  خــم آب  »ولســوالی های  می افزایــد:  او 

نیــز بــه طالبــان واگــذار شــده و ایــن پروســه کامــا 

نــاکام اســت. حکومــت دوبــاره منی توانــد ولســوالی 

درزآب را از کنــرل طالبــان بیــرون کنــد.«

هرچنــد وزارت دفــاع بــا نــر اعامیــه ای، گفته اســت 

ــگاه  ــوا، پای ــل رسدی ه ــه دلی ــی ب ــای امنیت ــه نیروه ک

نظامــی خــود را از تپــه ی آنــن بــه جــای دیگــری منتقــل 

کــرده انــد؛ امــا مســؤوالن ایــن وزارت، از موقعیــت جدیــد 

ــد. ــی منی زنن ــی در درزآب حرف ــگاه نظام پای

ولســوالی درزآب، نخســتین ولســوالی ای نیســت کــه 

در کنــرل طالبــان قــرار می گیــرد، بلکــه ولســوالی های 

ــت  ــه دس ــز ب ــان نی ــت جوزج ــه ی والی ــم آب و قوش تپ خ

ایــن گــروه ســقوط کــرده اســت.

آزاد  مبــارزات  ورزش کار  صفــری،  حســین بخش 

  »Fight Night Global« افغانســتان کــه در رقابت هــای

حریــف قدرت منــد روســی اش را شکســت داده بــود، 

ــل  ــه کاب ــکو ب ــدی( از مس ــنبه )10 ج ــح روز سه ش صب

ــت. برگش

شــهروندان  و  ورزش کاران  از  زیــادی  شــار 

بــه  صفــری،  آقــای  از  اســتقبال  بــرای  افغانســتان، 

ــد. ــه بودن ــرزی رفت ــی حامدک ــی بین امللل ــدان هوای می

ــف  ــرگ، حری ــر پیرِب ــری در براب ــای صف ــارزه ی آق مب

اســتدیوم  در  قــوس(   7( شنبه شــب  روســی اش، 

ادرینالیــن شــهر مســکو برگــزار شــده بــود. او، توانســت 

حریــف خــود را پــس از ســه راونــد )دور( شکســت داده و 

ــزاز درآورد. ــه اهت ــتان ب ــم افغانس پرچ

پیــروزی حســین بخش  صفــری بــا اســتقبال گــرم 

مــردم در رسارس افغانســتان مواجــه شــد و همــه از او 

ــی  ــور غن ــد. رییس جمه ــاد کردن ــان ی ــوان قهرم ــه عن ب

نیــز  رییــس اجرایــی حکومــت  و عبداللــه عبداللــه، 

پیــروزی او را تریــک گفتنــد.

ایــاالت  خارجــه ی  وزارت  معــاون  هــم،  ســویی  از 

متحــده ی امریــکا بــرای آســیای مرکــزی و جنوبــی، 

ــردم  ــه م ــکو را ب ــری در مس ــین بخش صف ــروزی حس پی

ویلــز،  آلیــس  اســت.  گفتــه  تریــک  افغانســتان، 

و  الهام بخــش  را  صفــری  حســین بخش  مســابقه ی 

دانســته  افغانســتان  اراده ی جوانــان  نشــان دهنده ی 

ــه ی  ــه هم ــتیم ک ــر روزی اس ــا منتظ ــت: »م ــه اس و گفت

جنگ هــای افغانســتان در داخــل رینــگ انجــام شــود.«

حســین بخش صفــری، از ورزش کارانــی اســت کــه 

بــا امکانــات انــدک بــه بیشــرین پیروزی هــا رســیده 

اســت. او، چنــدی قبــل در گفت وگــو بــا روزنامــه ی 

ــد  ــای ب ــرات روزه ــن خاط ــود: »م ــه ب ــل گفت ــح کاب صب

ــتان  ــم. در پاکس ــوش کن ــم فرام ــی ام را منی خواه زندگ

هم زمــان بــا ایــن کــه قالین بافــی می کــردم؛ کتــاب 

ــه  ــی ک ــدم. گاه ــاب می خوان ــود و کت ــم ب ــم رس زانوی ه

پایــم خســته می شــد، کتــاب را بــه کلکیــن نصــب 

ــن کار  ــان روی دو قالی ــا، هم زم ــیار روزه ــردم. بس می ک

می کــردم، در فاصلــه ی رفــن از ایــن قالیــن بــه آن 

ــم. روزهــای  ــم را بخوان ــا درس های ــود ت یکــی، فرصــت ب

ــا وســائل  ــه ی غــذای چاشــت، ب ــود. در فاصل ســختی ب

ســاختگی خــودم ورزش می کــردم. از قوطــی رُب چنــد 

ــل(، از بوجــی آرد زمــزک و از قوطــی روغــن  ــه )دمب دان

وزنــه ســاخته بــودم. جالــب بــود کــه ســمنت و ریــگ آن 

نیــز قرضــی بــود. یــازده ســال در شــهر اتــک، در نزدیکی 

ــت.« ــه گذش ــود ک ــختی ب ــای س ــم. روزه ــاور بودی پیش

رقابت هــای  از  پــس  صفــری  حســین بخش  نــام 

از  و  آســیا در ســال 2017  قهرمانــی داخــل ســالن 

عشــق آباد ترکمنســتان بــر رس زبان هــا افتــاد. او در 

ایــن ســال مــدال طــای مســابقات جوجیتســو را بــرای 

افغانســتان بــه دســت آورد.

 بررسی شکایت های انتخاباتی
آغاز شد

تنها در 14درصد مراکز صحی خدمات 
کامل ارائه می شود

فعاالن مدنی: معادن بدخشان ماشین جنگی 
طالبان را می چرخاند

نیروهای امنیتی ولسوالی درزآب جوزجان
 را ترک کردند

حسین بخش  صفری با استقبال پر شور مردم  
وارد کابل شد

اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $
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در  که  هریرود  آغازین  شاخه ی  دو 

دولت یار  ولسوالی  شینیه ی  ناحیه ی 

والیت غور یک جا می شود، یکی از »لعل« 

و دیگری از »رسجنگل« می آید. آب »لعل« 

آب  و  می گذرد  »کَِرو«  طوالنی  دره ی  از 

هریرود  می دهد.  پوشش  را  دولت یار  دشت  »رسجنگل« 

از  دارد،  کیلومر طول  ایران 5۶0  مرز  تا  از رسچشمه  که 

چشت  سلا،  بند  جام،   منار  غور،   والیت  مرکز  فیروزکوه 

دوران  در  عبور می کند.  پهناور هرات  و دشت های  رشیف 

کودکی من، آب هریروِد باالیی نسبت به امروز خیلی بیشر 

بود، ماهی های هریرود هم همین طور. خشک سالی های 

پی درپی و تغییرات اقلیمی اخیر، هریرود را متأثر کرد؛ این 

این  هریرود  کرِو  دره ی  شاخه ی  که  بود   حدی  به  تأثیر 

سال ها در تابستان، نارسیده به شاخه ی رسجنگل خشک 

می شود. ماهیان هریرود هم خشک می شوند؛ چه ماهیان 

نطفه ها. چه  و  چوچه ماهی ها  چه  بزرگ تر، 

عاوه از خشک سالی ها و رشایط طبیعی، ماهی گیری های 

بی رویه نیز در کاهش و نابودی ماهیان هریرود نقش بسیار 

پررنگی داشته است. هرچند ماهی گیری در هریرود سابقه ی 

طوالنی دارد؛ اما ابزار و وسایل کنونی ماهی گیری، ماهیان 

هریرود را به سوی نابودی کامل سوق داده  است. روش ها و 

ابزار ماهی گیری صورت های گوناگونی را در محات ما تجربه 

کرده است، که  مخترا  اشاره می شود:

از چنگک تا حلقه ی ماهی گیری

در سال های قبل و پیش از دوران جهاد و حتا تا اواسط 

»حلقه ی  و  »چنگگ«  با  هنوز  ماهی گیری  جهاد،  دوران 

ماهی گیری« انجام می شد. چنگگ ماهی گیری هان گونه 

که همه می دانند، سوزن های کوچک و حلقه شده ای است 

که ماهی گیران مقداری مواد خوراکه در نوک آن می بستند 

و به رودخانه می انداختند. آن ها بعد از چند لحظه و حتا 

گاهی بعد از یک شب یا روز، چنگگ ها را از رودخانه بیرون 

افتاده  )قاب(  در چنگگ  که  را  ماهی های  و  می کشیدند 

را  فرصت  این  گاهی  کوچک تر  ماهیان  می گرفتند.  بود، 

داشتند که دوباره به آب رها شوند و از مرگ نجات یابند.

حلقه های ماهی گیری، سیم های باریکی است که روی 

چوب بلندتری نصب می شود و در مسیر گذِر ماهی ها، قرار 

داده می شوند. زمانی که ماهی از داخل حلقه رد می شود، 

گونه  این  و  می کشند  بیرون  سمت  به  شدت  به  را  چوب 

ماهی در حلقه می افتد. در این روش نیز ماهیان کوچک 

کامل  نابودی  باعث  نیز  روش  این  می شدند.  رها  دوباره 

کاری  نیز  ماهی ها  نطفه ی  و  تخم  به  و  منی شد  ماهی ها 

نداشت.

بم دستی، آر پی جی و ماین ضد تانک

ماهی گیری  برای  بم دستی  از  استفاده  دوران جهاد  در 

رواج یافت. بم دستی به فراوانی یافت می شد. تقریبا همه 

احتیاجی  آن  خریداری  به  و  داشتند  بم دستی  چریک ها 

تجمع  ماهی ها  که  رودخانه  در  را  محاتی  جوانان  نبود. 

بم دستی  ماهی ها  میان  در  و  می کردند  پیدا  داشت، 

می انداختند. برای هر بم دستی حدود 200 تا ۶00 ماهی 

از میان می رفت. حساب ماهیان کوچک و چوچه ماهی ها 

و  آرپی جی  از  استفاده  دوره  همین  در  نداشت.  کسی  را 

بزرگ  ماین های  بود.  یافته  رواج  نیز  تانک  ضد  ماین  حتا 

کردن  شارتی  با  سپس  و  می گذاشتند  رودخانه  کف  به  را 

و  از صدا  باطری، موج عظیمی  به وسیله ی  برق  سیم های 

لرزه ایجاد می کردند و ماهیان خرد و بزرگ را یک جا نابود 

می کردند.

تورهای ماهی گیری

هم  باز  که  بود  دیگری  وسیله ی  ماهی گیری  تورهای 

نابودی  به  و  می کرد  گرفتار  را  ماهیان  از  بزرگی  حجم 

و  کوچک  ماهیان  هرچند  داشت.  عمیقی  تأثیر  ماهیان 

نطفه های ماهی ها با تور صدمه منی دید؛ اما مقدار ماهیان 

گرفتار شده به حدی بود که عما به نابودی ماهیان روخانه 

برمی انداخت. را  شان  نسل   و  می انجامید 

جراتورهای کوچک

آب  کردن  برقی  و  کوچک  جراتورهای  از  استفاده 

در  که  است  خطرناکی  و  وحشت ناک  روش  رودخانه، 

روش  این  است.  یافته  رواج  اخیر  سال  ده-پانزده  همین 

متام ماهیان هریرود را به نابودی کشاند و خیلی بیشر از 

بم دستی و تور و هر وسیله ی دیگر به نابودی ماهیان کمک 

ماهی های  است.  ماهی  بدون  تقریبا  هریرود  امروزه  کرد. 

»خال دار« و »شیرِک« هریرود طعم و مزه ای خاصی داشت. 

حارض  حال  در  شهرها  در  که  ماهی هایی  از  کدام  هیچ 

ندارد. را  و شیرینی ماهیان هریرود  به دست می آید، طعم 

 دولت اما، برای جلوگیری از شکار و قتل عام بی رویه ی 

ماهیان یا تولید دوباره ی ماهی در هریرود برنامه ای ندارد. 

هریروِد  باالیی امروزه می توان گفت که کاما بدون ماهی 

تأثیر  نیز  هریرود  خود  به  خشک سالی ها  است.  شده 

محیط  مسأله ی  و  آب  مسأله ی  است.  گذاشته  بسیاری 

زیست از مسائلی مهمی  است که کسی چندان توجهی به 

آن ندارد. جنگات کوهی و پوشش گیاهی زمین نیز در این 

ندارد. همه چیز  از ماهیان هریرود  مناطق، روزگار بهری 

است. نابودی  در حال  آهسته  آهسته 

ماهی های هریرود باالیی

نبی ساقی

و  از دوران جهاد  در سال های قبل و پیش 

حتا تا اواسط دوران جهاد، ماهی گیری هنوز 

با »چنگگ« و »حلقه ی ماهی گیری« انجام 

هامن گونه  ماهی گیری  چنگگ  می شد. 

و  کوچک  سوزن های  می دانند،  همه  که 

حلقه شده ای است که ماهی گیران مقداری 

به  و  می بستند  آن  نوک  در  خوراکه  مواد 

چند  از  بعد  آن ها  می انداختند.  رودخانه 

لحظه و حتا گاهی بعد از یک شب یا روز، 

می کشیدند  بیرون  رودخانه  از  را  چنگگ ها 

و ماهی های را که در چنگگ )قالب( افتاده 

گاهی  کوچک تر  ماهیان  می گرفتند.  بود، 

این فرصت را داشتند که دوباره به آب رها 

حلقه های  یابند.  نجات  مرگ  از  و  شوند 

که  است  باریکی  سیم های  ماهی گیری، 

در  و  می شود  نصب  بلندتری  چوب  روی 

می شوند. داده  قرار  ماهی ها،  گذِر  مسیر 


