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گزارش روز

یادداشت روز

فرهنگ و هرنفرزندان زمین

جامعهگفت وگو

ــت  ــه ی حکوم ــی های کابین ــق کرس ــت مطل اکرثی

ــراد  ــط اف ــته، توس ــال گذش ــج س ــی در پن ــدت مل وح

و  وزارت خانه هــا  در  شــد.  مدیریــت  رسپرســت 

بودنــد/ افــرادی  حکومــت،  مســتقل  ریاســت های 

ــم  ــه ه ــد و ن ــی دارن ــت قانون ــه صالحی ــه ن ــتند ک اس

ــر  ــن ام ــور؛ ای ــور کش ــود ام ــرای بهب ــص کاری ب تخص

ــی از چالش هــا در  ــه بخــِش کالن ــه ی خــود، ب ــه نوب ب

نظــام حکومــت داری افغانســتان مبــدل شــده اســت. 

حکومــت  دوره ی  در  ادارات  رسپرســتی  فرهنــگ 

... پیشــین  رییس جمهــور  حامدکــرزی، 

بیــش از صدهــا شــهروند پایتخــت از ناحیــه ی 

ارگ  داخــل  بــه  پــای  گذشــته  روز  کابــل،  پنجــم 

مهــان  را  ســاعتی  و  گذاشــتند  ریاســت جمهوری 

بازدیــد  و  دیــد  ایــن  بودنــد.  غنــی  رییس جمهــور 

شــهروندان بــا رییس جمهــور قــرار نیســت بــه همیــن 

یــک دیــدار بســنده شــود، بلکــه آن طــور کــه صدیــق 

ــه ی  ــتان در برگ ــت افغانس ــخن گوی دول ــی، س صدیق

ــت ...  ــرار اس ــود، ق ــته ب ــود نگاش ــر خ توی

شکریه بهمنی

)قهرمان موی تای جوانان آسیا(

مــن نــه شــاعرم و نــه شــعر می رسایــم؛ شــعر 

عشــق  و  احســاس  مهــارت،  اندیشــه،  گفــن، 

خــاص می طلبــد کــه متأســفانه مــن آن را نــدارم. 

شــاعران کشــور مــا، موالنــا جالل الدیــن محمــد 

ــعود  ــی، مس ــه ی بلخ ــوی، رابع ــنایی غزن ــی، س بلخ

ســعید ســلان، عراقــی و ده هــا شــاعر پــرآوازه و 

ثبــت  و  اندیشــیدند  گفتنــد،  شــعر  افتخارآفریــن، 

تاریــخ شــدند؛ اکنــون بــر مــا روا اســت کــه آن هــا را 

در البــه الی تاریــخ بگردیــم، ببینیــم، بشــنویم و زنــده 

ــه فراموشــی ســپرده می شــود و  کنیــم؛ در غیــر آن ب

ــدون در  ــب و ب ــه دور از تعص ــای ب ــن و آن ادع ــا ای ی

... ارزش  هیچ گونــه  نظرگرفــن 

ه ی  دربــار  او،  از  شــود.  داکــر  دارد  دوســت 

چگونگــی داکــر شــدنش پرســیدم؛ پاســخش را 

برایــم بــا مچالــه کــردن انگشــتانش کــه پــول بیشــر 

دارد، داد. او بــرای ایــن کــه بتوانــد مکتبــش را متــام 

کنــد و داکــر شــود، در یکــی از مکاتــب خصوصــی 

بــه  بــه خوبــی هــم می توانــد  و  درس می خوانــد 

زبــان انگلیســی صحبــت کنــد. از او در مــورد وضــع 

زندگــی اش پرســیدم گفــت کــه بــه چیــزی نیازمنــد 

نیســت و بــرای بــرآورده شــدن آرزوهایــش بایــد فقــط 

درس بخوانــد.

ــای او.  ــر موه ــان ِفرِف ــی دارد می ــان جالب ــی جری زندگ

ــر از آن چــه  از پشــت عینــک دودی اش جهــان را متفاوت ت

و  آرام می آینــد  آرام  بــرف  هســت، می بینــد. دانه هــای 

روی شــانه هایش متــام می شــوند. فریبــا فرنگیــس، یکــی 

از زن هــای اســت کــه جهــان را جــای زیباتــری بــرای 

ــت ... ــرده اس ــی ک زندگ

فهرســت  حکومــت  می گویــد  غنــی،  رییس جمهــور 

افــرادی کــه در غصــب زمیــن دســت دارنــد را تهیــه می کنــد 

و زمین هــای غصب شــده را بــه مالــکان آن برمی گردانــد. 

آقــای غنــی روز سه شــنبه )24جــدی( در دیــدار بــا 

ــد  ــل، تأکی ــهر کاب ــی ش ــم امنیت ــوزه ی پنج ــندگان ح باش

ــان  ... ــت غاصب ــه فهرس ــت ک ــرده اس ک

در  ســنا  مجلــس  رییــس  مســلم یار،  فضل هــادی 

واکنــش بــه تعلیــق بودجــه ی وزرات صنعــت و تجــارت 

از ســوی مجلــس مناینــدگان، آن را حــق ایــن مجلــس 

ــبب  ــد س ــدام نبای ــن اق ــه ای ــت ک ــه اس ــا گفت ــده؛ ام خوان

ایجــاد مشــکل بــرای هــزاران کارمنــدان ایــن وزارت شــود.

مجلس منایندگان، روز گذشته  ...

وزارت معــارف اعــالم کــرده اســت کــه پــس از ایــن، متــام 

پرداخت هــای مالــی آمــوزگاران و کارمنــدان ایــن وزارت 

الکرونیکــی می شــود. در خربنامــه ا ی کــه روز سه  شــنبه 

)24جــدی( از ســوی ایــن وزارت بــه نــر رســیده، آمــده 

اســت کــه در حــال حــارض  ۷4 درصــد پرداختی هــای ایــن 

ــود. ــام می ش ــی انج ــه ی الکرونیک ــه گون وزارت ب

غنی:
نامغاصبانزمینافشاوممنوعالخروجمیشوند

مجلسسناازتعلیقبودجهیوزارتصنعت
وتجارتحامیتکرد

پرداختهایمالیوزارتمعارف
الکرتونیکیمیشود

صلحیرادوستدارم
کهحضورزناندرحاشیهنباشد

بیشاز5هزارمحلرأیدهی
بازشامریمیشود

ورزشنتوانسنتهارابه
توانسنتبدلمیکند

برآیندمهاجرتبرای
افغانستانیها

طرح»گفتامنملی«؛
نوشداروییکههنوز
نجاتبخشاست

موالناومولویه

تفاوتآرزوهایکودکان
پولداروبیپول
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اکرثیــت مطلــق کرســی های کابینــه ی 

حکومــت وحــدت ملــی در پنــج ســال 

گذشــته، توســط افــراد رسپرســت مدیریت 

ریاســت های  و  وزارت خانه هــا  در  شــد. 

مســتقل حکومــت، افــرادی بودند/اســتند 

کــه نــه صالحیــت قانونــی دارنــد و نــه هــم 

تخصــص کاری بــرای بهبــود امــور کشــور؛ ایــن امــر بــه نوبــه ی 

خــود، بــه بخــِش کالنــی از چالش هــا در نظــام حکومــت داری 

افغانســتان مبــدل شــده اســت. فرهنــگ رسپرســتی ادارات در 

ــاد  ــور پیشــین، بنی دوره ی حکومــت حامدکــرزی، رییس جمه

گذاشــته شــد؛ امــا ایــن فرهنــگ در حکومــت وحــدت ملــی بــه 

شــکل بی ســابقه ای اســتمرار یافــت و در پنــج ســال اخیــر بــه 

یــک جــدال سیاســی میــان پارملــان و حکومــت تبدیــل شــد. 

ــای  ــت آق ــین در دوره ی دوم حکوم ــدگان پیش ــس مناین مجل

کــرزی )1388( قانونــی را تصویــب کــرد کــه بــر اســاس ایــن 

ــوان  ــه عن ــاه، ب ــد بیــش از دو م ــردی منی توان ــچ ف ــون، هی قان

رسپرســت در یــک وزارت ایفــای وظیفــه کنــد.

بــر بنیــاد ایــن قانــون، رییس جمهــور در حــاالت ذیــل 

می توانــد فــردی را بــه عنــوان رسپرســت در یــک اداره تعییــن 

کنــد: »1-زمانــی  کــه نامزدوزیــر از ســوی مجلــس مناینــدگان 

رد شــود. 2- در صــورت فــوت، اســتعفا، ســلب اعتــاد، عــزل 

در  رییس جمهــور   - وزیــر. 3  مریضــی صعب العــالج  یــا  و 

ــب رأی  ــت کس ــری را جه ــخص دیگ ــوق ش ــدت ف ــالل م خ

اعتــاد بــه مجلــس مناینــدگان معرفــی کنــد.« این قانــون در 

حکومــت وحــدت ملــی افغانســتان نــه تنهــا ورق نخــورد بلکــه 

بــه تاق چــه ی عصیــان گذاشــته شــد و رهــربان حکومــت 

ــی و  ــای تنظیم ــاس رفتاره ــر اس ــدام ب ــر ک ــی ه ــدت مل وح

گروهــی بــدون درنظرداشــت منافــع عمومــی و عرضــه ی 

ادارات  و  وزارت هــا  در  را  مســلکی  غیــر  افــراد  خدمــات، 

ــتند. ــتقل گاش مس

وزارت های فاقد وزیر

کابینــه ی حکومــت وحــدت ملــی همــواره بــا تغییــر و 

تبدیــل همــراه بــود. در حــال حــارض، اردویــی از افــراد 

رسپرســت در کرســی های حکومــت خمیــازه می کشــند؛ 

اردویــی  کــه نــه صالحیــت دارنــد و نــه هــم بــه عرضــه ی 

ــتند  ــانی اس ــراد کس ــن اف ــر ای ــند. بیش ــات می اندیش خدم

کــه بــه مقــام وزارت خــوش  انــد نــه بــه رفــاه ملــت. در عیــن 

حــال، بــه جــز از عــده ای وزرای محــدود، دیگــر متــام وزرای 

ــده  ــارض، هف ــال ح ــدند و در ح ــل ش ــر و تبدی ــه تغیی کابین

وزارت توســط افــراد رسپرســت اداره می شــود. ایــن وزارت هــا 

کدام هــا انــد؟

عمومــی  ریاســت  داخلــه،  وزارت  ملــی،  دفــاع  »وزارت 

امنیــت ملــی، وزارت خارجــه، وزارت معــادن و پطرولیــم، 

ــرژی و آب،  ــارت، وزارت ان ــت و تج ــه، وزارت صنع وزارت مالی

ــرات و  ــارف، وزارت مخاب ــی، وزارت مع ــالت عال وزارت تحصی

تکنالــوژی معلوماتــی، وزارت اطالعــات و فرهنــگ، وزارت حج 

و اوقــاف و وزارت دولــت در امــور صلــح« از جملــه وزارت هایــی 

ــن  ــود. در ای ــت اداره می ش ــراد رسپرس ــط اف ــه توس ــت ک اس

ــا دو  ــا بیشــر از یــک ت میــان، افــرادی نیــز هســتند کــه حت

ــه عنــوان رسپرســت در وزارت مربــوط،  ســال می شــود کــه ب

ایفــای وظیفــه می کننــد؛ بــه طــور منونــه، صالح الدیــن 

ربانــی کــه در ســال 1396 از ســوی مجلــس مناینــدگان 

ــت  ــال رسپرس ــار س ــه چه ــک ب ــد، نزدی ــت ش ــلب صالحی س

ــود. ــه ب وزارت خارج

مناینــدگان  مجلــس  بــه  چالــش  ایــن  بــزرگ  بخــش 

افغانســتان تعلــق دارد؛ زیــرا مجلــس مناینــدگان صالحیــت 

ــی  ــون اساس ــد. قان ــرار ده ــخ گو ق ــت را پاس ــا حکوم دارد ت

افغانســتان، دســت مجلــس مناینــدگان را بــاز گذاشــته 

اســت کــه در قانون مندســازی کابینــه، حکومــت را تحــت 

ــد. ــرار ده ــری ق ــارهای بیش فش

ــر  ــد ب ــا تأکی ــدگان، ب ــس مناین ــای مجل ــاری از اعض ش

ــت  ــاه رسپرس ــر از دو م ــد بیش ــر منی توان ــک نف ــه، ی ــن  ک ای

ــد کــه اعضــای مجلــس در راســتای  باشــد، اعــراف می کنن

ختــم فرهنــگ رسپرســتی، جدیــت الزم را نداشــته انــد و در 

عیــن حــال، اکــرث اعضــای مجلــس بــاب معاملــه و ســازش را 

بــا حکومــت بــاز کــرده  انــد.

بلقیــس روشــن، عضــو مجلــس مناینــدگان، می گویــد کــه 

تــداوم رسپرســتی در وزارت هــای حکومــت، منافــع بیشــری 

ــه  ــی  ک ــد؛ حکومت ــن می کن ــت تأمی ــربان حکوم ــرای ره را ب

برخواســته از اراده ی مــردم نبــوده و بــر اســاس خواســته های 

امریــکا روی کار آمــده اســت. از ایــن گونــه حکومــت، توقــع 

بیشــری منــی رود.

ــت دوره ی  ــاه از فعالی ــه م ــه، نُ ــن  ک ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب

می کنــد  بیــان  می گــذرد،  مناینــدگان  مجلــس  هفدهــم 

ــازش های  ــروف س ــس م ــی مجل ــای کنون ــر اعض ــه بیش ک

ــده از  ــتند و آن ع ــت اس ــا حکوم ــی ب ــمتی و ملیت ــی، س قوم

اعضــای مجلســی  کــه بــه منافــع مــردم می اندیشــند، در 

ــد. ــرار دارن ــت ق اقلی

ایــن عضــو مجلــس مناینــدگان بــر ایــن بــاور اســت 

ــده  ــبب ش ــدگان س ــس مناین ــازش در مجل ــگ س ــه فرهن ک

تــا پارملــان ضعیفــی روی کار آیــد و بــه همیــن خاطــر، 

ــه  ــای وظیف ــاه ایف ــر از دو م ــد بیش ــه منی توان ــتی ک رسپرس

کنــد؛ امــا در ایــن میــان کســانی دیــده شــده کــه حتــا بیشــر 

ــد. ــوده  ان ــت در وزارت ب ــوان رسپرس ــه عن ــال ب ــک س از ی

مجلــس  دیگــر  اعضــای  از  شــاری  هــم،  ســویی  از 

ــای  ــتی در وزارت ه ــه ی رسپرس ــد، ادام ــدگان می گوین مناین

ــرای مــردم  ــه رونــد عرضــه ی خدمــات عمومــی ب حکومــت، ب

ــتند، از  ــت اس ــه رسپرس ــانی  ک ــرا کس ــاند؛ زی ــیب می رس آس

صالحیت هــای قانونــی برخــوردار نیســتند.

مناینــدگان،  مجلــس  عضــو  مــرور،  ســیدظاهر 

انتخابــات  نهایــی  نتیجــه ی  کــه  کــرد  امیــدواری  ابــراز 

ریاســت جمهوری هرچــه زودتــر اعــالم شــود تــا کابینــه ی 

ــال  ــورت، احت ــن ص ــد؛ در ای ــاز کن ــود آغ ــه کار خ ــد ب جدی

ــه فرهنــگ رسپرســتی وزارت هــا، وجــود دارد. ــان دادن ب پای

شــبکه های  در  تــازه ای  گزارش هــای  همــه،  ایــن  بــا 

ــربان  ــا، ره ــه گوی ــود ک ــت می ش ــه دس ــت ب ــی دس اجتاع

ــته  ــه خواس ــاری وزرای کابین ــی از ش ــدت مل ــت وح حکوم

انــد کــه اســتعفا دهنــد. وزیــر عدلیــه، وزیــر ترانســپورت، وزیر 

شهرســازی، وزیــر زراعــت و وزیــر حــوادث از جملــه وزیرانــی 

آینــده ی  نزدیــک از مقــام  اســتند کــه ممکــن اســت در 

ــل تــالش  ــد، روزنامــه ی صبــح کاب ــد. هرچن ــار برون  شــان کن

ــر  ــی را در خصــوص تغیی ــدگاه مســؤوالن حکومت ــا دی کــرد ت

امــا مســؤوالن  و تبدیلی هــای اخیــر در کابینــه، بگیــرد؛ 

حکومتــی حــارض بــه پاســخ گویی نشــدند.

در دو دور حکومــت افغانســتان، شــیوه ی معمــول بــه 

گونــه ای بــود کــه رییــس دولــت پســت ها و وزارت هــای 

ســلیقه های  اســاس  بــر  و  ســاخت  سیاســی  را  کلیــدی 

ــد و  ــص دارن ــه تخص ــه ن ــرد ک ــذار ک ــرادی واگ ــه اف ــی، ب قوم

ــا  ــن چالــش ســبب شــد ت ــه اجــرای کار. ای ــه هــم تعهــد ب ن

افغانســتان از رفــن بــه ســوی پیرفــت و توســعه، بــاز مبانــد.

بــا روی کار آمــدن محمــدارشف غنــی، رییس جمهــور 

ــا  ــی را ب ــول عظیم ــه او تح ــت ک ــار می رف ــتان، انتظ افغانس

محوریــت تخصــص و شایســتگی در کابینــه ی افغانســتان 

بنیــاد خواهــد گذاشــت. او، هرچنــد تــالش کــرد تــا کابینــه 

را بــر اســاس اصــل شایســتگی و تخصــص کار شــکل دهــد و 

ابتکارهــای رقــم بزنــد؛ امــا او نــه تنهــا قــادر بــه خلــق ابتــکار 

و شایســتگی در کابینــه نشــد، بلکــه کابینــه ی حکومــت 

ــکننده و از  ــر، ش ــه ی دیگ ــر کابین ــش از ه ــی بی ــدت مل وح

هم پاشــیده شــد.

ــکایات  ــه ش ــیدگی ب ــیون رس کمیس

ــدی(  ــنبه )24ج ــی، روز سه ش انتخابات

اعــالم کــرد کــه رونــد رســیدگی بــه 

ســوی  از  ثبت شــده  شــکایت های 

بــه  کمیســیون  ایــن  والیتــی  دفاتــر 

پایــان رســیده اســت و بنــا بــر فیصلــه ی 

آن هــا، قــرار اســت آرای بیــش از 5 هــزار محــل رأی دهــی 

ــود.  ــپرده ش ــاری س ــه بازش ــاره ب دوب

زهــره بیــان شــینواری، رییــس کمیســیون رســیدگی بــه 

شــکایت های انتخاباتــی، می گویــد کــه دفرهــای والیتــی 

ایــن کمیســیون، 16545 شــکایت را دریافــت کــرده بودنــد 

کــه از ایــن میــان، حــدود 9866 شــکایت بــه دلیــل نبــود 

دالیــل و مــدارک کافــی رد شــده اســت.

والیتــی  دفاتــر  بررســی  جریــان  در  او،  گفتــه ی  بــه 

ــی، آرأی 109  ــه شــکایات  انتخابات کمیســیون رســیدگی ب

ــر  ــدی و ۷1 نف ــه ی نق ــر جریم ــده، ۷5 نف ــل ش ــل باط مح

از کارمنــدان کمیســیون مســتقل انتخابــات نیــز بــه دلیــل 

دست داشــن در تقلب هــای انتخاباتــی برکنــار شــده انــد. 

ســخن گوی  الیاســی،  محمدقاســم  هــم  ســویی   از 

انتخاباتــی،  شــکایت های  بــه  رســیدگی  کمیســیون 

ــاری  ــه بازش ــت ب ــرار اس ــت ق ــه آرای 20 والی ــد ک می گوی

دوبــاره بــرود. آقــای الیاســی گفــت: »آرای 1699 محــل در 

ــروان، 25  ــل، 11۷ محــل در کاپیســا، 92 محــل در پ کاب

محــل در میــدان وردک، 1۷ محــل در لوگــر، 1582 محــل 

در ننگرهــار، 6 محــل در بغــالن، 65 محــل در غزنــی، 

383 محــل در پکتیــکا، 186 محــل در پکتیــا، 53 محــل 

در خوســت، 243 محــل در کــر، ۷3 محــل در تخــار، 46 

ــل،  ــل در زاب ــور، 61 مح ــل در غ ــدز، 51 مح ــل در کن مح
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ــه بازشــاری  محــل در هــرات و 1۷۷ محــل در نیمــروز، ب

ــی رود.« م

حــال کــه دفاتــر والیتــی کمیســیون رســیدگی بــه 

اســت؛  رســیده  پایــان  بــه  کارش  انتخاباتــی  شــکایات 

نامــزدان  کــه  می گوینــد  کمیســیون  ایــن  مســؤوالن 

معــرض ســه روز فرصــت دارنــد تــا در مــورد فیصلــه ی ایــن 

کننــد.  اســتیناف خواهی  کمیســیون 

ــی،  ــه شــکایات انتخابات رییــس کمیســیون رســیدگی ب

در نشســت روز گذشــته ی ایــن کمیســیون، تأکیــد کــرد کــه 

ــن  ــده و ممک ــتیناف خواهی ش ــورد اس ــون ۷960 م ــا کن ت

ــد.  ــدا کن ــش پی ــم افزای ــن رق ــه روز، ای ــان س ــت در پای اس

ــان 15 روز  ــتیناف خواهی، در جری ــس از اس ــت پ ــرار اس ق

ــرار  ــی ق ــورد بررس ــتیناف خواهی م ــای اس ــر پرونده ه دیگ

ــرد و نتیجــه ی آن اعــالم شــود.  بگی

ایــن در حالــی اســت کــه کمیســیون انتخابــات پــس از 

ســه مــاه تأخیــر و جنجال هــای فــراوان نتیجــه ی ابتدایــی 

را در اول جــدی مــاه جــاری همگانــی و محمــدارشف غنی، 

نامــزد ریاســت جمهوری را، برنــده ی نتیجــه ی ابتدایــی 

اعــالم کــرد.

ــد  ــات می گوین ــر انتخاب ــای ناظ ــال، نهاده ــن ح ــا ای ب

کــه تصمیــم مبنــی بــر بازشــاری دوبــاره ی محل هــای 

بــه  رســیدگی  کمیســیون  صالحیت هــای  از  رأی دهــی 

ــیون  ــن کمیس ــربی ای ــا ره ــت؛ ام ــی اس ــکایات انتخابات ش

ــت  ــا دق ــد ب ــکایات بای ــرده ی ش ــم گس ــه حج ــه ب ــا توج ب

نتیجــه ی یافته هــای خــود را اعــالم کنــد.

و  آزاد  انتخابــات  بنیــاد  ســخن گوی  رســا،  ســمیرا 

ــه ی  ــا روزنام ــو ب ــا« در گفت وگ ــتان »تیف ــه ی افغانس عادالن

صبــح کابــل می گویــد، بــا توجــه بــه گزارش هایــی کــه 

از ســوی کمیســیون رســیدگی بــه شــکایات انتخاباتــی 

ــیون  ــن کمیس ــال ای ــا ح ــده، ت ــتاده ش ــاد فرس ــن نه ــه ای ب

کارهایــش را بــه گونــه ی درســت انجــام داده اســت.

نتیجــه ی  کــه  می کنــد  امیــدواری  ابــراز  رســا  بانــو 

بررســی کمیســیون رســیدگی بــه شــکایات  انتخاباتــی، 

ویــژه   بــه  انتخابــات  درگیــر  طرف هــای  قبــول  مــورد 

ــات  ــه انتخاب ــا ب ــرد ت ــرار بگی ــت جمهوری ق ــزدان ریاس نام

شــود.  گذاشــته  پایــان  نقطــه ی  ریاســت جمهوری 

ســخن گوی تیفــا بــا اشــاره بــه 300 هــزار جنجالــی 

ــات،  ــان نامــزدان ریاســت جمهوری و کمیســیون انتخاب می

کمیســیون  کــه  اســت  محل  هایــی  در  آرا  ایــن  گفــت 

ــه بازشــاری  رســیدگی بــه شــکایات انتخاباتــی تصمیــم ب

آن دارد و امیــدوار اســت کــه بــا پایــان بازشــاری آرا، 

نامــزدان نتیجــه ی آن را بپذیرینــد. 

پیــش از ایــن امــا شــاری از نهادهــای مرتبــط بــه 

ــه  ــد کاری کمیســیون رســیدگی ب ــات از کنــدی رون انتخاب

ــا  ــن نهاده ــد. ای ــرده بودن ــاد ک ــی انتق ــکایات انتخابات ش

معتقــد انــد کــه اگــر کمیســیون شــکایات نتوانــد بــه 

شــکایت ها در زمــان تعیین شــده ی آن رســیدگی کنــد، 

ممکــن اســت پروســه ی اعــالم نتیجــه ی نهایــی انتخابــات 

ــود.  ــه ش ــر مواج ــه تأخی ــز ب نی

نامــزدان  از  بین املللــی  نهادهــای  همــه  ایــن  بــا   

ــات را  ــد کــه نتیجــه ی انتخاب ریاســت جمهوری خواســته ان

ــوند.  ــی نش ــیون های انتخابات ــع کار کمیس ــد و مان بپذیرن

نگرانــی از ایــن کــه کمیســیون رســیدگی بــه شــکایت های 

بــه  دارد،  کــه  زمان بنــدی ای  طبــق  نتوانــد  انتخاباتــی 

را  انتخابــات  نهایــی  نتیجــه ی  و  رســیدگی  شــکایت ها 

ــزدان  ــه نام ــن ک ــا از ای ــا نگرانی ه ــان ب ــد؛ هم زم ــالم کن اع

انتخابــات نتیجــه ی اعالم شــده از ســوی ایــن کمیســیون را 

نپذیرنــد، ادامــه دارد؛ بایــد دیــده شــود کــه کار کمیســیون 

شــکایات انتخاباتــی رضایــت نامــزدان ریاســت جمهوری 

را فراهــم می کنــد یــا بررســی های ایــن کمیســیون نیــز 

از  برخــی  پذیــرش  مــورد  انتخابــات  کمیســیون  ماننــد 

ــت. ــد گرف ــرار نخواه ــزدان ق نام

ــزاری آن  ــاه از برگ ــار م ــه چه ــک ب ــه نزدی ــی ک انتخابات

ــل  ــتان تبدی ــردم افغانس ــرای م ــی ب ــه کابوس ــذرد، ب می گ

شــده اســت کــه بــا توجــه بــه وضعیــت افغانســتان و 

منطقــه، انتظــار مــی رود زودتــر رسنوشــت آن معلــوم شــود و 

افغانســتان دارای رییس جمهــوری شــود کــه بــا رأی مــردم 

ــت. ــده اس ــاب ش انتخ

2

ــه چالــش جــدی  ــات در افغانســتان ب برگــزاری انتخاب

ــات  بــدل شــده اســت؛ پــس از آن کــه کمیســیون انتخاب

ــات را  ــی انتخاب ــج ابتدای ــالم نتای ــم اع ــه تقوی ــد مرتب چن

ــای  ــیون جنجال ه ــن کمیس ــر روز در ای ــرد و ه ــض ک نق

نتیجــه ی  ایــن کمیســیون  آمــد، باالخــره  تــازه پدیــد 

ابتدایــی را بــا تأخیــر زیــاد در اول جــدی اعــالم کــرد و قرار 

ــزده  ــی در پان ــکایت های انتخابات ــیون ش ــه کمیس ــود ک ب

ــع آوری و در  ــور جم ــکایت ها را از رسارس کش ــام ش روز مت

مــدت معیــن، پــس از بررســی متــام شــکایت ها تکلیــف 

انتخابــات را مشــخص کنــد؛ امــا بــه نظــر می رســد کــه بــا 

توجــه بــه باالرفــن محل هــای بازشــاری آرا از ســه هــزار 

ــات  ــم انتخاب ــاد شــدن حجــم کار، تقوی ــه پنج هــزار و زی ب

ــی  ــکایت های انتخابات ــیون ش ــوی کمیس ــار از س ــن ب ای

نقــض شــود.

 1384 ســال  در  بــار  نخســتین  کــه  کمیســیونی 

ــات  ــه شــکایت های انتخاب ــرای رســیدگی ب خورشــیدی ب

ــه صــورت موقــت ایجــاد  ــی و شــوراهای والیتــی ب پارملان

شــد و بعــد از آن در ســال های 1388 و 1389 بــرای 

ــات ریاســت جمهوری،  ــه شــکایت های انتخاب رســیدگی ب

شــوراهای والیتــی و انتخابــات ولســی جرگه و در ســال 

ــه  ــن ک ــا ای ــد ت ــاد ش ــت ایج ــورت موق ــه ص ــز ب 1392 نی

پــس از توشــیح قانــون انتخابــات و قانــون تشــکیل وظایف 

کمیســیون  انتخابــات،  کمیســیون  صالحیت هــای  و 

توســط  ســال  هــان  در  انتخاباتــی  شــکایت های 

ــرای  ــوان نهــاد دامئــی و مســتقل ب ــه عن رییس جمهــور ب

انتخاباتــی  شــکایت های  و  اعراض هــا  بــه  رســیدگی 

ــت. ــکل گرف ش

و  اعــالم  را  نتایــج  انتخابــات  کمیســیون  وقتــی 

ارشف غنــی را برنــده ی نتایــج ابتدایــی دانســت، مــوج 

کمیســیون  و  گرفــت  شــدت  شــکایت ها  و  اعــراض  

شــکایات بیــش از شــانزده هــزار شــکایت را ثبــت کــرد کــه 

ــه،  ــه عبدالل ــه رهــربی عبدالل تیــم »ثبــات و همگرایــی« ب

ــای  ــس از آن تیم ه ــد و پ ــورددار ش ــکایت رک ــت ش در ثب

گلب الدیــن  رهــربی  بــه  اســالمی«  عدالــت  و  »صلــح 

ــه رهــربی محمــدارشف  ــم »دولت ســاز« ب ــار و تی حکمت ی

غنــی، قــرار گرفتنــد. طبــق انتظــار و بــر اســاس تجربــه ی 

و  شــدند  پیــروزی  مدعــی  تیم هــا  متــام  تاریخــی، 

دیگــری را بــه اعــال نفــوذ، دســت کاری و تقلــب در 

انتخابــات متهــم کردنــد؛ اتهام هایــی کــه کار کمیســیون 

ــرد.  ــه رو می ک ــش رو ب ــا چال ــی را ب ــکایت های انتخابات ش

تیــم دولت ســاز مدعــی شــد کــه اگــر بررســی شــکایت ها 

ــن  ــه و شــفاف باشــد، آرای ای از ســوی کمیســیون عادالن

ــا  تیــم چهــار درصــد دیگــر نیــز افزایــش خواهــد یافــت ت

برنــده ی انتخابــات در همیــن دور اول مشــخص شــود؛ اما 

عبداللــه عبداللــه، در ســخرانی ای پــس از اعــالم شــدن 

ــج ابتدایــی، گفــت کــه ســه صدهزار رأی تقلبــی وارد  نتای

شــارش آرا شــده اســت؛ او ضمــن درخواســت شــفافیت 

از کمیســیون شــکایت های انتخاباتــی گفــت کــه از آرای 

ــزدان  ــرد. نام ــد ک ــاع خواه ــه دف ــار قاطعان ــن ب ــردم ای م

مطــرح دیگــر نیــز در آن زمــان نتیجــه ی ابتدایــی انتخابات 

را نپذیرفتــه و آن را آلــوده بــه تقلــب دانســتند. روز گذشــته 

امــا کمیســیون شــکایت های انتخاباتــی اعــالم کــرد کــه 

آرای بیــش از پنج هــزار محــل رأی دهــی در 20 والیــت 

می شــود. بازشــاری 

اســت  گفتــه  انتخاباتــی  شــکایت های  کمیســیون 

ــوط  ــه مرب ــت ک ــرده اس ــل ک ــل را باط ــه آرای 109 مح ک

ــت؛  ــا اس ــور و پکتی ــان، غ ــل، بدخش ــای کاب ــه والیت ه ب

ایــن کمیســیون از مجمــوع 16545 شــکایت، 9866 

بــرای آن کــه مســتدل نبــوده رد کــرده و  شــکایت را 

تعــدادی از کارمنــدان کمیســیون انتخابــات را بــه دلیــل 

نقــش داشــن در تقلب هــای انتخاباتــی جریمــه و اخــراج 

کــرده اســت تــا داعیــه ی تقلــب از شــایعه بــه واقعیــت بدل 

شــود.

کار کمیســیون شــکایت های انتخاباتــی نیــز بــا چالش 

جــدی رو بــه رو اســت؛ چــون در نخســت بایــد تکلیــف 

ــای  ــن آن ادع ــه مهم تری ــد ک ــخص کن ــکایت ها را مش ش

»مفقــود االثــر« شــدن رأی در کمیســیون انتخابــات اســت 

کــه از ســوی معــاون تیــم »دولت ســاز« مطــرح شــد و البتــه 

روشــن شــدن رسنوشــت 300هــزار رأی دیگــری کــه تیــم 

ثبــات و همگرایــی مدعــی تقلبــی بــودن آن اســت.

اعــالم  زمــان  بــه  کــه  هرچــه  می رســد  نظــر  بــه 

و  بســن  اتهــام   نزدیک تــر  شــویم،  نهایــی  نتیجــه ی 

ــل  ــر مث ــه آدرس یک دیگ ــی ب ــای انتخابات ــال تیم ه جنج

همیشــه گــرم شــود. انتخاباتــی کــه قــرار بــود بــا کمــک از 

تکنولــوژی روز، بــا کم تریــن جنجــال بــه فرجــام رســد، بــا 

مشــکالت عدیــده ای مواجــه شــد؛ بــه انــدازه ای کــه ایــن 

پروســه ی ملــی زیــر ســؤال رفتــه و بــه یــک ماراتـُـن اتهــام 

بســن در بیــن تیم هــای انتخاباتــی بــدل شــد. انتخابــاِت 

ــز  ــده ی آن نی ــده و بازن خســته کننده و پرچالشــی کــه برن

بــرای مــردم مهــم نیســت؛ چــون همــه دوســت دارنــد کــه 

ــه  ــات مشــخص شــود. انتخاباتــی کــه ب رسنوشــت انتخاب

دلیــل حضــور چهره هــای امتحــان پــس داده و در ســایه ی 

ــتقبال  ــن اس ــا کم تری ــان، ب ــه ی هراس افگن ــرس از حمل ت

از ســوی مــردم مواجــه شــد.

اردوی سرپرست در کابینه ی حکومت؛
هفده وزارت بی وزیر
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پنجــم  ناحیــه ی  از  پایتخــت  شــهروند  صدهــا  از  بیــش 

ریاســت جمهوری  ارگ  داخــل  بــه  پــای  روز گذشــته  کابــل، 

گذاشــتند و ســاعتی را مهــان رییس جمهــور غنــی بودنــد. 

ــت  ــرار نیس ــور ق ــا رییس جمه ــهروندان ب ــد ش ــد و بازدی ــن دی ای

بــه همیــن یــک دیــدار بســنده شــود، بلکــه آن طــور کــه صدیــق 

صدیقــی، ســخن گوی دولــت افغانســتان در برگــه ی تویــر خــود 

ــدی(  ــنبه )24 ج ــت روز سه ش ــت نشس ــرار اس ــود، ق ــته ب نگاش

نشســت هایی  سلســله  رسآغــاز  غنــی،  ارشف  رییس جمهــور 

از ایــن دســت بــه نــام »گفتــان ملــی« باشــد کــه بعــد از 

ارگ  در  کمیته هــای جداگانــه  در  غنــی  رییس جمهــور  ایــن 

ریاســت جمهوری ایــن دیدارهــا را ادامــه خواهــد داد. 

رونــد  غنــی  رییس جمهــور  کــه  ملــی«  »گفتــان  طــرح 

رشوعــش را بــا دیــدار از اهالــی ناحیــه ی پنجــم شــهر کابــل در 

ارگ ریاســت جمهوری کلیــد زد، طــرح تأثیرگــذار و همه شــمولی 

اســت کــه در واقــع تــا امــروز جــای ایــن گفتــان ملــی در 

ــی  ــا خال ــیون م ــه ی کاری سیاس ــت و در برنام ــه ی سیاس صحن

ــت.  ــوده اس ب

بــا  ایــن  از  پیــش  ملــی«  »گفتــان  مؤلفــه ی  چنــد  هــر 

عناویــن و رویکردهــای متفــاوت دیگــری از ســوی نهادهــای 

ــری شــده اســت و  ــی پی گی ــه ی مدن ــاالن جامع ــک و فع آکادمی

ــد  ــا بتوانن ــد ت ــن بودن ــالش ای ــه در ت ــن عرص ــاالن ای ــه ی فع هم

زمینــه ی گفتــان را در ســطح ملــی جامعــه ی افغانســتانی 

ــت  ــه وضعی ــانه ب ــی آسیب شناس ــر نگاه ــرا اگ ــازند؛ زی ــم س فراه

ــک از  ــگ هــر ی ــم، بی درن ــه بیندازی اجتاعــی و سیاســی جامع

ــه شــکاف عمیقــی کــه بیــن مــردم و دولــت در نظــام  ــی ب ــا پ م

ــک در  ــدون ش ــم. ب ــت، می بری ــاده اس ــتان افت ــی افغانس سیاس

ــوری در  ــام جمه ــر نظ ــه از عم ــته ک ــه ی گذش ــر از دو ده کم ت

افغانســتان می گــذرد، جــای خالــی گفتــان ملــی ســبب شــده 

ــه  میــان مــردم و دولــت هــر روز بیشــر شــود و  اســت کــه فاصل

ــه خــودی خــود امــروز ســبب متــام چالش هــا  ــه ب ــن فاصل همی

و دشــواری هاِی حکومــت داری مردمــی فــراروی دولــت بــوده 

ــت.  اس

افغانســتان  معــارص  سیاســی  تاریــخ  از  برگــی  هیــچ  در 

منی تــوان نشســت یــا گردهایــی ای را رساغ داشــت کــه بــه 

ــه  ــر و همه جانب ــطح فراگی ــی در س ــان مل ــاد گفت ــور ایج منظ

ــود.  ــاد ش ایج

بــه گفتــه ی صدیــق صدیقــی، ســخن گوی دولــت، قــرار 

اســت بعــد از ایــن سلســله  بحث هــای »گفتــان ملــی« توســط 

ــهروندان  ــد و ش ــه یاب ــور ادام ــهروندان کش ــا ش ــور ب رییس جمه

کشــور در کمیته هــای جداگانــه  در ارگ ریاســت جمهــوری، 

امنیتــی،  زمینه هــای  در  را  پیشــنهادهای شــان  و  مشــکالت 

اقتصــادی، اجتاعــی و ســایر بخش هــای  مهــم حکومــت داری 

ــهروندان  ــروه از ش ــن گ ــه اولی ــد ک ــک کنن ــی رشی ــای غن ــا آق ب

ــد.  ــل بودن ــم کاب ــه ی پنج ــندگان ناحی ــور، باش کش

ــد  ــی« بای ــان مل ــرح »گفت ــه ط ــت ک ــن اس ــر ای ــن ب ــاور م ب

خیلــی پیشــر از این هــا در ســطح ملــی از ســوی حکومــت 

مبهــم  رشایــط  چنیــن  بــه  امــروز  تــا  می شــد  راه انــدازی 

عــدم  و  حکومــت داری  مروعیــت  لحــاظ  از  پرچالشــی  و 

منی شــدیم.  گرفتــار  دولــت  سیاســی  مروعیــت 

ایــن  بــه  افغانســتان  شــهروندان  حــارض متــام  حــال  در 

ــرد  ــی و منحربه ف ــاختار قوم ــه س ــد ک ــیده ان ــی رس ــاور جمع ب

نزاع هــای  و  جنگ هــا  متــام  دلیــل  افغانســتان  جامعــه ی 

دوره ی  از  اخیــر  ســال  صــد  نظامــی  و  مذهبــی  سیاســی، 

آزادی خواهــی تــا مروطیــت و دوره ی دموکراســی بــوده اســت. 

تــا زمانــی کــه نتوانیــم در ســطح ملــی زمینــه ی ایجــاد گفتــان 

ــی  ــای فعل ــه چالش ه ــم ب ــچ گاه منی توانی ــم، هی ــم کنی را فراه

ــت،  ــار اس ــه آن رسدچ ــتان ب ــت افغانس ــه دول ــت داری ک حکوم

ــم.  ــق آیی فای

ــا پیشــینه ی  حداقــل انتظــار می رفــت رییس جمهــور غنــی ب

ــث  ــورش منحی ــی و حض ــطح جهان ــی اش در س ــت سیاس فعالی

ــای  ــان و ایف ــگاه های جه ــن دانش ــگاه در معتربتری ــتاد دانش اس

وظیفــه  در بانــک جهانــی، بــه محــض ورودش بــه ســاختار 

سیاســی افغانســتان تحــت نــام شــخص اول حکومــت، نقطــه ی 

ــت  ــرای افغانســتان را می دانس ــه ی قوم گ ــف ســاختار جامع ضع

و از هــان روزهــای اول آســتین بــاال مــی زد تــا می توانســت 

حکومــت داری اش  دوره ی  از  ســال  پنــج  گذشــت  بــا  امــروز 

ــی«  ــان مل ــرح »گفت ــی را از ط ــل قبول ــوب و قاب ــه ی مطل نتیج

ــه دســت مــی آورد.  ب

هــر چنــد کــه می گوینــد؛ »ماهــی را از آب هــر وقــت بگیریــد، 

تــازه اســت«، اکنــون هــم آغــاز ایــن طــرح هــر چنــد ناوقــت؛ امــا 

بایــد امیــدوار بــود کــه باالخــره در ســاختار سیاســی افغانســتان، 

گفتانــی کلیــد خــورده اســت در ســطح ملــی کــه اگــر حکومــت 

افغانســتان توانســته باشــد بــرای ایــن طــرح مکانیــزم مشــخصی 

را در نظــر بگیــرد، بــه زودی بتوانیــم بــا ادامــه دادن ایــن سلســله 

نشســت ها از ایــن گفتــان ملــی نتایــج خوبــی را بــرای راهــربد 

ــزوای  ــف از ان ــای مختل ــیدن قره ــرون کش ــت داری و بی حکوم

اجتاعــی کــه در آن گیــر مانــده انــد، بــه دســت بیاوریــم. 

حکومــت  ســوی  از  ملــی«  »گفتــان  مســأله ی  طــرح 

افغانســتان در ایــن روزهــای پایانــی دوره ی حکومــت آقــای غنــی 

می توانــد نویدبخــش رشوع فصــل جدیــدی از گفتــان تســاهل 

و مــدارا را در ســطح بزرگ تــری باشــد؛ بــه رشطــی کــه حکومــت 

آینــده جــدا از ایــن کــه چــه کســی زمــام حکومــت را بــه دســت 

ــی« را  ــان مل ــت های »گفت ــله نشس ــن سلس ــت، ای ــد گرف خواه

ادامــه دهــد. 
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ــود. از او،  ــر ش ــت دارد داک دوس

دربــار ه ی چگونگــی داکــر شــدنش 

بــا  برایــم  را  پاســخش  پرســیدم؛ 

ــول  ــه کــردن انگشــتانش کــه پ مچال

ــه  ــن ک ــرای ای ــر دارد، داد. او ب بیش

بتوانــد مکتبــش را متــام کنــد و داکــر شــود، در یکــی 

از مکاتــب خصوصــی درس می خوانــد و بــه خوبــی هــم 

ــد. از او در  ــت کن ــی صحب ــان انگلیس ــه زب ــد ب می توان

مــورد وضــع زندگــی اش پرســیدم گفــت کــه بــه چیــزی 

نیازمنــد نیســت و بــرای بــرآورده شــدن آرزوهایــش بایــد 

ــد. ــط درس بخوان فق

او در مــورد  از  جالــب این جــا اســت کــه وقتــی 

آرزوهایــش پرســیدم، بــرای ایــن کــه آرزویــش دزدیــده 

نشــود، دوســت نداشــت در ایــن مــورد چیــزی بگویــد؛ 

ــت؟ ــرک اس ــی زی ــد خیل ــر منی کنی فک

ــی  ــه وقت ــز هســتند ک ــل کــودکان دیگــر نی در مقاب

ــزرگ شــان  ــه رساغ آرزوهــای ب ــا آن هــا ب ــت ب در صحب

ــان  مــی روی، همــه خواســت شــان داشــن لقمــه ی ن

بــرای ادامــه ی زندگــی اســت. بــرق درخشــان چهــره ی 

ــه  ــان، شــبیه زدن خنجــر ب ــد لقمــه ای ن ــه امی آن هــا ب

آدم هــای دیگــر اســت؛ همیــن قــدر ســاده، همیــن قــدر 

دســت نیافتنی.

بــه اســاس آمــاری کــه وزارت کار و امــور اجتاعــی به 

روزنامــه ی صبــح کابــل ارائــه کرده اســت، در افغانســتان 

دو میلیــون کــودِک کار وجــود دارد کــه 1/3 میلیــون آن 

ــن  ــر ای ــد. بیش ــروف ان ــاقه م ــای ش ــام کاره ــه انج ب

کــودکان در معــرض سوءاســتفاده های جنســی، قاچــاق 

اعضــای بــدن، بــردن در محافــل بــرای بچه بــازی و 

دیگــر کارهــای خــالف قــرار دارنــد؛ اســتفاده هایی کــه 

گویــای یــک فاجعــه ی بــزرگ اســت.

عمــر، پــر نُه ســاله ای اســت کــه از حومه هــای 

ــهر  ــه ش ــان ب ــه ی ن ــت آوردن لقم ــه دس ــرای ب ــهر ب ش

می آیــد و دست فروشــی می کنــد. پــدر عمــر معتــاد 

اســت و بــرای حایــت مالــی فامیلــش، مجبــور اســت 

کار کنــد و درس نخوانــد؛ ماننــد عمــر هــزاران کــودک 

دیگــر بــرای متویــل اعضــای خانــواده ی شــان از نعمت 

ــد. ــروم ان ــدن مح ــه و درس خوان ــای کودکان بازی ه

ــل  ــگ زده ای مث ــه ی جن ــه در جامع ــی ک ــر کودک  ه

افغانســتان چشــم گشــوده، بــا مشــکالت گوناگــون 

روبــه رو بــوده اســت؛ کار بــرای بــرای بــه دســت آوردن 

ــوزش و در  ــق آم ــدن از ح ــروم ش ــان، مح ــه ن ــک لقم ی

بســیاری مواقــع اذیــت شــدن از ســوی مــردم و مــورد 

ــرار گرفــن. ــر ق تحقی

روایــت مشــهوری اســت کــه می گویــد: »زمانــی کــه 

ســیلی بــه کــودک می زنیــد تــا دو نســل حقــارت آن  را 

بــه دوش می کشــد«؛ حقارتــی کــه کــودکان کار هــر روز 

ــا  ــان در خیابان ه ــه ن ــک لقم ــت آوردن ی ــه دس ــرای ب ب

می کشــند و فحش هــا و زخم هــای زبــان را تحمــل 

می کننــد.

عبداملنــان حقیــار، روان شــناس، می گویــد: »دو 

کــودکان  امیــال  تفات هــای  در  تأثیرگــذار  عامــل 

وجــود دارد؛ اولــی رشایــط باورهــا و عقایــد خانــواده ی 

کــودک؛ دومیــن عامــل هــم امکانــات و ســهولت هایی 

ــار دارد.« اســت کــه کــودک در اختی

در کشــور جنــگ زده ی افغانســتان، کــودکان زیــادی 

جــای ایــن کــه کودکــی کننــد و بــه بازی هــای کودکانــه 

جــرب  بزرگ ســال،  افــراد  ماننــد  باشــند؛  مــروف 

زندگــی و فقــر پــای شــان را بــه خیابان هــا می کشــاند 

آرزوهــای  نــان،  لقمــه ای  دســت آوردن  بــه  بــرای  و 

ــد. ــود می کن ــان را ناب ــی  ش کودک

ســجاد 14ســاله، مســری اســت و مــدت پنــج 

ســال اســت کــه بــه مســری گری مشــغول اســت. 

آرزوی ســجاد آمــدن صلــح پایــدار در افغانســتان اســت 

و بــرآورده شــدن همــه ی آرزوهایــش را مــروط بــه 

آمــدن صلــح می دانــد. ســجاد بنــا بــر عالقــه ی خــود و 

خواســت مــادرش، دوســت دارد دادســتان باشــد. او در 

حالــی کــه در کنــار جــاده آتــش را بــا قیــر روشــن کــرده 

و خــودش را گــرم می کنــد، می گویــد کــه دوســت دارد 

ــه  ــاک باشــد و از همــه ب ــرای تنفــس پ ــل ب هــوای کاب

شــمول خــودش می خواهــد دیگــر از قیــر و تایــر بــرای 

ــد. ســوخت اســتفاده نکنن

معضــل دیگــر در رابطــه بــه بی توجهــی و بی مهــری 

قــرار گرفــن کــودکان، بــه خصــوص کــودکان کار 

ــی  ــن زندگ ــرای داش ــت الزم را ب ــه محب ــت ک ــن اس ای

بــه دور از ناهنجاری هــا، ندیــده انــد؛ بنــا بــر ایــن، 

ــد از  ــدل شــده و می خواهن ــده مب ــه عق ــدان ب ــن فق ای

ــودکان  ــن ک ــال ای ــن ح ــود. در ای ــربان ش ــر ج راه دیگ

کــه  کارهــای خــالف می زننــد  بــه  بی پنــاه دســت 

منجــر بــه کج روی هــای اجتاعــی می شــود.

ثنــا صنــف دهــم مکتــب اســت و بــرای آمــوزش 

زبــان انگلیســی بــه یکــی از آموزش گاهــای خصوصــی 

ــا  ــد ت ــی باش ــت دارد قاض ــد. او، دوس ــوزش می بین آم

بتوانــد عامــالن جنایــات را بــه کیفــر برســاند. ثنــا 

ــل  ــش در کاب ــه آرزوهای ــیدن ب ــرای رس ــت دارد ب دوس

زندگــی کنــد کــه هیــچ تهدیــدی را احســاس نکنــد و 

ــد. ــر آرام درس بخوان ــا خاط ب

ــن اســت کــه  ــن کــودکان در ای ــاوت آرزوهــای ای تف

شــاری از ســوی خانواده هــا حایــت می شــوند تــا 

بــه آرزوی شــان برســند و شــاری خانواده هــای شــان 

را حایــت می کننــد تــا از آرزو هــای  شــان بــاز مباننــد.

جامعــه  قــر  آســیب پذیر  ترین  افغانســتان  در 

ــی  ــای جنس ــورد اذیت ه ــواره م ــه هم ــد ک ــودکان ان ک

ــدن  ــای ب ــوارد اعض ــیاری م ــد و در بس ــه ان ــرار گرفت ق

آن هــا نیــز قاچــاق می شــود.

جلغــوزه  کــه  اســت  دیگــری  کــودک  زین اللــه 

ــن کار را  ــه ای ــت ک ــاه اس ــت م ــدت هف ــد و م می فروش

بــرای متویــل خانــواده اش پیــش می بــرد. زین اللــه 

آرزو دارد بــه صفــوف نیروهــای امنیتــی بپیونــدد تــا از 

ایــن راه کاری را بــرای خــود و کشــورش انجــام دهــد.

ایــن تفــاوت آرزو هــا منایان گــر تفــاوت طبقاتــی، 

ــت.  ــت اس ــف دول ــی و ضع ــار اجتاع ــع نابه هنج وض

ــرای  ــته ب ــت نتوانس ــال دول ــه س ــن هم ــت ای ــا گذش ب

انجــام  حســابی  کار  کــودکان  حقــوق  از  حایــت 

ــی  ــه های خصوص ــاری از مؤسس ــه ش ــا آن ک ــد. ب ده

ــودکان  ــن ک ــداد ای ــا تع ــد؛ ام ــام داده ان ــی انج کارهای

ــی  ــای خصوص ــط نهاده ــه توس ــت ک ــر از آن اس بیش

ــود. ــام ش ــا انج ــرای آن ه کاری ب

رسمــا،  فصــل  فرارســیدن  بــا  همه ســاله 

ــودکان  ــه ک ــاس ب ــع آوری لب ــرای جم ــی ب کمپاین های

ــن  ــن کمپای ــز ای ــی انجــام می شــود. امســال نی خیابان

بــه نــام »ایســتگاه مهربانــی« در نقــاط گوناگــون شــهر 

کابــل  برگــزار شــد کــه باشــندگان لباس هایــی را کــه 

دیگــر اســتفاده منی کننــد، جمــع آوری کــرده و بــه 

ــی  ــت یک ــرار نیس ــا ق ــد؛ ام ــه می دهن ــدان هدی نیازمن

دو جــوره لبــاس همــه نیازهــای آنــان را تأمیــن کــرده و 

ــد. ــان باش ــرای ش ــیر ب ــکم س ش

قانــون حایــت از حقــوق اطفــال از چندین ســال به 

ایــن ســو بحث برانگیــز شــده اســت. هرچنــد اختــالف 

فقــط روی یکــی از ماده هــا وجــود دارد؛ آن هــم تعییــن 

ســن بلــوغ در کــودکان اســت؛ امــا بــه دلیــل اختــالف 

ــته  ــتان نتوانس ــان افغانس ــوز پارمل ــاده هن ــن م روی ای

اســت قانونــی را بــرای حایــت از حقــوق کــودکان بــه 

ــه،  ــیب پذیر جامع ــر آس ــن ق ــا ای ــاند ت ــب برس تصوی

پشــتیبانی قانــون را داشــته باشــند.

ــوق  ــت از حق ــش حای ــس بخ ــی، ری ــب اخالق نجی

قانــون  اجتاعــی،  امــور  و  کار  وزارت  در  اطفــال 

حایــت از حقــوق کــودکان را، اساســی بــرای حایــت 

ــیدن آن  ــب رس ــه تصوی ــدم ب ــد و ع ــودکان می دان از ک

ــان.  ــده ی آن ــرای پنــج ســال آین ــد ب را چالشــی می دان

ــد، در 23  ــرار دارن ــر ق ــرض خط ــه در مع ــی ک کودکان

ــون  ــود قان ــر نب ــا ب ــا بن ــد؛ ام ــه ان ــرار گرفت ــوری ق کتگ

ــرای  ــه ای ب ــچ بودج ــودکان، هی ــوق ک ــت از حق حای

ــت.  ــده اس ــخص نش ــودکان مش ــت از ک حای

روی  اســت  قــرار  اجتاعــی  امــور  و  کار  وزارت 

ــروه  ــن گ ــه در اولی ــد ک ــودکان کار کن ــروه از ک ــه گ س

ــد کار  ــدید نیازمن ــه ش ــد ک ــرار دارن ــر ق ــودکان کارگ ک

انــد؛ بنــا بــر ایــن، بــرای کــودکان کار بــر اســاس 

توانایی هــای شــان یــک مقــدار پــول داده خواهــد شــد 

تــا از آن درآمدزایــی کننــد.

ــوی  ــه از س ــد ک ــرار دارن ــی ق ــروه دوم کودکان در گ

گروه هــای مافیایــی اجیــر انتخــاب شــده انــد کــه 

اعضــا  قاچــاق  جنســی،  اســتفاده های  معــرض  در 

بــرای  هــم  مــواردی  در  و  دارنــد  قــرار  تکدی گــری 

ــه  ــپکی ب ــای چس ــب بم ه ــا نص ــدر ی ــواد مخ ــروش م ف

می شــوند. اســتفاده  نقلیــه  وســایط 

ــه  ــد اســتند کــه ب ــر نیازمن گــروه ســوم کــودکان غی

دلیــل عــدم آگاهــی خانواده هــا و پاییــن بــودن ســطح 

کــودکان  روی  کار  بــه خیابان هــا می آینــد.  ســواد، 

ــرار دارد. ــت ق ــروه اول در اولوی گ

انســان در هــر مقامــی کــه باشــد، حداقــل یــک 

ــت؟  ــش چیس ــه آرزوی ــد ک ــی  بپرس ــد از کودک ــار بای ب

ــی همــه رؤیاهــا در آرزوهــای  ــم زیبای مــن فکــر می کن

بی عدالتی هــای  از  کــه  اســت  نهفتــه  کودکانــی 

ــدون آن  ــردازد ب ــا می پ ــط رؤی ــد؛ فق ــع منی دانن جوام

کــه در مــورد چالش هــای رســیدن بــه رؤیاهــای شــان 

ــد.      ــر کنن فک

تفاوت آرزوهای کودکان پول دار و بی پول

زهرا سیاس

سجاد ۱۴ساله، مسرتی است و مدت پنج 

سال است که به مسرتی گری مشغول است. 

آرزوی سجاد آمدن صلح پایدار در افغانستان 

است و برآورده شدن همه ی آرزوهایش را 

مرشوط به آمدن صلح می داند. سجاد بنا بر 

عالقه ی خود و خواست مادرش، دوست دارد 

دادستان باشد. او در حالی که در کنار جاده 

آتش را با قیر روشن کرده و خودش را گرم 

می کند، می گوید که دوست دارد هوای کابل 

برای تنفس پاک باشد و از همه به شمول 

خودش می خواهد دیگر از قیر و تایر برای 

سوخت استفاده نکنند.

ثنا صنف دهم مکتب است و برای آموزش 

زبان انگلیسی به یکی از آموزش گاهای 

خصوصی آموزش می بیند. او، دوست دارد 

قاضی باشد تا بتواند عامالن جنایات را به 

کیفر برساند. ثنا دوست دارد برای رسیدن 

به آرزوهایش در کابل زندگی کند که هیچ 

تهدیدی را احساس نکند و با خاطر آرام درس 

بخواند.
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افغانستان4 مهاجران  روایت 

ــا همــه ی دردرسهــا و  مهاجــرت ب

ناگزیری هایــی کــه دارد، بســته ای 

امتیازه هایــی اســت  و  امکان هــا  از 

بــرای  را  تــازه ای  زمینه هــای  کــه 

مهاجــر  شــخص  شــخصیتی  رشــد 

ــرت  ــزه ی مهاج ــد. انگی ــا می کن مهی

افغانســتانی ها بــه کشــورهای دیگــر، بــه دنبــال تأمیــن 

ــت. ــی اس ــی و روان ــی، غذای ــت جان امنی

ــتان  ــرز افغانس ــه از م ــی ک ــتانی زمان ــر افغانس مهاج

ــود و  ــر می ش ــت درگی ــران هوی ــا بح ــود، ب ــرون می ش بی

ــر مــی رود، ایــن  هــر چــه از جغرافیــای افغانســتان دورت

بحــران نیــز جدی تــر می شــود.

جامعــه ی  در  کــه  زمانــی  افغانســتانی  مهاجــر 

و  باورهــا  اســت  ناچــار  می شــود،  وارد  مهاجرپذیــر 

رفتارهــای اجتاعــی خــودش را تغییــر داده و بــه نحــوی 

ــر  ــه ی مهاجرپذی ــا جامع ــود ب ــازی خ ــال هانند س دنب

باشــد.

اقامــت  ایــران  اگــر در  افغانســتانی حتــا  مهاجــر 

اختیــار کنــد، بــه دلیــل تفاوت هــا در ســطح و روش 

ــر  ــران، درگی ــت ای ــهروندان و دول ــورد ش ــی و برخ زندگ

درگیــر  آن  جدی تــر  مورد هــای  در  و  هویــت  بحــران 

افغانســتانی  مهاجــر  امــا  می شــود؛  بی هویتــی 

ــودال  ــر در گ ــی رود، بیش ــر م ــران فرات ــه از ای ــی ک زمان

ــن  ــتانی در ای ــر افغانس ــی رود. مهاج ــرو م ــی ف بی هویت

چنیــن رشایــط بــرای ایــن کــه بتوانــد در جامعــه ی 

میزبــان پذیرفتــه شــده و وارد رونــد عــادی زندگــی شــود، 

ناچــار اســت در رفتــار، گفتــار و در نهایــت در پنــدار 

خویــش تغییراتــی را بیــاورد کــه اگــر نیــاورد هــم، ایــن 

اتفــاق بیــرون از ســلطه ی شــخص مهاجــر می افتــد.

اگــر شــخص مهاجــر خود خواســته و آگاهانــه دنبــال 

تغییــر باشــد، بــدون شــک رونــد ادغــام وی در جامعــه ی 

میزبــان زودتــر فراهــم می شــود و  میــزان آســیب پذیری 

اجتاعــی و روانــی وی نیــز انــدک خواهــد بــود.

مهاجــر افغانســتانی زمانــی کــه از افغانســتان بیــرون 

حتــا  و  پوشــش  در  زمــان  کوتاه تریــن  در  می شــود، 

شــکل موهایــش تغییــر آورده و پــس از آ ن دنبــال تقلیــد 

ــی رود. ــان م ــه ی میزب ــی اش از جامع ــار اجتاع در رفت

شــبیه  افــرادی  بــه  درازمــدت  در  مهاجــران  ایــن 

در  و  شــده  بــدل  مهاجرپذیــر  جامعــه ی  شــهروندان 

ــهروندان  ــه ش ــر ب ــان بیش ــای ش ــار و کنش گری ه رفت

تــا  می کننــد  پیــدا  شــباهت  مهاجرپذیــر  جامعــه ی 

ــران  ــه مهاج ــت ک ــه اس ــن گون ــتان؛ ای ــهروند افغانس ش

محیط هــای  بــا  جهــان  گســره ی  در  افغانســتانی 

ــم از  ــده و ک ــنا ش ــروزی آش ــا ام ــاوت؛ ام ــی متف فرهنگ

کــم بــه لحــاظ توانایی هــا و یــا برداشــت ذهنــی بــا 

مفهوم هایــی مثــل آزادی بیــان، برابــری جنیســتی و 

حقــوق بــر آشــنا می شــوند و کوشــش می کننــد در 

رفتــار روزمــره ی شــان از آن پیــروی کننــد.

 آن شــار از مهاجــران افغانســتانی که در کشــورهای 

می برنــد،  بــه رس  امریکایــی  و  اروپایــی  پیش رفتــه ی 

بــا وجــود ایــن کــه پیــش از مهاجــرت فــردی کامــال 

مذهبــی و تنــدرو بــوده انــد، دیگــر مثــل روزهــای پیــش 

ــی کــه  ــه چیزهای ــد و ب از مهاجــرت شــان فکــر منی کنن

ــن  ــد. ای ــتند، منی گذارن ــش ارزش می گذاش ــن پی از ای

ــی  ــای اجتاع ــا و کنش ه ــران در ارزش گذاری ه مهاج

ــو  ــگار از ن و خانوادگــی دچــار تحــول بزرگــی شــده و ان

می شــوند. زاده 

از ســویی هــم شــار زیــاد مهاجــران افغانســتانی ای 

کــه در کشــورهای پیش رفتــه ی چهــان بــه رس می برنــد، 

بــا امکان هــای مــدرن امــروزی آشــنا شــده و روش لــذت 

بــردن از ایــن امکان هــا و زندگــی را می آموزنــد.

ــادی از مهاجــران افغانســتانی  ــه شــار زی همین گون

کــه در بیــرون از کشــور بــرای دانش انــدوزی شــب و 

روز می کننــد، در کنــار زندگــی در جامعــه ی مــدرن 

و  می گیرنــد  فــرا  را  روز  رضوری  دانــش  انســانی، 

بــرای جامعــه ی  کــه  تبدیــل می شــوند  افــرادی  بــه 

افغانســتانی افــراد ایــده آل بــه نظــر می رســند.

بــرای  مهاجــرت  کــه  گفــت  می شــود  نهایــت  در 

کــه  فراوانــی  مشــکل های  وجــود  بــا  افغانســتانی ها 

بازدارندگــی. تــا  امتیــاز اســت  بیشــر  دارد، 

مهاجــرت  بــه  ناچــار  کــه  افغانســتانی  باشــنده ی 

خــودش،  جــز  چیــری  افغانســتان  در  اســت،  شــده 

ــه ی  ــای مــرگ تجرب ــا پ ــدارد و ت ــرای از دســت دادن ن ب

مهاجــرت  در  زندگــی  تجربــه ی  بــا  کــه  ســودمندی 

مقایســه شــود، بــه دســت منی آورنــد؛ امــا مهاجــرت 

جهان بینــی وی را عــوض کــرده و از انســان پرخاش گــر 

و  امــروزی  انســانی  افغانســتانی ،  پس گــرای  و 

می ســازد. تســاهل گرا  و  آشــتی پذیر 

ــه دو  ــرم ک ــام می ب ــر« ن ــه از »طاه ــه ی منون ــه گون ب

ــن  ــش از ای ــت؛ او، پی ــرده اس ــه رس ب ــه ب ــال در ترکی س

ــر  ــش در براب ــن واکنش ــرود، کوچک تری ــه ب ــه ترکی ــه ب ک

کنش هایــی کــه دوســت نداشــت، دشــنام بــود و یــا در 

ــاال  ــا ح ــرد؛ ام ــاه می ب ــی پن ــش فیزیک ــه واکن ــه ب لحظ

ــرش  ــی؛  روی دیگ ــش بزن ــه صورت ــم ب ــیلی ه ــا س ــر ب اگ

ــار  ــک ب ــرادر ی ــا ب ــه بی ــد ک ــد و می گوی ــش می کش را پی

ــزن. دیگــر هــم ب

فرزندان زمین

برآیندمهاجرتبرای
افغانستانیها

مجیب ارژنگ

و  شــاعرم  نــه  مــن 

می رسایــم؛  شــعر  نــه 

ــه،  ــن، اندیش ــعر گف ش

احســاس  مهــارت، 

خــاص  عشــق  و 

ــدارم.  ــن آن را ن ــفانه م ــه متأس ــد ک می طلب

شــاعران کشــور مــا، موالنــا جالل الدیــن 

محمــد بلخــی، ســنایی غزنــوی، رابعــه ی 

ــی و  ــلان، عراق ــعید س ــعود س ــی، مس بلخ

ــعر  ــن، ش ــرآوازه و افتخارآفری ــاعر پ ــا ش ده ه

گفتنــد، اندیشــیدند و ثبــت تاریــخ شــدند؛ 

اکنــون بــر مــا روا اســت کــه آن هــا را در 

ــنویم  ــم، بش ــم، ببینی ــخ بگردی ــه الی تاری الب

و زنــده کنیــم؛ در غیــر آن بــه فراموشــی 

ســپرده می شــود و یــا ایــن و آن ادعــای 

بــه دور از تعصــب و بــدون در نظرگرفــن 

هیچ گونــه ارزش از خــود دانســته و آن را 

ــد.  ــود می دانن ــار خ ــت و افتخ ــش دار مل پی

در ایــن میــان دیــری نیســت کــه تــالش 

محمــد  جالل الدیــن  موالنــا  می شــود 

بــه  را  بــزرگ  عــارف  ایــن  آثــار  و  بلخــی 

فرهنگــی  مشــرک  میراث هــای  عنــوان 

ثبــت کننــد؛  ترکیــه  و  ایــران  کشــورهای 

امــا اگــر حقیقــت، صدایــی بــرای بیــان 

داشــته باشــد، هرگــز تغییــر نخواهــد کــرد. 

از زندگــی  بــه عنــوان کار صنفــی  بنــده 

ــران  ــور )ای ــن دو کش ــاجره بی ــا مش ــا ت موالن

ــه  ــیار ب ــتا بس ــن راس ــتان( را در ای و افغانس

کــردم. بررســی  صــورت مختــر 

نام دارتریــن  از  یکــی  بلخــی  موالنــا 

شــاعران، عارفــان و متفکــران عامل اســالمی 

ــن  ــه بهاؤالدی ــروف ب ــدر وی مع می باشــد. پ

افغانســتان  بلــخ  در  کــه  اســت  محمــد 

زندگــی داشــت؛ پــدرش یکــی از بــزرگان 

ــه در قــرن ششــم و  ــام دار صوفی و مشــایخ ن

هفتــم بــود، در حــدود 610 ه. ق. بــه طــرف 

ــرد  ــرت ک ــه، روم مهاج ــهر قونی ــرب در ش غ

ــگام  ــت.  در هن ــات یاف ــا وف ــان ج و در ه

ســفر موالنــا بلخــی، حــدود شــش ســال 

عمــر داشــت و بعــد از وفــات پــدر خــود 

ــه  ــت؛ از جمل ــس پرداخ ــه و تدری ــر موعظ ب

برهان الدیــن  تربیــه ی  و  تعلیــم  تحــت 

محقــق در حلــب و دمشــق از 630 هـــ.ق تا 

63۷ هـــ. ق را در بــر گرفــت. او بعــد از وفــات اســتاد خــود بــه 

تدریــس علــوم رشعیــه و وعــظ در قونیــه پرداخــت. رسانجــام 

ــت.  ــا رف ــالگی از دنی ــن 68س ــال  6۷2 هـــ.ق در س در س

موالنــا مــرگ را بــه مثابــه ی آیینــه ای می دانســت کــه چهــره 

و عمل کــرد مــا در آن منایــان می شــود. در تشــییع جنــازه ی 

وی، بــر عــالوه ی صوفیــان و بــزرگان جامعــه، یهودیــان و 

مســیحیان نیــز رشکــت کردنــد؛ بــر ایــن ادعــا کــه مــا رازهــای 

ــم. ــه بودی ــود را در او یافت ــای خ ــا و موس عس

ــت؛  ــده اس ــیم ش ــته تقس ــه دو دس ــوی در کل ب ــار مول آث

ــرث. از  ــورت ن ــه ص ــر ب ــت و دیگ ــم اس ــورت نظ ــه ص ــی ب یک

جملــه آثــاری کــه بــه صــورت نظــم نوشــته شــده اســت، 

کلیــات شــمس اســت کــه حــدود36360 بیــت دارد. اســم 

»شــمس تربیــزی« در پایــان غزلیــات آمــده و ذکــر می شــود 

ــمس  ــه ش ــا را ب ــتی موالن ــق و دوس ــانه ی عش ــود نش ــه خ ک

از همیــن جهــت  کلیــات شــمس  نــام  و  بیــان می کنــد 

ــات وی  ــان غزلی ــزی در پای ــمس تربی ــم ش ــون اس ــت؛ چ اس

ــد.  ــاد می کنن ــز ی ــر نی ــوان کبی ــر را دی ــن اث ــت. ای ــده اس آم

ــوی  ــوی معن ــت، مثن ــم اس ــکل نظ ــه در ش ــری ک ــار دیگ آث

ــه معنــای دوتایــی دوتایــی و اصطالحــأ  می باشــد؛ مثنــوی ب

یکــی از قالب هــای شــعری اســت کــه دوتــا دوتــای آن دارای 

ــت. ــرک اس ــه ی مش قافی

مــن که صلحم دایأم با این پدر

این جهان چون جنت اســتم در نظر 

مــن همی بینم جهان را پر نعیم        

آب ها از چشمه ها جوشان مقیم 

مثنــوی معنــوی متــام رسوده هایــش بــر مبنــای قــرآن 

اســت، کــه جایــگاه، ارزش، ضعــف و قوت هــای انســان را در 

ــد. ــان می کن ــد بی ــر خداون براب

ــه  ــه مافی ــت، فی ــرث اس ــورت ن ــه ص ــه ب ــاری ک ــه آث از جمل

)در آن اســت هــر آن چــه در آن اســت( اســت کــه بعــد مــرگ 

ــن و تنظــم شــده  ــد تدوی ــا توســط پــرش ســلطان ول موالن

اســت. آثــار دیگــرش در ایــن راســتا عبــارت از مجالــس 

ســبعه می باشــد کــه برگرفتــه از هفــت مجلــس وعــظ موالنــا 

اســت و هم چنــان آثــار دیگــری بــه نــام مکتوبــات اســت کــه 

ــه اســت. شــامل 144 نام

ــا در  آقــای صفــوی در مقالــه ی خــود تحــت عنــوان موالن

دوران معــارص، می گویــد کــه آثــار موالنــا بــه زبان هــای 

زیــادی از جملــه انگلیســی، فرانســوی، ایتالیایــی، آملانــی، 

ــی، پشــتو و  ــی، پنجاب ــی، اردو، بنگال ســویدنی، ترکــی، عرب

ــوی.  ــوی معن ســندی ترجمــه شــده اســت؛ مخصوصــا مثن

آمنــاری شــمیل، موالناشــناس، می گویــد کــه موالنــا 

ــرب  ــان غ ــالم در جه ــای اس ــاعر دنی ــارف و ش ــن ع بزرگ تری

ــی،  ــام چیتیــک، محقــق امریکای ــام ایلی ــه ن اســت. کســی ب

ــا نوشــته و از طــرف  ــاره ی تعالیــم معنــوی موالن ــی در ب کتاب

ــه فارســی ترجمــه شــده  ــران ب ــف ته دانشــگاه صنعــت رشی

و بــه چــاپ رســیده اســت. او، نیــز می گویــد کــه موالنــا 

غــرب  در  اســالم  معنــوی  شــخصیت های  بزرگ تریــن  از 

می باشــد.  

موالنــا در قبــال ادیــان دیگــر بــر ایــن عقیــده اســت کــه 

حقیقــت در روش هــا اســت نــه در حقیقــِت راه و همــه ی 

ــت و  ــی کرثت گراس ــد؛ یعن ــم می بین ــک چش ــه ی ــان را ب ادی

ــوی  ــه س ــتوار ب ــی اس ــرب و نردبان ــک راه معت ــر ی ــان را ه ادی

آســان می دانــد کــه پیــروان صــادق شــان را بــه هــدف 

می رســانند. او، متــام کتاب هــای دینــی را یکــی می دانــد و 

آن چــه کــه از طــرف خــدا فرســتاده می شــود را رهایی بخــش، 

ــا در مثنــوی  ــد. حت آگاهی بخــش و موجــب ســعادت می دان

از اختالفــات و تعصبــات دینــی یــاد کــرده و هــر گونــه 

اختالفــات دینــی را آثــار جهــل و غفلــت می دانــد.   

الزم بــر ایــن اســت کــه قبــل از طریقــت مولویــه، صوفیــان 

ــن  ــد ای ــد. گرچن ــیم می کنن ــده تقس ــته ی عم ــه دو دس را ب

)وحــدت  یگانگــی  بــه هســتی  شــان  اعتقــاد  دســته  دو 

ــت  ــی هس ــک رسی چیزهای ــی ی ــت؛ ول ــان اس ــود( یک س وج

کــه در هــر گــروه از اهمیــت خــاص خــود برخــوردار اســت. 

ــد کــه  ــد اســای معیــن فــرض کردن ــرای خداون گــروه اول ب

ــالوه ی  ــر ع ــت و ب ــن اس ــوی معی ــام معن ــم دارای مق ــر اس ه

ــه یــک رسی چیزی هــای غیــر واجــب نیــز  عبــادات فــرض، ب

و  مثــال کم خوابــی، کم گویــی، کم خــوری  می پرداختنــد؛ 

پرهیــز از دنیــا و نعمت هــای دنیایــی، خلــوت چهل شــبانه روز 

ــه ایــن اصــول اســتوار  و امثــال این هــا. طریقت هایــی کــه ب

می شــد را »متشــبث بــه اســا« مــی نامیدنــد؛ امــا گــروه دوم 

ــک  ــاص را ی ــای خ ــا و خرقه ه ــردم، خانقاه ــری از م کناره گی

ــتی را از  ــه هس ــیدن ب ــروه رس ــن گ ــد و ای ــا می دانن ــوع ری ن

ــه  ــی ب ــد و دست رس ــر می دانن ــه می ــق و جذب ــق عش طری

ــد  ــی می گوین ــق ذات اله ــتی مطل ــتی ای را هس ــن هس چنی

و بــرای ایجــاد ایــن چنیــن عشــق، موســیقی و رقــص را 

رضوری می داننــد. گــروه اول کــه اســا را اســاس قــرار داده 

بودنــد، بیشــر آنــان در عــراق بودنــد و بــه نــام عراقیــان یــاد 

می شــدند؛ گــروه دوم در خراســان آن روزی بودنــد کــه آنــان 

ــد. ــاد می کردن ــانیان ی ــام خراس ــه ن را ب

ــت؛ چــون  ــام گرف ــان ن ــام مالمتی ــه ن ــروه خراســانیان ب گ

یــک رسی کارهــای نکوهیــده انجــام می دادنــد و اگــر از 

ــود  ــی از خ ــچ توجه ــدند، هی ــش می ش ــردم نکوه ــرف م ط

ــه شــکل  ــادی از مالمتی ــد. طریقت هــای زی نشــان منی دادن

گرفــت؛ ماننــد قلندریــه، حیدریــه، جامیــه )احمــد جامــی(، 

کــربا(،  )نجم الدیــن  ادهــم(، کربویــه  )ابراهیــم  ادهمیــه 

بابائیــه )بابــا الیــاس( و هم چنــان مولویــه )موالنــا( کــه 

طریقــت مولویــه بــا طریقت هــای دیگــر کامــال فــرق داشــت 

ــه  ــود، نســبت ب ــه ب و طریقت هایــی کــه در آن زمــان در قونی

مولویــه خیلــی مطــرح نبودنــد. کتــاب و آثــاری کــه از آن هــا 

باقــی مانــده اســت، زیــاد قابــل توجــه نبــوده؛ امــا از مولــوی 

آثــاری چــون مثنــوی و دیــوان کبیــر از هــان زمــان تألیــف 

شــد کــه نــه تنهــا از طــرف تصــوف بلکــه اکرثیــت طــرف دار 

ــد.  آن بودن

منی دانســتند.  صوفیانــه  را  خــود  طریقــت  مولویــان 

هرچنــد گــروه اول بیشــر جنبــه ی صوفی گــری داشــت؛ 

ــل  ــی، چه ــوری، کم خواب ــردم، کم خ ــری از م ــل کناره گی مث

شــبانه روز ریاضــت و کارهــای دیگــر، و بــر خــالف آن در گــروه 

مهــم  دست افشــانی  و  پایکوبــی  موســیقی،  رقــص،  دوم، 

بــود؛ از ایــن جهــت اســت کــه گــروه اول را طریقت هــای 

ــن  ــاط بی ــد. ارتب ــاد می کنن ــز ی ــه نی صوفیان

نیــز وجــود داشــت  صوفیــان و مولویــان 

ــان  ــه ی مولوی ــاع خان ــان در س ــه صوفی ک

ــه خانقاهــای آن هــا  ــان ب ــد و مولوی می آمدن

اجــرای  در  کــه  ایــن  بــدون  و  می رفتنــد 

رســم و مراســم یک دیگــر رشکــت کننــد، 

بــه عنــوان متاشــاگر می ایســتادند و متاشــا 

می کردنــد. 

موالنــا  طریقــت  در  چگونــه  کــه  ایــن 

قوانیــن  یــک رسی  کنــد،  پیــدا  انتســاب 

آن  از جملــه ی  را داشــتند؛  خــاص خــود 

تراشــیدن و یــا قیچــی کــردن چنــد تــار 

ــروان  ــا اب ــش و ی ــبیل، ری ــف، س ــوی از زل م

ــود. ب

ــادی  ــیار زی ــت بس ــوی اهمی ــروان مول پی

بــه ســاع می دهنــد و در حــال اجــرای 

بــه طریــق خــاص دست افشــانی  ســاع 

و پایکوبــی می کننــد. پــای راســت خــود 

را بــر زمیــن اســتوار کــرده و بــدن خــود 

هــان  گــرد  مختلــف  را طبــق ســازهای 

و  چرخاننــد  مــی  خــود  راســت  پــای 

طریقــت  ایــن  می کننــد؛  دست افشــانی 

ــه  ــه ب ــرق دارد ک ــر ف ــای دیگ ــا طریقت ه ب

ســاع می پــردازد و ایــن طریقــت را شــخصا 

ــروان  ــرده و پی ــذاری ک ــا بنیان گ ــود موالن خ

خــاص خــود را دارد.

تفنــن،  یــک  موالنــا  نظــر  از  ســاع 

تفریــح و رسگرمــی نیســت، بلکــه یــک آییــن 

ــد  ــذای روح می دان ــه او غ ــت ک ــادی اس عب

ــه  ــور ک ــان ط ــت ه ــده اس ــن عقی ــر ای و ب

جســم آدمــی نیــاز بــه غــذا دارد، روح انســان 

نیــز نیــازی بــه غــذا دارد کــه همیــن ســاع 

ــاع  ــاس س ــل و اس ــت. اص ــذای روح اس غ

ــه  ــت ک ــذای روح می دانس ــیقی و غ را موس

از آن جهانــی و انعکاس دهنــده ی اصــوات 

الهــی و روحانــی اســت؛ بنــا بــر ایــن، ســاع 

از نظــر موالنــا یــک منبــع انــرژی اســت کــه 

ــد. ــر می بخش ــال و خاط ــش خی آرام

کجــا  از  موالنــا  کــه  ایــن  بــاره ی  در   

و  رســمی  غیــر  بگومگوهــای  اســت، 

وجــود  پراکنــده ای  صــورت  بــه  بســیار 

ــدی  ــث ج ــر، بح ــارت دیگ ــه عب ــا ب دارد؛ ی

قضاوت هــای  یــا  رســمی  نشســت های  و 

ــت؛  ــه اس ــورت نگرفت ــتان ص ــران و افغانس ــن ای ــمی بی رس

امــا در بعضــی از ســایت های مجــازی کــاکان بــه ایــن 

اســت. پرداختــه  موضــوع 

ایــن مشــاجره از زمانــی آغــاز می شــود کــه ســیدرضا 

ــازمان  ــس س ــران و ری ــوری ای ــاور ریس جمه ــی، مش صالح

اســناد و کتاب خانــه ی ملــی ایــران، خواســتار ثبــت مثنــوی 

معنــوی بــه عنــوان میــراث مشــرک ایــران و ترکیــه می شــود 

کــه تعــدادی از فرهنگیــان افغــان در ایــن بــاره واکنــش 

ــرار  ــراض ق ــورد اع ــتان را م ــت افغانس ــان داده و حکوم نش

می دهنــد.

متأســفانه کارهــای قابــل توجهــی در ایــن زمینــه صــورت 

نگرفتــه اســت؛ بــا ایــن حــال در بزرگ داشــت تعــدادی 

یونســکو  معــارف  و  علــم  اهــل  فرهنگیــان،  نخبــگان،  از 

می رســاند.  تصویــب  بــه  را  قطع نامــه ای  ســال  دو  هــر 

ــتان  ــفیر افغانس ــال 2005 و 2006 س ــه در س خوش بختان

طــی جلســات 1۷1 و 1۷2 در شــورای اجرایــی یونســکو 

بــا همــکاری کشــورهای دوســت ترکیــه و مــر، نــام موالنــا 

تولــد جالل الدیــن  عنــوان )هشــت صدمین ســال  بــه  را 

ــک  ــی ی ــر ط ــخصیت برت ــی 63 ش ــی( در جمع ــد بلخ محم

قطع نامــه بــه تصویــب رســاند. ایــن کار باعــث خوش حالــی 

اســت؛ امــا کافــی نیســت. بــر مــا الزم اســت از میــراث 

ــا برنامه هــای  ــا ب پرافتخــار و اندیشــه ی بزرگــی چــون موالن

ــل  ــل و تحلی ــال تجلی ــر س ــی ه ــل وصف ــار و قاب ــزرگ، پرب ب

برنامه هــای  او،  تفکــر  و  اندیشــه  شــناخت  در  و  کنیــم 

بین املللــی را در تجمــع رسارسی و جهانــی بــا توجــه بــا 

و  تاجیکســتان  ایــران،  چــون  فارســی زبان؛  کشــورهای 

بی بهــره  فارســی  زبــان  نفــوذ  از  کــه  دیگــر کشــورهایی 

ایــن  اندیشــه ی  خواســتار  کــه  کســانی  حتــا  و  نیســت 

شــخصیت فقیــد باشــند، برگــزار کنیــم.

در ســال 200۷ بیــن کشــور ایــران، افغانســتان و ترکیــه 

ــر ایــن شــد کــه هــر کشــور یــک برنامــه ی فرهنگــی  قــرار ب

موالنــا  بــه  ارتبــاط  در  را  علمی-تحقیقــی  کنفرانــس  و 

ــر و  ــور دیگ ــر دو کش ــه از ه ــه در آن برنام ــد ک ــته باش داش

کشــورهای فارســی زبــان و از هــر کســی کــه دوســت دار این 

برنامــه اســت، رشکــت داشــته باشــند و ایــن برنامــه در ســه 

کشــور طــوری اجــرا شــود کــه مــدت دو مــاه بیــن ایــن ســه 

ــا کشــورهای دیگــر  ــه وجــود داشــته باشــد ت هایــش فاصل

ــد.  ــت کنن ــد در آن رشک بتوانن

بهــر در  روزنامــه ی گاردیــن در معرفــی صــد کتــاب 

رسارس جهــان از جملــه مثنــوی معنــوی را یــادآور می شــود؛ 

در ضمــن یــادآوری، آثــار پدیدآورنــده را نیــز بــه صــورت 

خالصــه بیــان مــی دارد. ایــن روزنامــه ی معتــرب، مثنــوی 

معنــوی را در جایــگاه ســیزدهم از صــد بهریــن کتــاب 

جهــان یــادآور شــده و موالنــا را آن طــور کــه بایســت از 

می کنــد. معرفــی  افغانســتان 

ــک  ــدا و ی ــک ص ــا ی ــده موالن ــر بن ــه نظ ــال ب ــن ح ــا ای ب

اندیشــه اســت؛ اگــر کســی گوشــی بــرای شــنیدن ایــن 

ــن اندیشــه کوشــا باشــد،  صــدا داشــته باشــد و در درک ای

ــن  ــن وط ــاک ای ــم خ ــار داری ــا افتخ ــت. م ــا از او اس موالن

ــت.  ــا اس ــون موالن ــردی چ ــار م ــراث دار پرافتخ می

موالنا و مولویه
عبدالله اطلس
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صبح کابل: در نخست خود را معرفی کنید؟

بهمنــی: شــکریه بهمنــی اســتم، عضــو تیــم ملــی موی تــای 

افغانســتان. ســال 2004 در کراچــی پاکســتان بــه دنیــا آمــدم، 

در حــال حــارض متعلــم صنــف یازدهــم اســتم. چهــار ســال اســت 

ــن مــدت،  ــای کار می کنــم و در ای ــه صــورت جــدی موی ت کــه ب

ســه ســفر بُرون مــرزی داشــته ام.

صبــح کابــل: وضعیــت ورزش بانــوان در افغانســتان چگونــه 

اســت؟

ــوان  ــه بان ــم ک ــی و ورزش می کن ــوری زندگ ــی: در کش بهمن

ــت  ــتند. وضعی ــت نیس ــورد حای ــاد م ــوص در ورزش زی ــه خص ب

ــاور  ــه ب ــه ای اســت کــه خانواده هــا و جامع ــه گون ــا ب فرهنگــی م

ــدال  ــی، م ــای بیرون ــد از رقابت ه ــر بتوان ــک دخ ــه ی ــد ک ندارن

ــزاز درآورد.  ــه اهت ــورش را ب ــرق کش ــرد و بی بگی

ــوان  ــه ی بان ــدر روی روحی ــت چق ــن وضعی ــل: ای ــح کاب صب

دارد؟ تأثیــر  ورزش کار 

ــردم،  ــاد م ــدم اعت ــود ع ــا وج ــخصه ب ــه ش ــن ب ــی: م بهمن

ــع  ــت واق ــورد حای ــر م ــا اگ ــوم، حت ــد منی ش ــت ناامی ــچ وق هی

ــداف  ــون اه ــد؛ چ ــته باش ــاور نداش ــن ب ــه م ــه ب ــوم و جامع نش

پررنگــی دارم و در ایــن راه از حایــت و پشــتیبانی اعضــای 

فدراســیون و خانــواده ام دل گــرم اســتم کــه از هیــچ کمکــی 

ــد. ــرده ان ــغ نک دری

صبح کابل: اما گفتید که بانوان مورد حایت نیستند؟

بهمنــی: منظــور مــن کلــی بــود کــه در فدراســیون موی تــای 

این گونــه نیســت و بانــوان نســبت بــه آقایــان اتفاقــا بیشــر 

ــای کار در  ــوان موی ت ــن، بان ــرای همی ــتند؛ ب ــت اس ــورد حای م

ــه ورزش هــای دیگــر  ــر، رشــد بیشــری نســبت ب ســال های اخی

ــوده اســت و  ــوان ب ــد. فدراســیون همیشــه حامــی بان داشــته ان

مثــل کــوه پشــت رس مــا ایســتاده اســت.

صبــح کابــل: ایــن کــه خواهــر تــان »حفیظــه بهمنــی« هــم 

عضــو تیــم ملــی موی تــای اســت، چقــدر در پیرفــت تــان 

ــت؟ ــته اس ــش داش نق

بــرای مــن اســت،  بهمنــی: حفیظــه واقعــا قــوت قلــب 

تشــویق ها و راهنایی هــای او اســت کــه مــن امــروز این جــا 

اســتم. 

صبــح کابــل: گفتیــد اهــداف بلنــدی داریــد، می توانیــد 

ــد؟ ــح دهی ــر توضی بیش

بــاالی  مــدارج  بــه  رســیدن  هدفــم  نخســتین  بهمنــی: 

تحصیلــی و علمــی اســت و ایــن کــه بتوانــم یکــی از زبان هــای 

یــاد بگیــرم. دوســت دارم  بــه صــورت کامــل  را  بین املللــی 

جهانــی  رقابت هــای  از  کــه  باشــم  افغــان  دخــرِ  نخســتین 

موی تــای بــرای کشــورم مــدال طــال بگیــرم.

صبــح کابــل: در بــاره ی مســابقات ابوظبــی بگوییــد کــه 

ســطحش چگونــه بــود؟

بهمنــی: ســطح کیفــی مســابقات ابوظبــی واقعــا خــوب بــود 

ــطح  ــا را در س ــه رقابت ه ــود ک ــرده ب ــالش ک ــیار ت ــا« بس و »ایف

ــز از  ــده نی ــور رشکت کنن ــد. ورزش کاران 35 کش ــزار کن ــاال برگ ب

ــد. ــان بودن ــورهای ش ــای کش ــع بهرین ه جم

ــه در  ــی ک ــا تیم های ــتان ب ــم افغانس ــطح تی ــل: س ــح کاب صب

ــاوت دارد؟ ــدر تف ــد، چق ــارات دیدی ام

بهمنــی: تفاوت هــای زیــادی وجــود دارد. کشــورهای دیگــر 

ــا  ــا م ــم؛ ام ــتان نداری ــه در افغانس ــد ک ــرده دارن ــات گس امکان

ــده ی  ــا مناین ــم ت ــالش می کنی ــم ت ــه داری ــی ک ــات کم ــا امکان ب

ــرای کشــور مــان باشــیم. ــی ب خوب

صبــح کابــل: آرزویــی کــه شــا بــرای مــدال طــال داریــد، از 

ــد  ــی چن رقابت هــای بزرگ ســاالن اســت؟ در رقابت هــای ابوظب

مســابقه داشــتید؟

و  بزرگ ســاالن  بخــش  در  ابوظبــی  رقابت هــای  بهمنــی: 

ــان  ــنی جوان ــن در رده ی س ــه م ــود ک ــیا ب ــی آس ــان قهرمان جوان

مســابقه دادم و در وزن مــن تنهــا یــک نفــر از هندوســتان رشکــت 

کــرده بــود کــه پیــروز شــدم و مــدال طــال گرفتــم.

صبــح کابــل: مشــکالت بانــوان در موی تــای افغانســتان 

ــت؟ ــه اس چگون

ــوان  ــش بان ــای در بخ ــیون موی ت ــت فدراس ــی: مدیری بهمن

ــه در  ــل ک ــا در داخ ــه تنه ــت. ن ــد اس ــوب و هدف من ــیار خ بس

ــال  ــت. س ــرام اس ــا دارای اح ــای م ــز موی ت ــور نی ــارج از کش خ

201۷ کــه بــه کوریــای جنوبــی رفتــه بودیــم، می گفتنــد در 

ــد؟  ــور ورزش می کنی ــا چط ــت، ش ــگ اس ــه جن ــتان ک افغانس

صبــح کابــل: در فدراســیون موی تــای عدالــت بــرای بانــوان 

و آقایــان برقــرار اســت؟

بهمنــی: بلــی، در متــام رقابت هــای خارجــی از هــر دو 

بخــش، ورزش کاران اعــزام می شــوند. مــا حتــا داور از بخــش 

بانــوان در رقابت هــای خارجــی داشــته ایــم. 

موی تــای  مربیــان  و  باشــگاه ها  وضعیــت  کابــل:  صبــح 

بانــوان در کابــل چگونــه اســت؟

باشــگاه های موی تــای خــوب اســت،  بهمنــی: وضعیــت 

ــدازه کــه روی پــران زحمــت می کشــند،  ــه هــان ان ــان ب مربی

ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــا ب ــد و تالش ه ــز کار می کنن ــران نی ــا دخ ب

ــد. ــت کنن ــه پیرف هم

ــد،  ــرد باش ــک م ــران ی ــی دخ ــه مرب ــن ک ــل: ای ــح کاب صب

مشــکل نیســت؟

بهمنــی: بســتگی دارد کــه مربــی دارای چــه شــخصیتی 

ــم  ــون معل ــد؛ چ ــی دارن ــخصیت عال ــوال ش ــان معم ــت! مربی اس

اســتند. اســتاد مــا آقــای »جمیــل محمــدی« از فرشــته های 

ــد  ــاک و نیک رسشــتی ان ــا انســان پ روزگار اســتند. ایشــان واقع

کــه نــگاه پدرانــه بــه همــه دارنــد. مــا همــه فکــر می کنیــم کــه او 

ــرادر مــا اســت. ــدر و ب پ

ــر  ــر و پ ــد دخ ــی چن ــای ابوظب ــل: در رقابت ه ــح کاب صب

ــود؟ ــه ب ــت آوردها چ ــد و دس ــرده بودن ــت ک رشک

ــم،  ــدال گرفتی ــار م ــر. چه ــار پ ــر و چه ــه دخ ــی: س بهمن

یــک طــال، یــک نقــره و دو مــدال برنــز. مــن مــدال طــال گرفتــم، 

و  گرفــت، شــبنم حســین زاده  نقــره  مــدال  آرزو حســین زاده 

ــد. ــز گرفتن ــدال برن ــی م ــین عظیم شیرحس

ــران  ــد و پ ــدال گرفتن ــه م ــران س ــرا دخ ــل: چ ــح کاب صب

ــدال؟ ــک م ــا ی تنه

بهمنــی: مــدال گرفــن در رقابت هــای بیرونــی، جــدا از 

ــتگی  ــز بس ــانس نی ــه و ش ــه قرع ــی ورزش کاران، ب ــزان آمادگ می

دارد؛ مثــال در برخــی وزن هــا تعــداد رشکت کننده هــا بســیار 

مــا  پــران  تیــم  نیســت.  وزن هــا  برخــی  در  و  اســت  زیــاد 

ــد کــه حتــا تایلنــد را شکســت  ورزش کاران آمــاده و خوبــی بودن

ــتند. ــوب نداش ــه ی خ ــانس و قرع ــا ش ــد؛ ام دادن

صبــح کابــل: یــک تیــم ورزشــی وقتــی بــه عنــوان مناینــده ی 

ــت  ــد رعای ــی را بای ــرون مــی رود، چــه چیزهای ــه بی یــک کشــور ب

کنــد تــا مناینــده ی شایســته ای باشــد؟

بهمنــی: وقتــی یــک تیــم بــه عنــوان مناینــده ی یــک کشــور 

بــه بیــرون مــی رود، تنهــا کیفیــت مســابقات و نتیجــه مهــم 

ــاس و حــرف  ــا لب ــز مهــم اســت. حت ــار و اخــالق نی نیســت، رفت

ــن کشــورهای دیگــر باشــد  ــر ذره بی زدن شــان ممکــن اســت زی

ــور  ــش از حض ــائل پی ــن مس ــام ای ــد. مت ــت باش ــد درس ــه بای ک

ورزش کاران بــه مســابقات بیرونــی بایــد بــه آن هــا گــوش زد شــود. 

رفتــار تیم هــای موی تــای افغانســتان در گذشــته بــه شــکلی 

ــی  ــه نیک ــا ب ــه از م ــی همیش ــیون جهان ــه فدراس ــت ک ــوده اس ب

یــاد می کنــد.

موی تــای  در  بانــوان  کــه  اســتید  مدعــی  کابــل:  صبــح 

چیســت؟ دلیلــش  اســت،  داشــته  بیشــری  پیرفــت 

خانــواده ی  در  یک پارچگــی  و  اتحــاد  دلیلــش  بهمنــی: 

را  کســی  بــد  کســی  ورزش  ایــن  در  اســت.  موی تــای 

مربیــان  و  دارنــد  دوســت  را  یک دیگــر  همــه  منی خواهــد. 

ــد و هیــچ  ــا ورزش کاران دارن ــه ب ــه و برادران ــار پدران همیشــه رفت

نیســت.  دیگــری  تخریــب  در صــدد  کســی 

صبــح کابــل: ایده آل هــا و اهــداف شــا بــا خواهــر تــان 

»حفیظــه بهمنــی« چقــدر تفــاوت دارد؟

بهمنــی: از روز اول مــن ورزش و موی تــای را بــا حفیظــه 

شــناختم و بــه قــول ورزش کاران دســت راســت و چپــم را پیــش او 

زدم. تشــویق، راهنایــی و دلســوزی های او اگــر نبــود، مــن وارد 

ورزش منی شــدم. او بــه شــکلی الگــوی مــن اســت، هــر قدمــی 

را کــه بــر مــی دارد، مــن نیــز هــان کار را می کنــم. مــا مکمــل 

ــد  ــتا رش ــک راس ــا در ی ــم ت ــک می کنی ــتیم و کم ــر اس یک دیگ

کنیــم. یــک رقابــت مخفــی نیــز بــا یک دیگــر داریــم کــه رقابــت 

مثبــت اســت و موجــب رشــد هــر دوی مــا می شــود. 

صبــح کابــل: حفیظــه روزی گفتــه بــود کــه دوســت دارد در 

ــز  ــا شــا نی ــد، آی ــن کن ــران، ســنگین و ســخت متری ســطح پ

ــر؟ ــا خی ــد ی ــت می دانی ــن را درس ــد و ای ــی داری ــن روش چنی

بهمنــی: تصمیــم و اراده ی حفیظــه بــرای او درســت اســت؛ 

امــا مــن روش و ســبک مترینــی خــودم را دارم. مــن دوســت 

دارم کــه آرام آرام و پلــه بــه پلــه رشــد کنــم و بــه موفقیــت برســم. 

تجربــه و ســطح حفیظــه بــا مــن تفــاوت دارد، هدف گذاری هــای 

ــا مــن فــرق دارد. ایشــان هــم مربــی اســتند و هــم بازیکــن  او ب

او  بــرای موفقیــت در پیــش رو دارم.  و مــن زمــان بیشــری 

تجربــه ی بیشــری دارد و بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه بایــد 

ــش دارد. ــوان باالی ــزه و ت ــان از انگی ــه نش ــد ک ــخت تر کار کن س

هــم  دیگــر  دوره ی  دو  کــه  گفتیــد  شــا  کابــل:  صبــح 

رقابت هــای برون مــرزی را تجربــه کــرده ایــد؛ از ایــن ســفرها 

آموختیــد؟ چــه چیزهایــی 

 بهمنــی: نخســتین ســفرم در ســال 201۷ بــه کوریــای 

ــم  ــم ک ــد وزن ه ــتم؛ هرچن ــل داش ــی کام ــود، آمادگ ــی ب جنوب

کــرده بــودم، تصــور نداشــتم رقابت هــا تــا آن انــدازه ســخت 

ــبت  ــر نس ــای دیگ ــود. تیم ه ــان ب ــابقات جوان ــون مس ــد؛ چ باش

بــه مــا در وضعیــت بهــری بودنــد و مــن بــرای نخســتین بــار بــه 

ایــن نتیجــه رســیدم کــه بایــد بیشــر تــالش کنــم. ناامیــد نشــدم 

ــد. ــر ش ــزه ام زیادت و انگی

صبح کابل: سفر بعدی تان چه زمانی بود؟

بهمنــی: ســال 2018 در رقابت هــای تایلنــد رشکــت کــردم 

ــز  ــا نی ــن رقابت ه ــود. در ای ــده ب ــد و آموزن ــم بســیار مفی ــه برای ک

ــودم.  ــده ب ــش از آن ندی ــه پی ــدم ک ــادی را دی ــای زی ــن چیزه م

انگیزه هایــم بیشــر از گذشــته شــد و تصمیــم گرفتــم کــه زیادتــر 

ــه  ــد ب متریــن کنــم. تصــور می کــردم، متریــن و مســابقاتم را بای

ســطح دیگــری ارتقــا دهــم. 

صبح کابل: از مسابقات ابوظبی چه چیزهایی آموختید؟

ــه  ــدم، ب ــاب ش ــابقات انتخ ــن مس ــرای ای ــی ب ــی: وقت بهمن

خــودم گفتــم، دیگــر کم تجربــه نیســتی و بایــد از ایــن رقابت هــا 

مــدال بگیــری کــه گرفتــم.

صبــح کابــل: بــرای مســابقات ابوظبــی چطــور انتخــاب 

ــا از طریــق مســابقات انتخابــی؟ شــدید؟ از ســوی کادر فنــی ی

بهمنــی: پیــش از هــر ســفر، مســابقات انتخابــی برگــزار 

می شــود کــه تنهــا قــدرت فیزیکــی یــا آمادگــی جســانی مــالک 

انتخــاب نیســت؛ نظــم، ادب، نزاکــت و رعایــت اصــول اخالقــی و 

ــز مــد نظــر اســت.  ــای نی قوانیــن فدراســیون موی ت

ــر  ــید. اگ ــاله باش ــد 15 س ــوم بای ــرار معل ــل: از ق ــح کاب صب

ــای  ــه رقابت ه ــالگی ب ــش و در 13 س ــال پی ــه دو س ــی، چگون بل

ــدید؟ ــزام ش ــی اع ــای جنوب ــان کوری جوان

بهمنــی: بلــی، 15ســاله اســتم و در ایــن ســال ها در رده ی 

ــا  ــی ت ــیون جهان ــون فدراس ــق قان ــابقه داده ام، طب ــان مس جوان

ــم. ــابقه بده ــنی مس ــن رده ی س ــم در همی ــالگی می توان 1۷س

ــا  ــد ت ــازه می دهن ــر اج ــا کم ت ــرا خانواده ه ــل: چ ــح کاب صب

ــوند؟ ــان وارد ورزش ش ــران ش دخ

بهمنــی: همــه چیــز بســتگی بــه فرهنــگ و دیــد مــردم دارد 

ــک  ــد، »از خاطــر ی ــه  ان ــم گفت ــه می اندیشــند. از قدی کــه چگون

ــک  ــر ی ــه خاط ــا ب ــی خانواده ه ــهر روم«. گاه ــوخت ش ــوم، س ش

نفــر کــه ممکــن اســت کار بــدی کــرده باشــد، بــه دخــران شــان 

اجــازه منی دهنــد تــا وارد جامعــه ی ورزش شــوند؛ در حالــی کــه 

آدم هــای بســیار خــوب و نیــک هــم در جامعــه هســتند کــه بایــد 

بــه آن هــا نیــز نــگاه شــود. گاهــی بایــد بــه جوانــان خــود اعتــاد 

کنیــم. البتــه نظــارت داشــته باشــیم و پــس از آمــوزش خــوب بــه 

ــد.  ــاد بگیرن ــد و ی ــه کنن ــا زندگــی را تجرب ــم ت آن هــا اجــازه دهی

ــای خــود بی ایســتند.  اجــازه دهیــم رس پ

یــا  اســت  جامعــه  از  متأثــر  فقــط  ایــن  کابــل:  صبــح 

کننــد؟ اعتادســازی  انــد  نتوانســته  نیــز  ورزش کاران 

کــه  ایــن  بــر  جامعــه  تأثیــر  می کنــم،  تصــور  بهمنــی: 

را  ورزش  در  حضــور  اجــازه ی  دخــران  بــه  خانواده هــا 

باشــد. ورزشــی  جامعــه ی  خــود  از  بیشــر  منی دهنــد، 

صبح کابل: ورزش در زندگی شا چه تأثیری داشته؟

بهمنــی: تأثیــر بیــش از انــدازه و فوق العــاده داشــته اســت. 

جــدا از ســالمتی، اعتــاد بــه نفــس و کســب افتخــار بــرای 

کشــورم، مــن دنیــای بیــرون از کشــور را دیــده ام، مــردم دنیــا را 

ــه  ــان چگون ــت های ش ــه و خواس ــر، اندیش ــوع فک ــه ن ــده ام ک دی

ــا رس صنــف  اســت. ایــن را شــا منی توانیــد از درون کتــاب و ی

بــه دســت آوریــد تــا کــه نرویــد و نبینیــد. ورزش زندگــی آدم هــا را 

ــاد  تغییــر می دهــد و از یــک موجــودی کــه در ایــن رسزمیــن زی

ــن  ــد. ای ــدل کن ــن ب ــان و افتخارآفری ــک قهرم ــه ی ــدارد ب ارزش ن

ــدل  ــه توانســن ب ــر کمــی نیســت. ورزش نتوانســن ها را ب تغیی

می کنــد.

صبــح کابــل: شــهرت چقــدر موجــب تغییــر آدم هــا می شــود؟ 

کســی را می شناســید کــه شــهرت رفتــارش را تغییــر داده باشــد؟

ــهور  ــس از مش ــه پ ــی را ک ــده ام؛ آدم های ــی، دی ــی: بل بهمن

ــهرت  ــه ش ــه ام ک ــاد گرفت ــن ی ــا م ــد؛ ام ــرده ان ــر ک ــدن، تغیی ش

ــی و گــذرا  ــد و ممکــن اســت بســیار موقت ــرای کســی منی مان ب

باشــد. غــرور و تکــرب نیــز آفــت پیرفــت آدم هــا و موجــب دوری 

ــا اســت.  ــکان م نزدی

صبح کابل: در خانواده ی تان چند نفر ورزش کار است؟

بهمنــی: از 9 نفــر اعضــای فامیــل، هفــت نفــر ورزش کار 

ــم. ــرده  ای ــه ای کار ک ــه حرف ــن و حفیظ ــا م ــم؛ ام ــوده  ای ب

ــا  ــه چــه کســی رییــس اســت؟ شــا ی ــل: در خان صبــح کاب

ــه؟ حفیظ

بهمنــی: حفیظــه بزرگ تــر از مــن اســت و هــر دســتوری کــه 

بدهــد، مــن بایــد اجــرا کنــم. البتــه او هــم حرف هــا و نظریــات 

مــرا می پذیــرد. دیکتاتــوری بیــن مــا نیســت. 

صبح کابل: درس و تحصیل چقدر برای تان مهم است؟

بهمنــی: چــون پارچه هــای تحصیلــی مــا از ســوی مســؤوالن 

منــره ی  اگــر  کــه  شــود  بررســی  اســت  ممکــن  فدراســیون 

ــم، درس  ــی را از دســت بدهی ــم مل ــت تی ــم، عضوی خــوب نگیری

و تعلیــم بــرای مــا بســیار مهــم اســت. هــر چنــد، تــا حــاال 

ــه  ــا همیش ــت؛ ام ــده اس ــده نش ــا دی ــا رس ــای م ــا پارچه ه واقع

نخوانیــد،  درس  و  بگیریــد  ضعیــف  منــره ی  اگــر  می گوینــد 

می خوانیــم.  درس  هــم  مــا  می کنیــم،  برخــورد 

صبــح کابــل: یعنــی بــه زور درس می خوانیــد؟ آیــا تیــم 

زور درس می خواننــد؟ بــه  نیــز  پــران 

بهمنــی: نــه، ایــن گونــه نیســت کــه مــا بــه زور درس بخوانیم، 

خــود مــان هــم بــه درس و پیرفــت عالقــه داریــم. مــن در 

ابتــدای مصاحبــه هــم گفتــم کــه درس خوانــدن یکــی از اهدافــم 

اســت. پــران نیــز بــه همیــن شــکل اســتند، درس بــرای آن هــا 

ــرده  ــک ک ــه کم ــز همیش ــیون نی ــوده و فدراس ــت ب ــز در اولوی نی

اســت.

صبــح کابــل: در وزن شــا چنــد نفــر موی تــای کار خــوب در 

افغانســتان وجــود دارد؟

ــف  ــر حری ــا دو نف ــتند؛ ام ــادی هس ــی: ورزش کاران زی بهمن

جدی تــر اســتند. زهــرا رضایــی و حفیظــه بهمنــی حریفــان بســیار 

قــوی اســتند کــه اگــر مواظــب نباشــم، جایــم را در بزرگ ســاالن 

خواهنــد گرفــت. بــا زهــرا یکــی دو بــار مســابقه داشــته ام؛ امــا بــا 

حفیظــه کــه خواهــرم اســت هنــوز رقابــت نکــرده ام. 

ــا و  ــه ش ــاد ک ــد افت ــاق روزی خواه ــن اتف ــل: ای ــح کاب صب

حفیظــه بایــد بــرای پیراهــن تیــم ملــی مبــارزه کنیــد، آن روز چــه 

اتفاقــی خواهــد افتــاد؟

بهمنــی: دوســت نــدارم آن روز برســد کــه مــن در برابــر 

امــا می دانــم کــه روزی چنیــن  رینــگ شــوم؛  وارد  حفیظــه 

خواهــد شــد. دوســت نــدارم حفیظــه ببــازد؛ ولــی متــام تالشــم 

ــن  ــده شــوم. مطمــن اســتم او هــم همی ــا برن را خواهــم کــرد ت

ــم. دوســت دارم او را  ــد دروغ بگویی ــا نبای کار را خواهــد کــرد، م

ــم. ــت ده شکس

ــه و  ــن حفیظ ــابقه بی ــا مس ــن روزه ــر همی ــل: اگ ــح کاب صب

ــود؟  ــد ب ــه خواه ــه چ ــود، نتیج ــزار ش ــی برگ ــکریه بهمن ش

ــتم و  ــان اس ــن در رده ی جوان ــون م ــا چ ــن روزه ــی: ای بهمن

حفیظــه در بزرگ ســاالن و او فیزیــک و تــوان بدنــی بهــری 

دارد، مــرا شکســت خواهــد داد. 

صبح کابل: آخرین حرف تان؟

ــت  ــه حکوم ــت ک ــن اس ــه ای ــرای هم ــن ب ــرف م ــی: ح بهمن

داشــته  ورزش کار  و  ورزش  بــه  بیشــری  توجــه  افغانســتان 

باشــد؛ آن هــا را بیشــر تشــویق کنــد و امکانــات در اختیارشــان 

بگــذارد؛ چــون تنهــا ورزش کاران بــوده انــد کــه بــرای کشــور مــان 

افتخــارآور بــوده انــد. دوســت دارم خانواده هــای افغــان بیــن 

دخــران و پرهــای شــان فــرق نگذاشــته و متــام امکانــات را بــه 

صــورت عادالنــه بــرای هــر دو فراهــم کننــد تــا پــران و دخــران 

یک ســان پیرفــت کننــد. از مســؤوالن فدراســیون موی تــای 

ــم  ــم و غ ــام ه ــه مت ــپاس گذاری دارم ک ــکر و س ــال تش ــز ک نی

ــا ورزش کاران رشــد کننــد. ــوده اســت ت ــن ب شــان ای

از تمجید تا نقد و اصالح

ورزش نتوانستن ها را به توانستن بدل می کند
دوست ندارم حفیظه ببازد؛ اما اگر با او رو به رو شوم سعی می کنم پیروز شوم

شکریه بهمنی )قهرمان موی تای جوانان آسیا( نعمت رحیمی

بــه  افغانســتان  در  ورزش  بانــوان  اشــاره: 

ــد  ــوده و رش ــه نب ــورد توج ــد م ــه بای ــدازه ا ی ک ان

ــا  ــتان ب ــد ورزش افغانس ــر چن ــت. ه ــرده اس نک

مشــکالت زیــادی دســت و پنجــه نــرم می کنــد؛ 

دســت آوردهایی  بــه  پــران  بخــش  در  امــا 

رســیده اســت. موفقیــت و کســب مــدال در 

رقابت هــای بین املللــی، موجــب رشــد و گــرم 

ــوان  ــه ورزش بان ــود ک ــازار ورزش می ش ــدن ب ش

ــته  ــی، نتوانس ــاختاری و فن ــف س ــل ضع ــه دلی ب

بــه انــدازه ی کافــی خــوش بدرخشــد و بــا کســب 

مــدال مســیر را همــوار کنــد. بــا ایــن همــه، 

رشــد  انــد  توانســته  موی تــای کار  دخــرتان 

بیشــرتی داشــته و ایــن امیــد را زنــده کننــد کــه 

بــا توجــه بیشــرت، بتواننــد افتخار آفریــن باشــند. 

شــکریه بهمنــی، تازه تریــن افتخــار را کــه مــدال 

طــالی قهرمانــی موی تــای جوانــان آســیا اســت، 

ــت. ــرده اس ــب ک ــتان کس ــرای افغانس ب
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و  کوچــه  بــه  رسی  روزهــا  ایــن  اگــر 

محــض  بــه  بزنیــد،  کابــل  شــهر  خیابان هــای 

ــهروندی  ــه ش ــد ک ــدم، می بینی ــد ق ــن چن برداش

از روبــه روی تــان در حالــی کــه قــالده ی ســگ 

از  دارد،  دســت  در  را  خانگــی اش(  )حیــوان 

روبــه روی تــان می گــذرد. ایــن چیــزی عجیــب 

ــر  ــی دقیق ت ــتان نگاه ــردم افغانس ــی م ــگ زندگ ــه فرهن ــر ب ــت. اگ نیس

ــی  ــات خانگ ــت حیوان ــاز موجودی ــت از دیرب ــم یاف ــم، در خواهی بیندازی

در زندگــی مــردم افغانســتان جایــگاه بــه خصوصــی را داشــته و حتــا در 

گاهــی مــوارد مــردم افغانســتان از تربیــت حیوانــات خانگــی بــه منظــور 

می کننــد.  اســتفاده  رسگرمــی 

بایــد گفــت کــه حضــور حیوانــات خانگــی در فرهنــگ جامعــه ی 

و  خانگــی  حیوانــات  کــه  اســت  ایــن  نشــان دهنده ی  افغانســتانی، 

ــته  ــای گذش ــد. در زمان ه ــر دارن ــا یک دیگ ــی ب ــاط نزدیک ــان ها ارتب انس

ــاورزی  ــی و کش ــای غذای ــع نیازه ــرای رف ــر ب ــات بیش ــا حیوان ــاط ب ارتب

ــی  ــوان خانگ ــن حی ــر داش ــای اخی ــال در دهه ه ــا ح ــت؛ ام ــوده اس ب

ــرد.  ــه آن هــا صــورت می گی ــراد ب ــل و عالقــه ی اف ــه دلیــل متای بیشــر ب

داشــن حیــوان خانگــی همیشــه موافقــان و مخالفــان خــود را داشــته 

ــت. اس

مزایای داشنت حیوانات خانگی 

کاهش حس تنهایی: 

ــرد.  ــج می ب ــی رن ــز از تنهای ــر چی ــش از ه ــارض بی ــر ح ــان ع انس

پیچیدگی هــا و پیرفــت تکنولــوژی باعــث شــده انســان ها کم تــر بــرای 

تعامــل بــا یک دیگــر وقــت بگذارنــد. بــه ایــن ترتیــب تنهایــی بــه نوعــی 

بــه بحــران عــر امــروز تبدیــل شــده اســت. داشــن حیوانــات خانگــی تا 

حــد زیــادی بــه افــراد کمــک می کنــد از احســاس تنهایــی رهایــی یابنــد. 

افــرادی کــه حیــوان خانگــی نگــه می دارنــد، معمــوال وابســتگی زیــادی 

ــد. ــدا می کنن ــه آن پی ب

احساس آرامش: 

ــه  ــی نگ ــوان خانگ ــه حی ــرادی ک ــت، اف ــان داده اس ــا نش پژوهش ه

می دارنــد، اضطــراب و فشــار عصبــی کم تــری را تحمــل می کننــد. 

ــش  ــا و افزای ــش تنش ه ــث کاه ــوان باع ــا حی ــان ب ــل انس ــع تعام در واق

آرامــش در آن هــا می شــود. 

اعتامد به نفس و مسؤ ولیت پذیری: 

نگــه داری و مراقبــت از حیــوان خانگــی بــه طــور مســتمر باعــث 

می شــود فــرد احســاس مســؤولیت پذیری بیشــری کنــد. هم چنیــن 

احســاس مؤثــر بــودن در نگــه داری از حیــوان باعــث می شــود احســاس 

ــود.  ــر ش ــرد بیش ــس ف ــدی و اعتادبه نف ارزش من

کمک به بهبود اختالالت روانی: 

ــود  ــه بهب ــد ب ــات می توانن ــات، حاکــی از آن اســت کــه حیوان مطالع

عالئــم برخــی اختــالالت روانــی کمــک کننــد. داشــن حیــوان خانگــی 

گریــه  انــدوه،  احســاس  ماننــد  افردگــی  نشــانه های  می توانــد 

ــی،  ــتگی، بی انگیزگ ــی، خس ــی، بی حوصلگ ــاس بی ارزش ــردن، احس ک

بی عالقگــی و... را بهبــود بخشــد.

تأثیر بر فشار خون و سالمت قلب: 

بــر اســاس برخــی مطالعــات، داشــن حیــوان خانگــی مثــل ســگ و 

پشــک می توانــد بــر ســالمت قلــب مؤثــر باشــد. گفتــه می شــود افــرادی 

کــه حیــوان خانگــی دارنــد، کم تــر بــه خاطــر مشــکالت قلبــی بــه داکــر 

مراجعــه کــرده و کم تــر دچــار حملــه ی قلبــی می شــوند. هم چنیــن 

فشــار خــون بــاال در افــراد دارای حیــوان خانگــی، تــا حــدی کم تــر 

اســت. 

افزایش عشق و محبت در خانواده: 

در بســیاری مــوارد داشــن حیوانــات خانگــی باعــث افزایــش عشــق 

و محبــت در میــان اعضــای خانــواده و بــه ویــژه در کــودکان می شــود. 

پیامدهای نگه داری از حیوانات خانگی

ــات خانگــی  ــد کــه نگــه داری از حیوان ــده دارن ــان عقی برخــی محقق

ــه خصــوص کــودکان داشــته  ــراد ب ــرای ســالمت اف ــی ب ــد معایب می توان

باشــد. ایــن معایــب شــامل مــوارد زیــر اســت:

تشدید آلرژی: 

کودکانــی کــه حساســیت و آلــرژی دارنــد، ممکــن اســت بــا نگــه داری 

حیوانــات خانگــی مثــل ســگ و گربــه شــدت آلــرژی آن هــا بیشــر شــود. 

ــث  ــد باع ــوان می توان ــزاق حی ــا ب ــو ی ــا م ــس ب ــا تنف ــاس ی ــع مت در واق

تشــدید آلــرژی و فعــال شــدن سیســتم ایمنــی بــدن شــود. حساســیت 

بــه حیوانــات معمــوال بــه صــورت مشــکالت تنفســی خــود را نشــان 

می دهــد. 

بیامر شدن بر اثر فضوالت حیوان: 

ــش  ــر پخ ــه در اث ــت ک ــی اس ــاری انگل ــی بی ــموز، نوع توکسوپالس

شــدن فضــوالت حیوانــات در محیــط می توانــد بــه انســان منتقــل شــود. 

انــگل توکسوپالســا بیشــر در گربه هــا و حیوانــات ولگــرد وجــود دارد. 

در صــورت خــارج شــدن حیــوان از منــزل و متــاس بــا حیوانــات ولگــرد، 

احتــال آلــود شــدن آن هــا بیشــر می شــود.

بیامری های انگلی و باکرتیایی: 

منتقــل  ســگ  طریــق  از  می توانــد  کــه  باکری هایــی  از  یکــی 

شــود، کمپیلوباکــر نــام دارد. ایــن باکــری می توانــد باعــث ایجــاد 

دردهــای  تــب،  اســهال،  ماننــد،  عالمئــی  و  گوارشــی  عفونت هــای 

شــکمی، تهــوع و اســتفراغ شــود. هم چنیــن بیــاری لپتوســپیروز از 

ــروز عالئــم  طریــق باکــری لپتوســپیرا از ســگ منتقــل شــده و باعــث ب

چشــم ها،  رسخــی  شــدید،  رسدرد  ناگهانــی،  تــب  ماننــد  آنفوالنــزا 

می شــود.  و خســتگی  دردهــای عضالنــی 

توصیه هایی برای نگه داری از حیوانات خانگی

ــت  ــن زدن دق ــل واکس ــکی مث ــای پزش ــد در مراقبت ه ــعی کنی • س

کافــی را داشــته باشــید.

• پشک یا سگ را از اتاق کودک دارای حساسیت دور نگه دارید.

• پس از متاس با حیوان دست های خود را مرتب بشویید.

• با گردگیری و جارو کردن مداوم خانه را همواره پاکیزه نگه دارید.

ــه  ــا باغچ ــاط ی ــه در حی ــا گرب ــگ ی ــوالت س ــود فض ــورت وج • در ص

حتــا آن محل هــا را متیــز کنیــد بــه خصــوص در مکان هایــی کــه محــل 

ــد کــودکان اســت. ــازی و رفت وآم ب

• مراجعــه ی منظــم بــه دام پزشــک جهــت معاینــه می توانــد از بــروز 

ــد. ــری کن ــی از بیاری هــا جلوگی خیل

مزایاوپیامدهای
نگهداریحیوانخانگی

درزندگیشهری

مبارزات  و  زندگی  داستان 

می اکیل، یکی از داستان های آموزنده 

و الهام بخشی است که می توان برای 

آن  از  تازه ای  گوشه های  همیشه 

آن  از  تازه ای  نکته های  و  کاوش  را 

برداشت کرد. خامنی در سن 36سالگی، از مسیحیان 

آزاد  میهن پرستان  جنبش  بنیان گذاران  از  که  لبنان، 

لبنان که در سال  با رفیق حریری، نخست وزیر  است، 

ماجرای  و  رسید  قتل  به  مبب  انفجار  اثر  در   2005

قتلش از سوریه تا حزب الله و تا ارسائیل و تا هم ترکیب 

پیچیده ای از شبکه های استخباراتی در منطقه و جهان 

سکرتر  پارملان،  عضو  اکنون  داد،  قرار  شک  مورد  را 

استاد  و  لبنان  نخست وزیر  عون،  میشل  نراتی  امور 

دانشگاه سینت جوزف است. کارها و فعالیت های او در 

یک حوزه ی وسیع این سؤال را مطرح می کند که یک 

فرد در زمانی واحد چگونه می تواند از عهده ی این همه 

کارهای مختلف برآید. انرژی خستگی ناپذیر می اکیل و 

مأموریتی که برای خود به خاطر نجات کشورش قایل 

است. ساخته  ممکن  را  کارها  این  همه ی  است، 

می اکیل، دخری حساس و تندمزاج نیز است. وقتی 

نظر می دهد، گرایش های پنهانی از تحکم مهاجانه را 

نیز می توان در عقب نگاه ها و اکت و اداهایش مشاهده 

سیاست های  بر  بلند  موضع  یک  از  دارد  دوست  کرد. 

جهانی حمله کند، در حالی که می کوشد موضع خود 

که  کشوری  از  حق به جانب  شخص  یک  عنوان  به  را 

است  کرده  تجربه  را  ناامنی های خون باری  و  جنگ ها 

که  داشت  سال  ده  از  کم تر  سنی  او  کند.  حفظ  نیز 

داخل  در  کشتار  و  ناآرامی  رگه های  اولین  بروز  شاهد 

متوجه  زودی  به  که  می گوید  خودش  شد.  کشورش 

از  مهمی  بخش  و  وجودش  از  بخشی  جنگ  که  شد 

باید همه کس  است. ساعت 5 عر  زندگی اش شده 

منتظر می شد که راکتی از کدام سمت حرکت می کند 

و در کجا فرود می آید و قربانی می گیرد. او می گوید: 

دوست  مال  که  می گفت  ما  برای  راکت  صدای  »حتا 

است یا دشمن؛ یعنی از سمت ما می رود تا دشمن را 

میان  از  تا  از سمت دشمن می آید  یا  قرار دهد  هدف 

در  را  درس هایش  که  گرفت  یاد  او  بگیرد.«  قربانی  ما 

بخواند. فانوس  و  نور شمع  و در  هم چون حالتی 

دوران  متام  در  را  می اکیل  که  مهمی  سؤال 

باید  چرا  که  بود  همین  می کرد،  مروف  کودکی اش 

و خویشاوندان  اقارب  با  راحتی  به  نتوانند  خانواده اش 

لبنان متاس بگیرند. چرا  از  یا خارج  و  خود در داخل 

خود  در  را  چیزی  هیچ  بر  مالکیت  حس  منی توانند 

بیفتد  اتفاقی  است  ممکن  لحظه  هر  دهند.  پرورش 

پدر  با  وقتی  صبح  که  می گوید  او  بگیرد.  را  چیزی  و 

خداحافظی می کردیم، حس پنهانی برای ما می گفت 

باشد. دیدار  آخرین  این  شاید  که 

یک  عنوان  به  لبنانی  تخیل  قدرت  از  می اکیل 

فکر  همیشه  می گوید  و  می کند  یاد  نادر  رسمایه ی 

چیز  همه  فردا  و  است  روز  آخرین  امروز  که  می کردیم 

»ما  برمی گردد.  امنیت  و  آرامش  و  می کند  تغییر 

نبود چه وقت  این فردایی که معلوم  برای  پانزده سال 

ما  نظر  مورد  فردای  کشیدیم.  انتظار  می گردد،  بر 

منی رسید؛ اما امید به دریافت این فردا نیز هیچ وقتی 

منی یافت.« پایان 

بافت  بود.  ریخته  هم  در  را  لبنان  همه  چیز  جنگ 

زندگی  محصول  لبنان  در  خانوادگی  و  اجتاعی 

می اکیل  است.  بوده  هم  کنار  در  سال  سال های 

لبنان معلوم نیست که عقیده، مذهب و  می گوید، در 

تعلقات نژادی و اتنیکی در کجای هویت لبنانی وجود 

داشته است. شیعه، سنی، مسیحی و یهودی، در یک 

تشکیل  را  جدیدی  کامال  گروه  مداوم،  نژادی  آمیزش 

را  جدیدی  مرزبندی های  بار  یک  جنگ  اما  اند؛  داده 

به میان آورد. خانواده ها از هم دور افتادند. مسیحی، 

شیعه، سنی، یهودی، عرب و غیر عرب شد و این بود که 

از هم گسیخت. می اکیل  روابط مردم  و  ساختار نظام 

که  است  چطور  بود،  این  من  بزرگ  »سؤال  می گوید: 

مذاهب  و  نژادها  از  کوچک  خانواده ی  یک  در  ما 

رابطه  و  زندگی  و  آمیزش  هم  با  ایم  توانسته  مختلف 

منی توانیم  جامعه  یک  عنوان  به  اما  باشیم؛  داشته 

ما  که  بود  این  من  کنیم. سؤال  را حفظ  رابطه ها  این 

چرا هم دیگر را می کشیم و این کشتار به خاطر کدام 

بلند  راکتی  وقتی صدای  خدا است؟ می دیدم که هر 

می شد هر کسی خدایی داشت که به آن پناه می برد؛ 

اما برای من همین نکته سؤالی را در پی داشت: وقتی 

همه ی خدایان پناه دهنده ی انسان در موقع اضطرار و 

دشواری باشد، چرا باید انسان ها نتوانند از همین نقطه 

کنند؟« استفاده  خود  اشراک  و  پیوند  برای 

تناقض  با همین  نیز  را  و درسش  می اکیل تحصیل 

مادرم  وقتی  می گوید:  است.  برده  پیش  به  درونی 

ارصار می کرد که کار خانگی ریاضی ام را انجام دهم، 

می پرسیدم برای چه؟ من تا دو ساعت دیگر می میرم، 

این ریاضی چه به درد من می خورد؟ من همه چیز را با 

سؤال مرگ و زندگی پیوند می دادم و حس می کردم که 

وقتی سؤال مرگ و زندگی پاسخ پیدا نکند، هیچ کاری 

منی تواند. بوده  معنادار 

نیز  سوری ها  توسط  کشورش  اشغال  از  می اکیل 

را  اشغال  زمان  سال  پانزده   او  دارد.  تلخی  خاطرات 

برای من  که  و می گوید  می داند  دوران جنگ  از  بدتر 

کسی  می رفتم  راه  بازار  در  وقتی  که  نبود  قبول  قابل 

دارم  که  می پرسید  و  می کرد  متوقف  مرا  و  می ایستاد 

کجا می روم. می گوید: این جا خانه ی من بود و کشور 

بازخواست  من  از  و  می آمد  دیگر  کسی  اما  بود؛  من 

که  بود  این  می کنم.  چه  و  می روم  کجا  که  می کرد 

می اکیل از یک کودک خوف زده از جنگ به یک مبارز 

فعال برای آزادی و استقالل کشورش تبدیل شد. او در 

مقاومت  می تواند هسته ی  که چگونه  افتاد  این  تالش 

مدنی در برابر اشغال گران سوری را در لبنان پایه ریزی 

کند.

پارادوکس سیاست امریکا در خاورمیانه نیز با همین 

معیار در ذهن می اکیل باز می شود: تا وقتی سوری ها 

در لبنان بودند و امریکایی ها به آنان رضورت داشتند، 

بر ما فشار می آوردند که با سوری ها کنار بیاییم و آن ها 

را بپذیریم. آن ها دوستان امریکا بودند؛ اما زمانی دیگر 

سوری ها از دوست افتیدند و به یکی از محورهای رش 

ضد  بر  که  می خواستند  ما  از  بار  این  و  شدند  تبدیل 

سوری ها باشیم. می گفتیم: چرا؟ کسی جواب نداشت. 

)ادامه دارد(

میان  دارد  جالبی  جریان  زندگی 

عینک  پشت  از  او.  موهای  ِفرِفر 

دودی اش جهان را متفاوت تر از آن چه 

آرام  برف  دانه های  می بیند.  هست، 

متام  شانه هایش  روی  و  می آیند  آرام 

که  است  زن های  از  یکی  فرنگیس،  فریبا  می شوند. 

جهان را جای زیباتری برای زندگی کرده است؛ با رنگ 

روی  که  ملیحانه ای  لب خند  با  لباس هایش،  قشنگ 

صورتش دارد. اگر این جغرافیا جای امنی برای زیبایی 

نباشد،  فریبا  لب خندهای  قاتل  شهر  این  اگر  باشد، 

چقدر نفس کشیدن را ساده تر می کنند این زیبایی ها. 

شدت  به  هوای  در  ظهر  از  بعد  آن  در  فریبا  لبخند 

آلوده ی کابل، مانند یک روزنه ی امید برای رسیدن به 

بود.  آرامش  و  صلح 

زن هایی  آن  از  فریبا  ایستاده  ایم؛  پیاده رو  وسط 

و  بدهد  نشان  دوربین حساسیت  مقابل  در  که  نیست 

برای ضبط کردن صدایش روشن کنی،  را  ریکارد  اگر 

حرف  منی ترسد.  کردن  اشتباه  از  فریبا  منی گوید.  نه 

بلند  نشود،  شنیده  اگر  چند  هر  را  صدایش  و  می زند 

و  زده  بیرون  چادرش  کادر  از  که  موهایی  می کند. 

لب های که آراسته با ُرژ لب اند. در آن بعد از ظهر، او 

طالبان  برابر  در  برای شورش  یک جنبش  هیأت  به  را 

با طالبان  فرق چندانی  فکری  لحاظ  از  که  آن هایی  و 

یافتم.  ندارند، 

فریبا فرنگیس، باشنده ی شهر کابل است و به عنوان 

مهان دار، در یکی از خطوط هوایی کار می کند. 

او می گوید: »صلح، حس آرامش است و قبل از این 

 که در بیرون اتفاق بیفتد باید ما در درون خود به صلح 

فضای  در  چه  فضاها،  از  یکی  در  اگر  باشیم.  رسیده 

که  محیطی   – بیرونی  فضای  در  چه  و  ما  درونی خود 

در آن زندگی می کنیم – صلح نداشته باشیم، هیچ گاه 

انسان ها  متام  می کنم  فکر  من  منی رسیم.  آرامش  به 

با  را  صلح  بیرون،  و  درون  در  که  استند  این  مستحق 

و گوشت خود حس کنند.« پوست  متام 

کیفش را روی شانه اش جابه جا می کند. انگشت های 

و  است  داده شده  پوشش  انگشر  یک  با  که  ظریفش 

گاهی موهایش را از روی صورتش کنار می زند. زن ها 

مردان  پناه  همیشه  قشنگ شان  و  رنگی  دنیای  آن  با 

شان  پدرهای  پناه  نیز  کوچک  دخران  حتا  اند؛  بوده 

افغانستان،  مردساالر  و  زن ستیز  کشور  در  اما  استند؛ 

است؛  شده  گرفته  نادیده  تأثیر  و  حضور  این  همواره 

و  طالبان  حضور  سال های  پس لرزه های  مسأله  این 

قوانین زن ستیزانه ی شان است؛ قوانینی که طالبان در 

برابر زنان اِعال کردند، هنوز هم به صورت نامرئی در 

زندگی زِن افغانستانی حضور دارد و خانواده ها در گام 

نخست و بعدا اجتاع، در این امر بی تقصیر نیستند.

می زند.  گشت  فریبا  موهای  میان  وحشیانه  باد، 

البه الی  برف  دانه های  و  می بَرَد  عقب تر  را  چادرش 

از چشم هایش  را  موهایش جابه جا می شوند. عینکش 

بر می دارد و جهان در آن بعد از ظهر در متاس مستقیم 

می نگرد. فریبا  درون  به 

در  زنان  حضور  که  دارد  دوست  را  صلحی  فریبا 

نباشد.  حاشیه 

»این جا که کابل است، امنیت تا حدی تأمین است 

مکان های  در  را  زنان  کابل می شود حضور  مرکز  در  و 

شا  که  همین  اما  دید؛  کاری  محیط های  و  آموزشی 

با تصاویری مواجه می شوید که  بیرون شوید،  از کابل 

باشد.« بسیار سخت  برای شا  باورش شاید 

او  دارد.  را  مختلف  جاهای  به  سفر  تجربه ی  فریبا، 

در محیط های مختلف با اتفاقات مختلفی روبه رو شده 

است. زنان و دخرانی که از مسلم ترین حقوق انسانی 

شان محروم بوده اند. 

»اگر روزی قرار باشد در افغانستان صلح بیاید، باید 

به  و  بدهند  ادامه  به تحصیالت  بتوانند  زنان هم چنان 

بعد  طالبان  کنند.  پیدا  دست  کاری  بلند  پُست های 

شان  سخت گیرانه ی  قوانین  سایه ی  نیز  شان  رفن  از 

روی زنان مانده است. صلحی که در آن دست آوردهای 

زنان نادیده گرفته شود، به هیچ عنوانی مروع و قابل 

نیست.« پذیرش 

به باور فریبا اگر صلح نتواند وضعیت زندگی را برای 

زنان بهر کند، پس بهر است که هیچ صلحی نباشد.

طالبان،  با  صلح  گفت وگوهای  اخیر،  ماه  چند  در 

افغانستان  رسانه های  در  موضوعات  داغ ترین  از  یکی 

سیاسی  احزاب  رسان  گفت وگوها  این  در  است.  بوده 

مذاکره  میز  در  طالبان  با  کشور  سیاسی  چهره های  و 

 . نشستند

بسیار  می توانستند  افغانستان  سیاسی  »چهره های 

زنان؛  مخصوصا  بدهند،  انجام  مردم  برای  را  کارها 

قبال  در  درست  صورت  به  را  شان  وظیفه ی  آن ها  اما 

تا  نخواستند  هم  یا  نتوانستند  و  ندادند  انجام  مردم 

خواست های واقعی مردم را به گوش طالبان برسانند.«

دیگر،  از دخران جواِن  بسیاری  بلکه  فریبا  تنها  نه 

در  که  سیاسی  احزاب  رسان  و  سیاسی  چهره های 

مردم  از  منایندگی  به  طالبان  با  صلح  گفت وگوهای 

مناینده های  عنوان  به  را،  کردند  صحبت  افغانستان 

هیچ گاه  آن ها  فریبا  باور  به  ندارند.  قبول  شان  واقعی 

من و خواست های من برای شان اهمیت نداشته است.

بارش یک نواخت برف و رسدی، چیزی از گرمی نگاه 

برای  اما  فریبا و چشم های صمیمی اش کم منی کند؛ 

لحظاتی همه چیز عوض می شو د. دوباره کیفش را روی 

شانه اش جا به جا می کند، دست هایش را داخل جیبش 

می شود.  خیره  دوردست ها  در  نقطه ای  به  و  می برد 

نگاهش را می دزدد و دوباره به زمانی که میان ما جاری 

ا ست برمی گردد. انگار خاطره ای را به یاد آورده باشد. 

برایش  و  می کند  فکر  چیزی  چه  به  می دانستم  کاش 

زن  زیبایی های یک  برای هضم  این جغرافیا  می گفتم 

برای  و  بگویم  می توانستم  کاش  نیست.  امنی  جای 

یک بار هم شده، این زیبایی هدر نرود.

»هر صبح مجبوری روزت را با یک خرب بد آغاز کنی. 

بینی  شدن  بریده  تجاوز،  ناموسی،  قتل های  انفجار، 

یک زن، فرار از منزل به دلیل خشونت های خانوادگی. 

با خودم  گاهی  است.  کننده  اذیت  واقعا  اتفاقات  این 

فکر می کنم اگر جنگ منی بود شاید ما مجبور نبودیم 

این همه رنج را با خود حمل کنیم.«

و  زنان  برای  تنها  نه  را  افغانستان  وضعیت  فریبا 

کودکان که آسیب پذیرترین طبقه اند، بلکه برای مردان 

می داند.  سخت  نیز 

فریبا، از کشته شدن علی سینا ظفری در چند شب 

پیش گذشته یاد می کند.

گشت و گذار  خود  شهر  در  راحت  منی توانیم  »ما 

تا چه  دیگر  والیات  به  کردن  که سفر  این   کنیم. حاال 

خودش.« جای  به  مباند  است،  چالش زا  اندازه 

و  همه شمول  که  می زند  حرف  مشکلی  از  فریبا 

»ما  است.  رسزمین  این  کودِک  و  مرد  زن،  دامن گیِر 

معمولی ترین  و  ساده ترین  به  انسان  یک  عنوان  به 

خواست های مان دست پیدا کرده منی توانیم و این ها 

است.«  ناامنی  و  جنگ  تأثیرات  همه 

لبنان خانه ی من است 

صلحی را دوست دارم 
که حضور زنان در حاشیه نباشد

)یادداشت های عزیز رویش از دانشگاه یل - 20 اگست تا 20 دسامرب 2010( 119 روز )22(
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بــه شــکایت های  مســؤوالن کمیســیون رســیدگی 

انتخاباتــی، می گوینــد کــه آرای بیــش از پنــج هــزار 

محــل رأی دهــی، بازشــاری خواهــد شــد.

کمیســیون  ســخن گوی  الیاســی،  محمدقاســم 

رســیدگی بــه شــکایت های انتخاباتــی، روز سه شــنبه 

ــه آرای  ــت ک ــربی گف ــت خ ــک نشس ــدی( در ی )24 ج

بیــش از پنــج هــزار محــل رأی دهــی در 20 والیــت، 

می شــود. بازشــاری 

ــل  ــل، 11۷ مح ــل در کاب ــزود: »آرای 1699 مح او اف

ــدان  ــل در می ــروان، 25 مح ــل در پ ــا، 92 مح در کاپیس

ــار،  ــل در ننگره ــر، 1582 مح ــل در لوگ وردک، 1۷ مح

6 محــل در بغــالن، 65 محــل در غزنــی، 383 محــل در 

ــت،  ــل در خوس ــا، 53 مح ــل در پکتی ــکا، 186 مح پکتی

243 محــل در کــر، ۷3 محــل در تخــار، 46 محــل در 

کنــدز، 51 محــل در غــور، 61 محــل در زابــل، 121 

محــل در کندهــار، 265 محــل در هلمنــد، 60 محــل در 

هــرات و 1۷۷ محــل در نیمــروز، بــه بازشــاری مــی رود.«

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

انتخاباتــی،  شــکایت های  بــه  رســیدگی  کمیســیون 

گفتــه بودنــد کــه آرای دســت کم ســه هــزار محلــی 

رأی دهــی، بازشــاری خواهــد شــد.

رییــس  شــینواری،  بیــان  زهــره  حــال،  ایــن  بــا 

انتخاباتــی،  شــکایت های  بــه  رســیدگی  کمیســیون 

کمیســیون،  ایــن  والیتــی  دفرهــای  کــه  می گویــد 

16545 شــکایت را دریافــت کــرده بودنــد و از ایــن 

میــان، 9866 شــکایت بــه دلیــل نبــود دالیــل و مــدارک 

کافــی رد شــده اســت.

رأی دهــی،  محــل   109 ابطــال  از  همچنــان،  او 

کارمنــد   ۷1 برکنــاری  و  نفــر   ۷5 نقــدی  جریمــه ی 

کمیســیون مســتقل انتخابــات، بــه دلیــل نقــش داشــن 

داد. خــرب  نیــز  انتخاباتــی،  تقلب هــای  در 

ــورد  ــون، ۷960 م ــا کن ــه ت ــت ک ــینواری، گف ــو ش بان

ــن  ــت ای ــن اس ــه و ممک ــورت گرفت ــتیناف خواهی ص اس

آمــار، تغییــر کنــد. او عــالوه کــرد کــه بــر اســاس قانــون، 

ــد  دســته های معــرض انتخاباتــی، ســه روز مهلــت دارن

بــه  رســیدگی  کمیســیون  فیصله هــای  دربــاره ی  تــا 

انتخاباتــی، اســتیناف خواهی کننــد. شــکایت های 

بانــو شــینواری، گفــت کــه رونــد بازشــاری آرای 

محــالت رأی دهــی، آغــاز شــده و تــا کنــون هیچ مشــکلی 

بــه  انتخاباتــی،  کمیســیون های  دو  میــان  جــدی ای 

ــت. ــده اس ــود نیام وج

بررســی  مرحلــه ی  کــه  اســت  درحالــی  ایــن 

شــکایت های انتخاباتــی، روز سه شــنبه )10 جــدی( 

در متــام والیت هــای افغانســتان آغــاز شــد. زرمینــه 

کاکــر، معــاون ســخن گوی کمیســیون رســیدگی بــه 

بــود،  گفتــه  زمــان  آن  در  انتخاباتــی،  شــکایت های 

16500 شــکایتی کــه در مرکــز و والیت هــا ثبــت شــده 

بــود، در 16 دســته از لحــاظ موضوعــی، بخش بنــدی و 

مرحلــه ی بررســی آن آغــاز شــده اســت.

ــیدگی  ــیون رس ــه ی کمیس ــس از فیصل ــت پ ــرار اس ق

بــه شــکایات انتخاباتــی، نتیجــه ی نهایــی انتخابــات 

ــود. ــالم ش ــوری اع ــت جمه ریاس
فهرســت  حکومــت  می گویــد  غنــی،  رییس جمهــور 

تهیــه  را  دارنــد  دســت  زمیــن  غصــب  در  کــه  افــرادی 

آن  مالــکان  بــه  را  غصب شــده  زمین هــای  و  می کنــد 

 . نــد ا برمی گرد

آقــای غنــی روز سه شــنبه )24جــدی( در دیــدار بــا 

ــد  ــل، تأکی ــهر کاب ــی ش ــم امنیت ــوزه ی پنج ــندگان ح باش

و  اعــالم  زمیــن  غاصبــان  فهرســت  کــه  اســت  کــرده 

می شــوند.  ممنوع الخــروج 

شــهر  پنجــم  ناحیــه ی  باشــند گان  بــه  هم چنــان  او 

ــل وعــده ســپرد کــه زمین هــای غصب شــده ی مــردم را  کاب

ــد.  ــلیم می کن ــا تس ــه آن ه ــاره ب دوب

رییس جمهــور غنــی بــه ارگان هــای مربوطــه نیــز دســتور 

داده اســت کــه مشــکالت امنیتــی مــردم طبقه بنــدی و 

عامــالن اخــالل نظــم عامــه مشــخص شــوند. 

ــی اســت کــه چنــدی قبــل، جــواد پیــکار،  ــن در حال ای

رسپرســت وزارت شهرســازی و اراضــی، گفتــه بــود، افــرادی 

انــد،  کــرده   غصــب  را  دولتــی  و  عامــه  زمین هــای  کــه 

ــد. ــده  ان ــایی ش ــک و شناس تفکی

ــه  ــی، گفت ــور غن ــس جمه ــا ریی ــز باره ــن نی ــش از ای پی

ــهرها  ــن، در ش ــب زمی ــون جری ــک میلی ــا ی ــه تنه ــت ک اس

ــه  ــد ب ــز در پیون غصــب شــده و 13 هــزار غاصــب زمیــن نی

ــد. ــده ان ــایی ش ــا شناس ــن قضای ای

مســؤوالن محلــی، در والیــت پکتیــا، می گوینــد کــه مدیــر 

ــت  ــرار هف ــل ف ــه دلی ــت، ب ــن والی ــزی ای ــدان مرک ــی زن عموم

ــب بازداشــت شــده اســت. ــی طال زندان

عبداللــه حــرت، ســخن گوی والــی پکتیــا، بــه روزنامــه ی 

صبــح کابــل می گویــد کــه اجمــل، مدیــر عمومــی زنــدان 

مرکــزی پکتیــا، بــا 11 نفــر از مســؤوالن و محافظــان امنیتــی 

ــب بازداشــت  ــی طال ــرار هفــت زندان ــل ف ــه دلی ــدان ب ــن زن ای

شــده  انــد.

آقــای حــرت، گفــت کــه تحقیقــات بیشــر از ایــن افــراد 

آغــاز شــده اســت.

ایــن در حالــی اســت کــه هفــت زندانــی ســه شــب پیــش از 

زنــدان مرکــزی والیــت پکتیــا فــرار کــرده بودنــد. از ســویی  هــم 

ــای  ــراری از اعض ــان ف ــه زندانی ــرده ک ــا ک ــان، ادع ــروه طالب گ

ایــن گــروه اســتند.

ریاســت حفــظ و مراقبــت ســالنگ ها، اعــالم کــرده اســت که 

شــاهراه ســالنگ، بــه روی رفت وآمــد موترهــا بــاز شــده اســت.

نــر  بــا  جــدی(   24( سه شــنبه  روز  ریاســت،  ایــن 

اعالمیــه ای گفتــه اســت کــه در حــال حــارض، وضعیــت آب و 

هــوا خــوب اســت و بــه اســتثنای موتر هــای تناژبلنــد، متــام 

موترهــا می تواننــد از ایــن مســیر رفت وآمــد کننــد.

راننــد گان  از  ســالنگ ها،  مراقبــت  و  حفــظ  ریاســت 

خواســته اســت تــا هنــگام رفت وآمــد از شــاهراه ســالنگ، 

وســایل و تجهیــزات زمســتانی بــه ویــژه زنجیــر )چیــن( را بــا 

خــود داشــته باشــند.

ــی  ــای ترانزیت ــن راه ه ــی از بزرگ تری ــالنگ یک ــاهراه س ش

در افغانســتان اســت و 9 والیــت شــالی را بــه کابــل وصــل 

می کنــد. همچنــان مســافران زیــادی از ایــن راه عبــور کــرده 

و اجنــاس کشــورهای آســیای میانــه نیــز از ایــن راه بــه کابــل 

ــد. ــال می یاب ــی انتق ــای جنوب و والیت ه

و  خــزان  فصــل  در  ســاله  همــه  ســالنگ ها،  شــاهراه 

ــه  ــدید، ب ــای ش ــل برف باری ه ــه دلی ــی ب ــتان، هرازگاه زمس

می شــود. مســدود  ترافیــک  روی 

در  ســنا  مجلــس  رییــس  مســلم یار،  فضل هــادی 

ــارت  ــت و تج ــه ی وزرات صنع ــق بودج ــه تعلی ــش ب واکن

ــن مجلــس  ــدگان، آن را حــق ای از ســوی مجلــس مناین

خوانــده؛ امــا گفتــه اســت کــه ایــن اقــدام نبایــد ســبب 

ایجــاد مشــکل بــرای هــزاران کارمنــدان ایــن وزارت 

ــود. ش

مجلــس مناینــدگان، روز گذشــته )23 جــدی( در 

بــه بی اعتنایــی رسپرســت وزارت صنعــت و  واکنــش 

تجــارت بــه فراخــوان ایــن مجلــس، بودجــه ی ایــن وزارت 

ــق درآورد. ــت تعلی ــه حال را ب

رییــس  مســلم یار،  فضل هــادی  حــال  همیــن  در 

مجلــس ســنا کــه روز سه شــنبه )24 جــدی( در نشســت 

عمومــی ایــن مجلــس صحبــت می کــرد، گفــت کــه 

مجلــس مناینــدگان بایــد راه حلــی را جهــت اجــرای 

معاشــات کارمنــدان ایــن وزارت ارائــه کنــد تــا ایــن اقــدام 

ــود. ــکل زا نش ــن وزارت مش ــدان ای ــزاران کارمن ــرای ه ب

رحانــی،  میررحــان  کــه  اســت  درحالــی  ایــن 

ــدگان، روز دوشــنبه )23 جــدی(  رییــس مجلــس مناین

گفــت،  مناینــدگان  مجلــس  عمومــی  نشســت  در 

ــه  ــران کابین ــا وزی ــه حت ــیده ک ــدی رس ــه ح ــت ب وضعی

ــن  ــزود: »ای ــوند. او اف ــارض منی ش ــخ گویی ح ــرای پاس ب

ــت و  ــد داش ــی خواه ــواری در پ ــب ناگ ــت، عواق وضعی

ــت.« ــت اس ــا حکوم ــن بی بندوباری ه ــام ای ــؤول مت مس

کــه  داشــت  ابــراز  مناینــدگان،  مجلــس  رییــس 

ــام  ــه و مت ــه، قضائی ــای اجرائی ــه قوه ه ــه، ب ــن مصوب ای

شــد. خواهــد  فرســتاده  ســفارت ها 

مجلــس  کــه  کــرد  پیشــنهاد  رحانــی،  آقــای 

مناینــدگان، از ایــن بــه بعــد، اجمــل احمــدی را بــه 

عنــوان رسپرســت وزارت صنعــت و تجــارت بــه رســمیت 

آقــای  امضــای  کــه  کــرد  عــالوه  او،  منی نشناســد. 

احمــدی، در هــر قــرارداد جــرم اســت و بودجــه ی وزارت 

صنعــت و تجــارت نیــز تعلیــق می شــود.

ــن،  ــارف اعــالم کــرده اســت کــه پــس از ای وزارت مع

متــام پرداخت هــای مالــی آمــوزگاران و کارمنــدان ایــن 

وزارت الکرونیکــی می شــود. در خربنامــه ا ی کــه روز 

سه  شــنبه )24جــدی( از ســوی ایــن وزارت بــه نــر 

ــد  ــارض  ۷4 درص ــال ح ــه در ح ــت ک ــده اس ــیده، آم رس

الکرونیکــی  گونــه ی  بــه  وزارت  ایــن  پرداختی هــای 

انجــام می شــود.

ــی  ــدف از الکرونیک ــه ه ــت ک ــده اس ــه آم در خربنام

کــردن سیســتم پرداخــت معــاش کارمنــدان ایــن وزارت، 

ایجــاد شــفافیت در پرداخت هــای مالــی، جلوگیــری 

از اخاذی هــای غیــر قانونــی، فراهم ســازی زمینــه ی 

ــه  ــرای منســوبین معــارف و پرداخــت ب آرامــش فکــری ب

ــت. ــوزگاران اس ــدان و آم ــات کارمن ــع معاش موق

ــت  ــد پرداخ ــن وزارت، رون ــه ی ای ــل از خربنام ــه نق ب

الکرونیکــی معاشــات در والیت هــای لغــان، پکتیــکا، 

پنجشــیر، نورســتان، زابــل، خوســت، تخــار، بلــخ، لوگــر، 

ــدی،  ــد، دایکن ــالن، هلمن ــراه، بغ ــان، ف ــروان، بدخش پ

ــه دلیــل مشــکالت تخنیکــی و  ــا وکــر ب ننگرهــار، پکتی

ناامنی هــا هاننــد قبــل بــه گونــه ی ســنتی و از طریــق 

ــود. ــام می ش ــن« انج »معتمدی

وزارت معــارف تأکیــد کــرده اســت کــه بــا ایجــاد 

کــردن  فراهــم  و  مالــی  پرداخت هــای  در  شــفافیت 

آمــوزگاران، تــالش می کنــد زمینــه ی  بــرای  مســکن 

آرامــش فکــری را بــرای متــام آن هــا فراهــم کنــد.

وزارت  پیــش،  چنــدی  کــه  اســت  درحالــی  ایــن 

دولــت در امــور شــهدا و معلولیــن و وزارت مخابــرات 

امضــا  بــه  را  تفاهم نامــه ای  معلوماتــی،  تکنالــوژی  و 

رســاندند کــه بــر اســاس آن، رونــد پرداخــت حقــوق 

معلولیــن و خانــواده ی شــهدا الکرونیکــی می شــود.

هم چنــان وزارت مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتــی 

ــه مراســم  ــان ب ــه اســت کــه پروســه ی اعــزام حاجی گفت

ــود. ــی می ش ــز الکرونیک ــج نی ح
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ایرانی  فرمانده ی  سلیانی،  قاسم  شدن  کشته  دید،  باید 

توسط حمله ی پهپادی ایاالت متحده، چه پیامدهای منفی ای 

از  فعال  دست کم  می رسد  نظر  به  داشت.  خواهد  درازمدت  در 

پرت گاه جنگ میان ایران و ایاالت متحده، برگشته ایم؛ زیرا هر 

دو کشور از هزینه های بلنِد رفن در این مسیر آگاه اند. به هر 

این  از همه  این وضعیت تنش زا، خطر مجزاتر  ادامه ی  با  حال 

سمت  دو  در  شکننده  کشور  دو  افغانستان،  و  عراق  که  است 

ایران، تلفات جانبی آن خواهند شد، دست آوردهای به سختی 

کسب شده ی شان از دست می رود و دو جنگی که تا اکنون هم 

بیشر طول خواهد کشید. بوده است،  طوالنی 

منفی  پیامدهای  برابر  در  افغانستان  و  عراق  مشخصا 

کشور  دو  هر  اند.  آسیب پذیر  بالقوه،  و جنگ  مداوم  تنش های 

اند،  درآورده  شان  طوالنی   جنگ های  از  رس  زیادی  احتیاط  با 

دو  هر  و  داشته  حضور  کشور  دو  هر  در  امریکایی  رسبازان 

دو  هر  دارند.  استفاده ای  قابل  و  عمیق  اجتاعی  شکاف های 

اتحاد  در  دشوار،  پیچیدگی های  نظرداشت  در  با  باید  کشور 

شان با ایاالت متحده و روابط شان با ایران که یک همسایه ی 

یغاگرانه ای  رفتار  اغلب  و  اقتصادی  روابط  و  است  همیشگی 

کنند. ایجاد  توازن  داشته، 

برای  جهانی  ایتالف  متوقف شده ی  پیش رفت  عراق،  در 

و  دوباره   ظهور  به  منجر  زود  خیلی  می تواند  داعش،  شکست 

مرگ بار آن شود؛ به ویژه اگر نیروهای امریکایی از عراق بروند. 

زمانی که بهار گذشته در عراق بودم، می شنیدم که ده ها مقام 

اربیل  در  چه  و  بغداد  در  چه  مدنی  جامعه ی  رهربان  و  دولتی 

ابراز  را  شان  عمیق  نگرانی های  عراق-،  کُردنشین  -منطقه ی 

از دست  را  قلمروش  گر چه  داعش،  که  بودند  معتقد  و  کردند 

داده؛ اما فاصله ی زیادی با شکست دارد. افرادی از این گروه 

تهدیدهای  و  به حمالت  مجاور  و محالت  روستاها  در  شورشی 

به  ادامه می دهند. رهربان در رسارس عراق،  شان علیه جوامع 

ایاالت متحده در پس  طور قاطعانه گفتند که دخالت دوام دار 

تنها چند روز  این حال،  با  بوده است.  زدن داعش بسیار مهم 

پس از کشته شدن سلیانی، فرماندهی امریکا در عراق اعالم 

را  فعالیت هایش  برای شکست داعش،  ایتالف جهانی  که  کرد 

متوقف کرده است. برنامه های خروج هنوز هم مبهم است و این 

مسأله، عراق را در برابر برگشت داعش آسیب پذیرتر خواهد کرد.

باید  عراقی ها  اول  قدم  در  داعش،  کامل  شکست  برای 

سازمان  این  گرفن  ریشه  باعث  رشایطی  چه  که  این  مورد  در 

گروه های  حذف  مانند  رشایطی  کنند؛  بحث  شد،  شورشی 

و  به عدالت  ابتدایی، فساد، رضورت  مشخص، کم بود خدمات 

هزار  ده ها  دارد.  عمیقی  ریشه های  که  اعتاد  کم بود  و  آشتی 

شهروند عراقی، روزهای اخیر سال 2019 را رصف بیرون آمدن 

این  به  فوری  طور  به  خواستند  دولت  از  و  کردند  خیابان ها  به 

مشکالت رسیدگی کند و مهم تر این که خواستار کاهش نفوذ 

کنونی  بحران  این  در  عراقی ها  صدای  تنها  نه  شدند.  ایران 

وضعیت،  این  از  استفاده  با  نیز  ایران  بلکه  منی شود،  شنیده 

تالش می کند جای پای قوی تری در عراق پیدا کند و بر انتخاب 

باشد. داشته  نفوذ  جدید،  نخست وزیر 

عوظه ور  معرض  در  نیز  افغانستان  ایران،  دیگر  طرف  آن  در 

هم  آن  است؛  امریکا  و  ایران  نیابتی  ویران گر  جنگ  در  شدن 

متحده  ایاالت  میان  صلح  شکننده ی  مذاکرات  که  زمانی 

روابط  از  می تواند  ایران  است.  شده  گرفته  رس  از  طالبان  و 

طوالنی اش با فرماندهان جنگی طالبان در والیت های جنوب-

کردن  بسیج   با  که  این  یا  کند  استفاده  به سود خودش  غربی 

ملیشه های افغان که در ایران زندگی می کنند، منافع و پرسونل 

ایاالت متحده را هدف قرار دهد. گروه های تروریستی می توانند 

خیلی راحت و با استفاده از فرصت، شبکه های شان را گسرش 

دهند و یک بار دیگر از افغانستان به عنوان پناه گاه امن برای 

کنند. استفاده  منطقه  کردن  بی ثبات تر  و  حمالت  انجام 

جدید  فعالیت های  یا  ایران  سوی  از  توجه  قابل  تهدید  یک 

در  امریکایی  رسبازان  حضور  برای  نیاز  می تواند  تروریستی، 

پایان  قطع  طور  به  که  حرکتی  دهد؛  افزایش  را  افغانستان 

توافق نامه ی بالقوه ی صلح میان ایاالت متحده و طالبان خواهد 

بود. 

هر دو کشور روابط فرهنگی و اقتصادی با ایران دارند و در 

که  است  دهه  چندین  اند.  آسیب پذیر  ایران  نفوذ  اِعال  برابر 

ایران میزبان میلیون ها مهاجر افغانستانی است. یکی از رهربان 

خودداری  نامش  افشای  از  امنیتی  دالیل  به  که  کابل  از  زن 

متحده  ایاالت  از  بهر  را  آن ها  ایران  که  گفت  من  به  می کنم، 

مان  نقطه ضعف های  از  چطور  می دانند  »آن ها  می کند،  درک 

باید  کنند.  بسیج  را  ما  چطور  می دانند  آن ها  کنند.  استفاده 

افغانستان بسیار فعال شود؛  ایران در  انتظار داشته باشیم که 

باشیم.« آماده  باید 

کنگره  در  جناح  دو  هر  کنونی،  بحران  از  پیش  حتا 

دو  این  در  امریکا  حضور  کاهش  و  رسبازان  برگشن  خواستار 

به  چه  که  نیست  آن  وقت  اکنون  اما  شدند؛  بی پایان«  »جنگ  

و  عراق  از  توسعه ای،  تالش های  یا  دیپلاتیکی  نظامی،  لحاظ 

افغانستان خارج شویم. خروج شتاب ناک نیروهای امریکایی از 

عراق، زمینه را برای برگشت داعش در این کشور به مانند ظهور 

این گروه در سال 2011 فراهم می کند. دیدگاه سیاسی عراق 

دودستگی  دچار  کشور  این  از  امریکا  ارتش  رفن  یا  ماندن  بر 

اما  داد؛  نیروها  خروج  به  رأی  اخیرا  عراق  پارملان  است.  شده 

سنی ها و کردها از اشراک در آن رأی گیری خودداری کردند. 

اکنون زمان دیپلاسی ماهرانه ی ایاالت متحده است تا مطمن 

می مانند. مان  رسبازان  شویم 

در  تالش هایش  رسعت  باید  متحده  ایاالت  افغانستان،  در 

به جای خروج  کند.  بیشر  را  پایدار  ممکن ساخن یک صلح 

یک طرفه ی رسبازان که می تواند دولتی که بسیار شکننده است 

که  امریکایی  نیروهای  مسؤوالنه ی  خروج  کند،  بی ثبات تر  را 

برای  افغانستان  مردم  باشد، صدای  توافق صلح  یک  بر  مبنی 

صلح را خواهد شنید و از منافع ایاالت متحده حفاظت خواهد 

کرد.

نه عراق و نه افغانستان، هیچ کدام منی خواهند رسبازی در 

جنگ ایران و امریکا باشند. ایاالت متحده می تواند هم چنان از 

تالش های محلی صلح در عراق و افغانستان حایت کند؛ به ویژه 

اکنون که شهروندان شان خواستار دولت های مسؤولیت پذیرتری 

استند. واشنگن باید تالش های دیپلاتیکش را بیشر کند تا 

با  بودن  متحد  اهمیت  ایران،  به جنگ  مربوط  کنار مسائل  در 

ایاالت متحده را به هر دو کشور اطمینان دهد.

شود.  منطقه  ترک  وسوسه ی  دچار  نباید  متحده  ایاالت 

بی پایان« خامته  »جنگ های  این  به  واقعا  که  این  برای  امریکا 

دهد، باید در برابر بی ثباتی درازمدت منطقه ای اقدام کرده و از 

کند. حفاظت  عراق  و  افغانستان  در  مهم  دست آوردهای 

عراقوافغانستانممکناستتلفاتجانبی
بحرانایرانباشند
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ان پی آر )رادیوی عمومی ملی(

برای شکست کامل داعش، در قدم اول عراقی ها 

ریشه  باعث  رشایطی  چه  که  این  مورد  در  باید 

کنند؛  بحث  شد،  شورشی  سازمان  این  گرفنت 

رشایطی مانند حذف گروه های مشخص، کم بود 

و  عدالت  به  رضورت  فساد،  ابتدایی،  خدمات 

عمیقی  ریشه های  که  اعتامد  کم بود  و  آشتی 

اخیر  روزهای  عراقی،  شهروند  هزار  ده ها  دارد. 

خیابان ها  به  آمدن  بیرون  رصف  را  سال 20۱9 

کردند و از دولت خواستند به طور فوری به این 

مشکالت رسیدگی کند و مهم تر این که خواستار 

کاهش نفوذ ایران شدند. نه تنها صدای عراقی ها 

در این بحران کنونی شنیده منی شود، بلکه ایران 

می کند  تالش  وضعیت،  این  از  استفاده  با  نیز 

جای پای قوی تری در عراق پیدا کند و بر انتخاب 

نخست وزیر جدید، نفوذ داشته باشد.


