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گزارش روز

یادداشت روز

ترجمهگزارش روز

گزارشگفت وگو

پــس از انتقــاد محمــدارشف غنــی، رییس جمهوری 

ــاد  ــع اقتص ــاس مجم ــیه ی اج ــتان، در حاش افغانس

ــرای  ــون رهــران سیاســی افغانســتان ب ســویس، اکن

بــه  بــرای صلــح، دســت  پیاده ســازی یــک طــرح 

ــه  ــد. رییس جمهــور گفت ــم و کاغــذ شــده  ان دامــن قل

ــه،  ــای عبدالل ــژه آق ــه وی ــی ب ــران سیاس ــه ره ــود ک ب

رییــس اجرائیــه و حامدکــرزی، رییس جمهــور پیشــین 

ــح  ــرای صل ــا طــرح یــک صفحــه ای ب افغانســتان، حت

ــد.  افغانســتان هــم ندارن

ــه خدمــات رشکت هــای مخابراتــی و  دست رســی ب

کیفیــت ارائــه ی خدمــات از ســوی ایــن رشکت هــا در 

ــار  ــت. ش ــوده اس ــاز ب ــواره مسأله س ــتان، هم افغانس

زیــادی از مــردم از اضافه ســتانی های رشکت هــای 

مخابراتــی و پاییــن بــودن کیفیــت خدمــات ارائه شــده 

شــکایت دارنــد. ایــن رونــد از رشوع ورود رشکت هــای 

ــان  ــته جری ــاال پیوس ــا ح ــتان ت ــی در افغانس مخابرات

ــه  ــن ک ــار ای ــی در کن ــای مخابرات ــن رشکت ه دارد. ای

خدمــات مناســب و خوبــی بــرای مشــرکین شــان 

ارائــه منی کننــد، بــه گونه هــای...

محمدعسکر رحیمی

)مربی بوکس و ام ام ای(

کــر، افغانســتان – گــروه کوچکــی از پــران، 

چهارزانــو روی زمیــن نشســته انــد و به آهســتگی قرآن 

می خواننــد. بــدن شــان هــم بــا آن کلــات عربــی بــه 

ــی  ــه ی دین ــور مدرس ــای پرن ــی در اتاق ه ــور موزون ط

ــت،  ــک اس ــتای لََمتَ ــجد روس ــه مس ــبیده ب ــه چس ک

ــد. فضــل حــق، دانش آمــوز 14ســاله  حرکــت می کن

کــه چشــان ســبزی داشــت، بــا هیجــان گفــت: 

ــدون فهمیــدن معنایــش  ــی را ب ــل مــن عرب »در اوای

می خوانــدم؛ امــا همیشــه...

رأی زنــی  و  بحــث  ماه هــا  از  پــس  رسانجــام 

دلــو(،   ۲( چهارشــنبه  روز  مناینــدگان،  مجلــس 

ــی 1۳۹۹ خورشــیدی را  ســند بودجــه ی ســال مال

بــا اکرثیــت آرا تصویــب کــرد. بــر اســاس این ســند، 

مجمــوع بودجــه ی ملــی ســال مالــی 1۳۹۹، بیــش 

ــت.  ــده اس ــی ش ــی پیش بین ــارد افغان از 4۲۸ میلی

از ایــن میــان، ۲۸۹ میلیــارد آن مصــارف عــادی 

پروژه هــای  بخــش  در  آن  دیگــر  میلیــارد   1۳۹ و 

ــت.  ــده اس ــاص داده ش ــافی اختص انکش

دکانــش  جلــو  روز  هــر  کــه  می شــود  ســال  دو 

می نشــیند و بــا نگاه هــای مضطــرب بــه عابــران چشــم 

ــی  ــی زندگ ــه ی چارده ــاه، در چارقلع ــد ش ــی دوزد. احم م

می کنــد و پــدِر دو دخــر و ســه پــر اســت. 16 اســد 

1۳۹۸ ســاعت ۹ صبــح، انفجــار یــک موتــر مبــب در 

حــوزه ی ششــم امنیتــی کابــل، صدهــا مــر آن طرفــش را 

ــری  ــاختان ها در چندصدم ــه های س ــکان داد و شیش ت

حــوزه ی ششــم، شکســتند. 

فرمانــده ی نیروهــای ناتــو در افغانســتان، گفتــه اســت 

کــه اگــر پیرشفتــی در گفت وگوهــای صلــح میــان امریــکا 

و طالبــان بــه وجــود بیایــد، زملــی خلیــل زاد، مناینــده ی 

ویــژه ی وزارت خارجــه ی امریــکا، بــه کابــل ســفر کــرده و 

جزئیــات آن را بــا حکومــت افغانســتان در میــان خواهــد 

گذاشــت.

ویژه ی صلح

عدلیــه،  وزارت هــای  همــکاری  بــا  صحــت،  وزارت 

 DNA داخلــه و دادســتانی کل، نخســتین مرکــز آزمایــش

ــرد. ــاح ک ــی افتت ــب عدل ــت ط را در ریاس

ــنبه )6  ــت، روز یک ش ــر صح ــروز، وزی ــن فی فیروزالدی

دلــو( در مراســم گشــایش مجتمــع آزمایشــگاه ها، مراکــز 

آموزشــی عدلــی و آغــاز کار آزمایــش...

نشســت  دلــو(   6( یک شــنبه  روز  خارجــه،  وزارت 

بــه  فــوری  کمک هــای  منظــور  بــه  را  اضطــراری ای 

ووهــان  شــهر  در  افغــان  دانش جویــان  و  شــهروندان 

چیــن کــه در معــرض مبتاشــدن بــه ویــروس کرونــا قــرار 

ــرد. ــزار ک ــد، برگ دارن

هارون چخانســوری، رسپرست وزارت...

اسکات میلر: در صورت پیرشفت در روند صلح خلیل زاد 
وارد کابل می شود

مرکز آزمایش )دی اِن ای( برای نخستین بار 
در افغانستان ایجاد شد

نشست اضطراری وزارت خارجه برای کمک به 
دانش جویان افغان در چین

خواستار صلحی استم که متام افراد در آن آزاد باشند

مذاکرات صلح از انحصار ارگ خارج شود

عضویت در تیم ملی بوکس 
افغانستان میراثی شده است

رد پای یک ادعا؛
 از فرار رییس جامعه  ی مدنی 

لوگر تا بازداشت هفت متهم 
از سوی دادستانی  کل

اترا به خواب زمستانی
رفته است

مدارس دینی افغانستان 
بسرت مناسبی برای  نفوذ 

داعش است

بودجه ی ملی نادعاالنه ی 99 
و وکالی پروژه بگیر
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»طرح صلح فراگیر« 
عطامحمدنور برای افغانستان؛ 
طالبان چگونه خلع سالح شوند؟
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غنی،  محمدارشف  انتقاد  از  پس 

رییس جمهوری افغانستان، در حاشیه ی 

اکنون  سویس،  اقتصاد  مجمع  اجاس 

برای  افغانستان  سیاسی  رهران 

پیاده سازی یک طرح برای صلح، دست 

که  بود  گفته  رییس جمهور  شده  اند.  کاغذ  و  قلم  دامن  به 

و  اجرائیه  رییس  عبدالله،  آقای  ویژه  به  سیاسی  رهران 

حامدکرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان، حتا طرح یک 

صفحه ای برای صلح افغانستان هم ندارند. عبدالله عبدالله، 

چهره های  و  احزاب  رسان  از  دیگری  شار  و  حامدکرزی 

سیاسی طی یک نشست مشرک، توافق کردند که طی یک 

هفته، طرح جامعی را برای صلح تدوین کنند. پیش از تدوین  

طرح صلح سیاسیون؛ اما عطامحمدنور رییس اجرایی حزب 

جمعیت اسامی و والی پیشین بلخ، پیش قدم شده و طرح 

تدوین  افغانستان«  برای  فراگیر  »صلح  نام  به  را  خود  صلح 

است. کرده 

این  اصلی  نسخه ی  نور،  آقای 

خرگزاری  اختیار  در  را  خود  طرح 

این  که  است  داده  قرار  »جمهور« 

و شامل  طرح دارای سه فصل است 

ریشه یابی  چون  اساسی  موضوعات 

بحران افغانستان، بازی گران داخلی 

و  پروسه ی مذاکره  و خارجی بحران، 

مصالحه، مکانیزم مشارکت سیاسی، 

قدرت  انتقال  طالبان،  ساح  خلع 

مهم  مسائل  از  انتخابات،  و  سیاسی 

صفحه   ۲1 طی  که  است  طرح  این 

است.  شده  تهیه 

این  اول  بخش  و  اول  فصل  در 

طرح، به ریشه یابی بحران افغانستان 

این  در  نور  آقای  است.  شده  اشاره 

مهم ترین  از  کشور  در  را  سیاسی  تغییرنظام های  خود  طرح 

جهان  و  منطقه  افغانستان،  در  ناامنی  و  منازعات  عوامل 

دانسته است. »بحران فعلی به طور مشخص ریشه در عرص 

افغانستان  در  سابق  شوروی  اتحاد  مداخله ی  و  رسد  جنگ 

دارد. آشفتگی سیاست داخلی و خارجی افغانستان پس از 

کودتای داوودخان در سال 1۹74 شتاب گرفت، به نحوی 

 که  تنها طی ۳0 سال ما شاهد ظهور و سقوط خشونت بار 

شش نوع نظام و رژیم سیاسی می باشیم که در نوع خود یک 

تغییر  همین  و  می شود  محسوب  جهانی  بی سابقه ی  رکورد 

پیاپی نظام های سیاسی از جمله مهم ترین علل منازعات و 

است.« بوده  و جهان  منطقه  افغانستان،  در  ناامنی 

بحران جانشینی

ساختار  است.  طرح  این  از  بخشی  جانشینی  بحران 

حکومت اسامی، ساختار امارت اسامی تحریک طالبان و 

حتا ساختار کنونی افغانستان هر سه از یک معضل مشرک 

چرخش  بحران  یا  جانشینی  بحران  می برند؛  رنج  عمده  و 

مساملت آمیز قدرت. آقای نور در این طرح خود گفته است 

که نظام جمهوری مبتنی بر لیرال-دموکراسی نیز با وجود 

عمل کرد مؤثر و کارآمد در بسر تاریخی، اقتصادی، اجتاعی 

وقتی  شالی(  امریکایی  و  غربی  )اروپایی  خود  فرهنگی  و 

تطبیق  افغانستان  مثل  متفاوتی  و  بومی  غیر  محیط  در  که 

شد.  جانشینی  بحران  معضل  هان  دچار  بافاصله  شده، 

ما  و ۲01۹  انتخابات ۲00۹، ۲014  در  هان قسمی  که 

موضوع  در  بنیادی  و  ساختارشکن  بحران های  وقوع  شاهد 

جانشینی استیم؛ حتا اگر طالبان یا هیچ شورشی بنیادگرای 

به  هم  باز  نجنگد،  افغانستان  جمهوری  نظام  علیه  دیگر 

صلح  سیاسی،  اختافات  و  جانشینی  بحران  وخامت  دلیل 

تأمین منی شود؛ چون این سیستم به صورت ذاتی و درونی 

و  بیاری  این  عایم  از  یکی  که  است  بحران زایی  به  مبتا 

بر  تفاهم  بحران، معضل چرخش مساملت آمیز قدرت، عدم 

رس مکانیزم قانونی تعیین جانشینی و متمرکز بودن ساختار 

می باشد. کنونی  ریاستی  نظام 

پروسه ی مذاکره و مصالحه

پیشنهاد  خود،  فراگیر  صلح  طرح  چارچوب  در  نور  آقای 

و  آگاه  نخبه،  افراد  از  متشکل  تیمی  که  است  داده 

بدون  و  شود  انتخاب  ذی دخل  جریان  هر  از  سیاست گذار 

ساخن  رشیک  جهت  ابتدا  در  جهت  ابتدا  در  رشط  و  قید 

افغانستان  داخل  در  دیدگاه ها  هم سویی  و  دغدغه ها 

در  آنچه  کنند.  آغاز  را  اساسی  موضوعات  روی  گفت وگوها 

ارزش های  از  دفاع  است،  حیاتی  مصالحه  و  مذاکره  فرایند 

است. جمهوریت  نظام  رسخ  خطوط  و  بنیادین 

خلع سالح طالبان

در  طرفین  اعتاد  که  این   برای  طرح،  این  اساس  بر 

روند صلح  به  پیوسن کامل  و  ادغام، ملکی سازی  پروسه ی 

مقدور و امکان پذیر شود، مهم دانسته می شود که مکانیزمی 

در جهت  سهیم شدن در قدرت و تصمیم گیری های دولتی 

شکل داده شود، تا جناح های مهم در روند مصالحه مشارکت 

فعال و عادالنه داشته باشند که از طریق مشارکت در کنار 

فراهم سازی زمینه های اعتاد، اهداف و مقاصد جریان های 

برای  رو،  همین  به  شوند.  شناخته  رسمیت  به  نیز  مختلف 

یک دوره ی معین به خاطر گذار از مرحله ی بحرانی به صلح 

جریان  در  درستی  مکانیزم های  که  است  رضورت  پایدار 

مکانیزم ها، مشارکت  این  و  تدوین شوند  و مصالحه  مذاکره 

و  آتش بس  مقدمه ی  عنوان  به  خشونت  کاهش  سیاسی، 

می باشد. اساسی،  قانون  تعدیل  برای  لویه جرگه  تدویر 

در مرحله ی اول آتش بس، در طرح آقای نور آمده است، 

بني املللی  و  افغانستان  دولت  نريوهای  با  جنگ  طالبان 

دولت  طوالنی مدت  آتش بس  پيشنهاد  و  کرده  متوقف  را 

آتش بس  اين  بپذيرند.  را  بني املللی  نريوهای  و  افغانستان 

انتحاری  حمات  شمول  به  مرگبار  حمات  توقف  شامل 

و  دولت  جانب  آتش بس،  پذيرش  صورت  در   مي باشد. 

نريوهای بني املللی عمليات نظامی خود را در مناطق تحت 

کنند.  متوقف  طالبان،  كنرل 

در مرحله ی دوم آتش بس در این طرح به جانب طالبان 

هرگونه  گروه،  این  که  است  شده  پیشنهاد 

دولت  برای  تهدیدی  که  بالقوه  عمليات 

شناخته  بني املللی  نريوهای  و  افغانستان 

مي شود، شامل برنامه ی كشفی، استخباراتی 

است  انفجاری  مواد  جمع آوری  و  تهیه  يا  و 

اين  در  حال،  عین  در  کند.  متوقف  باید  را 

مرحله طالبان مي توانند مسؤولیت های اداری 

کنند.  حفظ  را  خود  كنرل  تحت  مناطق 

مناطقی كه تحت کنرل مستقیم طالبان قرار 

اتفاقی  هر  از  طالبان  و  شده  مشخص  دارد، 

تحت  ساحات  تهديد  به  منجر  آن جاها  از  كه 

شود،  املللی  بني  نريوهای  و  دولت  كنرل 

می باشند.  مسؤل 

ارتباط  قطع  به  سوم،  مرحله ی  در 

و  نظامی  نهادهای  با  طالبان  سیستاتیک 

شده  اشاره  خارجی  کشورهای  استخباراتی 

است. »قطع ارتباط سيستاتيك طالبان با نهادهای نظامی 

از  آن ها  رهری  انتقال  و  بیرونی  کشورهای  استخباراتی  و 

خارج  به داخل مناطق تحت كنرل طالبان، خروج متامی 

طالبان  با  که  خارجی  شبه  نظامیان  و  نظامی  نريوهاي 

شان.«  ارسای  رهايی  آغاز  برابر  در  دارند؛  همکاری 

در این بخشی از طرح صلح آقای نور، آمده است که گروه 

از جانب جامعه ی جهانی  را که  و گروه هایی  افراد  طالبان، 

به عنوان تروریست شناسایی می شوند،  افغانستان  و دولت 

امنیت  »طالبان  بیرون کند.  یا  و  تسلیم  افغاستان  به دولت 

مناطق تحت کنرل خویش را مطابق به نیازهای اولیه حقوق 

برشی و عدالت اجتاعی تأمین کرده و رشایط امن را برای 

اقدامات  صورتی  که  در  کنند.  فراهم  مصالحه  روند  تطبیق 

فوق از جانب طالبان صورت گرفت، دولت افغانستان رهایی 

شاری از زندانیان طالبان را که به حبس دوام دار و اعدام 

محکوم نشده باشند، به مرور زمان و به رشط اجتناب از انجام 

اعال جنگ افروزانه در آینده به تضمین رهری طالبان، رها 

می کند.«

قبــل،  مــاه  ســه  بــه  نزدیــک 

روزنامــه ی گاردیــن، گزارشــی را منتــرش 

شــاری  مــی داد،  نشــان  کــه  کــرد 

در  معــارف  کارکنــان  و  آمــوزگاران  از 

دانش آمــوز   ۵۵0 بــه  لوگــر،  والیــت 

پــر تجــاوز جنســی کــرده انــد. پــس از نــرش ایــن گــزارش، 

ــدگان،  ــاب از ســوی مجلــس مناین ــأت حقیقت ی چهــار هی

و  کل  دادســتانی  بــرش،  حقــوق  مســتقل  کمیســیون 

مقامــات محلــی والیــت لوگــر تعییــن شــد تــا درســتی و یــا 

نادرســتی ایــن قضیــه را مشــخص کننــد. 

ــزارش  ــن گ ــرش ای ــاه و دوازده روز از ن ــه دو م ــون ک اکن

ــه اســت  گذشــته، اداره ی دادســتانی کل افغانســتان گفت

ــد  ــر را در پیون ــاد 1۸ نف ــن نه ــاب ای ــأت حقیقت ی ــه هی ک

ــت  ــوزان در والی ــی دانش آم ــت جنس ــای آزار و اذی ــه ادع ب

لوگــر شناســایی کــرده کــه از ایــن میــان هفــت نفــر شــان 

بازداشــت شــده انــد.

کل،  دادســتانی  ســخن گوی  رســولی،  جمشــید 

ــده  ــراد بازداشت ش ــر از اف ــیه  ی دو نف ــه دوس ــد ک می گوی

ــر،  ــر دیگ ــچ نف ــیه ی پن ــده و دوس ــتاده ش ــه دادگاه فرس ب

بــه دادگاه فرســتاده  بــه زودی  از تکمیــل شــدن  بعــد 

خواهــد شــد. بــه گفتــه ی او، حکــم بازداشــت 11 نفــر 

دیگــر هــم از ســوی دادســتانی صــادر شــده اســت.

ــان  ــه در جری ــت ک ــه اس ــد گفت ــولی هر چن ــای رس  آق

ــه کــدام مــورد جرمــی  ــون ب ــا کن ــات از متهــان، ت تحقیق

کــه از ســوی کارمنــدان وزارت معــارف انجــام شــده باشــد، 

مواجــه نشــده انــد؛ امــا تأکیــد کــرده اســت کــه تحقیقــات 

بیشــر در مــورد ایــن قضیــه بــه  گونــه ی جــدی ادامــه 

اطاع رســانی  قانــون  روشــنایی  در  پیرشفت هــا  و  دارد 

می شــود.

گفتنــی اســت کــه موســا محمــودی، رییــس جامعــه ی 

ــتفاده ی  ــزارش سوءاس ــه گ ــردی ک ــر، ف ــت لوگ ــی والی مدن

ــل  ــه دلی ــود، ب ــرده ب ــاش ک ــر را ف ــب لوگ ــی در مکات جنس

تهدید هــای امنیتــی ای کــه خــود و فاملیــش را تهدیــد 

ــت.  ــرده اس ــاه ب ــتان پن ــرون از افغانس ــه بی ــرد، ب می ک

ــد  ــت تهدی ــر در پارملــان، موجودی ــدگان لوگ ــا مناین ام

علیــه رییــس جامعــه ی مدنــی ایــن والیــت را رد می کننــد 

و تأکیــد دارنــد کــه موســا محمــودی از ابتــدا پــان داشــت 

تــا بــا اســتفاده از چینــن قضایایــی در کشــورهای بیرونــی 

پناهندگــی بگیــرد و بــه ایــن مقصــد خــود رســیده اســت. 

افــزون بــر دادســتانی کل، کمیســیون مســتقل حقــوق 

ــب  ــی در مکات ــتفاده ی جنس ــت سوء اس ــز موجودی ــرش نی ب

رقــم  می گویــد،  امــا  می کنــد؛  تأییــد  را  لوگــر  والیــت 

ــت  ــده، نادرس ــرش ش ــن ن ــزارش گاردی ــه در گ ــتی ک درش

اســت. راضیــه صیــاد، کمیشــر کمیســیون حقــوق بــرش، 

بــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد: »بــدون شــک چنیــن 

ــه  ــا ب ــت؛ ام ــته اس ــود داش ــر وج ــت لوگ ــواردی در والی م

موســا محمــودی،  گــزارش  در  کــه  شــکل گســرده ای 

ــت.« ــود، نیس ــه ب ــکاس یافت انع

بیشــرین  کــه  گفــت  هم چنــان  صیــاد  خانــم 

بررســی های انجام شــده از ســوی ایــن کمیســیون، بــه 

شــکایت  خانواده هــای مترضریــن و افــراد محــل بــوده 

اســت و در حــال حــارض ایــن کمیســیون، منتظــر نتیجــه ی 

ــا  ــا ب ــه از ســوی دادســتانی کل اســت ت ــن قضی ــی ای نهای

ــی  ــوان قربان ــه عن ــا ب ــون و ی ــوان مظن ــه عن ــه ب ــرادی ک اف

در ایــن قضیــه معرفــی شــده انــد، برخــورد صــورت گیــرد. 

او افــزود کــه کمیســیون حقــوق بــرش، بررســی های 

جنســی  اذیــت  و  آزار  قضیــه ی  بــه  رابطــه  در  را  خــود 

داده  انجــام  لوگــر  والیــت  مکتب هــای  در  کــودکان 

رشیــک  کل  دادســتانی  بــا  را  آن  نهایــی  نتیجــه ی  و 

ــوق  ــیون حق ــو کمیس ــن عض ــه ی ای ــه گفت ــت. ب ــرده اس ک

بــرش، یافته هــای آن هــا مــواردی را بــر موجودیــت آزار و 

ــان  ــر نش ــت لوگ ــب والی ــودکان در مکات ــی ک ــت جنس اذی

ــب  ــارج از مکات ــا، خ ــن قضای ــیاری از ای ــا بس ــد؛ ام می ده

اتفــاق افتــاده اســت. 

راضیــه صیــاد نیــز تأییــد می کنــد کــه موســا محمــودی، 

بــه دلیــل تهدیــدات بلنــد امنیتــی بــه بیــرون از افغانســتان 

ــردم و  ــوی م ــا از س ــن تهدیده ــر ای ــه بیش ــت ک ــه اس رفت

زورمنــدان محلــی متوجــه او بــوده اســت. 

امــا وزارت معــارف هاننــد قبــل، ایــن بــار نیــز موجودیت 

چنیــن قضیــه ای را در والیــت لوگــر رد می کنــد. نوریــه 

نزهــت، ســخن گوی ایــن وزارت، بــه روزنامــه ی صبــح کابــل 

می گویــد: »نتایــج تحقیقــات وزارت معــارف فقــط ســه و 

چهــار مــورد را نشــان می دهــد کــه آن هــم بــه شــکل ادعــا 

بــوده حتــا بــه ســطح اتهــام هــم نبــوده و وزارت معــارف نفس 

ــد.« ــته رد منی کن ــت در گذش ــه را در ۳4 والی قضی

بــه گفتــه ی خانــم نزهــت، وزارت معــارف مــوردی را پیدا 

نکــرده اســت و گزارشــی کــه از ســوی موســا محمــودی و 

رســانه ها بــه نــرش رســیده بــود، یــک اشــتباه محــض بــود.

در  لوگــر  مــردم  مناینــده ی  مومنــد،  محمد خالــد 

مجلــس مناینــدگان نیــز وجــود چنیــن قضایایــی را در ایــن 

والیــت رد می کنــد و می گویــد کــه یافته هــای آن هــا در 

بــاره ی آزار و اذیــت جنســی کــودکان در ایــن والیــت، فقــط 

ــب  ــارج از مکت ــم خ ــه آن ه ــد ک ــان می ده ــورد را نش دو م

اتفــاق افتــاده اســت. آقــای مومنــد افــزود: »ویدیویــی 

ــن  ــل در ای ــای ذی دخ ــتانی و ارگان ه ــوی دادس ــه از س ک

تحقیقــات پیــدا شــده اســت و افــرادی کــه در ایــن قضیــه 

ــد.« ــد دســتگیر شــده ان دســت داشــته بودن

ادعــای  کــه  ایــن  ایــن مناینــده ی مجلــس ضمــن 

ــاالی  ــه ب ــی ک ــر و ادعای ــب لوگ ــی در مکات ــاوز جنس تج

معــارف بســته شــده را رد می کنــد، می گویــد: »رصف 

دو مــورد تجــاوز بــر کــودکان در والیــت لوگــر اتفــاق 

ــارف در  ــرون از ســاحه ی مع ــاده اســت کــه آن هــم بی افت

ــه در هــر  ــن قضی ــه ای ــوده اســت و شــبیه ب ــت ب ــن والی ای

می افتــد.« اتفــاق  مملکــت 

ــوزارن  ــی دانش آم ــتفاده ی جنس ــزارش سوءاس ــرش گ ن

در مکتب هــای والیــت لوگــر، واکنش هــای گســرده ی 

ــارف،  ــت. وزارت مع ــراه داش ــه هم ــی را ب ــی و خارج داخل

مجلــس مناینــدگان و مقام هــای محلــی والیــت لوگــر، 

ایــن  بررســی  منظــور  بــه  را  جداگانــه ای  هیأت هــای  

ــت و  ــال درس ــه ح ــا ب ــا ت ــد؛ ام ــکیل داده ان ــوع تش موض

ــت. ــده اس ــخص نش ــوع مش ــن موض ــودن ای ــت ب نادرس

ایــن  نــرش  دنبــال  بــه  نیــز  غنــی  رییس جمهــور 

ــپرده  ــه س ــتان وظیف ــتانی کل افغانس ــه دادس ــزارش، ب گ

بــود تــا ایــن قضیــه را بررســی و عامــان آن را بــه پنجــه ی 

قانــون بســپارد.
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بــه تازگــی، عطامحمــد نــور، رییــس اجرایــی جمعیــت 

اســامی و والــی ســابق بلــخ، طرحــی را بــا عنــوان »طــرح 

صلــح فراگیــر بــرای افغانســتان« بــه زبان هــای فارســی و 

انگلیســی بیــرون داده اســت. ایــن طــرح در ســه فصــل و 

نزدیــک بــه ســی صفحــه ارائــه شــده اســت. 

طــرح صلــح فراگیــر بــرای افغانســتان، زمانــی از 

ســوی آقــای نــور ارائــه شــد کــه تــا کنــون طــرح مشــابهی 

و  اســت  شــده  پیشــنهاد  ریاســت جمهوری  ســوی  از 

ــتان،  ــی افغانس ــای سیاس ــا و جریان ه ــی از چهره ه برخ

روز شــنبه )۵ دلــو(، در نشســتی بــا میزبانــی محمــد 

محقــق، تصمیــم بــه طراحــی پیش نویــس صلــح گرفتنــد 

ــه،  ــت اجرائی ــخن گوی ریاس ــاون س ــه ی مع ــه گفت ــه ب ک

ــا یــک هفتــه بعــد آمــاده شــود. بایــد ت

ــرد  ــد ک ــک خواه ــدر کم ــا چق ــن طرح ه ــه ای ــن ک ای

در گفت وگــو بــا طالبــان و کــدام طــرح بیشــر مــورد 

پذیــرش طالبــان قــرار خواهــد گرفــت، امــری اســت 

ــد،  ــه برمی آی ــن طرح هــای جداگان ــا آنچــه از ای جــدا؛ ام

ــا  ــروه ی ــر گ ــه ه ــتان ک ــی در افغانس ــی سیاس چندگانگ

ــی،  ــه ی طرح ــا ارائ ــاش دارد ب ــی ای، ت ــره ی سیاس چه

خــود را در آیینــه ی گفت وگوهــای بین االفغانــی ببینــد و 

در تقــا اســت کــه نبایــد در میــز مذاکــره نادیــده گرفتــه 

ارائه شــده، طــرح  از طرح هــای  یکــی  شــود. ممکــن 

ــرای ختــم جنــگ و آمــدن صلــح باشــد؛ امــا  مناســبی ب

ــای  ــوی چهره ه ــه از س ــی ک ــت، طرح ــلم اس ــه مس آنچ

سیاســی منتقــد حکومــت ارائــه می شــود، حتــا اگــر 

بتوانــد گــره صلــح افغانســتان را بگشــاید و نتیجــه ی 

ــت  ــه دول ــی ک ــل مخالفت ــه دلی ــد، ب ــته باش ــوب داش خ

ــان  ــد؛ چن ــد ش ــه نخواه ــا دارد، پذیرفت ــن چهره ه ــا ای ب

ــر  ــد، دیگ ــکات باش ــال مش ــت ح ــرح دول ــر ط ــه اگ ک

جریان هــای سیاســی آن را بــه نفــع افغانســتان یــا خــود 

ــد. ــد دی ــان نخواهن ش

بــه آن  چیــزی کــه بایــد در زمــان اکنــون توجــه 

بیشــر باشــد، پشــتیبانی قــوی از طــرح اســت؛ نــه 

ارائــه ی طــرح. اگــر افغانســتان شــاهد یــک اجــاع 

ــد  ــی باش ــمول از متــام جریان هــای سیاس ــی همه ش مل

ــت  ــرون از دول ــت گران بی ــم سیاس ــت و ه ــم دول ــه ه ک

پشــت آن ایســتاده باشــند، آن گاه می تواننــد طرحــی را 

نظــر بــه منافــع مــردم افغانســتان ارائــه و از آن حایــت 

کننــد تــا طالبــان مجبــور بــه پذیــرش آن شــوند. ازائــه ی 

ــه ای  ــای جداگان ــده، تقاه ــه و پراکن ــای جداگان طرح ه

ــز،  ــه چی ــش از هم ــان پی ــا جری ــروه و ی ــر گ ــت و ه اس

در تــاش ایــن اســت کــه طرحــش بیشــر بــه دل خــواه 

طالبــان نزدیــک باشــد تــا ایــن گــروه عاقــه ی بیشــر بــه 

ــد. ــان بدهن ــرح نش آن ط

ــه  ــد ک ــن می مان ــه ای ــه، ب ــای جداگان ــه ی طرح ه ارائ

برخــی از فرماندهــان طالبــان بــه دنبــال گرفــن امیتــاز 

بیشــر از دولــت، رشایطــی را بــه دولــت پیشــنهاد کننــد 

ــط  ــن رشای ــت ای ــد و تح ــت باش ــرش دول ــورد پذی ــه م ک

ایــن  بــا دولــت صلــح کننــد؛ در چنیــن وضعیتــی، 

ــد از  ــت می توان ــت اســت و دول ــع دول ــه نف پراکندگــی ب

آن بــه عنــوان اهــرم فشــار علیــه طالبــان اســتفاده کنــد؛ 

ــرات  ــز مذاک ــان دور می ــد طالب ــرار باش ــر ق ــه اگ چنانچ

ــن  ــا اســتفاده از ای ــد ب ــی بنشــینند، می توانن بین االفغان

دولــت  سیاســی،  پراکندگــی  و  جداگانــه  طرح هــای 

افغانســتان را بــه چالــش بکشــند و چهره هــای سیاســی 

ــد. ــو کنن ــود هم س ــا خ ــادی را ب زی

خواســته های مــردم افغانســتان مشــخص اســت و 

مــردم پشــت هــر طرحــی کــه منافــع شــان در آن نادیــده 

ــرح  ــن ط ــر ای ــا اگ ــتاد؛ ام ــد ایس ــود، خواهن ــه نش گرفت

پشــتیبانی سیاســی قــوی و همه شــمول نداشــته باشــد، 

مــردم هــم نخواهنــد دانســت کــه از کــدام طــرح دفــاع 

ــن  ــان سیاســی باشــند. ای ــه رو کــدام جری کننــد و دنبال

ــا  ــه طرح ه ــت ک ــت اس ــؤولیت دول ــه، مس ــر از هم بیش

ــع  ــقف جم ــرح و س ــک ط ــر ی ــده را زی ــای پراکن و ایده ه

کنــد و بــا رویکــردی قــوی، در میــز مذاکــره حــارض شــود. 

پراکندگــی سیاســی خصوصــا در مــورد صلحــی کــه 

ابعــاد جهانــی گرفتــه اســت، در قبــال ایــن کــه حیثــت 

سیاســی افغانســتان را نــزد طالبــان فــرو می کاهــد، نــزد 

ــتان  ــکار در افغانس ــورهای هم ــی و کش ــه ی جهان جامع

همــکار  دولت هــای  اگــر  مــی آورد.  پاییــن  نیــز 

افغانســتان، شــاهد یــک جریــان قــوی و همه شــمول در 

داخــل افغانســتان نباشــند، بعیــد نیســت کــه مناســبات 

شــان را بــا طالبــان بیشــر کننــد و صلــح را در آیینــه ای 

ــد آورد. ــره خواهن ــز مذاک ــان رس می ــه طالب ــد ک ببینن

طبــق گزارش هــا، دولــت افغانســتان فرصــت زیــادی 

نــدارد و بایــد تــا امضــای توافق نامــه بیــن امریــکا و 

ــد  ــا بتوان ــد ت ــت یاب ــی دس ــن اجاع ــه چنی ــان، ب طالب

کنــد.  حفــظ  را  افغانســتان  مــردم  و  دولــت  حیثــت 

ارائــه ی طرح هــای جداگانــه،  و  پراکندگــی سیاســی 

زمینــه را بــرای اســتفاده ی طالبــان فراهــم می کنــد 

از چهره هــای  یارگیــری  بــه  می تواننــد  گــروه  ایــن  و 

سیاســی افغانســتان پرداختــه و از جایــگاه قوی تــری 

وارد مذاکــره شــوند.

رد پای یک ادعا؛ از فرار رییس جامعه  ی مدنی لوگر 
تا بازداشت هفت متهم از سوی دادستانی  کل

طرح نور؛ در تاریکی 
صلح افغانستان

اکرم رسا

»طرح صلح فراگیر« عطامحمدنور برای افغانستان؛
 طالبان چگونه خلع سالح شوند؟

سیدمهدی حسینی
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رسانجــام پــس از ماه هــا بحــث 

مناینــدگان،  مجلــس  رأی زنــی  و 

ســند  دلــو(،   ۲( چهارشــنبه  روز 

 1۳۹۹ مالــی  ســال  بودجــه ی 

آرا  اکرثیــت  بــا  را  خورشــیدی 

مجمــوع  ســند،  ایــن  اســاس  بــر  کــرد.  تصویــب 

بودجــه ی ملــی ســال مالــی 1۳۹۹، بیــش از 4۲۸ 

ایــن  از  اســت.  شــده  پیش بینــی  افغانــی  میلیــارد 

 1۳۹ و  عــادی  مصــارف  آن  میلیــارد   ۲۸۹ میــان، 

انکشــافی  پروژه هــای  بخــش  در  آن  دیگــر  میلیــارد 

اســت.  شــده  داده  اختصــاص 

خورشــیدی  آینــده ی  ســال  عوایــد  در  آنچــه 

ــارد  ــه ۲0۸٫۹ میلی ــت ب ــد دول ــده، عوای ــی ش پیش بین

ــه ی  ــد کل بودج ــه 4۸ درص ــید ک ــد رس ــی خواه افغان

ملــی را تأمیــن خواهــد کــرد. هم چنــان از مجمــوع 

بودجــه ی انکشــافی، 6۳ میلیــارد افغانــی آن اختیــاری 

 7۵ می شــود.  تأمیــن  داخلــی  عوایــد  از  و  اســت 

میلیــارد دیگــر آن هــم غیــر اختیــاری اســت و از ســوی 

می شــود. تأمیــن  خارجــی  متویل کننــدگان 

وزارت مالیــه ی افغانســتان ســند بودجــه ی ســال 

۹۹ خورشــیدی را یــک ســند متــوازن و بــر اســاس 

می دانــد.  افغانســتان  حکومــت  مالــی  امکانــات 

شــمروزخان مســجدی، ســخن گوی ایــن وزارت، در 

ــد، ســند  ــل می گوی ــح کاب ــا روزنامــه ی صب گفت وگــو ب

مالــی ۹۹ کــه از ســوی مجلســین شــورای ملــی تأییــد 

و تصویــب شــده اســت، یــک ســند ملــی و متــوازن بــا 

ــت.  ــه اس ــات وزارت مالی امکان

آقــای مســجدی هرچنــد تأییــد می کنــد، بودجــه ای 

ــه  ــر گرفت ــیدی در نظ ــده ی خورش ــال آین ــرای س ــه ب ک

شــده، منی توانــد متــام نیازمندی هــای مــردم را در 

ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــا ب ــد؛ ام ــع کن ــتان رف رسارس افغانس

کــه امکانــات وزارت مالیــه انــدک اســت، منی تــوان 

مطابــق بــه خواســته های مــردم بودجــه را ترتیــب و 

ــه کــرد.  تهی

هاننــد ســال های گذشــته، بودجــه ی ســال ۹۹ 

نیــز هنــگام رأی گیــری بــا واکنش هــای متفــاوت از 

ســوی مناینــدگان مجلــس مواجــه شــد. شــاری کارت 

ســبز نشــان دادنــد و شــاری هــم بــا انتقــاد و الفــاظ 

رکیــک تأییــد ایــن ســند را خیانــت بــه شــهروندان 

ــد.  ــتان خواندن افغانس

ــه  ــند بودج ــد س ــه تأیی ــبت ب ــه نس ــی ک منایندگان

ــه  ــد کــه وزارت مالیــه ب ــه ایــن باورن انتقــاد داشــتند، ب

ــه و بــدون در نظــر گرفــن نیازهــای  ــه ی خودرسان گون

مــردم ایــن ســند را تهیــه و بــه مجلــس مناینــدگان 

درون  در  تنهــا  واکنش هــا  اســت.  کــرده  پیشــکش 

مجلــس ختــم نشــد، باشــندگان شــاری از والیت هــا، 

روزهــا اســت کــه در واکنــش  بــه تصویــب ایــن بودجــه 

ــد.  ــراض زدن ــه اع ــت ب دس

افغانســتان  مالیــه ی  وزارت  ســخن گوی  امــا 

خشــنودی  شــاهد  ســال  هیــچ  در  »مــا  می گویــد: 

وکا نبودیــم؛ ولــی آنچــه کــه بــرای وزارت مالیــه مهــم 

اســت، ایــن اســت کــه ایــن یــک ســند ملــی، متــوازن 

و مطابــق بــه امکانــات وزارت در نظــر گرفتــه شــده 

اســت؛ نــه بــر ایــن اســاس ایــن کــه یــک والیــت چقــدر 

نیازمنــدی دارد. اگــر مــا متــام نیازمنــدی والیت هــا را 

در نظــر بگیریــم، ایــن انــدازه امکانــات مالــی نداریــم. 

ــات،  ــتیم و امکان ــول داش ــا پ ــه م ــه ک ــاس آنچ ــر اس ب

ــه ی ملــت هــم ایــن  بودجــه ســاخته شــده اســت. خان

ــه  ــود ک ــر ب ــن خاط ــه همی ــد. ب ــأله را درک می کن مس

بــا اکرثیــت آرا آن را تأییــد کردنــد. بــرای مــا یــک ســند 

تأیید شــده اســت کــه حیثیــت قانــون را دارد.«

آقــای مســجدی تأکیــد می کنــد، ســند بودجــه پــس 

از ایــن کــه از ســوی مجلــس مناینــدگان و مجلــس 

»متــام  نیســت.  تغییــر  قابــل  شــد،  تصویــب  ســنا 

والیت هــای کشــور بــرای مــا محــرم و محــروم اســتند 

و نیــاز بــه انکشــاف دارنــد؛ امــا اگــر مــا بخواهیــم کــه 

در یــک ســال بــه متــام کشــور رســیدگی شــود، مــا ایــن 

ــم.« ــی را نداری ــات مال امکان

از مناینــدگان مجلــس  ایــن حــال، شــاری  بــا 

ــاد  ــال ۹۹ انتق ــه ی س ــب بودج ــه تصوی ــبت ب ــه نس ک

قســمت  در  مالیــه  وزارت  کــه  می گوینــد  داشــتند، 

تهیــه ی ایــن ســند، خیانــت ملــی را مرتکــب شــده 

ــدون ایــن کــه نیازمندی هــای والیت هــا  ــرا ب اســت؛ زی

و شــاخص فقــر هــر والیــت در نظــر گرفتــه شــود، ایــن 

ــت.  ــرده اس ــب ک ــه و ترتی ــی را تهی ــم و مل ــند مه س

ثریــا اکــری، مناینــده ی والیــت پکتیــکا در مجلــس 

تصویــب  هنــگام  کــه  از منایندگانــی  و  مناینــدگان 

بودجــه کارت رسخ نشــان داده بــود، بــه روزنامــه ی 

ــن  ــل از ای ــه قب ــه وزارت مالی ــد ک ــل می گوی ــح کاب صب

کــه ســند بودجــه را تهیــه و بــه مجلــس فرســتاده بــود، 

ــرد و  ــی می  ک ــردم را بررس ــادی م ــت اقتص ــد وضعی بای

شــاخص تــوازن را در نظــر می گرفــت. 

خانــم اکــری تأکیــد می کنــد کــه والیتــش از نــگاه 

شــاخص فقــر، از چهارمیــن والیتــی بــه شــار مــی رود 

کــه فقیــر اســت و هــر روز بــه طــور اوســط ده کــودک به 

دلیــل ســوء تغذیــه بــه شــفاخانه ها مراجعــه می کننــد؛ 

امــا بــا ایــن وجــود وزارت مالیــه ایــن والیــت را در شــار 

چهارمیــن والیــت غنــی بــه حســاب بــرده و پروژه هــای 

کم تــری بــه ایــن والیــت اختصــاص داده اســت. 

انتقــاد دیگــری کــه مناینــدگان مجلــس از وزارت 

مالیــه دارنــد، ایــن اســت کــه می گوینــد، ســند بودجــه 

درســت زمانــی کــه ســال مالــی بــه پایــان رســیده و قرار 

بــود اعضــای ایــن مجلــس بــه رخصتی هــای زمســتانی 

خــود برونــد، بــه مجلــس پیشــکش شــد کــه ایــن 

مســأله باعــث شــد، ســند بودجــه بــا متــام نواقــص آن 

مــورد تأییــد قــرار بگیــرد. 

ثریــا اکــری گفــت: »آمــدن بودجــه در ایــن زمــان، 

در پایــان ســال مالــی و زمــان رخصتی هــا، ناقــص 

ــد رویــش  ــوده، بای اســت. مشــکاتی کــه در بودجــه ب

ــه همیــن خاطــر مــا تــاش داشــتیم  بحــث می شــد. ب

کــه ایــن بودجــه رد شــود؛ امــا از طرفــی دیــده می شــود 

ــکات  ــا مش ــتان ب ــای زمس ــا در رسم ــان م ــه هم وطن ک

نرســیدن معــاش مواجــه اســتند. مجبــور شــدیم ســند 

بودجــه را تأییــد کنیــم. مکانیــزم آمــدن بودجــه اشــتباه 

ــد در ســطح  ــود. وقتــی بودجــه ترتیــب می شــود، بای ب

ــام  ــی و مق ــورای والیت ــردم، وکای ش ــا م ــا، ب والیت ه

ــطح وزارت  ــز در س ــه چی ــا هم ــود؛ ام ــث ش ــت بح والی

صحبــت، و تصمیم گیــری می شــود.«  

در  رسپــل  والیــت  مناینــده ی  بیــک،  حمیداللــه 

مجلــس مناینــدگان نیــز مســأله ی عــدم متــوازن بــودن 

ــد  ــرده و می گوی ــد ک ــال ۹۹ را تأیی ــه ی س ــند بودج س

ــا شــاری از مناینــدگان  ــی ب ــه در تبان کــه وزارت مالی

پروژه هــای  کــه  کــرده  »خویش خــوری«  مجلــس 

ــاز  ــاخص های نی ــت ش ــدون در نظرداش ــافی را ب انکش

والیت هــا تهیــه کــرده اســت. 

ــه در ســند  ــب کــه وزارت مالی ــن مطل ــان ای ــا بی او ب

پــروژه ی   1۳ رسپــل  والیــت  بــرای   ۹۹ بودجــه ی 

ــق  ــل ح ــر وکی ــزود: »ه ــه، اف ــر گرفت ــافی در نظ انکش

داشــت کــه از والیــت خــود حــد اقــل پــروژه خــو داشــته 

باشــد. متأســفانه ایــن جــا خویش خــوری شــده اســت. 

ــای  ــی از والیت ه ــل، یک ــت رسپ ــال والی ــور مث ــه ط ب

بســیار فقیــر و عقب مانــده اســت. یــک کیلومــر رسک 

قیــر شــده در ایــن والیــت موجــود نبــود. مــا بــه بســیار 

ــرای امســال گرفتیــم. در ایــن  مشــکل ۸ کیلومــر را ب

ــه را  ــب مالی ــر صاح ــا وزی ــود. حت ــه ب ــث معامل ــا بح ج

ــد؛  ــن کنی ــرک تعیی ــا را در گم ــای م ــه نفره ــد ک گفتن

ــروژه  ــد پ ــا چن ــت م ــه در والی ــد ک ــی گفتن ــا وکای مث

ــا  ــا در خدمــت اســتیم. همین طــور گپ ــده. م ــر ب زیادت

ــت.« ــوده اس ــان ب در می

چــرا 45 وکیــل مجلــس بــه تصویــب بودجــه 

دادنــد؟ نشــان  رسخ  کارت 

هرچنــد وکای معــرض در پارملــان می گوینــد، 

بــه دلیــل عــدم متــوازن بــودن ســند بودجــه، بــا تأییــد 

آن مخالفــت کردنــد؛ امــا شــاری دیگــر از وکیل هــای 

مجلــس تأکیــد می کننــد، وکایــی کــه بــا تصویــب 

بودجــه مخالفــت کردنــد، آن هایــی اســتند کــه مطابــق 

بــه خواســت  شــان بودجــه داده نشــده اســت.

فاطمــه  کوهســتانی، مناینــده ی غــور در مجلــس 

می گویــد،  کابــل  صبــح  روزنامــه  بــه  مناینــدگان، 

مطابــق بــه معلومــات او، بــرای هــر وکیــل در پارملــان، 

ــه  ــی ب ــده و وقت ــه ش ــر گرفت ــروژه در نظ ــار پ ــا چه دو ت

ــت  ــد، دس ــروژه داده ش ــتش پ ــر از خواس ــی کم ت وکیل

بــه اعــراض می زنــد. 

خانــم کوهســتانی کــه خــود عضــو کمیســیون مالــی 

ــواردی  ــام م ــد مت ــت، می گوی ــان اس ــه ی پارمل و بودج

کــه در ســند بودجــه آمــده، مطابــق بــه امکانــات دولــت 

اســت و هــر وقــت نیــز مطابــق بــه نیازهــای شــان پــروژه 

داده شــده اســت. 

مجلــس  وکای  از  برخــی  »متأســفانه  افــزود:  او 

ــروژه  ــز پ ــه ی خــود نی ــه ی پیــش خان ــرای منطق ــا ب حت

هــان  از  پارملــان  وکای  هنــوز  تــا  می خواهنــد. 

ــد؛  ــده ان ــرون نش ــخصی بی ــع ش ــخصی و مناف ــد ش دی

مثــا مــا یــک وکیــل در والیــت غــور داشــتیم کــه 

ــده،  ــاده ب ــر ج ــرای او  100 کیلوم ــا ب ــت تنه می گف

ــه در ســند  ــه قابــل قبــول اســت و ن ایــن درخواســت ن

بودجــه ی ملــی چنیــن امکاناتــی وجــود دارد کــه شــا 

تنهــا بــرای یــک وکیــل غــور 100 کیلومــر جــاده 

ــگان  ــه ی ــواردی را ک ــی م ــن، برخ ــر ای ــا ب ــد؛ بن بدهی

ــردی  ــد، متأســفانه همــو ادعــای ف ــل ادعــا می کن وکی

و منافــع شــخصی اســت.«

از ســویی  هــم اســاعیل اتیــکان، مناینــده ی والیــت 

نورســتان در مجلــس، بــا تأییــد حرف هــای فاطمــه 

کوهســتانی می گویــد کــه وزارت مالیــه مطابــق بــه 

درجه بنــدی والیت هــا بــرای شــان بودجــه در نظــر 

گرفتــه اســت؛ بــه طــور مثــال بــرای والیت هــای درجــه 

ــه دو  ــای درج ــرای والیت ه ــر و ب ــه ی بیش اول، بودج

ــت.  ــده اس ــص داده ش ــر تخصی ــه ی کم ت ــه، بودج و س

معــرض  مناینــدگان  مــورد  در  اتیــکان  آقــای 

کــه  صاحبــا  وکیــل  تعــداد  »یــک  می گویــد: 

خاطــر  بــه  پارملــان  در  را  جنجــال  می خواســتند 

ــر  ــه خاط ــا ب ــد؛ این ه ــه راه بیندازن ــه ب ــب بودج تصوی

والیــت شــان مشــکل نداشــتند. مشــکل شــان بــه ایــن 

خاطــر بــود کــه چــرا پروژه هــای مــا گرفتــه نشــده. اگــر 

ســند بودجــه بررســی شــود، دیــده می شــود کــه بــرای 

متــام والیت هــا، بودجــه رســیده اســت.«

بــر  ناظــر  نهادهــای  از  شــاری  همــه  ایــن  بــا 

عمل کــرد دولــت نیــز بــه ایــن بــاور انــد، بودجــه ی 

ــدگان  ــس مناین ــی از ســوی مجل ســال 1۳۹۹ در حال

انکشــاف  اصــل  کــه  اســت  رســیده  تصویــب  بــه 

ــه ی  ــه گون ــده و ب ــت نش ــت در آن رعای ــوازن و عدال مت

ــر از  ــدگان بیش ــخصی مناین ــق ش ــب عای غیرمتناس

منافــع ملــی دخیــل بــوده اســت.

دیدبــان  دادخواهــی  رییــس  تیمــوری،  نــارص 

ــال  ــه ی س ــه بودج ــد ک ــتان، می گوی ــفافیت افغانس ش

آینــده بــدون تغییــرات اساســی و بنیــادی بــه تصویــب 

رســیده و خواســت های اساســی مــردم نیــز در تهیــه ی 

ــه گفتــه ی  ــده گرفتــه شــده اســت. ب ایــن بودجــه  نادی

او، مجلــس مناینــدگان بایــد روی نحــوه ی تطبیــق 

میثــاق  ماننــد  برنامه هایــی  و  انتقالــی  پروژه هــای 

شــهروندی و انکشــاف روســتایی بحــث و تبــادل نظــر 

ــت. ــده اس ــن نش ــن چنی ــفانه ای ــه متأس ــرد ک می ک

ــس  ــوی مجل ــه از س ــند بودج ــه س ــن ک ــس از ای پ

ــندگان  ــن از باش ــا ت ــد، صده ــب ش ــدگان تصوی مناین

بودجــه ی  نشــدن  شــامل  دلیــل  بــه  غــور  والیــت 

انکشــافی بــرای ســاخت شــاه راه های منتهــی بــه ایــن 

ــود  ــه می ش ــد و گفت ــراض زدن ــه اع ــت ب ــت دس والی

کــه دروازه هــای شــاری از ادارات محلــی ایــن والیــت 

بســته اند.  را 

امــا فاطمــه کوهســتانی، مناینــده ی والیــت غــور در 

مجلــس مناینــدگان، می گویــد: »وزارت مالیــه قبــا 

۵۵کیلومــر رسک قیرریــزی شــده را بــرای مــا در نظــر 

گرفتــه بــود کــه قناعــت وکیل هــا حاصــل نشــده بــود، 

بــه تازگــی ایــن وزارت ۳0 کیلومــر دیگــر را هــم بــه مــا 

دادنــد، قناعــت حاصــل شــد و قــرار اســت مــردم خیمــه 

و تظاهــرات خــود را جمــع کننــد.« 

بــا ایــن حــال بــه اســاس قانــون اساســی، دولــت بــه 

ــف  ــوازن در همــه والیت هــای کشــور مکل انکشــاف مت

ــه  ــی بودج ــند مال ــه ی س ــه در تهی ــت و وزرات مالی اس

ــر  ــد نظ ــد آن را م ــب بای ــه ی تصوی ــان در مرحل و پارمل

داشــته باشــند. چیــزی کــه بــه اســاس ادعــای شــاری 

از مناینــدگان پارملــان و نهادهــای ناظــر بــر عمل  کــرد 

حکومــت، نادیــده گرفتــه شــده اســت. 
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دست رســی بــه خدمــات رشکت هــای مخابراتــی و کیفیــت 

ارائــه ی خدمــات از ســوی ایــن رشکت هــا در افغانســتان، 

ــردم از  ــادی از م ــار زی ــت. ش ــوده اس ــاز ب ــواره مسأله س هم

بــودن  پاییــن  و  اضافه ســتانی های رشکت هــای مخابراتــی 

کیفیــت خدمــات ارائه شــده شــکایت دارنــد. ایــن رونــد از 

رشوع ورود رشکت هــای مخابراتــی در افغانســتان تــا حــاال 

ــن  ــار ای ــی در کن ــای مخابرات ــان دارد. رشکت ه ــته جری پیوس

ــه  ــرای مشــرکین شــان ارائ ــی ب کــه خدمــات مناســب و خوب

منی کننــد، بــه گونه هــای مختلــف از کریــدت مشــرکین 

ــی ای  ــات انرنت ــر خدم ــوی دیگ ــد. از س ــود دزدی می کنن خ

کــه رشکت هــای مخابراتــی در افغانســتان بــه مشــرکین خــود 

مــردم در  اقتصــادی  توانایــی  از  گِران تــر  ارائــه می کننــد، 

اســتفاده از ایــن خدمــات اســت. مشــکل مهــم دیگــری کــه در 

بخــش خدمــات انرنتــی شــبکه های مخابراتــی در افغانســتان 

رشکت هــای  آنن دهــی  کــه  اســت  ایــن  دارد،  وجــود 

مخابراتــی در همــه گوشــه های شــهر و والیت هــای کشــور 

یک ســان نیســت. ایــن تفــاوت حتــا گاهــی در فاصلــه ی یــک 

کیلومــری نیــز وجــود دارد. بــه گونــه ی مثــال در کوتــه ی 

ــل اســتفاده از خدمــات انرنتــی افغــان بی ســیم  ســنگی کاب

بهــر اســت و آنن دهــی خوبــی دارد؛ امــا زمانــی کــه بــه پــل 

ــتفاده  ــرای اس ــیم ب ــان بی س ــیم کارت افغ ــی، س رسخ می رس

از انرنــت دیگــر بــه خوبــی گارگــر نبــوده و ناچــار از اتصــاالت 

یــا شــبکه های مخابراتــی دیگــر اســتفاده کــرد. از ســوی 

دیگــر زمانــی کــه ده درصــد مالیــه بــر کریــدت اضافــه شــد و 

مشــرکین در زمــان شــارژکردن گوشــی های شــان ناچــار بــه 

پرداخــن آن شــدند، مشــکل دیگــری پیــش آمــد و آن ایــن کــه 

ــی در  ــر قانون ــه ی غی ــه گون ــیم کارت ها ب ــادی از س ــار زی ش

ــگام  ــه هن ــه ای ک ــد مالی ــد و ده درص ــروش می رس ــه ف ــازار ب ب

شــارژ کــردن ایــن ســیم کارت هــا وضــع می شــود بــه حســاب 

مالــی دولــت نرفتــه بــل کــه بــه جیــب رشکت هــای مخابراتــی 

مــی رود؛ امــا بــا ایــن حــال تــا هنــوز هــم از فــروش غیــر قانونی 

باشــنده ی  هــر  و  اســت  نشــده  پیش گیــری  ســیم کارت ها 

کشــور می توانــد بــه راحتــی ســیم کارت غیرقانونــی تهیــه 

ــی  ــای مخابرات ــاری از رشکت ه ــل ش ــن دلی ــد. روی همی کن

ــیم کارت ها را در  ــه ای زده و س ــکار محقران ــه ابت ــت ب ــا دس حت

ــه  ــانند ک ــروش می رس ــه ف ــیاه ب ــازار س ــی در ب ــدل ده افغان ب

گاهــی همیــن ســیم کارت های ده افغانی گــی پنچــاه افغانــی 

ــت دارد. کریدی

ــرا – ایــن مشــکل ها باعــث شــد ســال گذشــته، کارزار #ات

ــژه در  ــه وی کجاســت؟ در شــبکه های اجتاعــی افغانســتان ب

ــران  ــان کارب ــتک می ــن هش ــده و ای ــدازی ش ــوک راه ان فیس ب

زیــادی دســت بــه دســت شــود.

ســال پــار، زمانــی ایــن کارزار رشوع شــد کــه میــروس آریــا، 

یکــی از مشــرکین رشکــت مخابراتــی افغــان بی ســیم از دزدی 

پولــش توســط ایــن رشکــت در صفحــه ی فیس بوکــش نوشــت. 

در کم تــر از چنــد ســاعت ده هــا کمنــت از ســوی کاربــران 

فیس بوکــی افغانســتان پــای مطلــب وی نوشــته شــد. همــه ی 

ــرد. ــد می ک ــای او را تأیی ــا حرف ه ــن کامنت ه ای

پــس از آن اداره ی تنظیــم خدمــات مخابراتــی افغانســتان 

یــا اتــرا، نشســتی را بــا اشــراک مناینــدگان رشکت هــای 

مخابراتــی و اعراض کننــدگان برگــزار کــرد.

در پایــان ایــن نشســت، بــه تاریــخ )۲۹ دلــو ( 1۳۹7 

ــن  ــاند. ای ــرش رس ــه ن ــاده ای  را ب ــت م ــه ی بیس ــرا فیصله نام ات

از ســوی رشکت هــای مخابراتــی مــورد قبــول  فیصله نامــه 

ــد. ــی نش ــه و عمل ــرار نگرفت ق

ــه ی  ــه جنب ــن فیصله نام ــه ای ــن ک ــرای ای ــس از آن ب ــا پ ام

ــد  ــی در آن آم ــرا تعدیل های ــوی ات ــد، از س ــدا کن ــی پی تطبیق

بــه دســت رس  فیصله نامــه  ایــن  تعدیل شــده ی  مــن  کــه 

ــت  ــی اس ــن در حال ــت. ای ــه اس ــرار نگرفت ــانه ها ق ــردم و رس م

کــه مــن نخســتین ایــن فیصله نامــه نیــز علنــی نشــده اســت.

میرویــس آریــا می گویــد، او بــا ایــن کــه بارهــا تــاش کــرده 

اســت تــا بــه مــن تعدیل شــده ی فیصله نامــه دست رســی 

پیــدا کنــد؛ امــا نتواســته اســت.

ایــن در حالــی اســت کــه فهیــم هاشــمی، رسپرســت وزارت 

ــن  ــه ای ــش ب ــگام آمدن ــی، هن ــوژی معلومات ــرات و تکنال مخاب

ــرخ  ــر ن ــاه دیگ ــا دو م ــه ت ــود ک ــده داده ب ــردم وع ــه م وزارت ب

خدمــات انرنتــی را بــه پنجــاه درصــد کاهــش می دهــد؛ 

ــت  ــذرد، وضعی ــا می گ ــن وزرات ماه ه ــه ای ــدن وی ب ــا از آم ام

ــود. هــان اســت کــه ب

مشــکل هایی مثــل کیفیــت پاییــن خدمــات و فعــال شــدن 

خــودکار بســته های خدماتــی و کیفیــت پاییــن صــدا، تــا 

ــی افغانســتان وجــود دارد. ــوز هــم در شــبکه های مخابرات هن

بــا ایــن کــه در چنــد ســال اخیــر نــرخ خدمــات انرنتــی در 

افغانســتان پاییــن آمــده اســت؛ امــا بــا آن هــم در مقایســه بــا 

کشــورهای همســایه هنــوز هــم اســتفاده از خدمــات انرنتــی 

بــرای شــهروندان افغانســتان گــران متــام می شــود.

از ســوی دیگــر شــار زیــادی از مــردم از غیــر واقعــی بــودن 

بســته های انرنتــی نیــز شــکایت دارنــد.

ــتان  ــرت در افغانس ــه 1GB  ان ــد ک ــا می گوی ــس آری میروی

می کنــد.  تفــاوت  دیگــر  کشــورهای  در  انرنــت    1gb بــا 

آنچــه کــه در افغانســتان بــه عنــوان 1GB بــه مشــرکین 

از میــزان  رشکت هــای مخابراتــی عرضــه می شــود، کم تــر 

واقعــی آن اســت.

روز یادداشت 

اترا به خواب زمستانی 
رفته است

مجیب ارژنگ

عبدالرازق اختیاربیگ

بودجه ی ملی نادعاالنه ی 99 و وکالی پروژه بگیر
آنچه در عواید سال آینده ی خورشیدی پیش بینی شده، عواید دولت به 2۰۸٫۹ میلیارد افغانی 

خواهد رسید که 4۸ درصد کل بودجه ی ملی را تأمین خواهد کرد. هم چنان از مجموع بودجه ی 

انکشافی، 63 میلیارد افغانی آن اختیاری است و از عواید داخلی تأمین می شود. 75 میلیارد دیگر آن 

هم غیر اختیاری است و از سوی متویل کنندگان خارجی تأمین می شود.
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کر، افغانستان – گروه کوچکی از پران، چهارزانو 

روی زمین نشسته اند و به آهستگی قرآن می خوانند. 

با آن کلات عربی به طور موزونی در  بدن شان هم 

اتاق های پرنور مدرسه ی دینی که چسبیده به مسجد 

حق،  فضل  می کند.  حرکت  است،  لََمتَک  روستای 

با  داشت،  سبزی  چشان  که  14ساله  دانش آموز 

هیجان گفت: »در اوایل من عربی را بدون فهمیدن 

مان  استادان  همیشه  اما  می خواندم؛  معنایش 

هستند که به پرسش های ما پاسخ دهند. وقتی قرآن 

می شود.« خوشنود  خداوند  می خوانم، 

متام کودکان این جا در مدرسه ی والیت رشقی کر 

امنیتی  مقامات  اما  می بینند؛  آموزش  رایگان  به طور 

پول های  اند  نگران  فزاینده ای  طور  به  افغانستان 

این  مانند  گسرشی  به  رو  مدرسه های  به  که  زیادی 

در  افراط گرایی  تشویق  باعث  می شود،  داده  مدرسه 

منطقه شود. با توجه به این که دولت مرکزی تنها قادر 

به پشتیبانی مالی از تعداد کمی از مدرسه های دینی 

داعش،  هواداران  پوِل  است  ممکن  است،  مساجد  و 

را  گسرش  به  رو  نهادهادی  این  چرخش  هزینه ی 

می گوید  افغانستان  اوقاف  و  حج  وزارت  کند.  تأمین 

اما  دارد؛  وجود  کشور  در  مسجد  هزار  ده ها  احتاال 

است. ثبت شده  وزارت  این  در  تنها 7٫000 مسجد 

او  حج  وزارت  سخن گوی  حسینی،  فاضل محمد 

اوقاف گفت: »البته که این یک مشکل است و دلیلش 

در  جمعه  مناز  خطبه های  است.  پول  کم بود  هم 

مساجد ثبت شده، به طور گسرده ای کنرل و توسط 

کنرل  در  افغانستان  متام  اما  می شود؛  آماده  وزارت 

دولت نیست و دقیقا منی دانیم برخی از مساجد چه 

می دهند.« آموزش  را  چیزهایی 

سازمان  که  افغانستان  ملی  امنیت  ریاست 

پول هایی  از  برخی  می گوید  است،  کشور  اطاعاتی 

از  پشتیبانی  به  می شود،  داده  مدرسه ها  به  که 

فعالیت های داعش کمک می کند؛ اما بیشر رهران 

را رد می کنند.  این گفته  و مدارس،  مذهبِی مساجد 

به کندی  با طالبان  در حالی که گفت وگوهای صلح 

پیش می رود، برخی از مقامات افغانستان نگران تولد 

استند. اسامی  افراط گرایی  دوباره ی 

نود  تقریبا  به  که  ۲۵ساله  عبدالرحان  مولوی 

سی  به  نزدیک  که  گفت  می دهد،  درس  دانش آموز 

نفر آن ها از متام مناطق کر آمده اند و در خواب گاه 

روستاییان  پران،  بقیه ی  و  می کنند  زندگی  مدرسه 

استند. منطقه  هان 

اما روستاییان ادعا می کنند که در روستای ملتک 

که ۳00 خانوار در آن زندگی می کنند، جنگ جویان 

داعش شب ها به دنبال رسپناه از کوه های نزدیک آن 

روستا پایین می آیند و به مسجد و خانه ها پناه می برند 

می شوند.  پراکنده  دوباره  هوا  شدن  روشن  از  قبل  و 

رحان این ادعا را رد کرد.

دو  از  یکی  رحان  که  ملتک  مدرسه ی  و  مسجد 

»نجات«،  توسط  پیش  سال  چهار  است،  آن  آموزگار 

مالی  پشتیبانی  با  افغانستانی  ناسودبر  مؤسسه ی 

کویت، ساخته شد. این مؤسسه دفری در جال آباد، 

است،  کر  والیت  هم جوار  که  ننگرهار  والیت  مرکز 

دارد. این مسجد بر خاف خانه های گلی  و ساده ای 

که روستا از آن تشکیل شده، رنگ های روشنی دارد؛ 

اما بر پایه ی گفته های یک مقام امنیتی که به رشط 

خانواده ی  اعضای  کرد؛  صحبت  نامش  نشدن  افشا 

دولت  با  پیوند  اتهام   دلیل  به  »نجات«  کارمندان 

اسامی، دست گیر شده بودند و هم چنان در بازداشت 

می برند. رس  به 

رحان که یک لباس دراز سفید و یک چادر سفید 

سلفی  یک  را  خود  پوشیده،  رسش  پوشاندن  برای 

می داند و زمانی که نوجوان بود، درس های اسامی را 

در مدرسه ای در پاکستان فرا گرفته است. او تخمین 

سلفی  کر  مردم  از  درصد   7۵ به  نزدیک  که  می زند 

استند و این رقم به دلیل پشتیبانی کشورهای خلیج، 

ماهر،  شیراز  می کند.  پیدا  افزایش  پیوسته  طور  به 

یک  تاریخ  سلفی:  »جهادگرایی  کتاب  نویسنده ی 

افراط گرایی  مطالعات  بین املللِی  مرکز  مدیر  و  ایده« 

قاطع  »اکرثیت  گفت:  لندن  کینگز  دانشگاه  در 

نوع  سلفی گری  چه  گر  استند.  صلح  جو  سلفی ها، 

محافظه کارانه ای از اسام است؛ اما نباید با تروریسم 

سلفی ها  بیشر  شود.  دانسته  مساوی  افراط گرایی  و 

نیستند.« سیاسی 

به قرن ها پیش برمی گردد و  پیشینه ی سلفی گری 

خالص ترین  را  اسام  شکل  ابتدایی ترین  آن،  پیروان 

تحت الفظی  تفاسیر  پایبند  و  می دانند  دین  این  نوع 

از متون و حقوق اسامی اند؛ اما کارشناسان تروریسم 

می گویند که این دید برای توجیه جهادگرایی نظامی 

ادعا  اسامی  دولت  شورشیان  و  می شود  استفاده 

استند.  پایبند  سلفی گری  اصول  به  که  می کنند 

است  مستقل  پژوهش گر  یک  که  خان  ناهیدعلی  

گفت: »از سال ۲01۵ به این سو، داعش در برخی از 

است.« کرده  نفوذ  کشور  رسارس  مدرسه های 

نشدن  افشا  رشط  به  افغانستان  امنیتی  مقام  یک 

دینی  »مدرسه های  گفت:  پالیسی  فارن  به  نامش 

به  مردم  است.  آن ها  برای  نقصی  و  بی عیب  بسر 

زنده  هنوز  جهاد  روایت  زیرا  می پیوندند؛  داعش 

یا  ناسودبر  مؤسسه های  توسط  آن ها  هزینه ی  است؛ 

به  پول  کردن  وارد  چون  می شود؛  پرداخت  مدرسه ها 

کشور از این کانال های رسمی،  آسان تر است. داعش 

داشته  کشور  در  مرکزی  فرماندهی  یک  می خواهد 

منطقه ی  یک  رشق  باشد.  رشق  در  فرماندهی  این  و 

دارد؛  خوبی  اکاالتی  جاده های  که  است  راهردی 

نزدیک  هم  و  است  کشور  پایتخت  کابل،  نزدیک  هم 

پاکستان. با  مرز 

کرده؛  تجربه  را  جنگ  دهه  چندین  افغانستان 

باعث  اخیر،  ماه های  در  نظامی  بزرگ  عملیات  اما 

است  شده  ننگرهار  در  داعش  حضور  شدن  کم رنگ 

فقرات  »ستون  که  گفت  هم  غنی  رییس جمهور  و 

گرچه  حال  این  با  است.«  شکسته  هم  در  گروه  این 

تسلیم  ننگرهار  در  داعش  از  بی شاری  جنگ جویان 

گروه  این  با  طالبان  و  افغانستان  دولت  و  شدند 

هزاران  که  می شود  زده  تخمین  اما  می جنگند؛ 

دارند. فعالیت  کر  والیت  در  گروه  این  جنگ جوی 

کر و ننگرهار که دو والیت رشقی افغانستان استند 

برای  امنی  پناه گاه  قبا  دارند،  مرز  پاکستان  با  و 

آن جا  روستاییان  از  برخی  و  بود  داعش  جنگ جویان 

نیستند.  نگران  گروه  این  گسرش  از  که  می گویند 

خاص کر  ولسوالی  از  4۸ساله  کارگر  عبدالهادی، 

گفت که شاهد پیوسن چندین جوان از روستایش به 

داعش بوده است. او که متوجه  تغییر دیدگاه مردم این 

می پیوندند؛  داعش  به  »آن ها  گفت:  شده،  ولسوالی 

زیرا هیچ عدالتی در دولت نیست. دولت فاسد است 

و جوان ها خشم گین اند. داعش گزینه ای برای آن ها 

شده است. پذیرش داعش رو به گسرش است؛ چون 

ما  به  سلفی گری  و  استند  سلفی  ما  مانند  نیز  آن ها 

می آموزاند.« را  صلح 

به  می تواند  سلفی گری  که  داد  توضیح  ماهر  اما 

خشونت بینجامد. او گفت: »این که چه کسی دست 

می کند،  را  کار  این  زمانی  چه  و  می زند  خشونت  به 

اگر  بنابراین،  می شود؛  مرشوعیت  ]بحث[  به  مربوط 

گروه های سلفی که این روزها وفاداری و بیعت شان را 

اعام می کنند، احساس کنند دولت به سوی نامرشوع 

بودن حرکت می کند، احساس می کنند ملکف اند که 

هر  افزود  ماهر  بزنند.«  مسلحانه  مقاومت  به  دست 

از آن ها به  چند سلفی ها سیاسی نیستند؛ اما برخی 

مشوره دادن به حکومت ها باور دارند. سلفی گری در 

پشتیبانی  آن  دالیل  از  یکی  و  دارد  وجود  دنیا  متام 

را  اما سنت های گوناگونی  ]کشورهای[ خلیج است؛ 

دید.« سلفی گری  در  می توان 

در  سلفی ها  مساجد  از  »نجات«  که  حالی  در 

رسارس کر پشتیبانی مالی می کند، یک مقام امنیتی 

افغانستان گفت که یک سازمان ناسودبر دیگر به نام 

مشابهی  آجندای  از  افغانستان«  مردم  رفاه  »کمیته ی 

بر گفته ی  بنا  و  ننگرهار پشتیبانی می کند  در والیت 

عربستان  از  پول ها  این  بیشر  امنیتی،  مقام  این 

گروه های  از  در گذشته  که  می آید؛ کشوری  سعودی 

است. کرده  مالی  پشتیبانی  افراطی 

فارن پالیسی از دفر »نجات« در منطقه ی انگورباِر 

جال آباد بازدید کرد و حین وارد شدن به محوطه، با 

احوال پرسی به زبان عربی از آن استقبال شد. رییس 

مولوی  کرد.  خودداری  دادن  مصاحبه  از  دفر  این 

قاری حنیف الله ۲۳ساله از روستای چارکِی کر گفت 

که پس از امتام درس ها، هیچ کدام از دانش آموزانش 

او  ندارند.  را  شورشی  گروه های  به  پیوسن  اجازه ی 

نقره  انگشر ضخیم  یک  و  بود  نشسته  روی حصیری 

هم در دست داشت. او گفت که در پیشاور پاکستان 

از  را  اسامی  درس های  آن جا  در  و  کرده  زندگی 

استادی فرا گرفته که خود در عربستان سعودی درس 

خوانده بود. او در مورد نزدیک به 1۸0 دانش آموزش 

گفت: »به دانش آموزانم می گویم خوب درس بخوانند 

توسط  او  مسجد  کنند.«  کار  شان  کشور  برای  و 

در  موضوع  این  و  می شود  »نجات« متویل  مؤسسه ی 

است.  نوشته شده  ورودی مسجد  در  بزرگی  لوحه ی 

اینجا  به  را  شان  کودکان  طالبان،  که  گفت  او 

استند.  حنفی  مذهب  پیرو  آن ها  زیرا  منی فرستند؛ 

حنیف الله افزود: »این یک مسجد و مدرسه ی سلفی 

اند؛  مذهب  همین  پیرو  کر  در  مردم  بیشر  و  است 

است.« گسرش  به  رو  هم  هنوز  که  مذهبی 

افغانستان4 مهاجران  روایت 

در شــاره ی پیــِش ســتون فرزنــدان 

زمیــن روزنامــه ی صبــح کابــل، بــه ایــن 

نکتــه اشــاره داشــتیم کــه اگــر بخواهیم 

رونــد  بــه  آسیب شناســانه  نگاهــی 

افغانســتانی ها  مهاجــرت  روبه رشــد 

ــائل و  ــیم، مس ــته باش ــه داش ــهر وان ترکی ــه ش ــران ب از ته

موضوعــات بی شــاری اســت کــه می تــوان از زوایــای 

افغانســتانی در شــهر وان را  پنهــان زندگــی مهاجــران 

مــورد بررســی قــرار داد. ایــن نشــان می دهــد کــه زندگــی 

مهاجــران افغانســتانی چــه در شــهر تهــران و چــه در شــهر 

وان یــا هــر نقطــه ای از جغرافیــای جهــان باشــند، چنــدان 

ــدارد.  ــان ن ــه حــال آن ــی ب فرق

مهاجــران افغانســتانی همــواره در بیــن مهاجــران دیگــر 

نقــاط جهــان از کم تریــن و پایین تریــن حقــوق انســانی 

و مزایــای زندگــی برخــوردار بــوده انــد. امــروز در ایــن 

ــت  ــن دس ــاده ای از ای ــه ی س ــه منون ــم ب ــتار می خواه نوش

ــم.  ــاره کن ــتانی اش ــران افغانس ــای مهاج محرومیت ه

بــر  همــواره  کــه  محرومیت هایــی  و  محدودیت هــا 

کیفیــت زندگــی مهاجــران افغانســتانی تأثیــر داشــته و 

ــش  ــد پذیری ــا در شــاری از مشــاهدات چگونگــی رون حت

ــم.  ــر  بودی ــاهد تأخی ــتانی، ش ــران افغانس ــده ی مهاج پرون

کــه  محرومیت هایــی  و  مــوارد محدودیت هــا  برخــی  در 

کشــورهای میزبــان بــا مهاجــران افغانســتانی داشــته انــد، 

بــه حــدی بــوده کــه نگــرش افــراد خــود جامعــه ی میزبــان 

را هــم دســتخوش تغییــر کــرده اســت و نگرش هــای منفــی 

ــد.  ــرده ان ــاد ک ــتانی را ایج ــران افغانس ــه مهاج ــبت ب نس

دولــت  محدودیت هــای  و  محرومیت هــا  گونــه  ایــن 

میزبــان را می توانســتیم بــه وفــور در زندگــی مهاجــران 

افغانســتانی کــه مقیــم تهــران بودنــد، مشــاهده کنیــم. بــه 

دنبــال ایــن اســتم کــه بتوانــم بــا پرداخــن بــه چنــد گونــه 

ــران  ــی مهاج ــای زندگ ــا و محرومیت ه ــن محدودیت ه از ای

ــران و وان،  ــان ته ــه ای می ــرد مقایس ــا رویک ــتانی و ب افغانس

ابعــاد تــازه ای از نوعیــت زندگــی در مهاجــرت را مطــرح کنم. 

یکــی از ایــن محدودیت هــا و محرومیت هایــی کــه ایــن 

روزهــا در شــهر وان ترکیــه و در بیــن مهاجــران افغانســتانی 

ــون  ــا کن ــفانه ت ــت و متأس ــده اس ــده ش ــیار نگران کنن بس

قرســتان  نداشــن  موضــوع  اســت،  نشــده  رســانه ای 

مهاجــران  جنازه هــای  کفــن  و  دفــن  بــرای  مشــخصی 

افغانســتانی اســت کــه بــه هــر دلیــل ممکــن در شــهر وان 

وفــات می کننــد. 

حنانــه ابراهیمــی، یکــی از مهاجــران افغانســتانی کــه بــه 

تازگــی از ایــران بــه ســمت ترکیــه مهاجــرت کــرده اســت و 

ــادگاه  ــز در شــهر وان کــه اکنــون معی در ابتــدا مدتــی را نی

ــته،  ــت داش ــت، اقام ــه اس ــتانی در ترکی ــران افغانس مهاج

ــه  ــتانی ب ــر افغانس ــر مهاج ــض ورود ه ــه مح ــد: »ب می گوی

ــرد  ــوان درک ک ــی می ت ــه خوب ــن را ب ــه، ای ــهر وان ترکی ش

کــه زندگــی در شــهر وان هیــچ فرقــی بــا زندگــی غیرقانونــی 

در تهــران نــدارد و حتــا بســیاری از جاهــا خــود بــه خــودی 

ــی  ــل زندگ ــا کاب ــا حت ــران ی ــر در ته ــه اگ ــی ک درک می کن

می کــردی، رشایــط از لحــاظ زندگــی و امکانــات بهداشــتی 

و تحصیلــی بــه مراتــب بهــر از ایــن شــهر اســت.«

قصــد  کــه  افغانســتانی  بانــوی  ایــن  گفتــه ی  بــه 

ادامــه ی مهاجــرت بــه ســمت اروپــا را دارد، نداشــن جــای 

ــای  ــه جنازه ه ــتانی ک ــران افغانس ــرای مهاج ــخصی ب مش

ــی  ــد، یک ــن کنن ــن و کف ــد دف ــان را بتوانن ــهریان ش هم ش

از محدودیت هــا و محرومیت هایــی اســت کــه مهاجــران 

جنازه  هــای  و  اســت  کــرده  رسگــردان  را  افغانســتانی 

اســف ناکی  بی رسنوشــتی  بــه  افغانســتانی  مهاجــران 

می شــوند.  دچــار 

مهــدی خــاوری، مــرد میان ســالی اســت کــه مــدت 

ــه شــهر وان ترکیــه رســیده اســت.  یــک ســالی می شــود ب

ــد  ــن شــهر زندگــی می کن ــی در ای ــه صــورت غیرقانون او، ب

و می گویــد: »در هــان ابتدایــی کــه مــا بــه شــهر وان 

ترکیــه وارد شــده بودیــم، شــهرداری ایــن شــهر قرســتانی 

را بــرای محــل کفــن و دفــن مهاجــران افغانســتانی در نظــر 

گرفتــه بــود؛ ایــن قرســتان در ابتــدا خالــی بــود؛ امــا حــاال 

ــر  ــتان پ ــن قرس ــذرد ای ــالی می گ ــک س ــدود ی ــه در ح ک

شــده اســت؛ امــا در ایــن قرســتان بیشــر جنازه هــای 

دیگــر افــراد و دیگــر مهاجــران دفــن شــده اســت کــه بــرای 

ــده اســت.« جنازه هــای مهاجــران افغانســتانی جــای منان

بــرای  نبــود قرســتان  در  و محرومیــت   محدودیــت 

مهاجــران افغانســتانی یکــی از مســائلی اســت کــه بــر 

وان  شــهر  در  افغانســتانی  مهاجــران  زندگــی  کیفیــت 

از  چنــد  هــر  ترک هــا  اســت.  گذاشــته  منفــی  تأثیــر 

افغانســتانی  مهاجــران  بــا  دینــی  اعتقــادات  لحــاظ 

مشــرکات بســیاری دارنــد؛ امــا بــر اســاس روایت هــا و 

ــا  ــن محدودیت ه ــتانی ای ــران افغانس ــم دیدهای مهاج چش

ــت  ــوی دول ــکار از س ــح و آش ــور واض ــه ط ــا ب و محرومیت ه

اعــال می شــود.  افغانســتانی  مهاجــران  بــر  ترکیــه 

ــاره ی   ــه در ب ــتانی ک ــران افغانس ــاری از مهاج ــا ش حت

چگونگــی زندگــی شــان در شــهر وان حــرف می زننــد، 

ــر  ــه دیگ ــه ب ــت ترکی ــه دول ــد ک ــته ان ــن داش ــه ای ــاره ب اش

مهاجــران کشــورهای مختلــف از قبیــل ســوریه و پاکســتان 

کــه در ایــن شــهر هســتند، بیشــر از مهاجران افغانســتانی 

اهمیــت می دهــد و در دســرس آنــان امکانــات و خدمــات 

بســیار قــرار می دهنــد کــه بیان گــر نوعــی از تبعیــض بیــن 

مهاجــران اســت.

فرزندان زمین

بی رسنوشتی جنازه های 
مهاجران افغانستانی 

در شهر وان ترکیه 

احمدولی روزبه

مدارس دینی افغانستان 
بستر مناسبی برای  

نفوذ داعش

مرتجم:مهدی غالمی

نویسنده: استفانی گلینسکی – فارن پالیسی

ریاست امنیت ملی افغانستان که سازمان اطالعاتی کشور است، می گوید برخی از پول هایی که 

به مدرسه ها داده می شود، به پشتیبانی از فعالیت های داعش کمک می کند؛ اما بیشرت رهربان 

مذهبِی مساجد و مدارس، این گفته را رد می کنند. در حالی که گفت وگوهای صلح با طالبان به 

کندی پیش می رود، برخی از مقامات افغانستان نگران تولد دوباره ی افراط گرایی اسالمی استند.
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صبح کابل: استاد خود تان را معرفی کنید:

باشــگاه  مربــی  اســتم،  رحیمــی  محمدعســکر  رحیمــی: 

بوکــس »امیــد اتحــاد« و رس مربــی بوکــس ورزش کاران وزارت 

داخلــه کــه مــدت ۲۲ ســال اســت در بوکــس فعــال اســتم و ده 

ســال اســت کــه تجربــه ی مربی گــری دارم. 

صبــح کابــل: در ایــن مــدت، تنهــا در بوکــس مربی گــری 

کــرده  ایــد یــا در رشــته های دیگــر نیــز کار می کنیــد؟

و  ای  ام  ام  رشــته های  در  بوکــس،  از  غیــر  بــه  رحیمــی: 

می دهــم.  متریــن  را  ورزش کاران  نیــز  موی تــای 

ــر در ام ام  ــا را بیش ــر ش ــن اواخ ــرا در ای ــل: چ ــح کاب صب

ــه  ــری« ب ــین بخش صف ــا »حس ــان ب ــفر ت ــل س ــم، مث ای می بینی

ــیه؟ روس

رحیمــی: باوجــودی کــه ام ام ای یــک رشــته ی جدیــد در 

ــوب  ــز محس ــی نی ــای املپیک ــزو ورزش ه ــت و ج ــتان اس افغانس

منی شــود؛ دوســت دارم در ایــن رشــته نیــز فعالیــت کنــم و نیــاز 

اســت کــه ورزش کاران خــوب در ایــن بخــش نیــز داشــته باشــیم.

صبــح کابــل: تفــاوت مربی گــری در بوکــس و ام ام ای چقــدر 

است؟

رحیمــی: تفــاوت زیــادی دارد، ام ام ای از ترکیــب ورزش هــای 

رزمــی مثــل بوکــس، موی تــای، جوجیتســو، کشــتی، گرپلینــگ- 

جــودو،  کیوکوشــین،  کیک بوکســینگ،  تکوانــدو،  سبمیشــن، 

ووشــو و کونگ فــو شــکل گرفتــه اســت کــه بــا بوکــس تفــاوت دارد.

ــی  ــته ی تخصص ــه رش ــس ک ــر از بوک ــا غی ــل: ش ــح کاب صب

تــان اســت، در کــدام بخش هــا می توانیــد مؤثــر باشــید؟

بخش هــا  متــام  در  منی توانــد  مربــی  یــک  رحیمــی: 

ــس  ــر از بوک ــن غی ــا م ــت؛ ام ــخت اس ــن س ــد، ای ــص باش متخص

در برخــی رشــته های دیگــر مثــل ام ام ای هــم رسرشــته دارم 

ــر  ــک نف ــم کــه مربی گــری در ام ام ای، کار ی ــد بگوی ــه بای و البت

نیســت. مــن بیشــر در بخش هــای بوکــس، آمادگــی جســانی 

و کوچینــگ می توانــم کار کنــم.

صبــح کابــل: شــا مربــی بوکــس اســتید، بــرای موفقیــت در 

مربی گــری بوکــس چــه پارامرهایــی مهــم اســت؟

نحــوه ی  علــم،  و  فــن  از  بیــش  مربی گــری  در  رحیمــی: 

انتقــال داشــته ها مهــم اســت. شــا اگــر از نظــر تئــوری، همــه 

چیــز را بفهمیــد یــا از نظــر تجربــی، همــه را تجربــه کــرده باشــید؛ 

ولــی راه انتقــال آن را بلــد نباشــید، بی فایــده اســت. جــدا از 

کارهــای عملــی، ترشیــح تئــوری و انتقــال مفاهیــم بــه ورزش کار 

بســیار مهــم اســت.

نظــر  از  می توانــد  تاریــخ  بوکســور  کــدام  کابــل:  صبــح 

ــرای  ــب ب ــوی مناس ــک الگ ــی ی ــت فن ــارزه و کیفی ــای مب روش ه

باشــد؟ بوکــس  ورزش کاران 

رحیمــی: بوکــس ورزش بســیار ســنگین و ســخت اســت کــه 

قهرمانــی در آن ســخت اســت. ورزشــی کــه تنهــا مســائل فیزیکــی 

در آن مهــم نیســت؛ بایــد روح، روان، ذهــن و بــدن در یــک راســتا 

ــون  ــز دگرگ ــه چی ــه هم ــک لحظ ــه در ی ــند و گرن ــگ باش هاهن

خواهــد شــد. بوکســورهای خــوب در تاریــخ زیــاد انــد، مثــل 

محمدعلــی کلــی، جوفریــزر، کلیچکــو، پاکیائــوو، هالی فیلــد 

ــر  ــن را بیش ــارزه ی مایک تایس ــبک و روش مب ــن س ــا م و ...؛ ام

ــت دارم. دوس

ــل: هرچنــد مریضــی »پارکینســون« محمدعلــی  ــح کاب صب

کلــی ربطــی بــه ایــن ســؤال نــدارد؛ امــا آیــا بوکــس در درازمــدت 

ــت؟ ــرض نیس ــرای ورزش کاران م ب

ــر  ــه بیش ــت ک ــنگینی اس ــس ورزش س ــم بوک ــی: گفت رحیم

ــد در درازمــدت،  ــن می توان ــات روی رس اســت و ای کارهــا و رضب

ــد. ــاز باش ــرای ورزش کاران خطرس ب

بــا  روســیه  در  تــان  حضــور  از  پیــش  کابــل:  صبــح 

ــد و  ــرده بودی ــن ک ــدر متری ــل چق ــری، در کاب ــین بخش صف حس

چطــور شــا بــه ایــن ســفر رفتیــد؟

ــن  ــوری متری ــت؛ ط ــن اس ــری ای ــن و صف ــی: روش م رحیم

ــان  ــوان ناگه ــی. منی ت ــابقه باش ــاده ی مس ــه آم ــه همیش ــن ک ک

فشــار آورد کــه متــام عضله هــای ورزش کار خســته و کوفتــه شــود 

ــول و  ــر اص ــد ب ــن بای ــد، متری ــته باش ــی نداش ــن بازده و در زمی

ــه روســیه، مــن و  ــاره ی ســفر ب روش درســت اســتوار باشــد. در ب

صفــری رابطــه ی عمیقــی داریــم. مــن حریــف مترینــی، مربــی، 

ــه روســیه بــود. رفیــق و همــراه او اســتم؛ ایــن دلیــل ســفرم ب

صبــح کابــل: تفــاوت متریــن دادن بــا کوچینــگ چقــدر 

اســت؟ تفــاوت یــک مربــی مترین دهنــده ی خــوب بــا کســی کــه 

ــت؟ ــت، چیس ــوب اس ــای خ ــابقه راهن در مس

رحیمــی: تفــاوت زیــادی اســت؛ امــا همــه چیــز بــه ورزش کار 

نیــز بســتگی دارد کــه فلســفه و ایدیولــوژی اش در بــاره ی ورزش 

ــن کــه چــه  ــد و ای ــال می کن ــی را دنب چیســت؟ اصــا چــه هدف

داخــل  در  ورزش کاران  گاهــی  دارد.  مربــی اش  بــا  رابطــه ا ی 

ــه ورزش کار  ــی ک ــوند، در حال ــی را منی ش ــدای مرب ــگ، ص رین

خــوب بایــد از میــان هــزاران صــدا، فقــط بایــد صــدای مربــی اش 

ــگ  ــن و کوچین ــول روز متری ــا اص ــد ب ــم بای ــی ه ــنود. مرب را بش

آشــنا باشــد.

صبــح کابــل: در یــک صحنــه و در مســابقه ی صفــری در 

روســیه، ایشــان بــا وجــودی کــه بــه حریفــش چســبیده بــود، بــه 

ــنید،  ــا را می ش ــای ش ــرد و راهنایی ه ــگاه می ک ــا ن ــرف ش ط

ایــن حاصــل چــه چیــزی اســت؟

رحیمــی: مــن و صفــری زمــان را بــا یک دیگــر هاهنــگ 

ــت  ــا را مدیری ــد لحظه ه ــه بای ــتیم چگون ــم، می دانس ــرده بودی ک

کنیــم کــه تــوان مبــارزه در 1۵ دقیقــه را داشــته باشــیم؛ مــن بــه 

ــد. ــته باش ــری داش ــه تدبی ــه چ ــم ک ــری می گفت صف

صبــح کابــل: هیجــان مســابقه روی مربــی زیادتــر اســت یــا 

ورزش کار؟

اســت  ممکــن  مســابقه  از  پیــش  تــا  ورزش کار  رحیمــی: 

هیجــان و اســرس داشــته باشــد؛ امــا در جریــان بــازی، از 

اسرســش کــم می شــود. تصــور می کنــم کــه هیجــان و اســرس 

مربــی تــا آخــر باقــی می مانــد و فشــار روی او بیشــر اســت. در 

ــود و  ــد ب ــیار قدرت من ــد اول بس ــری در راون ــف صف ــیه حری روس

ــد. ــر کار کن ــن بیش ــه روی زمی ــردم ک ــه ک ــن توصی م

صبح کابل: نقطه ی قوت حریف صفری چه بود؟

پاهــای دراز،  و  رحیمــی: حریــف حســین بخش دســت ها 

بــدن نــرم و پــر رفلکســی داشــت، ضمــن آن کــه قدرت منــد نیــز 

بــود؛ هــم روی زمیــن خــوب کار می کــرد و هــم رسپــا خــوب کار 

می کــرد.

صبــح کابــل: باوجــودی کــه صفــری بیشــر دقایــق مســابقه 

ــا سبمیشــن حریــف  ــا ب را در کنــرل داشــت و فرصــت داشــت ت

خــود را تســلیم کنــد، چــرا نتوانســت ایــن کار را انجــام دهــد؟

ــار بــه صفــری گفتــم کــه  رحیمــی: در راونــد اول مــن یــک ب

ــی  ــدرت بدن ــش ق ــون حریف ــد، چ ــا نش ــن؛ ام ــام ک کارش را مت

ــار  ــری فش ــاد روی صف ــه زی ــم ک ــم گرفتی ــت. تصمی ــی داش خوب

وارد نشــود و بــرای همیــن ایــن مســابقه ۳ راونــد طــول کشــید.

صبــح کابــل: ســفر روســیه از نظــر تجربــی بــرای شــا و 

صفــری چقــدر ارزش داشــت؟

رحیمــی: تجربــه ی بســیار مفیــد و خوبــی بــود کــه بــه 

داشــته های فنــی مــن و صفــری افــزود. چیزهــای زیــادی را 

دیدیــم و یــاد گرفتیــم.

صبح کابل: چه چیزهایی برای تان کاما نو بود؟

بــا  طاقت فرســا  و  ســخت  کار  کــه  فهمیدیــم  رحیمــی: 

ــای کار  ــه ج ــد ب ــت، بای ــروزی نیس ــن پی ــنگین ضام ــائل س وس

ســخت، مــدت زمــان و تنــوع مترینــی را بیشــر کنیــم و ایــن کــه 

روش هــای علمــی و روز مترینــی ورزش را یــاد بگیریــم.

صبح کابل: کمی بیشر توضیح دهید؟

ــه  ــد هم ــی بای ــی، مرب ــای فیزیک ــدا از مترین ه ــی: ج رحیم

ــه ورزش کار توضیــح دهــد؛ مثــا در بوکــس، ورزش کار  چیــز را ب

بایــد باهــوش و مترکــز در مســابقه حــارض شــود و هرجایــی کــه 

ــرود.  ــا ب ــد هان ج ــز بای ــتش نی ــد، مش ــمش می بین چش

شــناخت  حســین بخش  حریــف  از  چقــدر  کابــل:  صبــح 

داشــتید؟

ــم  ــده بودی ــش را دی ــری فیلم های ــن و صف ــا م ــی: باره رحیم

و نقــاط قــوت و ضعفــش را بررســی کــرده بودیــم؛ امــا بایــد 

ــف،  ــوت حری ــاط ق ــازی نق ــن خنثاس ــه ضم ــم ک کاری می کردی

از نقطه ضعفــش اســتفاده می کردیــم. مشــکل ایــن بــود کــه 

صفــری مــدت طوالنــی نیســت بوکــس کار می کنــد و متــام 

متریناتــش روی زمیــن بــوده اســت. مترکــز مــا بیشــر روی 

کارهــای رس پــا بــود و روی دفــاع کار کردیــم.

صبــح کابــل: صفــری یــک جوجیتســوکار اســت و طبعــا 

عادت هــای مثــل دفــاع بــاز و... دارد کــه بایــد رفــع شــود، چقــدر 

روی ایــن مســائل کار می کنیــد؟

رحیمــی: حــاال نســبت بــه گذشــته بهــر شــده اســت. تــاش 

می کنــم کــه عادت هــای قدیمــی را از او دور کنــم تــا بــرای 

میدان هــای ســخت تر آمــاده شــود.

صبــح کابــل: چســبیدن صفــری بــه حریــف روســی را پیــش 

از پیــش برنامه ریــزی کــرده بودیــد یــا در جریــان مســابقه متوجــه 

شــدید کــه بایــد چنیــن باشــد؟

رحیمــی: مــا روی خصوصیــات حریــف زیــاد کار کــرده بودیم؛ 

امــا روش مبــارزه ی ورزش کاران نخبــه، مســابقه بــه مســابقه فــرق 

ــتیم  ــابقه داش ــن مس ــرای ای ــادی ب ــای زی ــا برنامه ه ــد. م می کن

ــتفاده  ــد اس ــف از آن بای ــت حری ــا وضعی ــب ب ــری متناس ــه صف ک

ــود. ــرای او ب می کــرد کــه ایــن بهریــن روش ب

صبــح کابــل: از ایــن بــه بعــد دائــم شــا همــراه صفــری در 

ســفرها خواهــی بــود یــا مربــی ممکــن اســت تغییــر کنــد؟

ــه وضعیــت و هاهنگــی دو طــرف  ــن بســتگی ب رحیمــی: ای

دارد. اگــر مــن بــودم کــه متــام تاشــم را می کنــم تــا همــه چیــز 

خــوب باشــد، اگــر نبــودم هــم برایــش دعــا می کنــم.

صبــح کابــل: در روســیه چــه اتفــاق ویــژه ای افتــاد کــه بــرای 

تــان جالــب باشــد؟

رحیمــی: ایــن ســفر برایــم رسارس خاطــره بــود، پیــش از 

ــتقبال  ــورد و اس ــس از آن. برخ ــت و پ ــان رقاب ــابقه، در جری مس

افغان هــای عزیــز مقیــم روســیه و بازتــاب پیــروزی صفــری برایــم 

ــود. ــب ب جال

ــا چــه  ــرای شــا و صفــری ت ــط رفاهــی ب ــل: رشای صبــح کاب

ــود؟ ــدازه فراهــم ب ان

رحیمــی: همــه چیــز خــوب و آرام بــود. در یــک هوتــل خــوب 

مســتقر شــده بودیــم بــه نــام هوتــل املپیــک کــه امکانــات خوبــی 

داشت. 

صبــح کابــل: می توانیــد بگوییــد کــه مســابقه و ســفر بعــدی 

تــان کــی خواهــد بــود؟

ــم  ــا ســه و نی ــه در حــدود ســه ت ــم ک رحیمــی: تصــور می کن

ــاره داخــل قفــس شــویم. مــاه بعــد دوب

صبــح کابــل: درمــل الهــو می گفــت کــه در آینــده تعــدادی 

از ورزش کاران ام ام ای افغانســتان بــرای متریــن بــه روســیه 

ــتید؟ ــان اس ــا در جری ــد، ش برون

ــل  ــان کام ــا در جری ــنیده ام؛ ام ــی ش ــن چیزهای ــی: م رحیم

ــتم. ــرا نیس ــن ماج ای

صبــح کابــل: بــرای ورزش کارانــی در ســطح صفــری و ... 

ــل؟ ــا در داخ ــت ی ــد اس ــور مفی ــرون از کش ــن در بی متری

وســائل  از  اســت،  بیشــر  امکانــات  بیــرون  در  رحیمــی: 

مترینــی بگیــر تــا مربیــان ورزیــده. در بیــرون ورزش کاران از نظــر 

ــت. ــان اس ــود ش ــه س ــن ب ــتند و ای ــر اس ــی آرام ت روح

صبــح کابــل: تفــاوت ســطح فنــی مربیــان مــا در بوکــس و ام 

ام ای بــا بیــرون از کشــور چقــدر اســت؟

رحیمــی: راســتش تفــاوت زیــادی اســت. در بیــرون هــر مربی 

متخصــص یــک بخــش اســت و روی ورزش کاران نیــز مربیــان 

افغانســتان چنیــن  زیــادی کار می کننــد؛ در حالــی کــه در 

ــی آورد. ــن م ــص را پایی ــت و تخص ــن کیفی ــت و ای نیس

صبــح کابــل: منی شــود تنــوع مترینــی و مربیــان در داخــل 

نیــز ایــن گونــه باشــد کــه هــر کســی روی یــک بخــش کار کنــد؟

رحیمــی: ممکــن اســت، بــه رشطــی کــه هاهنگــی و اتحــاد 

بــه وجــود بیایــد. مشــکل آن اســت کــه روی ورزش رسمایه گــذاری 

منی شــود، بــرای کســی مهــم نیســت کــه رسنوشــت ورزش و 

ــود. ــور می ش ورزش کار چط

ــل  ــیه در کاب ــری در روس ــروزی صف ــس از پی ــل: پ ــح کاب صب

شــلیک های هوایــی زیــاد شــد، واکنــش شــا و صفــری در ایــن 

بــاره چــه بــود؟

ــه  ــری ک ــن و صف ــا م ــت؛ ام ــت اس ــن کار نادرس ــی: ای رحیم

منی توانیــم در مقابــل لطــف مــردم بــه آن هــا بگوییــم ایــن 

ــری  ــکل دیگ ــه ش ــا ب ــردم م ــه م ــم ک ــت داری ــد. دوس کار را نکنی

خوش حالــی شــان را ابــراز کننــد.

ــود،  ــده ش ــا برن ــک ورزش کار م ــاره ی ــر دوب ــل: اگ ــح کاب صب

ــت؟ ــردم چیس ــات م ــراز احساس ــرای اب ــا ب ــنهاد ش پیش

رحیمــی: دوســت دارم مــردم بــه جــای شــلیک های هوایــی، 

ــش و  ــه آرام ــن ب ــه ای ــد. البت ــی کنن ــد و خوش حال ــن بگیرن جش

امنیــت نیــز وابســته اســت کــه مــردم مــا منی تواننــد بــه راحتــی 

ــد. ــی کنن ــراز خوش حال ــه اب ــان شــده و ب وارد خیاب

ــا حــاال چطــور  صبــح کابــل: برخــورد و واکنش هــای مــردم ت

بــوده اســت؟

ــا امــروز واقعــا  رحیمــی: بســیار عالــی. از روزی کــه آمدیــم ت

ــه  ــه از هم ــم ک ــه ای ــرار گرفت ــادی ق ــی زی ــف و مهربان ــورد لط م

تشــکر می کنــم. 

صبح کابل: واکنش مسؤوالن چطور بوده است؟

رحیمــی: تــا حــاال کــه همــه وعــده و وعیــد بــوده اســت؛ مثــا 

ــرد،  ــری می خ ــرای صف ــر ب ــک موت ــه ی ــت ک ــان گف ــس پارمل ریی

مجلــس ســنا گفتــه اســت کــه بــه رییس جمهــور پیشــنهاد 

ــای  ــد و وعده ه ــری بده ــرای صف ــان ب ــک آپارمت ــا ی ــد ت می ده

ــر. ــدد دیگ متع

صبــح کابــل: این هــا همــه بــرای ورزش کار اســت، مربــی 

ــد؟ ــد ش ــور خواه چط

ــیده  ــن رس ــه م ــد، ب ــری بدهن ــه صف ــه ب ــن ک ــی: همی رحیم

بــه نظــرم ورزش کار کــه مشــکل اقتصــادی نداشــته  اســت. 

باشــد، راحت تــر می توانــد روی مترین هــا مترکــز کنــد. مادیــات 

ــی. مربــوط بــه ورزش کار و افتخــارش از مرب

صبــح کابــل: آیــا افتخــار بــرای مربــی آب و نــان خواهــد 

ــد؟ ش

ــات  ــه معنوی ــر ب ــان بیش ــا مربی ــود؛ ام ــه منی ش ــی: ن رحیم

ــات. ــا مادی ــد ت ــر می کنن فک

معمــوال  افتخارهــا  زمــان  در  مربیــان  چــرا  کابــل:  صبــح 

می شــوند؟ فرامــوش 

رحیمــی: ایــن ســنت از قدیــم در بســیار کشــورها جــا افتــاده 

اســت کــه مربیــان همیشــه فرامــوش می شــوند؛ امــا از شــوخی 

گذشــته مربیــان نیــز نبایــد فرامــوش شــوند.

ــری در انگیزه هــای  ــه روســیه چــه تغیی ــل: ســفر ب صبــح کاب

شــا و صفــری ایجــاد کــرده اســت؟

رحیمــی: بی تأثیــر نبــوده اســت. می خواهــم بگویــم کــه 

نبایــد زیــاد بــه مادیــات فکــر کنیــم، محبوبیــت و قهرمــان شــدن 

دســت آورد کمــی نیســت.

صبح کابل: در بعد اخاقی ورزش چه گفتنی دارید؟

ــت؛ ورزش  ــی نیس ــی و بدمعاش ــا قهرمان ــی: ورزش تنه رحیم

اخــاق و جوان مــردی اســت، ورزش کار و یــا قهرمــان بــدون 

ــدارد. ــاق ارزش ن اخ

صبــح کابــل: برخــی ورزش کاران وقتــی مشــهور و مطــرح 

ــه ی  ــن وظیف ــد، ای ــت می دهن ــود را از دس ــز خ ــوند، مترک می ش

ــاره ی  ــوص در ب ــه خص ــأله ب ــن مس ــه ای ــا ب ــت، ش ــان اس مربی

ــد؟ ــرده ای ــر ک ــری فک صف

ــت  ــاره صحب ــن ب ــا در ای ــری باره ــن و صف ــی، م ــی: بل رحیم

خوش اخــاق  و  تحصیل کــرده  ورزش کار  صفــری  ایــم.  کــرده 

ــه  ــم ب ــه بتوانی ــدوارم ک ــت. امی ــائل اس ــن مس ــه ای ــت و متوج اس

رونــد روبه رشــد مــان ادامــه دهیــم. ورزش کار نبایــد دعاهــا و 

احســاس هم وطنــان و مــردم را فرامــوش کننــد.

صبــح کابــل: ایــن کــه مربــی از نظــر ســنی تفــاوت زیــادی بــا 

ورزش کار نداشــته باشــد، خــوب اســت یــا بــد؟

و ورزش کار هرچــه کم تــر  رحیمــی: ســن و ســال مربــی 

باشــد، بهــر اســت؛ چــون حــرف یک دیگــر را بهــر می فهمنــد. 

مربــی جــوان می توانــد پــا بــه پــای ورزش کار متریــن کنــد و ایــن 

بــه ســود ورزش کار اســت. مــن بــا شــاگردانم رابطــه ی دوســتی و 

رفاقــت دارم و ایــن خــوب اســت.

صبــح کابــل: چنــد ورزش کار مســتعد و خــوب در بوکــس و ام 

ــات داشــته  ــد کــه اگــر امکان ــده ای ام ای در ســال های اخیــر دی

باشــند، می تواننــد افتخارآفریــن باشــند؟

یوســف  ای،  ام  ام  در  صفــری  حســین بخش  رحیمــی: 

ــی زاده در  ــد عل ــید جاوی ــای، س ــمت در موی ت ــر و حش جهان گی

بوکــس و ... اســتعدادهای بســیار خوبــی انــد. 

صبــح کابــل: در فدراســیون بوکــس چــه مشــکلی وجــود 

دارد؟

رحیمــی: مشــکات بوکــس بســیار زیــاد اســت؛ رییــس 

جــوان فدراســیون را منی گذارنــد طرح هــای خــود را پیــاده کنــد 

و افــراد ده ســال اســت کــه عضــو تیــم ملــی اســتند. مشــکات 

ــت. ــاد اس ــس زی ــدازه در بوک ــش از ان بی

از تمجید تا نقد و اصالح

عضویت در تیم ملی بوکس افغانستان میراثی شده است 
وضعیت بوکس افغانستان بیش از حد خراب است

محمدعسکر رحیمی    )مربی بوکس و ام ام ای( نعمت رحیمی

از  رحیمــی  محمدعســکر  اشــاره: 

بوکــس  پیش کســوت  ورزش کاران 

بوکــس  و  ای  ام  ام  فعلــی  مربــی  و 

ســال های  در  کــه  اســت  افغانســتان 

در  شــاگردانش  موفقیــت  بــا  اخیــر 

رینــگ بوکــس و قفــس مبــارزات آزاد، 

نامــش بــر رس زبان هــا افتــاده اســت. 

او کــه چنــد وقتــی اســت در ام ام ای 

ــر  ــفر اخی ــد، در س ــت می کن ــز فعالی نی

روســیه،  بــه  صفــری«  »حســین بخش 

ــه  ــن ورزش کار را ب ــت ای ــه ی هدای وظیف

داشــت. عهــده 
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در افغانســتان بســیاری از مــواردی 

قومیــت،  زبــان،  مذهــب،  همچــون 

فکــر،  طــرز  ارزش هــا،  تحصیــات، 

خانــواده،  وضعیــت  مــادی،  ســطح 

قوانیــن و سیاســت ســبب شــده اســت 

ــذارد و  ــود را بگ ــر خ ــوان تأثی ــای ج ــه در ازدواج  زوج ه ک

می تــوان گفــت کــه ایــن مــوارد شــامل مبحــث اختافــات 

فرهنگــی در یــک جامعــه می شــود و تأثیــرات بســزایی 

را در رونــد چگونگــی تشــکیل خانــواده در افغانســتان 

ــث  ــی باع ــای فرهنگ ــن تفاوت ه ــی از ای ــه برخ ــذارد ک بگ

آســیب دیــدن زندگــی مشــرک در خانواده هــا شــده 

ــت. اس

فرهنــگ محیــط و خانــواده ی مــا، رؤیا هــای مــا و 

ــی،  ــت زن ــن اس ــازند. ممک ــا را می س ــای م بلند پروازی ه

او  امــا همــر  همــر قانــع و محافظــه کار بخواهــد؛ 

رؤیاهــای بلنــد در رس دارد. ممکــن اســت در گــذر زمــان، 

احســاس  و  همــر  باعــث رسکــوب  زن  مانعت هــای 

ــته  ــه در گذش ــت ک ــد گف ــد و بای ــه او بده ــت را ب شکس

بــودن جامعــه و  بــه دلیــل ســنتی  و حتــا هم اکنــون 

بُعــد مســافت، اکــرث ازدواج هــا درون فرهنگــی بــوده و 

بــه مســأله ی اختافــات فرهنگــی توجهــی منی شــد؛ 

امــا امــروزه بــه دلیــل گســرش تکنولــوژی و راحتــی 

ــف و  ــوام مختل ــراد از اق ــاط اف ــکان ارتب ــردن، ام ــفر ک س

صــورت گرفــن ازدواج میــان آن هــا را بیشــر کــرده اســت. 

همیــن مســأله، باعــث شــده اســت امــروزه نقــش اختــاف 

فرهنگــی در ازدواج را پررنــگ شــود. 

از  زندگــی مشــرک  و  ازدواج  در  فرهنگــی  تناســب 

مــوارد تأثیرگــذار بــر متــام جنبه هــای فــردی و بینافــردی 

ــف  ــوارد مختل ــواده در م ــدر دو خان ــه چق ــن ک ــت. ای اس

فرهنگــی بــا یک دیگــر تفاهــم دارنــد و یــا چقــدر بــا هــم 

ــن  ــر ای ــدر در براب ــه چق ــن ک ــن ای ــد، هم چنی ــاوت  ان متف

تفاوت هــا ســازگارانه عمــل می کننــد، قســمت عمــده ای 

از خوش بختــی دو زوج را تعییــن می کنــد.

اختافــات فرهنگــی گســرده، انــواع خــاص و متفاوتی 

و  می شــود  شــامل  را  ارزش هــا  و  هنجارهــا  افــکار،  از 

ــدم  ــاجره و ع ــث و مش ــدت بح ــا در طوالنی م ــود آن ه وج

رضایــت متقابــل را بــرای زوج هــا بــه دنبــال دارد. برخــی 

ــن  ــی زوجی ــب فرهنگ ــدم تناس ــاس ع ــر اس ــا ب از طاق ه

اتفــاق می افتــد کــه از دو منظــر مــورد بررســی قــرار 

می گیــرد. اختــاف فرهنگــی بیــن زوجیــن و اختــاف 

فرهنگــی بیــن خانواده هــای زوجیــن.

اختالف فرهنگی بین خانواده ها

در  اغلــب  زوجیــن  خانواده هــای  بیــن  اختــاف 

ــذاری  ــوه ی برگ ــوم و نح ــون آداب، رس ــی همچ زمینه های

چنیــن  اســت  ممکــن  می گیــرد.  صــورت  جشــن ها 

اختافاتــی بســیار جزئــی و کم اهمیــت بــه نظــر برســند؛ 

بــه  جزئــی  مســائل  همیــن  مــوارد  بســیاری  در  امــا 

دخالــت در مســائل زوجیــن، بحث هــا و مشــاجره های 

طوالنی مــدت و قهــر و قطــع رابطــه منجــر می شــود.

اختالف فرهنگی بین زوجین

اختــاف فرهنگــی بیــن زوجیــن اغلــب منجــر بــه عــدم 

ــر  ــاف نظ ــروز اخت ــر و ب ــا از یک دیگ ــب آن ه درک مناس

ــود. دو زوج  ــرک می ش ــی مش ــای زندگ ــام زمینه ه در مت

ــوع  ــی، ن ــای مذهب ــواع زمینه ه ــه در ان ــد ک ــور کنی را تص

لبــاس پوشــیدن، خریــد کــردن، مهانــی گرفــن، عایــق 

ــد؛ اغلــب منی تواننــد درک  ــا هــم متفــاوت  ان و اهــداف ب

نهایــت  در  و  داشــته  باشــند  یک دیگــر  از  متقابلــی 

فروپاشــی رابطــه اجتناب ناپذیــر می شــود.

ابعــاد اختالف فرهنگی و پیامد آن ها

تفاوت هــای فرهنگــی در جنبه هــای بســیار زیــاد و 

متنوعــی گســرده می شــود؛ امــا در این جــا مهم تریــن 

ــم: ــان می کنی ــا را بی آن ه

• ارزش هــای مذهبــی: یکــی از مســائلی کــه در 

جامعــه ی مــا بســیار مهــم اســت و بــه نوعــی ارزش مهمــی 

ــت.  ــی اس ــدگاه مذهب ــاف دی ــد، اخت ــاب می آی ــه حس ب

ایــن مــورد بــه خصــوص در مــورد تربیــت فرزنــد، می توانــد 

چالش برانگیــز باشــد و بهــر اســت قبــل از ازدواج بــه 

ــا می توانیــم  توافــق در ایــن مــورد دســت پیــدا کنیــم و ت

ــن مســأله نداشــته باشــیم.  ــی در ای اختاف

تربیــت  از  باورهــا  برخــی  باورهــا:  و  تفکر هــا   •

والدیــن، فرهنــگ جامعــه یــا آداب و رســوم منطقــه ی فــرد 

ــر،  ــزان آزادی هم ــل می ــی مث ــود. باورهای ــی می ش ناش

وظایــف زن و مــرد، برابــری زن و مــرد در شــغل داشــن یــا 

ــواده و ارزش هــای اجتاعــی،  ــا خان ــاط ب کارکــردن، ارتب

از ایــن دســته اســت کــه تفــاوت در دیدگاه هــا می توانــد 

مشکل ســاز باشــد. ایــن مســأله غالبــا قابــل تفاهــم و 

ــق اســت. تواف

• آداب و رســوم: ترشیفــات و مراحــل رشوع یــک 

زندگــی بســیار وابســته بــه آداب و رســوم خانواده هــا 

اســت. نحــوه ی برگــزاری مراســم ازدواج، در طــول مــدت 

ــد.  ــوم می باش ــزء آداب و رس ــر، ج ــل دیگ ــزدی و عوام نام

معمــوال اختــاف نظرهــا در ایــن مــوارد تنش هــا را در 

و ممکــن اســت موجــب  زیــاد می کنــد  ازدواج  اوایــل 

ــر  ــا در بیش ــود؛ ام ــدت ش ــن و طوالنی م ــات مزم اختاف

ــود. ــج می ش ــق منت ــه تواف ــات ب ــع اختاف مواق

• اختــالف در ســبک زندگــی: نحــوه ی پوشــش، غذا 

خــوردن، مهانــی گرفــن یــا میــزان ارتبــاط بــا دوســتان، 

از جملــه مباحثــی اســت کــه فــرد در خانــواده و جامعــه ی 

ــائل  ــن مس ــش، کوچک تری ــن بخ ــرد. ای ــاد می گی ــود ی خ

زندگــی زناشــویی را تشــکیل می دهــد کــه هــر کــدام 

می توانــد تأثیــر زیــادی در جــر و بحث هــای کوچــک امــا 

ــد. طوالنی مــدت ایجــاد کن

اهمیت تفاوت های 
فرهنگی در ازدواج

زهرا سیاس

سال  در  الکساندرا،  الیزابت  خانم 

1۹6۲ در هارمل نیویورک به دنیا آمد؛ 

شد.  بزرگ  سی  دی  واشنگن  در  اما 

نویسنده ی  و  شاعر  یک  عنوان  به  او 

و  شهرت  از  امریکایی  سیاه پوست 

اعتبار زیادی برخوردار است و در حال حارض، بر عاوه ی 

تدریس زبان و ادبیات انگلیسی، ریاست بخش مطالعات 

بر  نیز  را  یل  دانشگاه  در  افریقایی-تبار  امریکایی های 

دارد. عهده 

مهان  اولین  فیلوز  ورلد  برنامه ی  در  الیزابت  خانم 

از  ما کرد. قبل  را نصیب  افتخار دیدارش  بود که  ویژه ای 

آمدنش  که  اهمیتی  و  او  مورد  در  برنامه  دیدار، مسؤوالن 

در ضیافت شام با ما دارد، نکته های زیادی گفته بودند. 

که  داوطلب  صدها  میان  از  که  است  خامنی  هان  او 

به  می خواندند،  شعر  اوباما  بارک  تحلیف  مراسم  در  باید 

عنوان تنهاترین شاعر برگزیده شد و شعر معروف خود در 

توصیف روز تحلیف بارک اوباما را زمزمه کرد. کارول رومنز، 

خانم  ادبی  مقام  و  نقش  ذکر  با  گاردین،  روزنامه ی  در 

مراسم  آن  هم وزن  را  تحلیف  مراسم  در  او  شعر  الیزابت، 

و آن گردهایی بزرگ ندانسته بود. قضاوت پایانی خانم 

به درستی شاعر  بود که وی  این  الیزابت  مورد  کارول در 

بهر  مراتب  به  این شعرهای  از  قبل  او  اما  است؛  مردمی 

بود. من وقتی در جست وجوی  برای مردم رسوده  این  از 

را  الیزابت  شعر  مورد  در  مختلف  نظریات  تا  رفتم  گوگل 

ببینم، از میان ده ها تکه ای که در وصف و یا نقد او نوشته 

بودند، هان مقاله ی کوتاه برایم جالب تر بود؛ چون در آن 

پاره ای از تکه هایی یادآوری می شد که سخنان بارک اوباما 

واقع  در  و  سنگین تر  داشت،  الیزابت  خانم  که  شعری  از 

شاعرانه تر معلوم می شدند و به تعبیر مقاله نویس گاردین، 

خانم الیزابت در واقع رد پای اوباما را در شعر خود تعقیب 

کرده نه این که از او جلو زده باشد.

بعدا  تا  آن است  به دلیل  بیشر  مقاله  این  از  یادآوری 

کلمه شناسی  وصف  در  الیزابت  خانم  سخنان  وقتی 

توجیه  نحوی  به  می کنم،  نقل  را  اوباما  سخن فهمی  و 

کم آمدن شعرش در مقایسه با سخنان رییس جمهور را نیز 

باشد. داشته 

***

از  جالب تر  خیلی  شاعرانه اش  ادای  و  اکت  الیزابت، 

اینگونه  من  برداشت  اقل  است. حد  سخنان شاعرانه اش 

که  نیست  خوب  قدر  آن  انگلیسی ام  زبان  هنوز  من  بود. 

کنم.  درک  را  زبان  این  در  شاعرانه  کام  لطف  بتوانم 

انگلیسی  زبان  درک  در  خود  توانایی  به  که  گاهی  هر 

که  می افتم  ماندال  نلسون  از  سخنی  یاد  می اندیشم، 

می گوید زبان را تا وقتی درست منی فهمی که از موسیقی 

و شعر آن زبان لذت بری. من در این حساب، زبان هندی 

را خیلی بیشر از زبان انگلیسی می دانم؛ چون می توانم 

نه! انگلیسی  از  اما  برم  لذت  و شعر هندی  موسیقی  از 

خانم  سخنان  از  قسمت هایی  شب  آن  حال،  هر  به 

الیزابت که نرث بود و با کلات مسجع بیان می شد، برایم 

بیشر قابل درک بود تا وقتی که از برخی شعرهای خود یا 

شاعرانی دیگر از امریکا یاد می کرد. حس می کنم وقتی 

پای مقایسه ی شعر در میان باشد، هیچگاهی منی توانم 

کاخ بلند شعر فارسی را با شعرهای انگلیسی که به نظرم 

می رسد تنها ردیفی از کلات اند، مقایسه کنم. این شاید 

انگلیسی...  شعر  از  من  ناآگاهی  یا  باشد  تعصب  نوعی 

و  پرمفهوم  قشنگ،  سخنان  الیزابت،  خانم  حال،  هر  به 

خیلی  شاعرانه اش  ادای  و  اکت  اما  داشت؛  الهام بخشی 

اعتاد  و  لب خند  با  بودند.  سخنانش  از  زیباتر  و  گیراتر 

رفتار  گونه ای  به  نگاه،  و  دست  و  رس  رقص  و  نفس  به 

افتادم  او  مورد  در  شاملو  همر  توصیف  یاد  که  می کرد 

در  را  بود که شاملو  وقتی  زیباترین لحظات  که می گفت 

با  آشپزخانه مرصوف پخت وپز می دید و حس می کرد که 

می رساید. شعر  اندامش  متام 

بااین هم، من از سخنان الیزابت بیش از هر جلسه ای 

دیگر یادداشت برداری کردم؛ اما برای اینکه مفهوم سخنان 

از  ناگزیر شدم قسمت زیادی  را بیشر و بهر بفهمم،  او 

نوشته های او در مورد ادبیات و پیشینه ی کار ادبی اش را 

او را نرش  آثار  از سایت خودش و برخی جاهای دیگر که 

شاعران  که  می گفت  خودش  او  کنم.  مرور  بودند،  کرده 

به همین  و  ارج می گذارند  واقعیت ها  از  بیشر  را  منادها 

تا  می خواهد  زحمت  خیلی  منادین  سخنان  درک  دلیل، 

سخنانی که با زبان اخباری و واضح بیان می شوند.

***

خانم الیزابت هیجانش از لحظه ای که بارک اوباما خود 

خود  تحلیف  مراسم  رفت  که  لحظه ای  تا  و  کرد  نامزد  را 

در  او  تعبیر  به  )و  امریکا  تاریخ  باشکوه ترین محفل  در  را 

قابل  غیر  دهد،  انجام  دنیا(  تاریخ  لحظه ی  باشکوه ترین 

توصیف است. دخری که به یاد می آورد پدرانش با زنجیر 

رسزمین  در  تا  شدند  آورده  سیاه،  صحرای  از  دور،  راه   از 

و  مزارع  در  یا  و  فروش شوند  و  برده خرید  عنوان  به  طا 

معادن جان بکنند تا ثروت امریکا انبار شود، یک بار شاهد 

می شد پر جوانی حرکت می کند و می گوید تاریخ و همه 

چیز را تغییر می دهد!

کلات  بدن  تنها  حرف ها  این  از  الیزابت،  خانم 

لباس  در  سیاهی  مرد  منی دید  تنها  منی دید.  را 

رییس جمهوری رفته است و کاخ سفید را اشغال می کند. 

تنها منی دید که میلیون ها امریکایی شب و روز تپیدند تا 

این روز را به تاریخ بسپارند. او همه چیز را درست مانند 

او  خود  تعبیر  به  و  می دید  مناد  یک  دیگر،  شاعری  هر 

پس  تاریخ  در  زبانی  هیچ  را  شان  گویایی  که  منادهایی 

همین  انسان  رسمایه ی  گفت:  الیزابت  منی تواند.  زده 

تاریخ  به  خود  از  و  می سازد  خود  با  که  اند  منادهایی 

می گذارد. پدران من سیاه و برده بوده اند، من حاال رنج 

آن ها را به سادگی فراموش می کنم؛ چون آن ها به عنوان 

و  می گذشتند  می بودند  چه  هر  خود  زمان  در  واقعیتی 

می رفتند، هم چنان  که اربابان شان گذشتند و رفتند. من 

پدران خود را منادی از تاریخ انسان می دانم. آن ها برده 

و  انسان های دیگر، هزاران هزار  اما منی دانم چه  بودند؛ 

میلیون ها میلیون در زمان پدران من و پیش از پدران من 

در تاریخ به بردگی کشانده شده اند و درست مثل پدران 

اند. داده  جان  گم نامی  و  بردگی  در  من 

الیزابت، به پیروزی اوباما از همین زاویه نگاه می کند. 

که  نیست  دیوارهایی  تنها  سفید  کاخ  می گوید  او 

کاخ  است؛  گرفته  خود  در  را  مجللی  و  باشکوه  اتاق های 

سفید کاخ مجلل تاریخ برش است. متدن امروز در آن جا 

مهم ترین  و  بزرگ ترین  ثروت،  قدرت،  می شود.  متثیل 

تصمیم گیری جهان در آن جا متثیل می شود. بارک اوباما 

پرسیده  او  از  وقتی  است.  کرده  تسخیر  را  مناد  همین 

نشود،  پیروز  بعدی  انتخابات  در  اوباما  بارک  اگر  که  شد 

واکنش او به جامعه و تاریخ و فرهنگ امریکایی چه خواهد 

بود، با لب خندی ساده و آرام گفت: هیچ! حس می کنم 

اوباما  بارک  انتخاب  با  امریکایی  و فرهنگ  تاریخ  جامعه، 

داده  نشان  را  خود  ظرفیت  سفید،  کاخ  به  فرستادنش  و 

ساختارها  تغییر  برای  می توانند  منادها  که  این  است. 

کافی باشند، من چنین اعتقادی ندارم؛ منادها تنها مناد 

اند. وقتی ساختاری تغییر می کند، نشان از این است که 

بودن  یگانه  هان  مناد  است.  منانده  مناد  چیزی  دیگر 

سمبول  خود  زبان  در  را  آن  ما  و  است  بودنش  نشانه  و 

و  مفهوم  سوی  به  را  ذهن  می تواند  تنها  که  می گوییم 

کند. هدایت  ارزشی 
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جلو  روز  هر  که  می شود  سال  دو 

نگاه های  با  و  می نشیند  دکانش 

می دوزد.  چشم  عابران  به  مضطرب 

چاردهی  چارقلعه ی  در  شاه،  احمد 

زندگی می کند و پدِر دو دخر و سه 

پر است. 16 اسد 1۳۹۸ ساعت ۹ صبح، انفجار یک 

موتر مبب در حوزه ی ششم امنیتی شهر کابل، صدها 

و شیشه های ساختان ها  داد  تکان  را  آن طرفش  مر 

در چندصدمری حوزه ی ششم، شکستند. دکانی او، 

پیدا  به خاطر  که  است  مرد خسته ای  پذیرای  روز  هر 

دروازه ی  فرزندانش،  و  زن  برای  نان  لقمه  یک  کردن 

را کلید می اندازد، در چند مری حوزه ی ششم  دکان 

استنادِی  دیوارهای  روبه روی  و  کابل  شهر  امنیتی 

بیرون  خانه  از  صبح  اول  دارد.  قرار  شونزی«  »حربی 

در  می رسد.  دکانش  به   ۹ ساعت  حوالی  و  می شود 

کلید  دارد؛  کلید  یک  خسته اش  انگشت های  میان 

باز می شود که احمد  به سمت روزهایی  دروازه ای که 

به  رشوع  باشد.  بهری  روزهای  دارد  انتظار  شاه 

حادثه  از  کس  هیچ  می کند.  دکان  وسائل  کشیدن 

خر ندارد و همیشه پیش از آن  که مجال دهد تا رس 

انفجار  اتفاق می افتد. صدای  بدهیم،  تکان  و دستی 

روزهای خوب  به  آروزی رسیدن  از  را  مبب، احمدشاه 

به سمت جنگ و ناامنی پرت می کند؛ با رویاهایی که 

دست و پایش ُخرد شده و دیگر مجال ندارد تا این مرد 

خسته را به جلو برد. گرد و غباری که در پی انفجار 

که  کرده  تاریک  آن قدر  را  فضا  می شود،  بلند  هوا  در 

چشم های احمدشاه، قادر نیست چند مر جلوترش را 

ببیند. تنها صدای فریادهای مردمی به گوش می رسد 

شان  زندگی  عادِی  جریان  میان  قبل  لحظات  که 

همسایه دکان هایش  یاد  به  احمدشاه  می زدند.  غلت 

می افتد و در میان متام صداها، دنبال صدای آشنای 

نی«  یا  استی  جور  خدا  مرد  او  »احمدشاه،  می گردد. 

و  است  او  همسایه دکان  که  است  پیرمردی  صدای 

کودکی  صدای  کرده.  زخمی اش  شیشه    شکسته ی 

منی تواند  می کند  تقا  چه  هر  می رسد،  گوشش  به 

است.  افتاده  کجا  در  مجروح  کودک  آن  که  ببیند 

لحظاتی می گذرد و گرد و غباِر بلندشده در هوا کم تر 

زمین  روی  مردی  احمدشاه،  چندمری  در  می شود. 

از  بود.  افتاده  تیل  تانک  همی  »پیش  است.  افتاده 

کمر به پایینش هیچ نبود.« احمدشاه در میان دود و 

سمت  به  توان  متام  با  و  برده  یاد  از  را  خودش  خاک 

شاگرد  دیگری  دکان  در  پرش  می دود.  سوخته  پل 

است. متام راه تا رسیدنش، صدای گریه های کودکی 

که او نتوانست پیدایش کند و تصویر مردی که با نیِم 

بیرون  ذهنش  از  بود،  افتاده  او  چندمری  در  بدنش 

نشد. به پرش که می رسد و می بیند او سامل است، 

می گیرد  آغوش  در  را  پرش  می کشد،  عمیقی  نفس 

انفجار،  همین  از  پس  که  را  پدرانی  می آورد  یاد  به  و 

دیگر منی توانند فرزندان شان را در آغوش بگیرند. پر 

و  است  مکتب  دارد. صنف هفتم  احمدشاه 1۳ سال 

پا به پای پدرش برای تأمین مخارج خانواده بازو داده 

است. 

انفجاری که در حوزه ی ششم امنیتی شهر کابل رخ 

داد، 1۸ تن کشته و 14۵ تن زخمی به جا گذاشت. 

و  گرفتند  عهده  به  طالبان  را  حمله  این  مسؤولیت 

نیروهای  جذب  و  جلب  مرکز  شان  هدف  که  گفتند 

افغان بوده است. طالبان، گروهی از شبه نظامی های 

این  است.  افغانستان  دولت  ضد  اسام گرای  روحانی 

گروه از زمان پیدایش در سال 1۹۹4 تا کنون یکی از 

طرف های درگیر با دولت افغانستان بوده است و پس 

 ۲001 سال  تا   1۹۹6 سال  در  افغانستان  ترصف  از 

کشور  بر  افغانستان  اسامی  امارت  نام  به  میادی 

در  طالبان  حکومت  سال های  است.  کرده  حکومت 

سخت ترین  شدن  وضع  با  است  هم زمان  افغانستان، 

مردم.  برای  قوانین 

گفت وگوهای  که  افتاد  اتفاق  حالی  در  حمله  این 

بود.  نهمین دورش شده  وارد  با طالبان،  امریکا  صلح 

که  گفت  اعامیه ای  نرش  با  ریاست جمهوری  ارگ 

بر  صلح  گفت وگوهای  در  امتیازگیری  برای  طالبان 

غیرنظامیان و تأسیسات عام املنفعه حمات تروریستی 

می دهند.  انجام 

دانه  دانه  دسِت  احمدشاه  که  آن روزها  متام  در 

چین های صورتش را گرفته بود، هیچ  کس از او نپرسید 

چگونه   هنوز به زندگی امید داری و به جایی رسید که 

دیگر امیدش برای دست یافن به صلح و آرامش را از 

دست داد. »از همو روزی که گپ گفت وگوهای صلح 

است ما یک روز نشنیدیم که همی گفت وگوها به یک 

رایی  بد شده  روز  به  روز  باشه.  نتیجه ی خوب رسیده 

است و خوب نی.«

متام  آن  در  که  دارد  دوست  را  صلحی  احمدشاه، 

مه،  بر  صلح  »معنای  باشند.  برخوردار  آزادی  از  افراد 

آزادی است. اگه یک روزی ده افغانستان صلح بیایه، 

خودم و اوالدایم آزاد استیم و هرجا دل ما خواست با 

بریم.« می تانیم  آرامش 

در میان متام این نابسامانی ها، تنها تصور روزهای 

روشن آینده برای فرزندانش، او را رس پا نگه داشته و 

روحیه می دهد برای ادامه دادن و کار کردن.

خواستار صلحی استم که تمام افراد در آن آزاد باشند

هام همتا

صلح ویژه ی 
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وزارت خارجــه، روز یک شــنبه )6 دلــو( نشســت 

اضطــراری ای را بــه منظــور کمک هــای فــوری بــه 

ــان  ــهر ووه ــان در ش ــان افغ ــهروندان و دانش جوی ش

چیــن کــه در معــرض مبتاشــدن بــه ویــروس کرونــا 

ــد، برگــزار کــرد. قــرار دارن

ــه،  ــت وزارت خارج ــوری، رسپرس ــارون چخانس ه

تأکیــد کــرده اســت کــه ســفارت افغانســتان در چین، 

وزارت صحــت، وزارت تحصیــات عالــی و ســفارت 

ــه ایــن موضــوع،  ــرای رســیدگی ب ــل، ب چیــن در کاب

ــد. ــت گیرن ــه را روی دس ــر همه جانب ــد تدابی بای

شــهر  در  اضطــراری  بــه حالــت  اشــاره  بــا  او، 

ــان  ــر از دانش جوی ــه 6۲ نف ــت ک ــه اس ــان، گفت ووه

ــد از  ــد، بای ــده ان ــر مان ــهر گی ــن ش ــه در ای ــان ک افغ

ــوند. ــل ش ــی، منتق ــپورت زمین ــوا و ترانس ــق ه طری

در  افغانســتان  ســفیر  بــه  آقــای چخانســوری، 

بیجینــگ، هدایــت داده اســت کــه پــس از لغــو 

حالــت قرنطیــن، بــرای انتقــال دانش جویــان افغــان 

ــد. ــدام کن ــان، اق ــهر ووه از ش

او افــزوده اســت: »تــا زمانــی کــه حالــت قرنطیــن 

حاکــم اســت، ســفارت افغانســتان در بیجینــگ بایــد 

ــرده و  ــتفاده ک ــته اس ــات دست داش ــی امکان از متام

بــه نیازهــای دانش جویانــی کــه در شــهر ووهــان در 

ــد، رســیدگی کنــد.« ــه رس می برن قرنطیــن ب

 6( یک شــنبه  روز  چیــن،  بهداشــت  ســازمان 

ــروس  ــان وی ــی قربانی ــار کل ــو( اعــام کــرد کــه آم دل

ــه  ــش یافت ــر افزای ــه ۵6 نف ــور، ب ــن کش ــا در ای کرون

ــوده  ــر را آل ــر دیگ ــزار و ۹7۵ نف ــک ه ــان ی و هم چن

ــت. ــرده اس ک

یکــی  جــال زی،  مشــعل  حــال،  ایــن  بــا 

بــه  ووهــان،  شــهر  در  افغــان  دانش جویــان  از 

دانش جــوی   ۵۵ کــه  اســت  گفتــه  بی بی ســی 

شــهر  ایــن  در  خانــواده  پنــج  حــدود  و  افغــان 

ــد.  ــه رو ان ــی روب ــواد غذای ــود م ــا کم ب ــده و ب گیرمان

ــه  ــان، ب ــاری از دانش جوی ــه ش ــت ک ــزوده اس او اف

دلیــل بســته بــودن فروشــگاه ها، حــدود دو روز را 

بــدون غــذا ســپری کــرده  انــد.

ــورها،  ــایر کش ــت س ــه اس ــال زی، گفت ــای ج آق

دانش جویــان شــان را از ایــن شــهر خــارج کــرده 

ــه آن هــا وعــده داده  ــا ســفارت افغانســتان ب ــد؛ ام ان

کــه جلســه می گیرنــد و بعــد خــر می دهنــد.

پیــش از ایــن، شــی جیــن  پینــگ، رییس جمهــور 

چیــن، بــه شــهروندان ایــن کشــور هشــدار داده بــود 

ــدت  ــال ش ــا در ح ــازه ی کرون ــروس ت ــار وی ــه انتش ک

بــا  بــود کــه کشــورش  او، گفتــه  گرفــن اســت. 

ــت. ــه رو اس ــواری روب ــت ناگ وضعی

پــس از شــیوع ویــروس کرونــا در چیــن، مــواردی 

هــم  دنیــا  کشــورهای  ســایر  در  ویــروس  ایــن  از 

ــت. ــده اس ــزارش ش گ

ــورد،  ــو دو م ــورد، در ماکائ ــچ م ــگ پن در هنگ کن

در تایــوان ســه مــورد، در اســرالیا چهــار مــورد و 

مــوارد دیگــری در تایلنــد، جاپــان، کوریــای جنوبــی، 

کانــادا، ایــاالت متحــده ی امریــکا، ویتنام، ســنگاپور، 

مالــزی، نیپــال و فرانســه ثبــت شــده اســت.

بــا گســرش ویــروس کرونــا در چیــن، اکنــون 

۵6 میلیــون نفــر در ایــن کشــور در قرنطیــن بــه 

رس می برنــد تــا از گســرش بیشــر آن جلوگیــری 

شــود. ایــن ویــروس نخســتین بــار در شــهر »ووهــان« 

مشــاهده شــد و بعــد از آن، در ســایر شــهرهای ایــن 

ــرد. ــیوع ک ــور ش کش

همــکاران  از  نیــز  افغانســتان  دولــت 

زمینــه ی  در  تــا  اســت  خواســته  بین املللــی اش 

تشــخیص ایــن ویــروس بــا ایــن کشــور همــکاری 

. کننــد

در  ویروس هــا  کشــنده ترین  از  یکــی  کرونــا، 

جهــان اســت کــه بــه تازگــی در چیــن شــیوع کــرده 

ــه انســان رسایــت می کنــد.  و از حیوانــات وحشــی ب

گفتــه می شــود کــه تــب شــدید، رسفــه، نفس تنگــی 

ــروس اســت. ــن وی ــی ای ــم اصل و ضعــف، از عای

وزارت صحــت، بــا همــکاری وزارت هــای عدلیــه، 

داخلــه و دادســتانی کل، نخســتین مرکــز آزمایــش 

DNA را در ریاســت طــب عدلــی افتتــاح کــرد.

فیروزالدیــن فیــروز، وزیــر صحــت، روز یک شــنبه 

ــگاه ها،  ــع آزمایش ــایش مجتم ــم گش ــو( در مراس )6 دل

 ،)DNA( ــش ــاز کار آزمای ــی و آغ ــی عدل ــز آموزش مراک

ــن مرکــز، در راســتای تطبیــق حاکمیــت  گفــت کــه ای

قانــون و تثبیــت هویــت افــراد، تأثیرگــذار خواهــد بــود.

او افــزود کــه ایــن مرکــز، قــادر بــه تشــخیص هویــت 

افــراد، اجســاد ســوخته و ســایر مــوارد ژنتیکــی اســت.

معاینــات  ایــن،  از  »پیــش  گفــت:  فیــروز،  آقــای 

دی ان ای بــه کشــورهای همســایه و یــا کانــادا فرســتاده 

ــت.  ــر می گرف ــز در ب ــادی را نی ــه ی زی ــد و هزین می ش

ایــن موضــوع رونــد قضایــی پرونده هــا را در دادســتانی 

ــرد.« ــرو می ک ــی روب ــای فراوان ــا تأخیره ب

بــه گفتــه ی او، بــا ایجــاد ایــن مرکــز، خاهایــی 

ــد  ــد ش ــرف خواه ــت، برط ــود داش ــته وج ــه در گذش ک

و  تحــوالت اساســی در خدمــات طــب عدلــی بــه میــان 

ــور  ــا ام ــه افغان ه ــروز، گفــت ک ــای فی ــد. آق خواهــد آم

کاری ایــن مرکــز را پیــش می برنــد.

ــی  ــس اجرای ــه، ریی ــه عبدالل ــم، عبدالل ــویی ه از س

ــن  ــت ای ــاز فعالی ــاد و آغ ــی، ایج ــدت مل ــت وح حکوم

مرکــز را گام مهمــی در راســتای کشــف جرایــم و تطبیق 

ــک از  ــچ ی ــه ی هی ــت: »»مداخل ــده و گف ــت خوان عدال

ایــن  بخش هــا و ارگان هــا در روش و چگونگــی کار 

ــاد  ــتفاده، فس ــوء اس ــت. س ــول نیس ــل قب ــع قاب مجتم

اداری و نفــوذ بیرونــی در ایــن بخــش، جفــای بزرگــی 

ــت.« ــتان اس ــردم افغانس ــق م در ح

آقــای عبداللــه، تأکیــد کــرد کــه حفــظ امنیــت 

کارمنــدان ایــن مجتمــع و حفــظ ارسار افــرادی کــه در 

ــزان  ــه می ــه ب ــا توج ــد، ب ــور می یابن ــع حض ــن مجتم ای

ــم  ــیار مه ــت، بس ــق عدال ــدم تطبی ــم و ع ــاالی جرای ب

ــت.  اس

عمل کــرد  از  بخشــی  عدلــی،  طــب  خدمــات 

نهادهــای عدلــی و قضایــی را شــامل می شــود کــه 

ــان  ــی و قربانی ــان جنای ــت مجرم در چارچــوب آن، هوی

مشــخص  جنایــی،  جرایــم  و  حــوادث  حمــات، 

. می شــود

مرکز آزمایش )دی اِن ای( برای نخستین بار 
در افغانستان ایجاد شد

اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $

عبداللــه عبداللــه، رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی و 

رهــر دســته ی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی، تأکیــد می کنــد 

کــه مذاکــرات صلــح، نبایــد در انحصــار ارگ ریاســت جمهوری 

در  دارنــد  حــق  افغانســتان  مــردم  همــه ی  زیــرا  باشــد؛ 

ــند. ــته باش ــور داش ــح حض ــای صل گفت وگوه

روز یک شــنبه )6  از چاشــت  پــس  کــه  آقــای عبداللــه 

ــه  ــت ک ــرد، گف ــخن رانی می ک ــش س ــان هواداران ــو( در می دل

و همگرایــی، می توانــد طــرف  ثبــات  انتخاباتــی  دســته ی 

ــد. ــان باش ــا طالب ــره ب ــی مذاک اصل

ــح مشــخص اســت. از  ــا در قســمت صل ــزود: »خــط م او اف

قبــل قیــد و رشط منی گذاریــم، البتــه در جریــان مذاکــره 

افغانســتان  مــردم  از  و  داشــت  خواهیــم  را  خــود  بحــث 

ــا  ــره ب ــی مذاک ــرف اصل ــم، ط ــن تی ــم. ای ــی می کنی منایندگ

طالبــان بــوده می توانــد. پــس قیــد و رشط منی گذاریــم.«

آقــای عبداللــه، بــا بیــان ایــن مطلــب کــه اگــر بــا طالبــان 

ــت،  ــتان اس ــردم افغانس ــع م ــه نف ــرد، ب ــورت گی ــس ص آتش ب

تأکیــد کــرد کــه صلــح مربــوط بــه همــه ی افغانســتان اســت و 

ــرد؛  ــم بگی ــه تصمی ــد یک طرف ــت جمهوری، منی توان ارگ ریاس

زیــرا حکومــت وحــدت ملــی بــه ارگ خاصــه منی شــود و 

مــردم نیــز حــق دارنــد کــه بــا طالبــان مذاکــره کننــد.

همــه ی  غنــی،  رییس جمهــور  کــه  کــرد  خاطرنشــان  او، 

اختیــارات را بــه خــود خاصــه کــرده و بــا خودرسی هــای پــی هــم، 

موافقت نامــه ی ایجــاد حکومــت وحــدت ملــی را نقــض می کنــد.

آقــای عبداللــه، هشــدار داد: »اگــر آقــای غنــی دســت 

از خــودرسی و نقــص توافق نامــه ی حکومــت وحــدت ملــی 

ــا  ــت ت ــم داش ــابهی خواهی ــل مش ــز عکس العم ــا نی ــدارد، م برن

رییس جمهــور بدانــد کــه عواقــب اجــراآت یک طرفــه چیســت.«

او، در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود، از کمیســیون 

رســیدگی بــه شــکایت های انتخاباتــی خواســت تــا بــر اســاس 

ــزی  ــد. »چی ــه شــکایت های ثبت شــده رســیدگی کن ــون، ب قان

ــه اجــازه ی آن را  ــردم اســت و ن ــول م ــورد قب ــه م ــر از آن ن کم ت

خواهیــم داد.«

از ســویی هــم، محمــد محقــق، از اعضــای ارشــد دســته ی 

انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی، تأکیــد کــرد کــه بــر اســاس آرای 

بایومریکــی، تیــم آن هــا برنــده ی انتخابــات ریاســت جمهوری 

اســت.

آقــای محقــق، ضمــن ایــن کــه از کمیســیون  رســیدگی 

بــه شــکایت های انتخاباتــی خواســت تــا بــه شــکایت های 

ــر  ــت: »اگ ــد، گف ــیدگی کن ــی رس ــه ی قانون ــه گون ــده ب ثبت ش

ــی رود؛ از  ــن م ــی از بی ــه ی دموکراس ــد، مؤلف ــام ش ــب اع تقل

افغانســتان  اگــر می خواهــد  همیــن رو، جامعــه ی جهانــی 

ثبــات و دموکراســی داشــته باشــد، بایــد کنــار مــردم ایســتاد 

شــود، نــه کنــار تقلب کارهــا.«

ــز گفــت کــه کاهــش خشــونت ها هــم  ــح نی ــورد صل او در م

گامــی خوبــی در راســتای آغــاز مذاکــرات بین االفغانــی اســت.

آقــای محقــق افــزود: »طالبــان و امریــکا بــه توافــق نزدیــک 

شــده انــد. در مــورد کاهــش خشــونت هــم بایــد بگوییــم کــه 

ــد  ــم و نبای ــول داری ــا قب ــود، م ــر ش ــزان جنــگ کم ت اگــر می

کســی بهانه تراشــی کنــد، هــم می جنگیــم و هــم مذاکــره 

می کنیــم، شــاید در جریــان مذاکــره آتش بــس کننــد. مــا 

بــرای صلــح آمادگــی داریــم و راه صلــح را نبایــد بنــد کنیــم.«

ایــن در حالــی اســت کــه گفت وگوهــای صلــح میــان 

ایــاالت متحــده ی امریــکا و مناینــدگان طالبــان، وارد فــاز 

ــت  ــونت موافق ــش خش ــا کاه ــان، ب ــده و طالب ــری ش جدی ت

کــه  انــد  کــرده  امیــدواری  ابــراز  طالبــان،  انــد.  کــرده 

توافق نامــه ی صلــح میــان ایــن گــروه و امریــکا، تــا پایــان مــاه 

ــد. ــا برس ــه امض ــاری ب ج

ــد کــرده اســت  از ســویی هــم، ارگ ریاســت جمهوری، تأکی

ــس  ــه، بلکــه آتش ب ــردم افغانســتان، کاهــش خشــونت ن کــه م

می خواهنــد.

فرمانــده ی نیروهــای ناتــو در افغانســتان، گفتــه اســت 

ــکا و  ــان امری ــح می ــای صل ــی در گفت وگوه ــر پیرشفت ــه اگ ک

طالبــان بــه وجــود بیایــد، زملــی خلیــل زاد، مناینــده ی ویــژه ی 

وزارت خارجــه ی امریــکا، بــه کابــل ســفر کــرده و جزئیــات آن را 

ــا حکومــت افغانســتان در میــان خواهــد گذاشــت. ب

ریاســت جمهوری،  ســخن گوی  صدیقــی،  صدیــق 

کــه  نوشــت  تویــرش  برگــه ی  در  دلــو(   6( یک شــنبه  روز 

ــفارت  ــارژدافیر س ــون، ش ــا راس ویلس ــی، ب ــور غن رییس جمه

عمومــی  فرمانــده ی  میلــر،  اســکات  و  کابــل  در  امریــکا 

نیروهــای ناتــو در افغانســتان، دیــدار و گفت وگــو کــرده اســت.

ــه  ــرش ب ــفر اخی ــورد س ــدار، در م ــن دی ــر، در ای ــای میل آق

دوحــه، پایتخــت قطــر و ماقاتــش بــا مناینــدگان طالبــان، بــه 

ــت. ــرده اس ــه ک ــات ارائ ــی معلوم ــور غن رییس جمه

آقــای میلــر گفتــه اســت: »گفت وگوهــا میــان زملــی 

خلیــل زاد و مناینــدگان طالبــان در قطــر جریــان داشــته 

و در صورتــی کــه پیش رفتــی انجــام شــود، خلیــل زاد بــه 

افغانســتان معلومــات  بــه حکومــت  کابــل ســفر کــرده و 

ــرد.« ــد ک ــه خواه ارائ

ایــن در حالــی اســت کــه هفتــه ی پیــش، زملــی خلیــل زاد، 

ــر،  ــکات میل ــکا و اس ــه ی امری ــژه ی وزارت خارج ــده ی وی مناین

بــا مناینــدگان  افغانســتان،  در  ناتــو  نیروهــای  فرمانــده ی 

طالبــان در قطــر دیــدار و گفت وگــو کردنــد.

ســهیل شــاهین، ســخن گوی دفــر سیاســی طالبــان 

ــدار، در  ــن دی ــه در ای ــود ک ــه ب ــان گفت ــر، در آن زم در قط

مــورد اقدامــات بعــدی در راســتای مذاکــرات صلــح، بحــث 

شــده اســت.

مســؤوالن محلــی در والیــت کاپیســا، می گوینــد کــه یــک 

ــازی  ــر رس ب ــی ب ــاجره ی لفظ ــس از مش ــت، پ ــن والی ــوان در ای ج

ــت. ــانده اس ــل رس ــه قت ــرادرش را ب ــال، ب فوتب

قیــس قــادری، ســخن گوی والــی کاپیســا، بــه روزنامــه ی 

در  جوانــی  دلــو(   ۵( شنبه شــب  کــه  می گویــد  کابــل  صبــح 

منطقــه ی نوآبــاد ایــن والیــت، پــس از مشــاجره ی لفظــی، بــرادرش 

ــت. ــته اس ــکاری، کش ــگ ش ــا تفن را ب

ــون مشــخص نیســت؛  ــا کن ــل ت ــن قت ــل ای ــد: »دلی او می افزای

امــا مــردم محــل بــه نیروهــای پولیــس گفتــه انــد کــه ایــن قتــل، 

پــس از مشــاجره ی لفظــی بــر رس باخــت، بارســلونا در مقابــل 

ــاده اســت.« ــاق اقت والنســیا اتف

آقــای قــادری، می گویــد کــه ایــن دو بــرادر، پیــش از ایــن هــم 

بــا هم دیگــر درگیــر شــده بودنــد؛ امــا بــا پادرمیانــی مــردم دعــوای 

شــان حــل شــده بــود.

از ســویی هــم، شــایق شــورش، ســخن گوی پولیــس کاپیســا، 

ــلونا و  ــای بارس ــازی تیم ه ــر رس ب ــرادر، ب ــن دو ب ــه ای ــد ک می گوی

والنســیا بــا هــم درگیــر شــده بودنــد.

او می افزایــد: »ایــن بــرادران کــه یکــی طــرف دار تیــم بارســلونا 

و دیگــری هــوادار تیــم والنســیا بودنــد، پــس از آن کــه تیــم 

ــد.« ــم افتادن ــان ه ــه ج ــت، ب ــلونا باخ بارس

ــواری  ــداد مت ــل روی ــل از مح ــورش، قات ــای ش ــه ی آق ــه گفت ب

ــت. ــده اس ش

بارســلونا و والنســیا، دو تیــم اروپایــی، شنبه شــب )۵ دلــو( 

بــازی داشــتند و رسانجــام، بارســلونا بــا دریافــت دو گل و در 

ــت. ــیا باخ ــل والنس مقاب

عبدالله عبدالله: مذاکرات صلح از انحصار 
ارگ خارج شود

اسکات میلر: در صورت پیرشفت در روند صلح 
خلیل زاد وارد کابل می شود

باخت بارسلونا مقابل والنسیا به قتل یک جوان 
در کاپیسا انجامید

نشست اضطراری وزارت خارجه برای کمک 
به دانش جویان افغان در چین
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سابق  )وکیل  مقصودی  عبدالحسین 

ناور( کتابی دارد به نام »رسزمین محرومین« 

که در آن، دردمندانه به روایت رنج پرداخته 

نوشته  کتابی  نیز  فانون«  »فرانتس  و  است 

زمین«؛  روی  »مغضوبین  عنوان  زیر  است 

برزخی  آدم  های  کتاب وضعیت  این  از بخش  های  یکی  در 

از بهر تبعیض، در »موقعیت قهر  به تصویر می  کشد که  را 

بین املللی« قرار گرفته اند. وضعیت ناور در دقیقه ی اکنون از 

و محرومیت است.  از مغضوبیت  ارتر  ب فاجعه  تاریخ، 

مردمان  اما سهم  است؛  غزنی  ولسوالی  بزرگ ترین  ناور 

نقشه ی  در  داشن  قرارد  جز  چیزی  قط  ف خدمات  از  آن، 

نه  است؛  شاف  انک از  حرفی  نه  اینجا   . ت نیس جغرافیایی 

سخنی از عرضه ی خدمات و نه هم بحثی از حکومت داری. 

به جای این عناوین ناآشنا، محرومیت است، فقر است، باد 

است، برف است و فراموشی است و دیگر هیچ!

رسک  مر  یک  هنوز  که  داریم  را  وری  نا  ،۹۸ سال  در 

این  ندارد،  پخته  رسک  )رویای  ندارد  معیاری  خامه ی 

ملک!(. در متام این ولسوالی حتا یک تعمیر معیاری برای 

مکاتب آن ساخته نشده است. برای ۸0 درصد از جمعیت 

170000 نفری ناور، حتا یک بسر برای طبابت معیاری 

وجود ندارد تا آن که در بسیاری از سال ها، آدم های زیادی 

از بهر نرسیدن به شفاخانه، جان داده اند. در 70 درصد 

از جغرافیای ناور، هیچ  گونه امکانات مخابراتی وجود ندارد. 

در بسیاری از مناطق این ولسوالی، زندگی هنوز به شیوه ی 

»ُورکه نشینی« ادامه دارد. 

این  به فکر  زیرا هیچ کسی  ارائه شود؛  ر  آما الزم نیست 

برهوت نبوده تا آماری از درد و مصیبت های آن تهیه کند؛ 

نه دولت، نه سازمان های جهانی، نه انجوها، نه رسانه ها، 

نه نویسندگان، نه وکیان، نه فعاالن مدنی و حقوق برشی 

آماری  و نه هم رهران. اگر روزی رسگشته ای پیدا شود و 

تهیه کند، رس و تِه آمارها سیاه است؛ زیرا لیست پروژه  های 

انکشافی و عرضه ی خدمات عمومی از سوی دولت، صفر و 

یا هم قریب به صفر است؛ از رسک، برق، ساختان مکاتب، 

خدمات  پلچک  ها،  پل  ها،  ساختان  کلینیک،  ساختان 

تا خدمات اجتاعی و  زراعتی و توسعه ی روستایی رشوع 

رفاهی.  امکانات 

باالی ۹۵ درصد  فقر  آمار  لیست خدمات،  این  به جای 

شهری  خدمات  وحشت ناک،  مادران  میر  و  مرگ  است؛ 

صفر اندر صفر، پروژه های توسعه ای فقط در حد قصه های 

امید  و  نامأنوس  رفاهی  امکانات  تحصیل یافتگان،  قشنگ 

به آینده همچنان صفر؛ نه تنها این صفرها و هزاران حدود 

صفرهای  رسزمین  ناور  بگویم:  تان  برای  دیگر،  صفری 

همه  و  است  زده  رسما  را  چیز  همه  گویی  است.  منجمد 

هیچ  است.  شده  یخ بندان  ناور،  مِه  و  برف  توفان  در  چیز 

کس هیچ چیزی منی گوید؛ حتا در میان اخبار و گزارش ها 

نیز، رسنوشت این برهوت فاکت زده ناآشنا و فراموش  شده 

است. گاهی فقط اخبار فاجعه مخابره شده است: )حمله ی 

طالبان، آتش افروزی کوچی ها، مرگ در رسما، ستم قلدرها، 

و...( همسایگان  گروگان گیری 

بر مردمانی است  این وضعیت نشان  گر تحمیل فاکت 

که در ظاهر به عنوان شهروند در مسیر تند بادهای کشنده 

از محرومیت و تبعیض زندگی می کنند. شش ماه در درون 

به  و  آن ها منی  گیرد  از  و کسی هم خری  می  مانند  برف 

گفت؟  توان  می  چه  منی  شود.  یافت  یی  دوا آنان  دردهای 

جز این که بگوییم: ناور و مردمان آن به مثابه ی »دیگری« 

رفاه  ثروت،  )توزیع  لیست  از  آن  تبع  به  و  تعریف می  شود 

عمومی و عدالت همگانی( پس زده می  شود.

ناوری   « کنون  ا که  ت  اس این  اجرا  م دردناک  ساحه ی 

زیسن« یک وضعیت است؛ وضعیتی که همه ساله تجربه ی 

یگانه را عرضه می کند و هیچ تغییری در این تجربه به وجود 

منی آید. حد اقل دو نسل پسین در ناور تجربه ی مساوی 

روزهای سخت در  دارند؛  زندگی  از شیوه ی  نواخت  و یک 

برای شش ماه و عبور  درون برف های خوف ناک زمستان، 

مردم،  زندگی  در  غییر  ت بدون هیچ  اما  برف  بدون  روزهای 

برای شش ماه دیگر. این جا رنگ فصل ها همیشه تکراری 

ناور همیشه در یک حالت  است؛ چنانچه رنگ جاده های 

و  نان  رنگ  که  چنان  آن  و  منی کند  یری  تغی یچ  ه و  است 

دسرخوان و ترک های دست و پای کودکان تغییر منی کند، 

ندارد.  بهبودی  هیچ  و  است  یک سان  یز  ن گرسنگی  سطح 

آن چنان که چهره و قامت خیمه ها و اتاق های خاکی مکاتب 

تغییر پیدا منی  کند. 

چندی پیش یکی از »خوبان روزگار!«، تصویری از یک 

جوره کفش »ناورپیا« را با نیش کنایه و طعن در رخ نامه ی 

بسازد،  تبادری  می  خواست  او  بود؛  ه  گذاشت بوکش  فیس 

برای نشان  دادن چگونگی حرش و نرش در این جغرافیا؛ تا 

مقیاسی آماده کند، برای منایش »زیسِت سنگی« در ناور. 

حرفی نگفتم و پاسخی ننوشتم؛ زیرا برای متام بیچارگی 

 های ناور، پاسخی یافت نتوانستم.

ناُور، قهری در موقعیت ملی

یحیا عرفان

ناور بزرگ ترین ولسوالی غزنی است؛ اما 

سهم مردمان آن، از خدمات فقط چیزی 

جز قرارد داشنت در نقشه ی جغرافیایی 

نیست. اینجا نه حرفی از انکشاف است؛ 

نه سخنی از عرضه ی خدمات و نه هم 

بحثی از حکومت داری. به جای این 

عناوین ناآشنا، محرومیت است، فقر 

است، باد است، برف است و فراموشی 

است و دیگر هیچ!


