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گزارش روز

یادداشت روز

گزارش روزجامعه

گزارشگفت وگو

ــروس  ــه وی ــان ب ــم قربانی ــد رفــن رق ــال بلن ــه دنب ب

ــت  ــتان از دول ــت افغانس ــن، وزارت صح ــا در چی کرون

ایــن کشــور خواســته اســت کــه تــا بهــر شــدن 

وضعیــت، بــه افغان هایــی کــه در چیــن حضــور دارنــد، 

ــد. ــتان را نده ــه افغانس ــرواز ب ــازه ی پ اج

فیروزالدیــن فیــروز، وزیــر صحــت، روز دوشــنبه )۷ 

ــن  ــو، ســفیر چی ــگ ی ــا وان ــی ب ــو( در متــاس تلفون دل

ــیوع  ــری از ش ــرای جلوگی ــت: »ب ــه اس ــل گفت در کاب

ــتان... ــا در افغانس ــروس کرون وی

ــدت  ــت وح ــی حکوم ــن اصل ــپیدار دو رک ارگ و س

ــر  ــود. ایــن حکومــت ب ملــی در پنــج ســال گذشــته ب

ــه ی  ــا مداخل ــل ب ــی کاب ــه ی سیاس ــاس توافق نام اس

رصیــح جان کــری وزیر خارجــه ی امریکا بــه منایندگی 

دولــت وقــت ایــن کشــور بــه وجــود آمــد؛ حکومتــی کــه 

بــر خــاف نامــش نــه وحــدت ملــی را متثیــل کــرد و نه 

حکومــت داری مردمــی را. عــدم هم پذیــری سیاســی 

کــه از ابتــدا در بررســی رویکــرد سیاســی ارشف غنــی 

ــه نقطــه ی  و عبداللــه دیــده می شــد، امــروز تبدیــل ب

ــی  ــل اختاف هــای سیاســی حکومــت وحــدت مل ثق

ــده ... ــای باقی مان ــن روزه در آخری

چمن شاه اعتامدی  

)رییس دبیرخانه ی کمیسیون 

شکایات انتخاباتی(

انــدوه و بیچارگــی را هنــگام ردشــدن از راه روهــای 

باریــک و بلنــدش دیــدم؛ هــر اتــاق، زن هــای زیــادی 

ــی  ــدان پل چرخ ــت. زن ــرده اس ــی ک ــود زندان را در خ

را می گویــم.

ــد،  ــوده باش ــم آس ــد ه ــر چن ــدان ه ــی در زن زندگ

دشــوار اســت؛ امــا ایــن دشــواری بــرای کــودکان 

زیادتــر اســت و هــم چندیــن برابــر از آن چــه مــا 

ــام  ــار مت ــان زیان ب ــرای آن ــم، ب ــت می پنداری بی اهمی

می شــود.

 زنان باردار پس از این که به دلیل...

دولــت افغانســتان، ســند مهــم »ایتــاف حامیــت 

ــن  ــای ای ــا امض ــرد. ب ــا ک ــانه ها« را امض از آزادی رس

ســند، افغانســتان ســی وپنجمین کشــوری اســت کــه 

ــه دســت آورد. ــی را ب ــن ایتــاف جهان ــت ای عضوی

ریاســت جمهوری،  دوم  معــاون  دانــش،  رسور 

ــاالن  ــت فع ــا حضورداش ــو( ب ــنبه )۷ دل ــروز دوش دی

رســانه ها، مقام هــای بلندپایــه ی دولــت و ســفرای 

ــد  ــند تعه ــای س ــه پ ــادا ب ــا و کان ــورهای بریتانی کش

جهانــی آزادی رســانه ها امضــا کــرد.

ایتــاف جهانــی حامیــت از آزادی رســانه ها، در 

ــادی... ــال 2019 می ــتان س تابس

از آنجــا کــه تصمیــم ازدواج دخــران و در اغلــب مــوارد 

ــز توســط خانواده هــای شــان گرفتــه می شــود،  پــران نی

تصامیــم بعــدی زندگی مشــرک آن هــا را نیــز خانواده های 

شــان می گیرنــد و کم تــر حــق انتخــاب بــرای خــود شــان 

ــوز  ــان باقــی می مانــد. هن در روش پیش بــرد زندگــی ش

کــه هنــوز اســت، مســأله ی زندگــی خصوصــی بیــن زن و 

شــوهر در خانواده هــا درک منی شــود و حریــم خصوصــی 

ــند.  ــمیت منی شناس ــه رس را ب

شــکایت های  بــه  رســیدگی  کمیســیون  مســؤوالن 

دســته بندی  مرحلــه ی  کــه  می گوینــد  انتخاباتــی، 

ایــن  مرکــزی  دفــر  در  اســتینافی  شــکایت های 

ــر،  ــد روز دیگ ــا چن ــامال ت ــان دارد و احت ــیون جری کمیس

می یابــد. پایــان 

چمن شــاه اعتامدی، رییس دبیرخانه ی...

زندگی به رنگ زن

ــت،  ــط زیس ــت از محی ــی حفاظ ــؤوالن اداره ی مل مس

ــات  ــته، اقدام ــاه گذش ــک م ــان ی ــه در جری ــد ک می گوین

چشــم گیری در راســتای کاهــش آلودگــی هــوا در شــهر 

ــه شــده اســت. ــل روی دســت گرفت کاب

ــنبه  ــن اداره، روز دوش ــس ای ــدی، ریی ــاه زمان میون ش

ــری... ــت خ ــک نشس ــو( در ی )۷ دل

بــه  واکنــش  در  جمهــوری  ریاســت  ســخن گوی 

وحــدت  حکومــت  اجرایــی  رییــس  اخیــر  اظهــارات 

ملــی، گفتــه اســت کــه تاش هــای محمــد ارشف غنــی، 

ــه یــک گفتــامن ملــی و  ــح ب ســبب شــده اســت کــه صل

شــود.  تبدیــل  بین املللــی 

صدیق صدیقی، روز دوشــنبه...

مرحله ی دسته بندی شکایت های استینافی 
در 17 والیت تکمیل شد

مسدود شدن 136 مرکز آلوده کننده ی هوا 
در کابل

واکنش ارگ به سپیدار: تالش های غنی صلح 
را به گفتامن جهانی مبدل کرد

بکارت؛ تابویی که زن های زیادی را شکستانده است

طالبان هواپیامی استخباراتی امریکا 
را در غزنی سقوط دادند

کد برخی محل های رای دهی 
وجود خارجی ندارد

فوتبال علیه برادر

رجزخوانی ارگ و سپیدار
بر رس هیچ

وضعیت بحرانی کودکانی که 
به جرم مادران، زندانی اند

 آزادی بیان در افغانستان 
نهادینه می شود؟
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واکنش دانش جویان افغان در چین:

 تصمیم وزارت صحت به روابط 
دو کشور صدمه می زند
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»ایتاف  مهم  سند  افغانستان،  دولت 

امضا  را  رسانه ها«  آزادی  از  حامیت 

افغانستان  سند،  این  امضای  با  کرد. 

سی وپنجمین کشوری است که عضویت 

آورد. دست  به  را  جهانی  ایتاف  این 

رسور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، دیروز دوشنبه 

)۷ دلو( با حضورداشت فعاالن رسانه ها، مقام های بلندپایه ی 

دولت و سفرای کشورهای بریتانیا و کانادا به پای سند تعهد 

جهانی آزادی رسانه ها امضا کرد.

ایتاف جهانی حامیت از آزادی رسانه ها، در تابستان سال 

2019 میادی در شهر لندن پایتخت بریتانیا به وجود آمد که 

طی یک سال گذشته، 34 کشور جهان عضویت این ایتاف 

را به دست آوردند.

از  به منایندگی  این سند  امضای  مراسم  در  دانش  رسور 

دولت افغانستان تعهد سپرد که در راستای تطبیق مفاد سند 

ایتاف جهانی حامیت از آزادی رسانه ها، از هیچ تاشی دریغ 

جنگ،  ریاست جمهوری،  دوم  معاون  باور  به  کرد.  نخواهد 

ناامنی، تروریزم، قضایای خشونت علیه خرنگاران و رسانه ها، 

موانع بر رس راه دست رسی به اطاعات، مشکات اقتصادی و 

مالی رسانه ها، مشکات خاص خرنگاران زن در افغانستان، 

عدم رعایت حقوق و امتیازات کارکنان رسانه ها، نگرانی ها از 

مذاکرات و توافق نامه ی صلح با طالبان، از چالش های عمده 

فراراه آزادی بیان در افغانستان شمرده می شود.

آقای دانش گفت که حفظ آزادی بیان در روند مذاکرات 

صلح با طالبان، خط رسخ دولت افغانستان تعریف شده است 

و مردم به هیچ صورت حارض نیستند که این دست آورد را مورد 

معامله قرار دهند. او هم چنان اضافه کرد: »آزادی بیانی  که 

کار  محصول  حقیقت  در  دارد،  وجود  افغانستان  در  امروز 

افغانستان  بین دولت  متقابل  و  دوام دار  و همکاری  مشرک 

بین املللی  هم کاران  از  ما  است.  بین املللی  جامعه ی  و 

سپاس گذاریم که در طول 18 سال در امر تأمین دموکراسی، 

حاکمیت قانون و به طور خاص در مورد آزادی بیان، تقویت و 

توسعه ی رسانه های آزاد، با مردم افغانستان همکاری کردند و 

انتظار داریم که این همکاری هم چنان ادامه یابد.«

سند  امضای  که  گفت  ریاست جمهوری  دوم  معاون 

نشان دهنده ی  رسانه ها،  آزادی  از  حامیت  جهانی  ایتاف 

است؛  بیان  آزادی  از  حامیت  در  افغانستان  دولت  تعهد 

امضای این سند، مسؤولیت دولت افغانستان را بیشر کرده 

از آزادی بیان، حامیت از خرنگاران و رسانه ها،  و در دفاع 

می کند. دل گرم  بیشر  را  دولت 

در همین حال، سفارت بریتانیا در کابل، از امضای سند 

تعهد ایتاف جهانی حامیت از آزادی رسانه ها استقبال کرده 

آزادی  توسعه ی  و  تقویت  در  بریتانیا  دولت  که  کرد  تأکید  و 

افغانستان به همکاری های خود ادامه می دهد. بیان در 

شارژدافیر سفارت بریتانیا در کابل گفت که پیوسن دولت 

افغانستان به این ایتاف جهانی، نشان داد که افغانستان در 

جریان مذاکرات صلح با طالبان، موقف قوی را اختیار کرده 

و هر پروسه ی صلحی که منجر به ختم منازعه می شود، باید 

ارزش آزادی بیان را حفاظت کند.

چالش های آزادی بیان در افغانستان

الحاق  نهادهای حامی رسانه ها، در حالی  که  از  شامری 

از  حامیت  جهانی  ایتاف  عضویت  به  را  افغانستان  دولت 

دارند،  تأکید  اما  می دانند؛  مهم  گام  یک  رسانه ها  آزادی 

آزادی  از  حامیت  در  گذشته  سال   18 طول  در  که  اهدافی 

است. نیامده  دست  به  هم  هنوز  بود،  شده  تعریف  بیان 

ژورنالیستان،  و  بومیا، مناینده ی فدراسیون رسانه ها  ضیا 

گفت که رسانه ها و خرنگاران در عرصه ی کاری خود با انواع 

مواجه  منطقه ای  و  ملی  مافیایی  برخوردهای  و  چالش ها 

تا جامعه ی  نیاز است  این چالش ها  مهار  برای  می شوند که 

با اشاره به قانون  او  جهانی به صورت اساسی حامیت کند. 

در  قانون  این  که  این   با  اطاعات گفت،  به  حق دست رسی 

ملی  تقنینی  اسناد  ردیف  در  و  است  بی نظیر  منطقه  سطح 

قانون، مشکات  این  تطبیق  در  اما  دارد؛  قرار  بین املللی  و 

دارد. وجود  زیادی 

اداره های  رأس  در  مسؤوالنی  که  بومیا،  آقای  گفته ی  به 

دولتی قرار دارند، نه تنها اطاعات را همگانی منی کنند بلکه 

می کنند.  نادرست  و  پولیسی  برخورد  اطاعات  گیرندگان  با 

ابراز امیدواری  از ادامه ی همکاری های جامعه ی جهانی  او، 

کرد و از ایتاف جهانی حامیت از آزادی رسانه ها خواست که 

نیروی فشار سامل را بر دولت افغانستان وارد کند تا گردش 

اطاعات به شکل اساسی انجام شود.

عضویت  از  خرنگاران  مصؤونیت  کمیته ی  هم،  سویی  از 

رسانه ها  آزادی  از  حامیت  جهانی  ایتاف  در  افغانستان 

می داند.  کشور  در  مهمی  گام  را  آن  و  کرده  استقبال 

مصؤونیت  کمیته ی  اجرایی  رییس  توحیدی،  صدیق الله 

درگیر  افغانستان  که  رشایطی   در  می گوید،  خرنگاران، 

حال  در  صلح  مذاکرات  روند  دیگر،  جانب  از  و  است  جنگ 

پیرشفت می باشد، حفظ ارزش های حقوق برشی، ارزش های 

مندرج در قانون اساسی که یکی از این ارزش ها، آزادی بیان 

است، از موارد مهمی پنداشته می شود که باید مورد حامیت 

جامعه ی جهانی قرار گیرد. آقای توحیدی بر این باور است، 

کرد  ایتاف جهانی، کمک خواهد  این  به  افغانستان  الحاق 

ایجاد  بر  را،  طالبان  ویژه  به  مذاکره کننده  طرفین  دست  تا 

ببندد. رسانه ها،  مستقل  و  آزاد  کار  روند  در  محدودیت 

بــه دنبــال بلنــد رفــن رقــم قربانیــان 

وزارت  چیــن،  در  کرونــا  ویــروس  بــه 

صحــت افغانســتان از دولــت ایــن کشــور 

شــدن  بهــر  تــا  کــه  اســت  خواســته 

ــن  ــه در چی ــی ک ــه افغان های ــت، ب وضعی

حضــور دارنــد، اجــازه ی پــرواز بــه افغانســتان را ندهــد.

ــو(  ــر صحــت، روز دوشــنبه )۷ دل ــروز، وزی ــن فی فیروزالدی

در متــاس تلفونــی بــا وانــگ یــو، ســفیر چیــن در کابــل 

ــا در  ــروس کرون ــرای جلوگیــری از شــیوع وی ــه اســت: »ب گفت

افغانســتان، چیــن بایــد تــا زمــان بهــر شــدن وضعیــت، بــرای 

مناینــدگان رشکت هــای تجــاری و آن عــده از افغان هایــی 

کــه اخیــرا بــه کشــور چیــن ســفر کــرده  انــد، اجــازه ی پــرواز 

ــه افغانســتان را ندهــد.« ب

صحــی  وضعیــت  از  کــه  ایــن  ضمــن  فیــروز  آقــای 

کــرده،  نگرانــی  ابــراز  چیــن  در  افغــان  دانش جویــان 

هم چنــان از ســفیر چیــن خواســته اســت تــا متوجــه وضعیــت 

صحــی آنــان باشــد.

از کشــنده ترین ویروس هــا در جهــان  ویــروس کرونــا، 

اســت کــه از حیوانــات وحشــی بــه انســان رسایــت می کنــد. 

ــه، نفس تنگــی  آنچــه پزشــکان می گوینــد، تــب شــدید، رسف

و ضعــف از عایــم اصلــی ایــن ویــروس اســت. بــر بنیــاد 

آخریــن گــزارش ســازمان بهداشــت چیــن، بیــش از 80 نفــر 

ــه و  ــان باخت ــروس ج ــن وی ــه ای ــدن ب ــا ش ــه ی مبت در نتیج

بیــش از 2۷۵0 نفــر دیگــر در کشــورهای مختلــف جهــان بــه 

ایــن ویــروس مبتــا شــده انــد.

هــر چنــد شــهر ووهــان چیــن مرکــز ایــن ویــروس بــود؛ امــا 

ــن  ــه در چندی ــا ک ــه تنه ــروس ن ــن وی ــه ای ــت ک ــری نگذش دی

شــهر دیگــر ایــن کشــور کــه در شــامری از کشــورهای دیگــر بــه 

شــمول هنگ کنــگ، ماکائو، تایــوان، اســرالیا، تایلنــد، جاپان، 

ــام،  ــکا، ویتن ــاالت متحــده ی امری ــادا، ای ــی، کان ــای جنوب کوری

ســنگاپور، مالــزی، نیپــال و فرانســه نیــز شــیوع پیــدا کــرد. 

هم زمــان بــا گســرش ایــن ویــروس در کشــورهای دیگــر، 

ــن  ــی ای ــیوع احتامل ــز از ش ــتان نی ــت افغانس ــای دول مقام ه

ویــروس ابــراز نگرانــی کــرده و خواســتار بــه تعلیــق درآمــدن 

پروازهــای چیــن بــه افغانســتان شــده انــد. 

صحــت  وزارت  و  خارجــه  وزارت  نگرانی هــای  از  جــدا 

از  شــامری  دلــو(   6( شــنبه  روز  افغانســتان،  عامــه ی 

دانش جویــان افغــان مقیــم در چیــن نیــز از نبــود غــذای 

کافــی و محدودیــت رفت وآمــد، انتقــاد کــرده بودنــد. مشــعل 

جاملــزی، یکــی از دانش جویــان افغانســتان در شــهر ووهــان 

چیــن در گفت وگــو بــا بــی بــی ســی فارســی گفتــه بــود کــه 

ــواده در ایــن  ۵۵ دانش جــوی افغانســتان و حــدود پنــج خان

ــتند.  ــه رو اس ــی روب ــواد غذای ــود م ــا کم ب ــده و ب ــهر گیرمان ش

ــی  ــل زندگ ــه در مح ــود ک ــه ب ــان گفت ــوی افغ ــن دانش ج ای

آنــان متــام فروشــگاه ها بســته و فقــط یــک فروشــگاه وجــود 

دارد کــه آن هــم در شــبانه روز ســاعت های محــدود بــاز 

می شــود و مــواد غذایــی آن فــورا متــام و خیلــی از مشــریان 

دســت خالــی برمی گردنــد.

امــا شــامری دیگــر از دانش جویــان افغــان در چیــن، 

کــه  می گوینــد  و  می کننــد  رد  را  غــذا  کم بــود  مســأله ی 

دولــت چیــن متــام امکانــات الزم را بــرای دانش جویــان 

افغــان مهیــا کــرده اســت. اجمــل جمعــه زاده، محصــل روابــط 

بین امللــل در یکــی از دانشــگاه  های چیــن بــه روزنامــه ی 

ــه ی  ــد کــه خواســت وزارت صحــت عام ــل می گوی ــح کاب صب

افغانســتان مبنــی بــر بــه تعلیــق درآمــدن پروازهــا، یــک کار 

نادرســت و بی فایــده اســت؛ زیــرا فــردی کــه بــه افغانســتان 

ســفر می کنــد، قبــل از رســیدن بــه میــدان هوایــی، چندیــن 

ــد.  ــپری می کن ــر را س فل

ــه ی  ــن کــه وزارت صحــت عام ــه جــای ای ــد: »ب او می گوی

پروازهــای  درآوردن  تعلیــق  بــه  بــرای  تصمیــم  چنیــن 

شــهروندان افغانســتان می گیــرد، بایــد قبــل از قبــل در ایــن 

مــورد آگاهــی مــی داد. شــامر زیــادی از کســانی کــه در چیــن 

ــو  ــان لغ ــرواز ش ــد، پ ــوک کردن ــود را ب ــای خ ــد، پروازه بودن

ــوک  ــرواز شــان را ب ــاره پ ــد کــه دوب ــول ندارن شــده و حــال پ

ــد.« کنن

ایــن دانش جــوی افغــان تأکیــد می کنــد، تنهــا شــهر 

ــه روی رفت وآمــد بســته اســت؛ در ســایر شــهرهای  ووهــان ب

ــا  ــه شــکل عــادی پیــش مــی رود و حت ایــن کشــور زندگــی ب

ــند.  ــز منی پوش ــک« نی ــردم »ماس م

ــد کــه  ــان در ســایر شــهرهای چیــن مدعــی ان دانش جوی

ــه  ــا نگرفت ــا آن ه ــی ب ــون متاس ــا کن ــه، ت ــت عام وزارت صح

ــود. ــر ش ــان باخ ــت دانش جوی ــا از وضعی ــت ت اس

ــه  ــت ب ــم وزارت صح ــد، تصمی ــه زاده می گوی ــل جمع اجم

روابــط حســنه میــان افغانســتان و چیــن صدمــه می زنــد 

ــن  ــت  ای ــن دول ــس از ای ــه پ ــود ک ــبب ش ــت س ــن اس و ممک

ــار  ــد. در کن ــیه ندهن ــان بورس ــان افغ ــه دانش جوی ــور ب کش

ایــن مــوارد بــه اقتصــاد افغانســتان و ترانزیــت کاالهــای 

ــد. ــور نیــز صدمــه می زن کش

ــان در  ــارصی، دانش جــوی افغ ــا ن ــن حــال، مجتب در همی

شــهر ووهــان، می گویــد کــه مشــکل کم بــود غــذا تنهــا در ســه 

روز ســال جدیــد چیــن وجــود داشــت، آن هــم بــه دلیــل ایــن 

کــه بســیاری از مراکــز تجــاری و ســوپر مارکیت هــا بســته بــود؛ 

امــا در حــال حــارض هیــچ گونــه مشــکلی وجــود نــدارد. 

او از تصمیــم وزارت صحــت مبنــی بــر بــه تعلیــق درآوردن 

می گویــد:  و  می کنــد  اســتقبال  افغانســتان  بــه  پروازهــا 

»وقتــی ویــروس بــه انســان رسایــت می کنــد، تــا 14 روز 

ــان  ــان افغ ــس  دانش جوی ــد. پ ــارز منی کن ــی تب ــچ عایم هی

بایــد همیــن جــا باشــند تــا بــه دیگــران رسایــت نکنــد. 

ــه دلیــل ســه روز رخصتــی اول ســال  مشــکل غذایــی هــم ب

ــه  ــهر ب ــتم. ش ــاس اس ــفیر در مت ــا س ــت. ب ــوده اس ــی ب چین

حالــت قرنطیــن اســت. متــام رفت وآمدهــا مســدود اســت. د 

ــاز اســت.« ــان ب ــرای دانش جوی دانشــگاه متــام کانتین هــا ب

ــان  ــان افغ ــر از دانش جوی ــی دیگ ــفی، یک ــامعیل یوس اس

ــان  ــهر خودش ــه ش ــگ ب ــی از بیجنی ــه تازگ ــه ب ــن ک در چی

ــه  ــن شــهر ب ــر در ای ــا حــال 34 نف ــد کــه ت برگشــته، می گوی

ویــروس کرونــا مبتــا شــده انــد و افــزون بر شــهر ووهــان، 12 

شــهر دیگــر در ایــن کشــور نیــز در قرنطیــن بــه رس می برنــد. 

دولــت چیــن پــس از شــیوع ایــن ویــروس، تصمیــم گرفتــه 

اســت کــه در مــدت یــک هفتــه یــک شــفاخانه ی هزاربســری 

بــرای درمــان بیــامران بســازد و گفتــه می شــود کــه تــا یکــی 

دو روز دیگــر ســاخت ایــن شــفاخانه تکمیــل شــود. ایــن 

ــی  ــن ویروس ــز چنی ــال 2003 نی ــه در س ــت ک ــی اس در حال

در چیــن منتــرش شــده بــود کــه در آن زمــان نیــز یــک 

ــد.  ــاخته ش ــری س ــزار بس ــفاخانه ی 1000 ه ش

از  افغــان می گوینــد، زمانــی کــه  آنچــه دانش جویــان 

خــواب گاه بیــرون می شــوند، بایــد ماســک مخصــوص داشــته 

باشــند و وقتــی دوبــاره وارد خــواب گاه می شــوند توســط 

دســتگاه مخصــوص حــرارت بــدن شــان چــک می شــود. 

افــزون بــر آن، دانشــگاه بــرای محافظــت دانش جویــان، 

ــا درجــه ی حــرارت  ــح کــرده ت ــدن را توضی ــه ی دماســنج ب آل

ــود. ــزارش داده ش ــد گ ــگاه بای ــه دانش ــخیص و ب ــدن تش ب
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محمــدرسور دانــش، معــاون دوم ریاســت جمهوری 

ــی  ــاف جهان ــت در ایت ــه ی عضوی ــتان، تعهدنام افغانس

حامیــت از آزادی رســانه ها را امضــا کــرد؛ در حالــی 

کــه همیشــه افغانســتان خطرناک تریــن کشــور بــرای 

ــته  ــال های گذش ــام س ــت. در مت ــوده اس ــگاران ب خرن

خرنــگاران  افغانســتان،  در  رســانه ها  حضــور  بــا  و 

زیــادی کشــته، زخمــی و مرعــوب  شــده انــد؛ بــدون 

ــه هیــچ حــق و حقوقــی برســند. معــاون دوم  ایــن کــه ب

ریاســت جمهوری در حالــی جنــگ، تروریــزم، خشــونت، 

ــاز  ــوق و امتی ــت حق ــدم رعای ــادی، ع ــای اقتص چالش ه

خرنــگاران را خطــری بــرای آزادی بیــان اعــام کــرد 

کــه هیــچ کاری بــرای بهبــود کار رســانه ای و خرنــگاری 

ــت. ــده اس ــام نش انج

ــوب  ــتان خ ــؤوالن افغانس ــه مس ــت ک ــکل آن اس مش

مؤثــری  کار  هیــچ  عمــل  در  امــا  می دهنــد؛  شــعار 

ــادی  ــگاران زی ــد. خرن ــت منی کنن ــود وضعی ــرای بهب ب

ــان  ــوی مخالف ــون از س ــل گوناگ ــه دالی ــتان ب در افغانس

ــرار  ــت ق ــکنجه، آزار و اذی ــد، ش ــورد تهدی ــدان م و زورمن

گرفتنــد، بســیاری بــدون آن کــه از امتیازهــای یــک 

ــرارداد، ســابقه ی کاری، بیمــه، تقاعــد  ــل ق ــگار مث خرن

و ... برخــوردار باشــند، از بیــن رفتنــد، خانواده هــای 

 شــان بــه امــان خــدا رهــا شــدند و هیــچ دردی از آن هــا 

ــد. دوا نش

ــگار، پروژه هــای  ــام خرن ــه ن در ســال های گذشــته ب

زیــادی گرفتــه شــد و اداره هــای عریــض و طویل با شــعار 

حامیــت از خرنــگاران رس برآوردنــد؛ امــا در عمــل هیــچ 

کاری بــرای خرنــگاران انجــام ندادنــد تــا خرنــگاری در 

ــگاران  ــن و خرن ــغل ممک ــن ش ــتان خطرناک تری افغانس

مهجورتریــن افــراد جامعــه باشــند کــه از هــر طــرف چــه 

مخالفــان، چــه مقام هــای حکومتــی و زورداران زیــر 

فشــار و تهدیــد باشــند.

ــگاران  ــه خرن ــه همیش ــراد در جامع ــن اف بی دفاع تری

بــوده انــد کــه هیــچ وقــت حکومــت و مســؤوالن فکــری 

ــت از  ــی نتوانس ــد و کس ــا نکردن ــت از آن ه ــرای حفاظ ب

حکومــت  کنــد.  دفــاع  خرنــگار  ضایع شــده ی  حــق 

و  رســانه  بیــان،  آزادی  از  حفاظــت  شــعار  همیشــه 

ــته  ــا ارج گذاش ــه آن ه ــد ب ــه بای ــت ک ــگار داده اس خرن

ــت.  ــرده اس ــت نک ــود وضعی ــرای بهب ــا کاری ب ــود؛ ام ش

ــوان  ــدند و ت ــه رو ش ــکل روب ــه مش ــادی ب ــانه های زی رس

ــر  ــا از نظ ــه ی کار آن ه ــه ادام ــتند ک ــه ی کار نداش ادام

ــود؛  ــگاری نب ــه ی خرن ــود جامع ــه س ــی ب ــی و کیف کم

ســال ها نتوانســتند حــق و حقــوق خرنــگاران خــود 

ــچ  ــه هی ــن زمین ــت در ای ــا حکوم ــد؛ ام ــت کنن را پرداخ

ــان  ــود ش ــا خ ــانه ی ــان رس ــون صاحب ــرد؛ چ ــی نک اقدام

ــیار  ــه ی بس ــا رابط ــد و ی ــی بودن ــای حکومت ــزو مقام ه ج

بــا صاحبــان قــدرت داشــتند. چنیــن شــد  نزدیــک 

ــگار  ــوق خرن ــع حق ــی مداف ــای مدع ــام اداره ه ــه مت ک

برابــر  در  نتوانســتند  بیــان،  آزادی  از  حفاظــت  و 

پیــش  از  کاری  خرنــگاران  مشــکل  و  کارشــکنی ها 

ــد. برن

کــه  نیــز  یونســکو  مثــل  بین املللــی  نهادهــای   

تــاش  خرنــگاران  مصؤونیــت  بــرای  بودنــد  گفتــه 

خواهنــد کــرد، در وضعیــت بغرنــج رســانه ای افغانســتان 

نتوانســتند کاری درخــور انجــام داده و وضعیــت را بهبــود 

ــگاران همیشــه در معــرض  بخشــند. آزادی بیــان و خرن

ســوء قصــد و حتــا قتل هــای هدف منــد قــرار داشــته 

انــد کــه درد و مصیبــت آن فقــط متوجــه خــود جامعــه ی 

ــت. ــوده اس ــگاری ب خرن

بــه بــاور رسور دانــش، هــر زمانــی کــه افغانســتان بــا 

سانســور و اختنــاق در جامعــه ی رســانه ای و خرنــگاری 

ــده و  ــاز مان ــی ب ــت و ترق ــت، از پیرشف ــوده اس ــه رو ب رو ب

کرامــت انســانی، حقوق بــرش، رشــد فکــری و صلــح 

ــده اســت. ــه شــدت آســیب دی اجتامعــی ب

آزادی بیــان حامــل ارزش هــای زیــادی اســت کــه باید 

حفــظ شــود؛ امــا همــواره تــاش شــده اســت تــا آزادی ها 

بــه انــواع گوناگــون از بیــن بــرده شــده و یــا در راســتای 

خواســت جمــع و یــا دســته ای قــرار گیــرد.

رســانه ها و خرنــگاران همیشــه اهــداف مســتقیم 

ــد؛  ــن راه داده ان ــادی در ای ــی زی ــوده و قربان ــی ب نظام

امــا هنــوز مصؤونیــت خرنــگاران بــرای هیــچ کســی 

ــت. ــدی نیس ج

ــا وجــود متــام شــعارهای خوبــی کــه در ســال های  ب

گذشــته داده شــد، بــا گذشــت هــر ســال تهدیــد در برابر 

خرنــگاران افغانســتان افزایــش یافتــه و رونــد صعــودی 

داشــته اســت؛ وضعیــت خرنــگاری بدتــر از پیــش شــده 

تــا واقعــا از خــود بپرســیم کــه ُدم خــروس را بــاور کنیــم 

یــا قســم حــرت عبــاس را؟

ــتیبان  ــلحه و بی پش ــدون اس ــازان ب ــگاران رسب خرن

و  روشــن گری  بــرای  تــاش  در  همیشــه  کــه  انــد 

دم دســت ترین  کــه  افــرادی  انــد؛  اطاع رســانی بوده 

بــرای رسکــوب و مــرگ بــه حســاب آمــده و قربانــی شــده 

ــد. ان

واکنش دانش جویان افغان در چین:
تصمیم وزارت صحت به روابط دو کشور صدمه می زند

ُدم خروس را 
باور کنیم یا قسم 
حضرت عباس را

عبدالرازق اختیاربیگ

افغانستان به ایتالف جهانی حمایت از آزادی رسانه ها پیوست
 آزادی بیان در افغانستان نهادینه می شود؟

سیدمهدی حسینی

اجمل جمعه زاده می گوید، تصمیم وزارت صحت به روابط حسنه میان افغانستان و چین صدمه می زند و ممکن 

است سبب شود که پس از این دولت  این کشور به دانش جویان افغان بورسیه ندهند. در کنار این موارد به اقتصاد 

افغانستان و ترانزیت کاالهای کشور نیز صدمه می زند.
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هنــگام  را  بیچارگــی  و  انــدوه 

و  باریــک  راه روهــای  از  ردشــدن 

ــای  ــاق، زن ه ــر ات ــدم؛ ه ــدش دی بلن

کــرده  زندانــی  خــود  در  را  زیــادی 

را  پل چرخــی  زنــدان  اســت. 

. یــم می گو

زندگــی در زنــدان هــر چنــد هــم آســوده باشــد، 

دشــوار اســت؛ امــا ایــن دشــواری بــرای کــودکان زیادتــر 

ــت  ــا بی اهمی ــه م ــر از آن چ ــن براب ــم چندی ــت و ه اس

می پنداریــم، بــرای آنــان زیان بــار متــام می شــود.

 زنــان بــاردار پــس از ایــن کــه بــه دلیــل ارتــکاب جــرم 

ــا  ــه دنی ــدان ب ــان در زن ــودک ش ــد، ک ــدان می رون ــه زن ب

آمــده و ســال های کودکــی اش را در  زنــدان می گذرانــد؛ 

بــدون آن کــه جرمــی را مرتکــب شــده باشــد. ایــن 

ــود سیســتم پرورشــگاهی مــدرن  ــل نب ــه دلی کــودکان ب

ــار  ــرشی، ناچ ــوق ب ــای حق ــی نهاده ــی و بی توجه دولت

ــد. ــدان مبانن ــد در زن ان

مــادران  جــرم  بــه  کــه  زندانــی  زنــان  کــودکان 

ــد  ــای بلن ــت دیواره ــی در پش ــه زندگ ــوم ب ــان محک ش

ــه  ــدان ب ــن زن ــتند، در ای ــی اس ــه ی پل چرخ ــدان زنان زن

امکان هــای رفاهــی و تفریحــی مثــل زمیــن بــازی و 

دست رســی  کودکســتان  مثــل  آموزشــی  مکان هــای 

ندارنــد.

وضعیــت زندگــی ایــن نــوزادان و کــودکان زندانــی در 

ــده  ــرای زن بدتریــن رشایــط قــرار دارد و ایــن کــودکان ب

مانــدن مجبورنــد از ســهم مــادر شــان تغذیــه کننــد 

ــه شــدت  ــوزادان را ب ــی ن ــن مســأله امنیــت غذای کــه ای

کاهــش می دهــد.

در زنــدان زنانــه ی پــل چرخــی کابــل بــه مراقبت هــای 

بهداشــتی توجهــی منی شــود. زندانیــان بــرای ایــن 

کار مســؤوالن زنــدان و زندان بانــان را مقــر اصلــی 

می داننــد.

ــن  ــاک نگه داش ــرای پ ــا ب ــم زندان بان ه ــویی ه از س

ــا  ــد؛ ام ــز ندارن ــی را نی ــای کاف ــدان، امکان ه ــط زن محی

در ایــن میــان کــودکان انــد کــه بــدون شــک بیشــرین 

آســیب را از ایــن بی توجهی هــا، می بیننــد. 

زنــدان جــای مجرمــان اســت؛ مجرمانــی کــه بــه 

آدم ربایــی،  دزدی،  قتــل،  مثــل  جرم هــای؛  ارتــکاب 

قاچــاق مــواد مخــدر و ده هــا جــرم کوچــک و بــزرگ 

دیگــر شــده انــد.

در ایــن زنــدان همــه ی زندانی هــا بــدون آن کــه جــرم 

ــه  ــا هــم مشــرک ب شــان از یک دیگــر تفکیــک شــود، ب

رس می برنــد؛ آن زن زندانــی کــه مرتکــب قتــل شــده، بــا 

ــه دزدی  ــی ک ــا زن ــت و ی ــاد اس ــه معت ــی ک آن زن مجرم

کــرده اســت، همــه بــا هــم بــدون در نظــر گرفــن کــدام 

معیــار خاصــی بــرای تفکیــک شــان، در یــک اتــاق 

شــب و روز را بــه رس می برنــد کــه از نــگاه روان شناســی 

ــودکان  ــار ک ــال در کن ــان بزرگ س ــور مجرم ــرم، حض ج

خردســال، تأثیــر روانــی مخربــی را می گــذارد. رشــد 

کــودکان خردســال در چنیــن محیط هــای جرمــی و 

بزهکارانــه، در مراحــل ســنی دیگــر ســبب اختــال  

روانــی شــدید و آســیب های اجتامعــی جــدی می شــود. 

تفکیک ســازی کودکانــی کــه مــادران شــان محکــوم بــه 

ــل  ــی کاب ــه ی پل چرخ ــدان زنان ــس در زن ــدن حب گذران

اســتند از محیط هــای ایــن چنینــی رضورتــی اســت کــه 

ــود. ــس می ش ــدان ح ــن زن ــدت در ای ــه ش ب

قصه هــای  جــز  زنــدان  محیــط  در  کــودکان  ایــن 

جنایــت، حــرف تــازه ای نخواهنــد شــنید و بــه جــز 

آدم هــای جانــی، جهــان دیگــری را در جهانــی بــه ایــن 

وســعت منی تواننــد تجربــه کننــد و یــا فرصتــش را پیــدا 

ــامت  ــدت س ــه ش ــوع  ب ــن موض ــه ای ــرد ک ــد ک نخواهن

روانــی کــودکان را آســیب می زنــد.

می گویــد:  حقوق دانــان  از  یکــی  راحیــل،  نجــا 

ــا  »در هیــچ قانونــی نیامــده اســت کــه کــودک همــراه ب

ــد  ــان تول ــا زم ــر ت ــرد؛ مگ ــه رس ب ــدان ب ــادرش در زن م

ــدان  ــرون از زن ــودک، در بی ــادر ک ــر م ــا اگ ــودک؛ ام ک

ــد  ــدارد، پــس بای ــرای نگــه داری از کــودک ن کســی را ب

ــرای ایــن کــودکان فراهــم  در داخــل زنــدان امکانــات ب

ــت  ــود ذهنی ــرای بهب ــدازه ای ب ــا ان ــد ت ــه بتوان ــود ک ش

ــد.« ــک کن ــودک کم ک

هرچنــد ســه ســال قبــل در رسوی هــای کــه توســط 

ــن  ــرای ای ــود ب ــرار ب ــد، ق ــام ش ــجام انج ــه ی انس کمیت

کــودکان در زندان هــا، کودکســتان و مکاتــب ایجــاد 

ــودکان  ــن ک ــرای ای ــچ کاری ب ــال هی ــا ح ــا ت ــود؛ ام ش

ــت. ــده اس نش

ــا  ــا ب ــاز دارد ت ــودک نی ــر ک ــناختی ه ــد روان ش از دی

ــزد و کاشــف زندگــی ای  هــم ســن و ســاالن خــود بیامی

ــد،  ــد، برقص ــازی کن ــد؛ ب ــت، باش ــار او اس ــه در انتظ ک

ــوزد.  ــدد، و بیام بخن

ایــن  پیرامــون  روان شــناس،  حقیــار،  عبداملنــان 

موضــوع بــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد: »ایــن 

کــودکان بــا ایــن کــه خــای مــادر را احســاس منی کنند؛ 

امــا رشــد آن هــا از هــر زاویــه ای قابــل توجه اســت. کودک 

دوســت دارد بــازی کنــد کــه ایــن بازی هــای کودکانــه در 

ــد  ــن رشایطــی می توان ــه خصــوص در چنی ــورد و ب هــر م

ــد.« ــده باش ــا کمک کنن ــرای آن ه ب

تنهــا  رشــد صحبــت می کنیــم،  مــورد  در  وقتــی   

ــا توجــه  ــا از رشــد جســمی نیســت؛ کــودک ب منظــور م

بــه  بایــد  زندگــی می کنــد،  آن  بــا محیطــی کــه در 

صــورت تدریجــی در جریــان رشــد خــود؛ رشــد جســمی، 

اخاقــی، روانــی، و از همــه مهم تــر رشــد عاطفــی خــود 

ــد.« ــته باش را داش

ــا ایــن حــال کــودکان در افغانســتان بیشــر از هــر  ب

قــرش دیگــر آســیب پذیر انــد. در افغانســتان نزدیــک بــه 

ــک  ــه نزدی ــد ک ــی می کنن ــودک کار زندگ ــون ک دو میلی

بــه یــک میلیــون و نیــم آن بــا کار شــاقه روز را بــه شــب 

می رســانند.

همیــن  کــودکان،  دســته ی  آســیب پذیر ترین  امــا 

رشــد  لحــاظ  بــه  هــم  کــه  انــد  زندانــی  کــودکان 

ــد. ــی بینن ــیب م ــت آس ــکل گیری هوی ــخصیتی و ش ش

بخــش  کننــده ی  هامهنــگ  بــرک زی،  نجیــب 

کــودک در کمیســیون حقوق  بــرش، می گویــد: »ایــن 

گــروه از کــودکان کــه بــا مــادر شــان در زنــدان اســتند، 

نیــز  کمیســیون  نگرانــی  مــورد  و  بــوده  آســیب پذیر 

ــن  ــودکان در چنی ــن ک ــامت روان ای ــون س ــتند؛ چ اس

ــرات  ــل، ه ــا در کاب ــت؛ ام ــه اس ــر مواج ــا خط ــکان ب م

بــرای  مراکــز حامیــوی  دیگــر  بعضــی والیت هــای  و 

ــه کــودکان در آن جــا نگــه داری  کــودکان وجــود دارد ک

می شــوند و در طــول هفتــه بــرای دیــدن مــادر شــان بــه 

ــادر  ــا م ــات ب ــدن و ماق ــه دی ــوند ک ــرده می ش ــدان ب زن

ــوی،  ــز حامی ــن مراک ــا ای ــت؛ ام ــودکان اس ــن ک ــق ای ح

ــداد کــودک  ــن تع ــه ای ــی نگــه داری و رســیدگی ب توانای

را نــدارد.«

بــرک زی از دولــت می خواهــد بــرای حامیــت از ایــن 

کــودکان مراکــز حامیــوی بیشــر را ایجــاد کننــد.

در میــان ایــن کــودکان زندانــی، کــودکان مخالفــان 

ــد کــه  ــا مــادران شــان نیــز حضــور دارن دولــت همــراه ب

ــه ایــن زندان هــا  پــس از تســلیم شــدن پــدران شــان، ب

آورده شــده انــد؛ امــا ایــن کــودکان کج روی هایــی دارنــد 

کــه بایــد بــه مراکــز اصــاح و تربیــت منتقــل شــوند کــه 

منی شــوند. 

ایــن تنهــا مشــکل کــودکان زندانــی در زنــدان زنانــه ی 

کابــل نیســت، در زنــدان زنانــه ی هــرات و بلــخ نیــز 

ــت و  ــکل دس ــزاران مش ــا ه ــان ب ــادران ش ــودکان و م ک

ــد. ــرم می کنن ــه ن پنج

صــدف عــامر، محقــق در مؤسســه ی حقــوق بــرش 

و محــو خشــونت در رابطــه بــه زنــدان زنانــه ی بلــخ، 

می گویــد: »در ایــن زنــدان 8۷ زن در ســه اتــاق کوچــک 

ــر  ــاق بیش ــر ات ــه ی او در ه ــه گفت ــتند.« ب ــی اس زندان

ــاردار  ــان ب ــه زن ــد ک ــی می کنن ــی زندگ ــت زندان از بیس

ــلول های  ــختی س ــار س ــران ب ــر از دیگ ــه دار بیش و بچ

تنــگ ایــن زنــدان را بــه دوش می کشــند. هــر از گاهــی 

در اتــاق هــای ایــن زنــدان بــه دلیــل تنگــی جــای 

ــا مــی شــوند. ــر پ کــودکان زی

ــه تنهــا  ــدان، ن ــن زن ــد کــه در ای ــم عــامر می گوی خان

کــه زندانیــان مکانــی بــرای تفریــح و ورزش ندارنــد، 

بلکــه ماه هــا اســت کــه آن هــا روی آفتــاب را ندیــده 

 انــد؛ دلیلــی کــه ســبب شــده بیشــر ایــن زنــان زندانــی 

بــه بیامری هــای اســتخوان دردی و رُماتیســم گرفتــار 

ــوند. ش

بــا هــم  زندانیــان  از گاهــی  هــر  زنــدان  ایــن  در 

و  می شــوند  درگیــر  زندان بان هــا  بــا  هــم  گاهــی  و 

ــر  ــر در براب ــا بیش ــن صحنه ه ــای ای ــا متاش ــودکان ب ک

تهدیــد روانــی قــرار می گیرنــد کــه باعــث ایجــاد تشــنج 

می شــود. کــودکان  در 

و  محابــس  قانــون  دهــم  مــاده ی  دوم  فقــره ی 

نُــه  بــه  را  زندانیــان  افغانســتان،  توقیف خانه هــای 

دســته تقســیم کــرده اســت؛ امــا بــر اســاس یافته هــای 

مؤسســه ی حقــوق  بــرش و محــو خشــونت، هیــچ یــک از 

ایــن دســته بندی ها کــه شــامل نوعیــت جــرم، ســابقه ی 

جــرم، مــدت مجــازات، ســن، وضعیــت صحی، اعتیــاد به 

مــواد مخــدر، موقعیــت اجتامعــی و امثــال آن می شــود، 

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ــدان ص ــن زن در ای

زندان هــای  در  زیــادی  کــودکان  حــال  ایــن  بــا 

ــادران  ــس م ــان دوره ی حب ــا پای ــتان، ت ــه ی افغانس زنان

می کننــد. زندگــی  را  شــان 

ــد و  ــی ندارن ــرون ارتباط ــان بی ــا جه ــودکان ب ــن ک ای

ــف  ــدان تعری ــای زن ــت میله ه ــان در پش ــرای ش آزادی ب

می شــود.
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ــدت  ــت وح ــی حکوم ــن اصل ــپیدار دو رک ارگ و س

ــر  ــت ب ــن حکوم ــود. ای ــته ب ــال گذش ــج س ــی در پن مل

اســاس توافق نامــه ی سیاســی کابــل بــا مداخلــه ی 

رصیــح جان کــری وزیــر خارجــه ی امریــکا بــه منایندگی 

دولــت وقــت ایــن کشــور بــه وجــود آمــد؛ حکومتــی کــه 

بــر خــاف نامــش نــه وحــدت ملــی را متثیــل کــرد و نــه 

ــی  ــری سیاس ــدم هم پذی ــی را. ع ــت داری مردم حکوم

ــی  ــدا در بررســی رویکــرد سیاســی ارشف غن ــه از ابت ک

ــه ی  ــه نقط ــل ب ــروز تبدی ــد، ام ــده می ش ــه دی و عبدالل

ــی  ــدت مل ــت وح ــی حکوم ــای سیاس ــل اختاف ه ثق

ــی اش  ــر سیاس ــده از عم ــای باقی مان ــن روزه در آخری

شــده اســت. 

نبــود هم پذیــری سیاســی کــه بــه آن اشــاره داشــتم، 

ــردد.  ــی برمنی گ ــدت مل ــت وح ــاز حکوم ــه آغ ــه ب البت

ــخ  ــی، ریشــه در تاری ــه ی سیاس ــرد قلدرمآبان ــن رویک ای

ــی اســت  و فرهنــگ سیاســی دارد کــه ماجــرای مفصل

ــا وجــود  در تاریــخ معــارص سیاســی کشــور مــان کــه ب

متــام تاش هــا بــرای آسیب شناســی آن؛ متأســفانه 

ــور  ــت کش ــتان و سیاس ــردم افغانس ــرای م ــون ب ــا کن ت

ــت.  ــده اس ــه مان بی نتیج

بــا شــدت گرفــن احتــامل رســیدن بــه یــک توافــق 

ــر رس صلــح و نزدیــک  ــکا ب کلــی میــان طالبــان و امری

افغانســتان کــه  از زندگــی در  بــه روزهایــی  شــدن 

خشــونت های حاصــل از جنــگ بــه حداقــل برســد، 

و قــر  رجزخوانــی سیاســی ارگ ریاســت جمهوری 

کاهــش  حــال  در  را  خوش بینی هــا  ایــن  ســپیدار، 

ــه  ــه عبدالل ــی و عبدالل ــدارشف غن ــت. محم دادن اس

بــازوی هم دیگــر در  و  یــار سیاســی  بــه عنــوان دو 

حکومــت وحــدت ملــی، پنــج ســال پشــت ســکان 

هدایــت کشــتی حکومــت بودنــد و ایــن دو چهــره 

مــورد  در  نظــر  توافــق  از  همــواره  ســال ها  ایــن  در 

صلــح، معیارهــا و محورهــای مشــرک سیاســی در 

ــه از  ــه ک ــن گون ــا ای ــد؛ ام ــخن می زدن ــه س ــن زمین ای

رجزخوانی هــای رســانه ای ارگ و ســپیدار برمی آیــد، 

گویــی صلــح نقطــه ی اختافــی ســپیدار و ارگ و مثــال 

ــی  ــری« سیاس ــدم هم پذی ــه ی »ع ــرای مقول ــی ب واضح

ــت. ــده اس ش

ــه  ــر عبدالل ــو( داک ــنبه ی )6 دل ــش روز یک ش واکن

در رابطــه بــا اقدام هــای اخیــر حکومــت وحــدت ملــی 

در مــورد صلــح و گفته  هــای رییس جمهــور غنــی در 

ــر از  ــار پ ــر انب ــود ب ــه ای ب ــویس، جرق ــهر داووس س ش

بــاروت اختاف هــای سیاســی میــان ارگ و ســپیدار 

کــه ادامــه ی ایــن وضعیــت بــه احتــامل قــوی حکومــت 

ــه  ــی مواج ــخ سیاس ــان تل ــک پای ــا ی ــی را ب ــدت مل وح

خواهــد کــرد. 

داکــر عبداللــه عبداللــه، یکــی از دو نامــزد اصلــی 

ــی  ــور غن ــت جمهوری 98، رییس جمه ــات ریاس انتخاب

را متهــم بــه سوءاســتفاده از صاحیتــش در امــور صلــح 

ــرای  ــی افغانســتان ب ــع اصل کــرد و گفــت کــه ارگ مان

رســیدن به صلح اســت. او گفــت که تیــم انتخاباتی اش 

خواهــان رشوع مذاکره هــای صلــح بــدون قیــد و رشط 

شــده اســت؛ امــا در ســوی دیگــر روز دوشــنبه )۷ 

ــق صدیقــی، ســخنگوی ریاســت جمهوری،  ــو( صدی دل

ــی  ــه، در توییت ــای عبدالل ــخنان آق ــه س ــش ب در واکن

ــت  ــوده اس ــی ب ــور غن ــای رییس جمه ــت، تاش ه نوش

ــی،  ــک گفتــامن مل ــه ی ــح افغانســتان ب ــروز صل کــه ام

منطقــه ای و بین املللــی تبدیــل شــده و اولویــت ارگ، 

ــح و ثبــات دایمــی در افغانســتان اســت.  صل

ایــن جوابیه هــای پشــت رس هــم ارگ و ســپیدار 

در پیونــد بــه مذاکره هــای صلــح و پافشــاری بــرای 

چگونگــی برخــورد بــا صلــح، در حالــی بیــن دو طــرف 

اصلــی حکومــت وحــدت ملــی اوج گرفتــه اســت کــه تــا 

هنــوز طالبــان بــه عنــوان گــروه اصلــی ایــن مذاکره هــا، 

حکومــت وحــدت ملــی را مناینــده ی مــردم افغانســتان 

کــه  صلــح  گفت وگوهــای  دوره ی  ده  در  و  ندانســته 

تــا کنــون برگــزار شــده اســت، همــواره تأکیــد بــر 

حضــور چهره هــای سیاســی و رهــران جهــادی بــه 

ــد کــه ایــن  منایندگــی مــردم افغانســتان در داشــته ان

ــامل ارگ  ــی، ش ــدت مل ــت وح ــد حکوم ــان می ده نش

ــود را  ــگاه خ ــت جای ــته اس ــوز نتوانس ــا هن ــپیدار ت و س

نــزد طالبــان بــه اثبــات برســاند و ایــن اختــاف دیــدگاه 

ــامن  ــی از ه ــی ناش ــدت مل ــت وح ــان رسان حکوم می

ــت.  ــی اس ــری سیاس ــدم هم پذی ع

در چنیــن رشایطــی، تــرس مــردم افغانســتان بــا 

ــه و ارشف غنــی،  وجــود ایــن اختاف هــا میــان عبدالل

ــته  ــتان توانس ــردم افغانس ــه م ــی ک ــت، صلح ــن اس ای

انــد بــا تحمــل زحمت هــا و مشــقت های بســیاری خــود 

را در چندقدمــی آن ببیننــد، حــال قربانــی رجزخوانــی 

سیاســی ارگ و ســپیدار شــود کــه از همین حــاال معلوم 

اســت تــا رضایــت طالبــان را بــرای حضــور سیاســی در 

ــی  ــد، رجزخوان ــت نیاورن ــه دس ــح ب ــرات صل ــز مذاک می

بــر رس هیــچ اســت و پایانــش مثــری نخواهــد داشــت. 

روز یادداشت 

رجزخوانی ارگ و سپیدار 
بر سر هیچ 

زهرا سیاس

وضعیت بحرانی کودکانی که به جرم مادران، 
زندانی اند

کودکان زنان زندانی که به جرم مادران شان محکوم به زندگی در پشت دیوارهای بلند زندان زنانه ی پل چرخی استند، 

در این زندان به امکان های رفاهی و تفریحی مثل زمین بازی و مکان های آموزشی مثل کودکستان دست رسی ندارند.

حسن ابراهیمی

نویسنده
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بود،  گفته  فوتبال  بزرگان  از  یکی 

لیورپول  بندر  در  کودکان  زندگی 

است،  چیز  دو  تأثیر  زیر  انگلستان 

»فوتبال و کلیسا«. هر یک شنبه کودکان 

به  را  چیز  دو  کلیساها  در  بندر  این 

پیروزی  از خدا می خواهند،  ِدربی ها هم زمان  خصوص در 

نیست!  ممکن  که  اورتون،  و  لیورپول 

دو  نیز  کاپیسا  کوهستاِن  دوم  حصه ی  روستای  در 

برادر –امین آغا و حشمت الله- همین خواست را به صورت 

که  بارسلونا  شکست  و  پیروزی  داشتند،  خدا  از  هم زمان 

برآورده  بارسلونا،  باخت  برای  رئالی  آغا«ی  »امین  خواست 

می شود؛ برای همین، او با چاقوی برادرش کشته می شود. 

دوست  کنم،  بررسی  را  موضوع  این  دالیل  می خواهم 

باید  اما  کند؛  سقوط  توجیه  ورطه ی  به  نوشته  این  ندارم 

از  آن هم در طرف داری  برادر مان،  بپرسیم که چرا  از خود 

فوتبال به قواره ی دشمن ظاهر می شود؟ این دشمنی چون 

اتفاق نادر است، شاید در نگاه اول به خصوص برای کسانی 

که دل در گرو فوتبال ندارند، مسخره باشد؛ در حالی که این 

مسخرگی ریشه در متام دالیل کشته شدن های مسخره ای 

قربانی  افغانستان  مردم  از  است،  دهه  چند  که  دارد 

افغانستان  در  آدمی  جان  که  است  آن  واقعیت  می گیرد. 

این  کوچه های  پس  کوچه  متام  و  است  کلوخ  از  کم  بهاتر 

رسزمین، گواه خوب برای این مدعا، ارزش و نرخ جان آدمی 

است. در وانفسای لِه شدن مردم در زیر چرخ های چیزی به 

از زندگی است.  نام زندگی، گزینه های مرگ بسیار بیشر 

تنوع انگیزه برای انسان کُشی در افغانستان بسیار زیاد 

قرار  هدف  انسان ها  سگرت،  نخ  یک  برای  روزگاری  است. 

زمین  به  مردم  خون  بهانه ی  هر  به  نیز  امروز  و  می گرفتند 

برخی  فرهنگ  و  رسشت  جزو  کشن  که  انگار  می ریزد؛ 

نیست؛  عجیب  برادر  کشن  فرهنگی،  چنین  در  باشد. 

در  خصوص  به  گوناگون،  دالیل  به  که  است  سال ها  چون 

به جای  باید  جنگ های داخلی، چنین شده است. گاهی 

نحوه ی کشته شدن افراد، به دلیل آن فکر کرد! به این که 

چرا گاهی برای مردن و کشن، حتا نیاز به بهانه هم نیست؟

که  هامن گونه  نیست،  اتفاقی  زندگی  در  چیزی  هیچ 

و  می آید  »رامراند«  آثار  از  بعد  »پیکاسو«  نقاشی های 

رامراند پس از »داوینچی«، در افغانستان نیز ممکن است 

جدیدی  ابزار های  و  کند  تغییر  کشن  انگیزه های  و  ابزار 

و  دلیل  فقط  که  به جرأت می توان گفت  اما  تجربه شوند؛ 

ابزار کشن انسان ها تکراری نیست، بقیه اش همه تکراری 

اند. انسان کشی که ریشه در بسیار چیزها دارد و به صورت 

رسوب  انسان ها  روان  و  ذهن  زیرین  الیه های  در  تدریجی 

است. کرده 

در فوتبال نیز خشونت  به سبک هولیگان ها و تیفوسی ها 

برای ما پدیده ی نو نیست؛ چون بسیاری در این رسزمین، 

دست هر چه خشونت طلب در دنیا هست را از پشت بسته 

 اند. چنین است که عاقه مندی ما به فوتبال گاهی باالتر 

از تیفوسی ها و رسام به یک سادیسم و دیگرآزاری بدل شده 

است. تیفوسی بودن، به معنای عضویت در گروه طرف داری 

این معنا است که خود  به  نیست،  رفتارهای خشن  بروز  یا 

مان را با عنوان ما و نه تیم و حتا تیم من توصیف کنیم؛ ما 

بردیم، ما مساوی کردیم، ما باختیم. این ما شدن، موجب 

همبستگی هولیگانی و به وجود آمدن روحیه ی جمعی شده 

که توهین و یا ناسازگاری با تیم مورد عاقه  ی مان، توهین 

و  واکنش های خشن  و موجب  پنداشته شده  به یک جمع 

رفتارهای مرگ آور می شود.

فوتبال  که  فرانسوی  نویسنده ی  و  فیلسوف  »آلرکامو«، 

از  تا  بفهمی  باید  را  تلخ  »حقایق  می گفت،  می شناخت  را 

و  فوتبال  تلخ  و  تاریک  زوایای  باید  یعنی  این  بروند«؛  بین 

طرف داری از آن نیز در افغانستان زیر ذره بین برده شود تا 

آن است. تلخی در  و  واقعیت های زشت  بدانیم که چه 

هولیگان ها و هواداران افراطی فوتبال یکی از چهره های 

را  فوتبال  که  اند  مدعی  معموال  آن ها  استند؛  آن  زشت 

این گونه نیست.  اند؛ در حالی که  آن  و عاشق  می فهمند 

هیچ  شان  پسند  مورد  تیم  اعضای  که  معتقدند  آن ها 

اشتباهی منی کنند، همیشه تیم حریف مقر است، ضعیف 

موضع  آن ها  علیه  همواره  داوران  استند،  نخور  درد  به  و 

دارند، حق شان را می خورند و برای همین، تیفوسی ها از 

فوتبال برای ابراز خشونت درونی شان استفاده می کنند که 

است. گونه  این  نیز  افغانستان  در 

هیچ  و  نیست  ممکن  فوتبال  در  بی طرفی  ظاهرا 

لذت  شان  تیم  باخت  از  افراطی ها  خصوص  به  هواداری 

منی برند؛ چون برای لذت از فوتبال نیاز به دانایی و آزادی 

از تعصب است که غیر ممکن به نظر می رسد، به خصوص 

هواداری  افغانستان،  مثل  عقب مانده ای  جوامع  در  اگر 

باشد.  نیز  افراط گرایی  و  تعصب  به  معطوف 

مشکل آن است که امروز فوتبال در دنیا از مسیر اصلی 

و خشونت شده  به سیاست، قدرت  آلوده  و  خودش خارج 

کتاب  در  اروگوئه ای  نویسنده ی  گالیانو«،  »ادواردو  است. 

»فوتبال در آفتاب و سایه« می نویسد، تاریخ فوتبال سفری 

غم انگیز از زیبایی به وظیفه است؛ وقتی ورزش به صنعت 

از  می روید  زیبا  بازی  لذت  از  که  زیبایی  می شود،  بدل 

هواداران  افراد،  که  است  چنین  می شود.  کنده  ریشه 

خود  توهم زای  و  برتری طلبانه  خواست های  به  را  فوتبال 

ورزش  این  طرف دار  فوتبال  زیبایی  برای  و  کرده  متصل 

نیستند که دنبال غالب و مغلوب، یا اثبات برتری خواست 

اند.  دیگران  بر  شان 

در  حتا  فوتبال  از  طرف داری  در  تنوع  همه  این  دلیل 

افغانستان این است که از مدل سنت، فرهنگ و جامعه تا 

اندازه ی زیادی پیروی نکرده و انتخاب تیم ها کاما وابسته 

به اتفاق های درونی و زندگی افراد است تا حوادث موجب 

لج بازی،  و  لج  اساس  بر  گاهی  باشند.  تیمی  هوادار  شود 

که  کسی  برابر  در  ایستادن  و  ستاره ها  حضور  برای  گاهی 

تصور می شود، تسلط بیشری بر جریان زندگی شان دارد و 

زمانی هم برای ضدیت با افراد بزرگ تر از خود در خانواده. 

سایمون کوپر، در کتاب »فوتبال علیه دشمن«، فوتبال 

را رسام یک جنگ می داند، نه که خود فوتبال خشن باشد، 

برای آن که کشورها از آن به عنوان ابزار سیاسی و خشونت بر 

علیه یک دیگر استفاده می کنند؛ رویکرد و نگاهی که موجب 

ناسیونالیسم  چرخه ی  تقویت  و  خشونت طلبی  بازتولید 

اضافه  او  می شود.  ملی  بازی های  در  خصوص  به  افراطی 

پیدا  اهمیت  نفر  میلیاردها  برای  بازی  یک  وقتی  می کند، 

می کند، دیگر یک بازی نه و فقط فوتبال نیست که جنگ 

مافیایی  گروه های  و  دیکتاتورها  توجه  مورد  چون  است؛ 

آملان  یک  بر  دو  هالند   ،1988 تابستان  در  وقتی  است. 

از  اروپا شکست داد، یکی  نیمه نهایی جام ملت های  را در 

مبارزان نهضت مقاومت هالند در برنامه ی تلویزیونی گفت: 

ایم.« پیروز شده  انگار باالخره در جنگ  »احساس می شد 

پرسید  بازی کن هالند  از  در هامن زمان وقتی خرنگار 

آن ها  مشکل  که  گفت  او  ندارد،  دوست  را  آملان ها  چرا 

نیاکان عوضی شان است. این خشونت ها و خط کشی ها از 

گذشته های دور وارد رقابت های فوتبال شده و در بازی های 

شدت  مادرید،  رئال  و  بارسلونا  بین  خصوص  به  باشگاهی 

بیشری داشته و به همه جا رسایت کرده است.

از  هواداری،  در  افراط  و  فوتبال  حساسیت 

مرگ  برای  دلیلی  حاال  و  رقابت  برای  نو  ناهنجاری های 

دلیل  به  گذشته  در  که  گونه  هامن  است؛  افغانستان  در 

دیگراندیشی، ایدیولوژی، قوم، زبان، پول و... خون انسان 

افغانستانی بر زمین ریخت، امروز گزینه ی جدیدی به آن 

است. فوتبال  از  هواداری  که  است  شده  اضافه 

به  برادر  دو  که  است  افتاده  اتفاق  بارها  گذشته  در 

اند  را کشته  دلیل عضویت در دو گروه سیاسی، یک دیگر 

اما  بوده؛  رایج  دیرباز  از  افغانستان  در  برادرکشی  این  و 

برادر،  روی  به  کشیدن  تیغ  حد  در  فوتبالی  افراط گرایی 

پدیده ی تازه است. افراط گرایی در فوتبال دنیا وجود دارد؛ 

کند.  را  برادرش  جان  قصد  برادر  که  اندازه ای  به  نه  اما 

طرف داری و حساسیت های آن در افغانستان بومی شده و 

با فرهنگ غالب در این رسزمین درآمیخته و فاجعه آفریده 

به  که  رسانه هایی  اند؛  مقر  نیز  رسانه ها  آن  در  که  است 

منافع  به  فقط  فرهنگ سازی،  و  تخصص گرایی  عدم  دلیل 

اند.  نداشته  فعالیت شان  تأثیر  به  کاری  و  اندیشیده  خود 

خرنگاران و رسانه ها در ریخن خون »امین آغا« بی تقصیر 

جامعه  وارد  را  مدرن  فوتبال  حساسیت  که  آن ها  نیستند، 

ورزشی  فرهنگ سازی  برای  برنامه ای  هیچ  اما  کردند؛ 

و  دموکراسی  مثل  افغانستان  در  ورزش  فرهنگ  نداشتند. 

اصاحات دوره ی امانی از باال به پایین بوده که سنخیتی با 

است. نداشته  جامعه  نبایدهای  و  بایدها 

رشط بندی یکی دیگر از دالیل به خشونت کشیده شدن 

ورزش در بین هواداران آن است که هرچند در افغانستان 

قانونی نیست؛ اما در سال های اخیر، رواج زیادی داشته و 

افراد بر رس بازی های باشگاهی، قامرهای سنگین مثل موتر 

با  فوتبال ورزش مدرن است که همراه  اند.  و خانه داشته 

ورودش، باید فرهنگ مناسب آن نیز وارد جامعه می شد که 

به دالیل گوناگون این کار صورت نگرفت. هواداران فوتبال 

تاکتیک ها  فوتبال،  قوانین  دانش  بعد  در  رسزمین  این  در 

و روش های اخاقی رقابت ها اطاعات اندک دارند؛ کسی 

ورزش  در  جوان مردی  روحیه ی  داشن  و  فتوت  بُعد  روی 

شدند  مشهور  کسانی  تنها  همین،  برای  است،  نکرده  کار 

گل  رسیدن  مثر  به  متمرکز  همه  بودند،  گرفته  مدال  که 

این  به  رسیدن  راه  آیا  که  نگفت  کسی  و  شدند  پیروزی  و 

اندازه  هامن  به  مردم  خیر؟  یا  است  بوده  اخاقی  پیروزی 

که گل استثنایی مارادونا به انگلستان را متجید کردند، به 

هامن مقدار از گلی که او با دست به مثر رساند نیز ستایش 

ورزش  ذات  به  کار  این  که  نگفت  کسی  و  آوردند  عمل  به 

صدمه می زند. اگر مردم ما ذات ورزش و دلیل اصلی آن را 

بهر می فهمیدند، دیگر برای  شان مهم نبود که بازی کنان 

خود  از  بل  اند؛  برده  طا  توپ  تعداد  چه  و  زده  گل  چند 

می پرسیدند که رفتار و دست آوردهای این بازی کن چقدر به 

روح فوتبال و ورزش رضبه زده و یا کمک کرده است!

افراطیت  است،  نادانی  و  جهل  زاده ی  تعصب 

جهل زده  جامعه ی  در  و  جاهل  روان  و  ذهن  در  بیشر 

اگر  رسزمین  این  ورزش  بزرگان  و  ما  رسانه های  است. 

می توانستند فرهنگ سازی و ذات ورزش را به مردم معرفی 

کنند، حاال امین آغای رئالی در کاپیسا زنده بود! روح این 

شاد. عاشق  رئالی 

افغانستان4 مهاجران  روایت 

و محرومیت هــای  از محدودیت هــا 

مهاجــران افغانســتانی مقیــم ترکیــه، 

ــان  ــه می ــرف ب ــین ح ــامره ی پیش در ش

ــا اشــاره داشــتیم کــه  ــم و رصاحت آوردی

ــان کــه  چطــور دولــت  و جامعــه ی میزب

مهاجــران  از  بی شــامری  تعــداد  می پذیرنــد  ابتــدا  در 

کشــورهای دیگــر را در خــود ادغــام کننــد؛ امــا بعدهــا 

همیــن دولت هــا و مــردم انــد کــه خــود بــه خــود در برابــر 

مهاجــران ســدی می شــوند و منی گذارنــد تــا رونــد ادغــام 

ــی  ــه روال طبیع ــان ب ــه ی میزب ــردم جامع ــا م ــران ب مهاج

شــان صــورت گیــرد. همیــن امــر ســبب می شــود کــه 

ــورت  ــی ص ــران اختال های ــن مهاج ــرت ای ــد مهاج در رون

بگیــرد. اغلــب ایــن کارشــکنی از ســوی حکومــت میزبــان 

می گیــرد.  صــورت 

برخوردهــای دوگانــه ی حکومت هــا در هــر زمینــه  ای 

کــه مربــوط بــه زندگــی مهاجــران می شــود، ســبب خواهــد 

شــد کــه ســطح خشــونت های جرمــی و خیابانــی بــه 

خاطــر بدرفتاری هــا بــا مهاجــران افغانســتانی افزایــش 

بــا  ایــن دســت برخوردهــای مغرضانــه  از  یابــد. یکــی 

مهاجــران در امــر دیپــورت آنــان از ســوی حکومــت میزبــان 

ــروج  ــد خ ــا در رون ــان حت ــت میزب ــه حکوم ــت ک ــن اس ای

متامــی مهاجــران کشــورهای مختلــف تبعیــض را اولویــت 

ــه  ــن کــه مهاجــران کشــوری را نســبت ب ــد و ای ــرار بدهن ق

ــی  ــا تبعیض ــار ی ــن معی ــر گرف ــدون در نظ ــر ب ــور دیگ کش

ــد.  ــام دهن ــاویانه انج ــراج را مس ــد اخ رون

ــه  ــال 2019، ب ــه در س ــانه ها ترکی ــار رس ــاس آم ــر اس ب

صــورت اوســط روزانــه 288 نفــر را دیپــورت و یــا بــه کشــور 

شــان برگشــتانده اســت. هــامن طــور کــه توقــع مــی رود در 

بیــن ایــن آمــار بیشــرین تعــداد مهاجــران دیپــورت شــده 

ــه  ــه ب ــد ک ــکیل می ده ــتان تش ــردم افغانس ــه را م از ترکی

گفتــه ی شــامری از همیــن مهاجــران بــه وطــن بازگشــته، 

متأســفانه پولیــس و یــا وزارت مهاجــران ترکیــه برخــورد 

ــور دارد.  ــن کش ــران از ای ــورت مهاج ــا دیپ ــز ب تبعیض آمی

گزارش هــای  در  و  می شــود  گفتــه  کــه  طــور  آن 

ــت در  ــده اس ــه آم ــت ترکی ــل و حکوم ــازمان مل ــمی س رس

از  افغانســتان  هــزار 826 شــهروند  ســال گذشــته 6۵ 

ترکیــه دیپــورت شــده اســت. بیشــر تعــداد ایــن مهاجــران 

ســفر  دشــوار  راه  بــار  یــک  کــه  ایــن  بــا  افغانســتانی 

غیرقانونــی از افغانســتان بــه ســمت ایــران و بعــد ترکیــه را 

ــرای  ــکان ب ــه ام ــی ک ــا آن جای ــا ت ــد؛ ام ــرده ان ــان ک امتح

ــه  ــد ک ــن بودن ــاش ای ــر در ت ــار دیگ ــت، ب ــوده اس ــان ب ش

غیرقانونــی  راه  مشــکل آفرین  و  پرخطــر  مســیر  همیــن 

ــدا  ــود را پی ــیر خ ــان مس ــد در پای ــد و بتوانن ــل کنن را تحم

ــد.  کنن

در ردیــف دوم شــهروندان پاکســتان قــرار دارد کــه آمــار 

آن هــا بــه 11 هــزار و 308 نفــر مــی رســد. ایــن تعــداد از 

ــد  ــه هامنن ــد ک ــان می ده ــم نش ــتانی ه ــران پاکس مهاج

بدشــانس ترین  نیــز  پاکســتانی  مهاجــران  افغانســتان 

ــل آن را  ــن دلی ــون م ــا کن ــه ت ــتند ک ــان اس ــران جه مهاج

نیافتــم؛ امــا هیــچ گاه دالیــل داخلــی حکومــت داری و 

توجیح کننــده ی  و  خــوب  معیــار  منی توانــد  جنــگ  یــا 

خوبــی بــرای کشــورهای میزبــان باشــد کــه چــرا شــامری 

مهاجــران  دیگــر  از  بیشــر  تعــداد  بــه  را  مهاجــران  از 

کشــورهای دخیــل دیپــورت می کننــد. 

تعــداد دیپورتــی کل مهاجــران از ترکیــه بــه کشــورهای 

دیگــر 26 هــزار و ۷24 نفــر می رســد کــه یــک ســوم تعــداد 

ــود  ــه می ش ــده از ترکی ــورت ش ــتانی دیپ ــران افغانس مهاج

و ایــن نشــان دهنده ی آن اســت کــه حکومــت ترکیــه ، 

ــبت  ــا نس ــی را تنه ــخت و محکم ــتیز س ــت مهاجرس سیاس

ــه اســت.  ــه مهاجــران افغانســتانی روی دســت گرفت ب

ایــن سیاســت تبعیــض دولــت ترکیــه در رابطــه بــا 

مهاجــران افغانســتانی در یــک ســال گذشــته همــواره 

مــورد نقــد و اعــراض شــدید آگاهــان امــور مهاجرتــی چــه 

در داخــل ترکیــه و چــه در ســطح بین امللــل بــوده اســت. 

ــد در  ــته ان ــا خواس ــم باره ــتانی ه ــران افغانس ــا مهاج حت

شــهرهای مختلــف ترکیــه کــه مقیــم آن اســتند، نســبت بــه 

ایــن تبعیــض دولــت ترکیــه گردهامیی هــای اعراضــی راه 

بیندازنــد کــه از طــرف ایــن کشــور بــرای شــان اجــازه داده 

نشــده اســت. 

اداره ی کل  داده هــای  اســاس  بــر  در حــال حــارض 

مهاجــرت ترکیــه در ســال 2019، ترکیــه میزبــان پنــج 

کشــور   192 از  خارجــی   249 و  هــزار   90 و  میلیــون 

ــون و 69۵  ــداد ســه میلی ــن تع ــود. از ای ــف جهــان ب مختل

هــزار و 944 نفــر اتبــاع ســوریه اســتند کــه تحــت حفاظــت 

ــر  ــزار و 144 نف ــون و ۷0ه ــک میلی ــند، ی ــت می باش موق

ــده  ــکان گزی ــه اس ــت در ترکی ــه ی اقام ــن دفرچ ــا داش ب

انــد و 324 هــزار و 161 نفــر بــا آمــدن بــه ترکیــه تقاضــای 

پناهندگــی کــرده و خواهــان اســکان در کشــور ســوم 

می باشــند.

از پنــج میلیــون مهاجــری کــه از 192 کشــور جهــان بــه 

ــزار و 144  ــون و ۷0 ه ــک میلی ــا ی ــد، تنه ــده ان ــه آم ترکی

نفــر بــه عنــوان مهاجــر منظــم بــه ترکیــه آمــده انــد؛ یعنــی 

ــوان  ــه عن ــه ب ــود در ترکی ــران موج ــون از مهاج ــار میلی چه

مهاجرهــا نامنظــم وارد ترکیــه شــده انــد؛ بــه عبــارت دیگــر 

ــه  ــا ب ــد و ی ــده ان ــه ش ــی وارد ترکی ــکل غیرقانون ــه ش ــا ب ی

ــد. ــه ادامــه داده ان ــه اقامــت در ترکی ــی ب شــکل غیرقانون

فرزندان زمین

تبعیض در دیپورت مهاجران 
افغانستانی از ترکیه 

احمدولی روزبه

نعمت رحیمی

فوتبال علیه برادر
در روستای حصه ی دوم کوهستاِن کاپیسا نیز دو برادر –امین آغا و حشمت الله- همین خواست را به صورت هم زمان 

از خدا داشتند، پیروزی و شکست بارسلونا که خواست »امین آغا«ی رئالی برای باخت بارسلونا، برآورده می شود؛ برای 

همین، او با چاقوی برادرش کشته می شود. 
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صبــح کابــل: کمیســیون شــکایات انتخاباتــی پــس 

ــر  ــوی دفات ــکایت ها از س ــه ش ــیدگی ب ــد رس ــان رون از پای

ــزار  ــش ه ــر از ش ــه آرای بیش ــرد ک ــام ک ــی اش، اع والیت

ــامری دارد.  ــه بازش ــاز ب ــت نی ــی در 21 والی ــل رأی ده مح

دلیــل بازشــامری ایــن محل هــای رأی دهــی چیســت و 

ــت؟ ــده اس ــاز نش ــامری آغ ــد بازش ــوز رون ــرا هن چ

ــتید،  ــان اس ــام در جری ــه ش ــوری ک ــادی: هامنط اعت

پــس از اعــام نتایــج ابتدایــی انتخابــات ریاســت جمهوری 

افغانســتان، ســیلی از شــکایت ها بــه کمیســیون شــکایات 

ــاهد  ــم، ش ــه روز و نی ــا س ــه روز ت ــا در س ــد. م ــر ش رسازی

در  کــه  بودیــم  عریضــه ای  پنج  صــد  و  هــزار   16 ثبــت 

اعــراض بــه اعــام نتایــج ابتدایــی ایــن انتخابــات بــه مــا 

والیت هــای  کل  شــامل  شــکایت ها  ایــن  شــد.  راجــع 

ــم کــه همــه ی ایــن  افغانســتان می شــد و مــا مجبــور بودی

شــکایت ها را بــه ترتیــب والیــت آن بــه دفاتــر والیتــی خــود 

جهــت بررســی ارســال کنیــم. ایــن رونــد، ســه تــا چهــار روز 

ــی پــس از اعــام  ــگاه قانون ــر گرفــت. از ن ــا را در ب وقــت م

نتایــج ابتدایــی انتخابــات، مــا ســه روز فرصــت بــرای ثبــت 

شــکایت ها و بعــد از آن 1۵ روز فرصــت بــرای رســیدگی بــه 

ــن  ــا در ای ــی م ــر والیت ــم. دفات ــات داری ــکایت ها در والی ش

بــه شــکایت ها رســیدگی کــرده و اباغیه هــای  1۵ روز 

ــیون  ــی از کمیس ــه منایندگ ــن ب ــد و م ــادر کردن ــود ص خ

مرکــزی از همــکاران والیتــی خــود از ایــن بابــت تشــکری 

ــط  ــکایت ها توس ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــس از رس ــم. پ می کن

ــان و  ــم معرض ــاز ه ــر ب ــه روز دیگ ــا، س ــی م ــر والیت دفات

ــد.  ــتیناف خواهی کنن ــه اس ــتند ک ــت داش ــاکی ها فرص ش

ــی  ــر والیت ــط دفات ــکایت ها توس ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــا رس ب

کمیســیون شــکایات انتخاباتــی، مــا بــه دو نتیجــه دســت 

ــل در  ــد مح ــزار و پنج ص ــج ه ــه پن ــت این ک ــم؛ نخس یافتی

کل والیــات افغانســتان بــه بازشــامری و تفتیــش رفــت 

ــد  ــزار و چهارص ــش ه ــت ش ــاهد ثب ــز ش ــا در مرک و دوم م

ــم. ــتینافی بودی ــه ی اس قضی

ــا  ــه کج ــش ب ــی و تفتی ــد بررس ــس رون ــل: پ ــح کاب صب

ــت؟  ــیده اس رس

رونــد  کــه  اســت  این جــا  در  مشــکل  اعتــادی: 

ــی،  ــوال بازرس ــت. اص ــیون اس ــر دو کمیس ــش کار ه تفتی

کمیســیون  عهــده ی  بــه  آن  عملیاتــی  کار  و  تفتیــش 

عهــده ی  بــه  آن  نظارتــی  رونــد  و  انتخابــات  مســتقل 

کمیســیون شــکایات اســت؛ چــون صنــدوق و آرا در حفــظ 

ــا  ــت، آن ه ــات اس ــتقل انتخاب ــیون مس ــت کمیس و صیان

بایــد تصمیــم بگیرنــد کــه چــه زمانــی و در کــدام والیتــی 

بازشــامی و تفتیــش آغــاز شــود. از آغازیــن روزهایــی کــه 

ایــن محل هــا توســط دفاتــر والیتــی مــا بــه تفتیــش و 

بازشــامری رفــت، کمیســیون شــکایات انتخاباتــی بــه 

کــه  فرســتاد  مکتــوب  انتخابــات  مســتقل  کمیســیون 

امکانــات و ســهولت های الزم عملیاتــی را بــرای ایــن رونــد 

آمــاده کنــد؛ امــا کمیســیون مســتقل انتخابــات از آن روز 

ــد؛ گاهــی کــد محــل  ــوع دور می زن ــا حــاال مــا را یــک ن ت

رأی دهــی را می خواهنــد، گاهــی کــد مرکــز رأی دهــی را 

ــا  ــن محل ه ــه ای ــد ک ــم می گوین ــی ه ــد و گاه می خواهن

در رونــد قبلــی بازشــامری، مــورد بازشــامری قــرار گرفتــه 

ــدارد. این هــا  ــه بازشــامری مجــدد وجــود ن اســت، نیــاز ب

ــل را  ــر و تعل ــوع تأخی ــک ن ــه ی ــود ک ــواردی ب ــه م از جمل

ــار آن  ــت. در کن ــود آورده اس ــه وج ــامری ب ــد بازش در رون

رسدی هــوا، ناامنــی و نبــود بــرق، چالــش دیگــر مــا بــوده 

ــه  ــی ب ــواد انتخابات ــال م ــه انتق ــد ک ــام می دانی ــت؛ ش اس

ــز در  ــتقیم نی ــای مس ــه پروازه ــتان ک ــای افغانس والیت ه

ــن  ــا در ای ــت. م ــوار اس ــدارد، دش ــود ن ــا وج ــر آن ه بیش

بخــش بــه همــکاری نهادهــای امنیتــی خــود مثــل وزارت 

دفــاع نیــاز داریــم کــه چرخ بالــی در خدمــت مــا قــرار 

ــد.  دهن

کــه  اســت  ایــن  شــام  حــرف  پــس  کابــل:  صبــح 

کمیســیون مســتقل انتخابــات تــا کنــون امکانــات فنــی ای 

کــه قــرار بــود بــرای رونــد بازشــامری فراهــم کنــد، فراهــم 

ــت؟  ــرده اس نک

اعتــادی: بلــی تــا هنــوز ایــن امکانــات را فراهــم 

نکــرده اســت. گاهــی می گوینــد کــه شــام بایــد بــر اســاس 

و  تفتیــش  انتخاباتــی  طرزالعمــل کمیســیون شــکایات 

ــرای  ــی ب ــائل فن ــه وس ــا ب ــد. م ــام دهی ــامری را انج بازش

ایــن کار نیــاز داریــم؛ مثــا یکــی از وســیله هایی کــه 

ــا  ــده و ی ــیم، خوانن ــته باش ــامری داش ــد بازش ــد در رون بای

تشــخیص دهنده ی کــد کیــو  آر )QR Code( اســت کــه 

بتوانــد آرای ســفید را از ســیاه جــدا کنــد. اصــوال تفتیــش و 

بازشــامری کار کمیســیون مســتقل انتخابــات اســت. پــس 

ــاس  ــر اس ــد ب ــد، بای ــامری می کنن ــا بازش ــه آن ه ــی  ک وقت

ــام  ــامری انج ــن بازش ــات ای ــیون انتخاب ــل کمیس طرزالعم

شــود و مــا تنهــا نقــش نظــارت را داریــم. در انتخابــات 

پارملانــی نیــز رونــد بازشــامری و تفتیش توســط طرزالعمل 

کمیســیون مســتقل انتخابــات صــورت گرفــت. ایــن را بایــد 

اضافــه کنــم کــه طرزالعمل هــای هــردو کمیســیون در 

مغایــرت یک دیگــر قــرار نــدارد، بــل مکمــل یک دیگــر 

ــت. اس

از  پــس  کــه  رأی دهــی  محــل   109 کابــل:  صبــح 

رســیدگی بــه شــکایات، توســط دفاتــر والیتــی شــام باطــل 

ــر در  ــود و بیش ــا می ش ــدام محل ه ــامل ک ــد، ش ــام ش اع

کــدام والیت هــا اســت؟

اعتــادی: در مــورد جمع بنــدی ایــن ارقــام، اشــتباهی 

پیــش آمــده بــود؛ امــا در حقیقــت 49 محــل رأی دهــی در 

ــام  ــل اع ــا باط ــی م ــر والیت ــط دفات ــتان توس کل افغانس

شــده اســت. در جمع بنــدی، حــدود ۵9 محــل رأی دهــی 

ــرود،  ــامری ب ــه بازش ــود ب ــرار ب ــه ق ــان ک ــت بدخش در والی

ــه ایــن خاطــر در  ــود. ب در جــدول ابطــال رســانده شــده ب

والیت هــا  دفــر  از  هــم  ابتدایــی  ســاعت های  هــامن 

ــوری  ــه ی ف ــر مرکــزی به گون ــد و هــم در دف متــاس گرفتن

ــورد اصــاح  ــن م ــت و ای ــدام صــورت گرف ــورد اق ــن م در ای

ــا متــام محل هــای ابطال شــده شــامل 49 محــل  شــد؛ ام

ــد.  ــت می باش ــا 1۵ والی ــه در 12 ت ــود ک ــی می ش رأی ده

ــه  ــود ک ــه می ش ــی گفت ــل رأی ده ــن 49 مح ــان ای در می

اصــا وجــود  از کدهــای محل هــای رأی دهــی  برخــی 

ــت.  ــوده اس ــی ب ــا خیال ــته و مرکزه ــی نداش خارج

صبــح کابــل: کمیســیون شــکایات بیشــر از شــش 

هــزار شــکایت اســتینافی را ثبــت کــرده اســت. مــردم 

چقــدر مطمــن باشــند کــه کمیســیون شــکایات بررســی 

ایــن شــکایت ها را در وقــت قانونــی آن تکمیــل کنــد؟   

اعتــادی: مــا پــس از ایــن کــه آخریــن اباغیــه ی مــا 

ــار  ــود، در کن ــده ب ــادر ش ــل ص ــه کاب ــا از جمل در والیت ه

ســه روز فرصــت بــرای ثبــت شــکایات، از نــگاه قانونــی 

ــن شــکایت ها  ــم کــه ای 1۵ روز رســمی کاری فرصــت داری

را بررســی کــرده و نتیجــه ی آن را بــه مــردم افغانســتان 

رشیــک کنیــم. هامنطــور کــه دفرهــای والیتــی کمیســیون 

شــکایت ها  بــه  قانونــی  وقــت  در  انتخاباتــی  شــکایات 

رســیدگی کردنــد، تــاش مــا ایــن اســت کــه بــه ایــن 

شــکایت ها نیــز در همیــن وقــت قانونــی رســیدگی صــورت 

ــرد.  گی

ــل: بیشــرین شــکایت های اســتینافی روی  صبــح کاب

ــد  ــه چن ــن شــکایت ها ب ــون ای ــا کن چــه مــوردی اســت و ت

ــت؟  ــده اس ــته بندی ش ــش دس بخ

مــورد  در  کــه  شــکایت های  بیشــرین  اعتــادی: 

ــا  ــت، عمدت ــده اس ــت ش ــی ثب ــزار رأی جنجال ــه صد ه س

ــد  ــد موضــوع مهــم، مانن ــر محــور همیــن چن شــکایت ها ب

ــک،  ــات بایومری ــدون معلوم ــان، آرای ب ــارج از زم آرای خ

ــر  ــات دیگ ــوارد کلی ــی م ــج و برخ ــا پن ــک ت ــاوت ی آرای تف

ــت.  اس

کــه  کــرد  تأییــد  درملــوک  رشکــت  کابــل:  صبــح 

110هــزار و 12رأی )اطاعــات بایومریکــی( خــارج از 

زمــان رأی دهــی ثبــت شــده اســت. از دیــد کمیســیون 

دارد؟ اعتبــار  آرا  ایــن  شــکایات 

انتخاباتــی همــواره  اعتــادی: کمســیون شــکایات 

تأکیــد کــرده اســت کــه شــعار و عمــل مــا مبتنــی بــر 

در  موجــود  لوایــح  و  طرزالعمل هــا  انتخابــات،  قانــون 

بخــش انتخابــات اســت. برخــی از تیم هــای انتخاباتــی 

اعضــای  نظرهــای  ابــراز  بــا  سیاســی  جناح هــای  و 

ــا  ــد. ام ــرده  ان ــی ک ــام نارضایت ــات، اع ــیون انتخاب کمیس

حــرف مــا بــه همــه ی تیم هــای انتخاباتــی ایــن اســت کــه 

ــه را  ــع جانب داران ــام موض ــب داری و اع ــع جان ــا توق از م

ناگزیــر اســتیم کــه تصمیم هــا و  نداشــته باشــند. مــا 

ــن  ــن و تضمی ــر قوانی ــی ب ــود را مبتن ــای خ موضع گیری ه

شــفافیت انتخاباتــی عیــار کنیــم نــه بر اســاس خوشــایندی 

ــیون  ــورد کمیس ــس برخ ــاص. پ ــم خ ــک تی ــی ی و نارضایت

شــکایت بــه آرای خــارج از زمــان و بــدون بایومریــک و هــر 

ــود.  نــوع آرای مشــکوک دیگــر، برخــورد قانونــی خواهــد ب

صبــح کابــل: یافته هــای ابتدایــی کمیســیون شــکایات 

انتخاباتــی در مــورد ســه صد هــزار رای جنجالــی چیســت؟ 

اعتــادی: مــا هنــوز در مرحلــه ی ابتدایــی قــرار داریــم. 

اســنادی کــه در دســرس مــا از طرفیــن دعــوا قــرار گرفتــه، 

هنــوز بــه صــورت کافــی بررســی نشــده اســت کــه ببینیــم 

ــا اســنادی کــه  ــن ســه صد هــزار رأی ب ــا رسنوشــت ای واقع

ارائــه شــده اســت، بــه ســوی زنــده شــدن مــی رود و یــا بــه 

ــود  ــد ب ــع خواه ــش از موق ــس پی ــدن. پ ــال ش ــمت ابط س

کــه مــا تــا کنــون در ایــن مــورد اظهــار نظــر بکنیــم. خــوب 

ــه کمیســیون شــکایات و اعضــای آن فرصــت  ــه ب اســت ک

داده شــود کــه بــا دقــت بیشــر و موضع گیــری پخته تــر در 

مــورد رسنوشــت ایــن آرای جنجالــی تصمیــم بگیــرد.

تصمیم هــای  شــام  والیتــی  دفاتــر  کابــل:  صبــح 

مختلــف در مــورد ایــن آرای مشــکوک گرفتــه  انــد. برخــی 

دفاتــر شــام ایــن آرا را معتــر شــمرده و برخــی از آنهــا 

اعتبــار نــداده اســت. کمیســیون مرکــزی در ایــن مــورد چــه 

ــت؟ ــد گرف ــی خواه تصمیم

والیتــی کمیســیون شــکایات  دفاتــر  در  اعتــادی: 

ــراد  ــداد اف ــت و تع ــده نیس ــر تصمیم گیرن ــک نف ــلام ی مس

می گیرنــد.  تصمیــم  مختلــف  والیت هــای  در  مختلــف 

ــه  ــوان س ــه عن ــی ب ــر والیت ــه کمیش ــت س ــر والی ــا در ه م

صاحیتــی  هــامن  این هــا  داریــم.  انتخاباتــی  قاضــی 

را دارنــد کــه کمیشــران مرکــزی کمیســیون شــکایات 

انتخاباتــی دارنــد؛ بــا ایــن فــرق کــه اگــر بــر تصمیم هــای 

آن هــا شــکایت اســتینافی درج شــد، دیگــر تصمیــم آن هــا 

نهایــی نیســت؛ امــا در غیــر آن تصمیــم آن هــا ماننــد 

ــز  ــا در مرک ــی اســت. ام ــم کمیشــران مرکــزی نهای تصمی

ــه  ــت ک ــی اس ــت؛ بدیه ــیون اس ــک کمیس ــر و ی ــک دف ی

ــی  ــای متفاوت ــش و فهم ه ــا، گرای ــه ی اختاف نظره ــا هم ب

ــون ممکــن وجــود داشــته باشــد، در  کــه از ماده هــای قان

ــن  ــد. ای ــد ش ــه خواه ــد گرفت ــم واح ــن آرا، تصمی ــورد ای م

ممکــن نیســت کــه آرای مشــکوک در یــک والیــت اعتبــار 

داده شــود و در برخــی از والیت هــای دیگــر باطــل اعــام 

ــکوک  ــه ی آرای مش ــورد هم ــا در م ــن، م ــر ای ــا ب ــود؛ بن ش

ــا  ــم و ی ــل می کنی ــا باط ــت؛ ی ــم گرف ــم خواهی ــک تصمی ی

می شــامریم.  معتــر 

 12 از  بیشــر  انتخابــات  کمیســیون  کابــل:  صبــح 

هــزار کارمنــد انتخاباتــی را بــه اتهــام تقلــب و تخلف هــای 

ــن  ــده ی ای ــه شــام معرفــی کــرده اســت. پرون ــی ب انتخابات

ــه کجــا رســید؟  ــراد ب اف

اعتــادی: در مــورد معرفــی ایــن افــراد بــه کمیســیون 

ــات  ــم کــه کمیســیون انتخاب ــد بگوی شــکایات نخســت بای

ــام فرســتاده اســت. هیــچ نــوع  ــرای مــا 12 هــزار ن تنهــا ب

ســندی بــرای مــا داده نشــده کــه نشــان دهــد ایــن افــراد 

کارمنــد کمیســیون انتخابــات اســتند و در روز انتخابــات، 

جــرم انتخاباتــی را انجــام داده باشــند. حتــا بــرای مــا 

انتخاباتــی،  یــا  اســت  اداری  کــه  آن هــا  نوعیــت جــرم 

مشــخص نشــده اســت. مســأله ی دوم در ایــن بخــش ایــن 

اســت کــه متأســفانه افــرادی بــه مــا معرفــی شــده  انــد کــه 

ــوده  ــزد ب ــورت روزم ــه ص ــات ب ــک روز انتخاب ــدان ی کارمن

انــد. کمیســیون انتخابــات اگــر می خواســت قانــون را 

اجرایــی کنــد و جلــو تخلــف و تقلــب انتخاباتــی را بگیــرد، 

ــرده  ــی نک ــود را معرف ــمی خ ــدان رس ــی از کارمن ــرا یک چ

اســت. بــه ایــن دلیــل مــا در یــک مکتوبــی بــه کمیســیون 

ــراد  ــن اف ــات خواســتار ســندی شــدیم کــه جــرم ای انتخاب

ــا  ــرم آن ه ــه ج ــود ک ــوم ش ــل معل ــد اق ــد. ح ــان ده را نش

اداری اســت یــا انتخاباتــی. اگــر اداری باشــد ایــن مربــوط 

بــه خــود آن هــا اســت کــه بایــد تنبیــه و انضبــاط اداری را 

بــر آن هــا پیــاده کننــد. اگــر جــرم آن هــا انتخاباتــی اســت، 

ــا  ــام آن ه ــا ن ــراه ب ــد هم ــز بای ــی نی ــناد و مدارک ــس اس پ

بفرســتند کــه مــا بتوانیــم بــر اســاس اســناد آن هــا را مــورد 

پیگــرد قــرار بدهیــم. کمیســیون انتخابــات در جــواب 

ــر  ــه دفات ــناد را ب ــا اس ــه آن ه ــت ک ــه اس ــا گفت ــوب م مکت

والیتــی مــا فرســتاده انــد؛ امــا تاهنــوز مــا از دفاتــر والیتــی 

ــم. ــرده  ای ــت نک ــی را دریاف ــن گزارش ــود چنی خ

بــه  انتخاباتــی  شــکایات  کمیســیون  کابــل:  صبــح 

عنــوان محکمــه ی انتخاباتــی، رسنوشــت انتخابات ریاســت 

جمهــوری افغانســتان را در دســت دارد. چقــدر گفتــه 

ــتان  ــردم افغانس ــات، م ــن انتخاب ــه از دل ای ــد ک می توانی

زعیمــی خواهنــد داشــت و انتخابــات بــه دور دوم نخواهــد 

ــت؟ رف

اعتــادی: ایــن  کــه انتخابــات بــه دور دوم مــی رود یــا 

خیــر، ایــن مســأله بــه دســت کمیســیون شــکایات نیســت؛ 

آنچــه کــه در دیــگ اســت در کاســه نیــز می آیــد. از طرفــی 

هــم مــا بــا شــش هــزار و پنج صــد شــکایت روبــه رو اســتیم؛ 

در صورتــی  کــه تنهــا ده مــورد آن مســتند و پشــتوانه ی 

انتخابــات  نتایــج  در  تغییراتــی  باشــد،  داشــته  محکــم 

خواهــد آورد. انتخاباتــی کــه برگــزار شــد، ممکــن بــا میــزان 

مشــارکت پایینــی در مقبولیــت آن و اقتــدار حکومــت کــه 

از دل ایــن انتخابــات بــه میــان می آیــد، صدمــه بزنــد؛ امــا 

بــه لحــاظ حقوقــی کمیــت حضــور، در مرشوعیــت قانونــی 

حقوقــی  لطمــه ی  می آیــد،  وجــود  بــه  کــه  حکومتــی 

نخواهــد داشــت؛ امــا بــا همیــن انتخابــات نیــز می توانیــم 

نظــام و زعیــم داشــته باشــیم. 

بررســی  بــا  شــام  چشــم انداز  پــس  کابــل:  صبــح 

انتخابــات  آیــا  انتخابــات چیســت؟  ابتدایــی شــکایات 

ــد  ــه دور دوم خواه ــات 1393 ب ــل انتخاب ــز مث ــال نی امس

رفــت؟ 

ــا  ــه دور دوم ت ــات ب ــن انتخاب ــن و نرف ــادی: رف اعت

ــای  ــات و نیروه ــام امکان ــت. مت ــاه اس ــاه پنج ــون پنج کن

انســانی مــا در کمیســیون شــکایات انتخاباتــی بســیج 

شــده  انــد کــه در ســه و چهــار بخــش تخنیکــی کــه شــامل 

مــوارد  و ســایر  ثبــت شــکایات، تصنیــف، دســته بندی 

کــه مربــوط بــه تنظیــم شــکایات اســتینافی می شــود، 

ــزار و  ــش ه ــوع ش ــکایات از مجم ــی از ش ــد. بخش کار کنن

پنج صــد دوســیه ای کــه در کمیســیون شــکایات ثبــت 

شــده، رس میــز کمیشــران بــرای فیصلــه ی نهایــی رســیده 

اســت. تــاش داریــم کــه بــا اســتفاده از فرصــت، امکانــات 

و نیــروی موجــود در وقــت قانونــی رونــد رســیدگی بــه 

شــکایات اســتینافی را جمــع کنیــم و نتیجــه ی نهایــی 

کمیســیون  طریــق  از  را  ریاســت جمهوری  انتخابــات 

ــم. ــام کنی ــات اع ــتقل انتخاب مس

از تمجید تا نقد و اصالح

کد برخی محل های رای دهی وجود خارجی ندارد

چمن شاه اعتامدی  )رییس دبیرخانه ی کمیسیون شکایات انتخاباتی(

علی شیر شهیر

گفت وگو کننده

ریاســت جمهوری  انتخابــات  برگــزاری  از  اشــاره: 

افغانســتان بیشــر از ســه مــاه می گــذرد؛ امــا تــا 

ــده  ــام نش ــات اع ــن انتخاب ــی ای ــج نهای ــون نتای کن

اســت. 300 هــزار رأی جنجالــی و اختاف نظرهــا 

دلیل هــای  از  انتخاباتــی  کمیســیون های  میــان 

گفتــه  نهایــی  نتایــج  اعــام  در  تأخیــر  اصلــی 

. می شــود

رییــس  اعتــادی،  چمن شــاه  بــا  گفت وگــو  در 

از  انتخاباتــی  شــکایات  کمیســیون  دبیرخانــه ی 

جنجالــی،  رأی  300هــزار  رسنوشــت  مــورد  در  او 

و  انتخاباتــی  کمیســیون های  اختاف نظرهــای 

پرســیده  نهایــی  نتایــج  اعــام  در  تأخیــر  دلیــل 

بررســی های  اعتــادی  آقــای  گفتــه ی  بــه   ایــم. 

برخــی  کــد  کــه  آن هــا نشــان می دهــد  ابتدایــی 

نداشــته  خارجــی  وجــود  رأی دهــی  محل هــای 

اســت. او در مــورد 12 هــزار کارمنــد انتخاباتــی کــه 

می گویــد  انتخاباتی انــد،  تخلف هــای  بــه  متهــم 

کــه کمیســیون انتخابــات تنهــا 12 هــزار نــام بــرای 

آن هــا معرفــی کــرده اســت. آقــای اعتــادی تأکیــد 

دارد کــه هیــچ نــوع ســندی وجــود نــدارد تــا نشــان 

انتخابــات  کمیســیون  کارمنــد  افــراد  ایــن  دهــد 

را  انتخاباتــی  جــرم  انتخابــات،  روز  در  و  اســتند 

باشــند. داده  انجــام 



ل
ل او

سا
امره  170              

ش
شنبه                  

سه 
                 13

ی 2020            8 دلو 98
28 جنور

w
w

w.subhekabul.com
خانواده6

هــر کــس در حقیقــت همــراه بــا 

می شــود.  متولــد  اعتامدبه نفــس 

ایــن را می تــوان در کنــش و واکــش 

کــرد.  مشــاهده  کــودکان  بیشــر 

کامــا  چیــزی  اعتامدبه نفــس، 

یعنــی  اعتامدبه نفــس  اســت.  خودپرســتی  از  جــدا 

ــی  ــادات باطن ــه و اعتق ــه ذات خداگون ــه ب ــامن فروتنان ای

خویشــن و خودپرســتی یعنــی؛ قــدرت کمک هــای خــدا 

را می دانــم؛ امــا می خواهــم امــورم را آن گونــه کــه خــودم 

برســانم.  انجــام  بــه  می خواهــم 

یکــی از دالیــل پــرورش اعتامدبه نفــس ایــن اســت کــه 

مــری اســت! دیگــران را نیــز تشــویق و ترغیــب می کنــد. 

هیــچ کــس نســبت بــه کســی کــه اعتامدبه نفــس نــدارد، 

توجــه چندانــی نشــان منی دهنــد. او منی توانــد دیگــران 

ــا  ــد، ی ــان کن ــاب ش ــاند، مج ــش بکش ــوی خوی ــه س را ب

ــرا در  ــد؛ زی ــان ده ــا نش ــه آن ه ــود را ب ــتین خ ارزش راس

ذهنــش نیرویــی منفــی اســت کــه بــه جــای جــذب، دفــع 

می کنــد. از ایــن جهــت اســت کــه بایــد بــه الوهیــت 

باطــن و ظاهــر خــود اعتــامد کــرده و آن را دریابیــم و 

معجره هــا و شــگفت های الهــی بیافرینیــم.

یکــی از عواملــی کــه می توانــد ارتبــاط مســتقیم بــرای 

اعتامدبه نفــس شــام داشــته  و  بــردن شــخصیت  بــاال 

ــام  ــدن( ش ــان ب ــری )زب ــت ظاه ــرکات و وضعی ــد، ح باش

ــه  ــت ک ــی اس ــن رسنخ ــی اولی ــر کام ــاط غی ــت. ارتب اس

غریبه هــا بــرای شــناخت شــام از آن اســتفاده می کننــد. 

منی کنیــم،  صحبــت  وقتــی  حتــا  کــه  بدانیــم  بایــد 

ژســت های  و  قیافــه  برخواســت،  و  نشســت  طــرز  بــا 

ــت  ــر موفقی ــم. اگ ــرار می کنی ــاط برق ــه ارتب ــا بقی ــود ب خ

ــد بدانیــد کــه دیگــران چــه ذهنیتــی از  می خواهیــد، بای

شــام پیــدا می کننــد. در ایــن مقالــه ده مــورد از حــرکات 

ــرای  ــا کمــک ســایت »چطــور« ب ــی( را ب ــان بدن ــدن )زب ب

شــام معرفــی می کنــم کــه نــه تنهــا عوامــل افزایــش 

اعتامدبه نفــس اســت، بلکــه بــه شــام کمــک می کنــد 

بــه کارهــا و چیزهــای عــادت کنیــد کــه باعــث می شــوند 

ــی  ــر زندگ ــاری ب ــر به ــل اب ــی، مث ــت و خوش حال موفقی

ــارد. شــام بب

1- صــاف بنشــینید: اگــر دوال دوال راه برویــد یــا 

ــد  ــع نشســن نامنظــم باشــید، مــردم فکــر مــی کنن موق

ایــد  کــه نشســته  یــا در جــای  نداریــد  کــه حوصلــه 

ناراحــت اســتید، پــس ممکــن اســت بــا آن کار بــه آن هــا 

بی احرامــی کنیــد. وقتــی صــاف می نشــینید یــا راه 

ــارد و فضــای  ــد، موفقیــت از رس و روی شــام می ب می روی

شــکوه مندی  و  فره منــدی  از  پــر  هــم  را  تــان  اطــراف 

می کنیــد. در واقــع وقتــی شــانه های تــان عقــب باشــند، 

قــدرت بیشــری دارنــد و در نتیجــه شــام هــم در موقعیــت 

ــد. آدم هایــی کــه راســت  ــرار می گیری درســت و محکــم ق

ــری  ــس بیش ــد اعتامدبه نف ــر می رس ــه نظ ــینند، ب می نش

ــرای ایــن کــه موقــع  ــد و آمــاده¬ی اقــدام اســتند. ب دارن

شــانه های  عضــات  باشــید،  راحــت  کار  ایــن  انجــام 

ــدازه ی کمــر  ــه ان ــان را شــل کنیــد و پاهــای خــود را ب ت

از عــرض شــانه بــاز کنیــد. بایــد احســاس کنیــد بــه 

ــا  ــر واقع ــا اگ ــد؛ حت ــه داده ای ــی تکی ــک صندل ــتی ی پش

کــه  شــدید  متوجــه  موقــع  هــر  نداریــد.  تکیه گاهــی 

نامنظــم اســتید، بــه یــاد بیاوریــد کــه ایــن نتیجــه¬ی بــه 

هــم خــوردن حالــت درســت شــام اســت و چــون فضــای 

ــید.  ــر می رس ــه نظ ــف ب ــد، ضعی ــغال می کنی ــری اش کم ت

جلــو  بــه  رو  وقتــی  بنشــینید:  جلــو  بــه  رو   -2

ــد  ــد گــوش شــنوا داری می نشــینید، مــردم حــس می کنن

و ایــن بــرگ برنــده ی شــام می شــود. وقتــی می خواهیــد 

بــه فــردی پاســخ بدهیــد، ممکــن اســت بــه طــور طبیعــی 

کمــی بــه ســمت عقــب متامیــل شــوید. ایــن کار بــه 

مخاطــب تــان هــم فرصتــی می دهــد تــا بــه ســمت جلــو 

ــد.  ــان بده ــه اش را نش ــود و عاق ــل ش متامی

3- ژســت بگیریــد: حــرکات و حــاالت شــام می توانــد 

صاحیــت تــان را بــه دیگــران نشــان بدهنــد. زمــان حــرف 

زدن از نشــان دادن چیــزی کــه در مــوردش صحبــت 

کنیــد  اســتفاده  تــان  از دســت  و  نرســید  می کنیــد، 

ــد  ــی ببینن ــد. آن هــا وقت ــرار کنی ــاط برق ــردم ارتب ــا م ــا ب ت

ــه  ــتید، متوج ــت اس ــان راح ــت های ت ــا ژس ــدر ب ــه چق ک

گوییــد  مــی  کــه  مطالبــی  بــه  شــام  کــه  می شــوند 

ــر مصنوعــی  ــب آدمــی غی ــن ترتی ــه ای مســلط اســتید و ب

و خوشــایند بــه نظــر می رســید؛ امــا از طــرف دیگــر، 

اســت  ممکــن  کنیــد،  اغــراق  گرفــن  ژســت  در  اگــر 

مخاطب هــا فکــر کننــد کــه داریــد حقیقــت را طــور دیگــر 

ــود را از  ــت های خ ــر دس ــوض اگ ــد. در ع ــوه می دهی جل

ــد،  ــدا باش ــام پی ــت ش ــف دس ــد و ک ــود دور کنی ــدن خ ب

ــد.  ــردن نداری ــان ک ــرای پنه ــزی ب ــگار چی ان

4- لبخنــد زدن و رس تــکان دادن: حتــا اگــر در 

الزم  می کنیــد،  صحبــت  جــدی  موضــوع  یــک  مــورد 

نیســت همیشــه قیافــه ی تــان هــم جــدی باشــد. گاهــی 

ــید  ــر باش ــی مایم ت ــد و کم ــخت نگیری ــی س ــات خیل اوق

تــا بــه دیگــران نشــان بدهیــد کــه بــه آن هــا توجــه داریــد 

و بــا آن هــا موافــق اســتید. وقتــی گوینــده ی موفقــی 

اســتید کــه بتوانیــد کمــی رس تــان را تــکان بدهیــد، 

ــا اگــر  اگــر از فکــرش خــوش شــام آمــد، لبخنــد بزنیــد ی

ــد.  ــرد؛ بخندی ــوخی ک ش

ادامه دارد ...

ده روش برای توان مندی 
افراد خانواده

عبدالله اطلس

با  را  اوباما  سخن شناسی  الیزابت 

لحن و سخنان بلندی متجید کرد: او 

کسی است که هم سخن را می شناسد 

و هم قدر سخن را می داند. او سخن 

و هیچ گاه  ادا می کند  را خوب  خوب 

سخن را به خاطر چیزی کم تر از سخن هدر منی دهد. 

که  کرد  اعراض  الیزابت  قضاوت  این  مورد  در  کسی 

راست  و  ساده  باید  باشد،  شاعر  نباید  سیاست مدار 

اگر  دهد.  انتقال  مخاطب  به  را  حرفش  تا  بگوید  سخن 

با  دارد،  قرار  اوباما  که  مقامی  در  هم  آن  سیاست مدار، 

مردم  به  حرفش  انتقال  از  کند،  شاعرانه  برخورد  سخن 

حس  خیر،  نه  گفت:  پاسخ  در  الیزابت  می ماند.  عاجز 

که  نیست  این  معنای  به  گفن  سخن  شاعرانه  می کنم 

بیان  زیبایی  با  باید  سخن  شود.  گفته  بیهوده  سخن 

هم  و  بگوید  خوب  سخِن  هم  سیاست مداری  اگر  شود. 

سخن خود را با بیان خوب انتقال دهد، کار ارزش مندی 

بیهوده مرف  را  اوباما، سخن  بارک  است.  داده  انجام 

هم  بگوید  سخن  می بیند  رضورت  گاهی  هر  منی کند. 

می گوید. خوب  سخن  هم  و  می گوید  سخن  خوب 

منی بود،  سیاه پوست  یک  اوباما  اگر  پرسید  کسی 

حارض  هم  باز  او  آیا  می داشت،  را  او  دیگر  اوصاف  اما 

اوباما  از او متجید کند، گفت: نه خیر!  این گونه  به  بود 

دیگر  کسی  هر  از  است  سیاه پوست  که  هامن  دلیل  به 

او  منی بود  چنین  اگر  و  است  یافته  امتیاز  و  برجستگی 

که منی توانست به مناد و نشانه تبدیل شود و هیچ فرقی 

شاید  که  این  مگر  نداشت،  جمهوری  رؤسای  دیگر  با 

موفق تر و بهر از دیگران باشد. الیزابت گفت: من خود 

اوباما حس  بارک  و می دانم که در  یک زن سیاه پوستم 

این  می گوید.  سخن  چگونه  انسان  یک  عنوان  به  من 

نژادپرستی نیست. این تعلق من به عنوان یک انسان و 

یک شاعر با یک مناد است که زندگی من در قالب آن 

می آید. سخن  به 

میان  در  را  خود  محبوبیت  اوباما  بارک  گفت:  یکی 

وعده هایی  به  چون  است؛  داده  دست  از  امریکایی ها 

حرف  این  با  الیزابت  نتوانست.  رسیدگی  بود  داده  که 

من  مطلوب  اوباما  چهره ی  این  می گفت:  و  بود  موافق 

نیست. او وقتی در چهره ی رییس جمهور و سیاست مدار 

چه  که  بپرسد  او  از  دارد  حق  کسی  هر  شود،  سنجیده 

انجام نداد. شاید  یا  انجام داد  را  بود و چه کاری  گفته 

من با ده دلیل بگویم او موفق بوده و دیگری با ده دلیل 

با چهره ی  است. من  نبوده  موفق  او  نه  که  بگوید  دیگر 

و  فرهنگ  تاریخ،  برای  که  دارم  حرف  اوباما  از  دیگری 

یا  موفقیت  می گوید.  سخن  امریکایی  مدنیت  برای 

و  ندارد  کاری  او  چهره ی  این  به  اوباما  موفقیت  عدم 

این  نشود،  یا  شود  پیروز  اوباما  که  دارم  اطمینان  من 

جامعه  این  فرهنگ  مال  و  تاریخ  مال  که  را  چهره اش 

به  او  که  ندارم  انتظار  هرگز  و  منی کند  مخدوش  است، 

ریاست جمهوری اش  تاریخش خرج  که  زند  کاری دست 

شود. الیزابت گفت: دید من با دید کسی که محبوبیت 

یکی  می سنجد،  انتخاباتی  کمپاین های  برای  را  اوباما 

امریکا  در  هنوز  می کنم  فکر  دلیل  همین  به  و  نیست 

انتخاب  در  شان  بزرگ  کار  که  هستند  زیادی  کسان 

منی گیرند. کم  دست  را  اوباما  بارک 

بزرگ  طرح  تا  انداخت  شوق  به  مرا  الیزابت  سخنان 

محمود جعفری را با او در میان بگذارم: شعر دادخواهی. 

گفتم: شاعرانی اکنون در افغانستان گام بلند کرده اند 

ادبیات  کل  در  یا  و  دادخواهی  نام شعر  به  کمپاینی  تا 

دادخواهی به راه اندازند. حرف این ها این است که در 

وسط متام هیاهویی که شهر و دیار ما را خورده است، 

کم تر  دیار  این  قربانی شده ی  و  مظلوم  انسان  صدای 

را  صدا  این  باید  ادبیات  و  هر  شعر،  می شود.  شنیده 

انسان  به  تنها  و  منی شناسد  مرز  صدا  این  کند.  بلند 

می اندیشد. انسانی که در انفجار مبب هاک می شود، 

و  گوش  که  انسانی  می شود،  سنگ سار  که  انسانی 

بسته  رگبار  به  که  انسانی  می برند،  کارد  با  را  بینی اش 

می شود، انسانی که در زیر آوار خانه اش جان می دهد، 

توهین  و  می خورد  شاق  بازار  روی  بر  که  انسانی 

و  بربریت  با  کاشانه اش  و  خانه  از  که  انسانی  می شود، 

سبعیت رانده می شود، انسانی که در زیر شکنجه جان 

توهین  سخنش  و  حرف  جرم  به  که  انسانی  می دهد، 

و  می رود  زندان  که  انسانی  و  می کشد  زجر  و  می شود 

جا  هامن  چیست،  جرمش  شود  معلوم  که  این  بدون 

می ماند تا می پوسد، ... این ها همه قربانیان بی صدایند 

بلند کند.  را  باید صدای شان  ادبیات و هر  و  که شعر 

زبان  از  می خواهم  و  است  افتاده  راه  تازه  کمپاین  این 

نوعی  به  شعرت  که  سیاه پوست  شاعر  یک  عنوان  به  تو 

بشنوم. مورد  این  در  است  بوده  دادخواهی 

الیزابت گفت: شعر زیباترین سخن است و موسیقی 

و هر و ادبیات در هر جلوه ی آن بخشی از همین سخن 

زیبا را بیان می کند. من شعر را روح هر می دانم و در 

روح  اندازه ای که  به  دیگر  فکر می کنم هر سخنی  واقع 

می شود.  هرمندانه تر  و  زیباتر  باشد،  داشته  شاعرانه تر 

شعر دادخواهی شعر راستین است. شاید من این را به 

دلیل تجربه ی سیاه پوست بودنم و به دلیل تجربه ی زن 

دادخواهی  شعر  اگر  می کنم  حس  اما  می گویم؛  بودنم 

دست  از  را  زیبایی اش  از  مهمی  بخش  باشد،  نداشته 

می دهد. شعرهای عاشقانه هم به نوعی شعر دادخواهی 

به دل  و  اند. هیچگاهی شعر عاشقانه رسوده منی شود 

چنگ منی زند مگر این که آن جا مفهوم دادخواهی باشد 

و شکایت پنهان از قید و بندهایی که عاشقان را از هم 

دور  هم  از  انسان ها  که  آنگاهی  است.  داشته  نگه  دور 

نزدیک  هم  به  را  آن ها  دوباره  می تواند  شعر  می افتند، 

واقعیت  از  تنها  واقعی  شعر  گفتم:  برایش  وقتی  کند. 

می گوید،  واقعیت  سخن  پشت  از  بلکه  سخن منی گوید 

شعر  که  است  همین  دقیقاً  گفت:  و  پسندید  را  حرفم 

روان  و  روح  و  دل  به  و  بشکند  را  مرزها  می تواند  و هر 

اندازد. چنگ  آدم ها 

افغانستان یک  در  را  دادخواهی  و هر  الیزابت شعر 

در  که  وضعیتی  از  هم  من  گفت:  و  خواند  مهم  گام 

افغانستان می گذرد، احساس ناراحتی دارم. می خواهم 

نجات  برای  آن جا  که  بدانم  بیشر  و  بشنوم  بیشر 

انسان ها از وضعیت بدی که گرفتار آن اند، چه کارهایی 

که  هم چنان  می شود؛  دارد  کارهایی  چه  و  است  شده 

زاویه ای  چه  از  هرمندان  و  شاعران  بدانم  دارم  دوست 

می گیرند. سهم  بزرگ  کمپاین  این  در 

الیزابت: شعر و هنر مرزها را می شکند! 
)یادداشت های عزیز رویش از دانشگاه یل - 20 اگست تا 20 دسامرب 2010( 119 روز )31(

عزیز رویش

از آنجــا کــه تصمیــم ازدواج دخــران و در اغلــب 

شــان  خانواده هــای  توســط  نیــز  پــران  مــوارد 

ــرک  ــی مش ــدی زندگ ــم بع ــود، تصامی ــه می ش گرفت

و  می گیرنــد  شــان  خانواده هــای  نیــز  را  آن هــا 

کم تــر حــق انتخــاب بــرای خــود شــان در روش 

ــه  ــوز ک ــد. هن ــی می مان ــان باق ــی ش ــرد زندگ پیش ب

ــوز اســت، مســأله ی زندگــی خصوصــی بیــن زن  هن

و حریــم  و شــوهر در خانواده هــا درک منی شــود 

خصوصــی را بــه رســمیت منی شناســند. بعــد از 

ازدواج، دخــران بــه خانــواده ی شــوهر از هــامن 

اســت،  گذشــته  آنچــه  و  شــان  ازدواج  اول  شــب 

ــا داشــن و نداشــن فرزنــد، پــر و  پاســخگو انــد ت

دخــر بــودن فرزنــد و تعــداد آن هــا و هــر مــورد دیگــر 

کــه در یــک زندگــی خصوصــی بیــن زن و شــوهر 

قابــل پیش بینــی باشــد. 

پرســیدن ســوال ها و رشوع مداخله هــا توســط 

ــان، از هــامن شــب اول  ــواده ی شــوهر و اطرافی خان

ازدواج دخــران بــه زندگــی شــان ســایه ی ســیاه 

ــن  ــا خشــونت ها از بی ــا ب ــی کــه ی ــا زمان ــد ت می افکن

ــه  ــا هــم زندگــی محبوس گون ــد ی ــد و می میرن می رون

ــه  ــی ب ــد. تابوی ــل می کنن ــس تحم ــن نف ــا آخری را ت

نــام بــکارت در ابتــدای زندگــی، زندگــی و تجربــه ی 

داشــن یــک رابطــه ی جنســی را بــرای زنــان بــه 

در  زیــادی  دخــران  می کنــد.  مبــدل  کابــوس 

ــد؛  ــی تابوهــا شــده ان افغانســتان هســتند کــه قربان

یکــی از ایــن تابوهــا کــه زندگــی مشــرک را بــر زنــان 

بــه  را  جهنــم می کنــد و رؤیــای دخــران جــوان 

کابــوس مبــدل کــرده اســت، تابــوی بــکارت اســت. 

ــکارت یکــی از بدتریــن عوامــل خشــونت  نداشــن ب

علیــه زنــان در جامعــه ی افغانســتان اســت؛ تابویــی 

ــرف زدن،  ــازه ی ح ــی اج ــچ گاه ــورد آن هی ــه در م ک

آگاهــی در خانواده هــا داده منی شــود.  و  دانــش 

تنهــا دانــش دخــران و پــران خاصــه می شــود 

در آنچــه از مــادران، دوســتان یــا هــم ســن و ســاالن 

ــن  ــر از ای ــزی بیش ــم چی ــد و آن ه ــه ان ــود آموخت خ

نیســت کــه هــر مــرد در شــب اول ازدواجــش توقــع 

ــکارت داشــته باشــند و فهــم و درک  دارد دخــران ب

ــد از  ــون بع ــراوش خ ــامن ت ــکارت ه ــم از ب ــان ه ش

ــا  ــه آی ــن ک ــا ای ــت؛ ام ــی نخســت اس رابطــه ی جنس

ایــن بــکارت انواعــی دارد یــا خیــر یــا همیــن تصــور 

کــه هــر دخــر باکــره در شــب اول ازدواجــش بعــد از 

ــته  ــزی داش ــد خون ری ــی بای ــه ی جنس ــن رابط داش

ــر  ــواده ی پ ــوی خان ــه از س ــد و دســتاملی ک باش

ــا  ــد ت ــی مبان ــانی از آن باق ــود در آن نش داده می ش

ــا  ــی دارد ی ــت علم ــت، واقعی ــره اس ــود باک ــت ش ثاب

ــورت  ــده و در ص ــدل ش ــتندرد مب ــک اس ــه ی ــر ب خی

ــروس  ــازه ع ــده، آن ت ــن عقی ــاف ای ــدن خ ــت ش ثاب

می مانــد و شــکنجه های خانــه ی شــوهر.

قربانــی  کــه  اســت  از دخرانــی  یکــی  رزمــا 

ــا تــرک کــردن  ــو شــده و خواســته اســت ب ایــن تاب

ایــن  بــه  را  اعراضــش  شــوهرش،  خانــواده ی 

تابویــی کــه ماه هــا بــرای نداشــتنش رنــج کشــیده، 

برمــا کنــد. 

ــی  ــد زمان ــال دارد و می گوی ــون 18 س ــا اکن رزم

ــت. ازدواج  ــته اس ــال داش ــرده، 16 س ــه ازدواج ک ک

بــا شــوهرش بــه خواســت خانواده هــا صــورت گرفتــه 

اســت. شــوهر رزمــا نیــز ســن و ســالی بیشــر از 

قربانــی  دو  هــر  پر21 ســاله،  نــدارد؛  خــودش 

اجبــاری. ازدواج 

ازدواج و رابطــه ی شــان بیشــر شــبیه بازی هــای 

کودکانــه ای اســت کــه کــودکان در طفولیــت بــا هــم 

دارنــد. هیــچ یــک تجربــه و آگاهــی در مــورد زندگــی 

مشــرک ندارنــد و گویــا ایــن ازدواج یــک بــازی 

کودکانــه بــوده اســت تــا زندگــی حقیقــی.

از  بدبختی هایــش  همــه ی  می گویــد  رزمــا 

اســت.  شــده  رشوع  ازدواجــش  اول  شــب  هــامن 

ــل از  ــردی قب ــچ م ــا هی ــه ب ــا ک ــه تنه ــد ن او، می گوی

ــا شــب پیــش از  ــل ت ازدواج رابطــه نداشــته اســت، ب

ازدواجــش منی دانســت رابطــه ی جنســی چگونــه 

اســت و نداشــن بــکارت یعنــی چــه؟ می گویــد تنهــا 

گاهــی مــادرش برایــش گوشــزد می کــرد کــه دخــران 

نبایــد بایسکل ســواری کننــد یــا هــم از جاهــای بلنــد 

ــکارت شــان از بیــن  ــن حــرکات ب ــا ای ــد؛ چــون ب بپرن

مــی رود. او می گویــد مــن هــم تــا اکنــون هیچ گاهــی 

ــاال نرفتــم  از جــای بلنــدی نپریــدم و از درختــا هــم ب

و برادرانــم کــه بایســکل شــان را برایــم منی دانــد 

تــا بایسکل ســواری کنــم؛ پــس منی دانــم چطــور 

ــد؟ ــوده باش ــر نب ــت دخ ــن اس ممک

در شــب اول ازدواجــش دســتاملی کــه خانــواده ی 

شــوهرش برایــش می دهنــد تــا نشــانی از باکــره 

منی شــود.  رنگــی  بدهــد،  شــان  بــرای  بودنــش 

فــردای هــامن شــب خانــواده ی شــوهرش از شــوهرش 

دســتامل را می خواهنــد و شــوهرش دســتامل ســفید 

بــرای شــان می دهــد کــه ایــن خــود حرفــی می شــود 

بــرای رزمــا. 

او را توهیــن و  از گاهــی مــادر شــوهرش  هــر 

تحقیــر می کنــد و می گویــد همــه آبــروی دخــر، 

رس بلنــد بــودن او اســت و او کــه باکــره نبــوده، 

ــات،  ــن جم ــن چنی ــا گف ــدارد. ب ــم ن ــدی ه رسبلن

غیــرت شــوهر رزمــا را تحریــک می کنــد و ســبب 

می شــود شــوهرش او را مــورد خشــونت های مختلــف 

قــرار دهــد، ایــن خشــونت ها دوام دار می شــود و 

ــوهر و  ــادر ش ــان م ــای زب ــا زخم ه ــه روزه ب ــا هم رزم

ــود.  ــه می ش ــوهرش مواج ــکنجه ی ش ــوب و ش لت وک

دو ســال ایــن خشــونت ها را تحمــل می کنــد تــا 

ــن کــه یکــی از روزهــای کــه مــادر شــوهرش او را  ای

بــر رس انجــام نــدادن کارهــای خانــه مــورد بدرفتــاری 

ــکارت  ــد کــه او ب ــه او طعنــه می زن قــرار می دهــد و ب

بایــد  و  اســت  بی آبــرو  و  هــرزه  و دخــر  نداشــته 

ــا  ــه ج ــون او را در خان ــا اکن ــه ت ــد ک ــکرگزار باش ش

ــوهرش  ــه ی ش ــی رود؛ خان ــش رس م ــد، طاقت داده ان

ــدرش مــی رود. از همــه  ــه پ ــه خان ــرک کــرده و ب را ت

اتفاقاتــی کــه تــا اکنــون از خانــواده اش پنهــان کــرده 

از آن هــا همــکاری می خواهــد.  می گویــد و 

را  پرونــده اش  می خواهــد  رزمــا  کــه  زمانــی 

رســمی کنــد، شــوهر و خانــواده ی شــوهرش بــا 

عذر خواهی هــای پیهــم و نشســت های خانوادگــی 

تعهــد بــر عــدم خشــونت علیــه او می کننــد؛ امــا 

ــه  ــی اش را ب ــرور و زندگ ــد غ ــر منی خواه ــا دیگ رزم

قــامر بزنــد و بــا آن هــا بــه خانــه ی شــان بــرود تــا ایــن 

از حوزه هــای  کــه خانــواده ی شــوهرش در یکــی 

ــه  ــپارند ک ــت می س ــا ضامن ــی ب ــد کتب ــس تعه پولی

دیگــر او را آزار و اذیــت نکننــد و رزمــا هــم بــرای 

ــا  ــار ب ــن ب ــرای آخری ــی اش ب ــیرازه ی زندگ ــظ ش حف

تعهــد شــان موافقــت می کنــد.

هیــچ  دســت  هنــوز  تــا  کــه  می گویــد  رزمــا 

ــه  ــار ک ــر ب ــت و ه ــورده اس ــش نخ ــه تن ــی ب نامحرم

می شــنود  حرف هایــی  مادرشــوهرش  ســوی  از 

مبنــی بــر هرزه بودنــش، از خــودش احســاس نفــرت 

. می کنــد

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

قسمت اول

بکارت؛ تابویی که زن های زیادی را شکستانده است
افسانه یاس
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زیســت،  محیــط  از  حفاظــت  ملــی  اداره ی  مســؤوالن 

اقدامــات  گذشــته،  مــاه  یــک  جریــان  در  کــه  می گوینــد 

چشــم گیری در راســتای کاهــش آلودگــی هــوا در شــهر کابــل 

روی دســت گرفتــه شــده اســت.

شــاه زمان میونــدی، رییــس ایــن اداره، روز دوشــنبه )۷ 

دلــو( در یــک نشســت خــری گفــت کــه در جریــان یــک مــاه 

گذشــته، 416 مرکــز آلوده کننــده ی هــوا در شــهر کابــل، زیــر 

نظــارت قــرار گرفتــه اســت.

او افــزود: »در جریــان یــک مــاه گذشــته، 416 بلنــد منــزل، 

ــورد  ــره م ــامم و غی ــت پزی، ح ــن، داش خش ــهرک، ریگریش ش

ــدود  ــاب مس ــان، 136 ب ــن می ــه از ای ــه ک ــرار گرفت ــارت ق نظ

شــده، 132 بــاب اصــاح شــده و 82 بــاب تعهــد بــه اصــاح 

کــرده اســت.«

آقــای میونــدی، هم چنــان گفــت کــه 1۵84 عــراده موتــر در 

شــهر کابــل تخلفــات محیــط زیســتی داشــتند و از ایــن میــان، 

398 عــراده موتــر دودزا، متوقــف شــده اســت.

او عــاوه کــرد کــه قــرار اســت ده هــا نفــر از مالــکان بلنــد 

منزل هــا نیــز پــس از طــی مراحــل قانونــی، بــه نهادهــای 

عدلــی و قضایــی معرفــی شــوند. »آمــار دقیــق افــرادی کــه بــه 

ــام  ــدا اع ــوند، بع ــی می ش ــی معرف ــی و قضای ــای عدل نهاده

خواهــد شــد.«

پیــش از ایــن، وزارت داخلــه بــه اصنــاف و مراکــز تجارتــی، 

مهلــت یــک هفتــه ای داده بــود تــا هنــگام تســخین و اســتفاده 

از مــواد ســوخت، از مــوادی کــه ســبب افزایــش آلودگــی هــوا 

شــود، خــودداری کننــد.

و  رابــر  ســنگ،  زغــال  غیرمعیــاری  و  بی رویــه   ســوخت 

ــا موترهــای کهنــه،  پاســتیک، ترانســپورت نامنظــم شــهری ب

دســتگاه های  از  نکــردن  اســتفاده  تیــل ،  پاییــن  کیفیــت 

ــا  ــودن رسک ه ــه ب ــای دودزا، خام ــه ی دود در فعالیت ه تصفی

و کوچه هــا از مهم تریــن عامل هــای آلودگــی هــوا در شــهر 

ــت. ــل اس کاب

ــل، در حــدی جــدی شــده کــه  آلودگــی هــوا در شــهر کاب

ــارزه  ــیون مب ــؤولیت کمیس ــودش مس ــی، خ ــور غن رییس جمه

ــه اســت. ــه عهــده گرفت ــا آلود گــی هــوا را ب ب

وزارت داخلــه، فهرســت 16 نفــر از مجرمیــن فــراری را کــه 

در شــهر کابــل تحــت تعقیــب نیروهــای پولیــس قــرار دارنــد، 

همگانــی کــرده اســت.

ایــن وزارت، روز دوشــنبه )۷ دلــو( بــا نــرش اعامیــه ای، 

گفتــه اســت کــه ایــن افــراد، در پرونده هــای مختلفــی بــه ویــژه 

ــه در  ــم عام ــن  و نظ ــال ام ــی و اخ ــری، راه زن ــل، چپاول گ قت

شــهر کابــل نقــش کلیــدی داشــته و تحــت تعقیــب نیروهــای 

پولیــس اســتند.

بر اســاس این فهرســت، رییس آشــاه، رییس حســام، مســعود، 

ســیاب، حمیداللــه فیصــل، صیف الدیــن، متیــن، حامــد، نقیب، 

امیــد، حســیب، ســیر، صراللــه، رؤوف، شــاه آغا و شــیرالله، تحــت 

تعقیــب نیروهــای پولیــس قــرار دارند.

وزارت داخلــه، از باشــندگان کابــل خواســته اســت تــا 

در راســتای شناســایی و بازداشــت ایــن افــراد فــراری، بــا 

نیروهــای پولیــس همــکاری کننــد.

را  فــراری  مجرمیــن  فهرســت  حالــی  در  داخلــه،  وزارت 

ــار  ــته، آم ــدت گذش ــد م ــان چن ــه در جری ــرده ک ــی ک همگان

ــش  ــبی کاه ــه ی نس ــه گون ــل ب ــهر کاب ــی در ش ــم جنای جرای

ــت. ــه اس یافت

ــی، وزارت  ــم جنای ــش جرای ــال افزای ــه دنب ــن، ب ــش از ای پی

ــهر  ــن در ش ــت مجرمی ــور بازداش ــه منظ ــی را ب ــه عملیات داخل

ــود. ــدازی کــرده ب ــل راه ان کاب

طالبــان ادعــا کــرده انــد کــه یــک هواپیــامی اســتخباراتی 

امریــکا را در منطقــه ی ســدوخیل ولســوالی ده یــک غزنــی 

ــد. ــقوط داده ان س

ارســال  بــا  طالبــان  ســخن گوی  مجاهــد،  ذبیح اللــه 

خرنامــه ای بــه روزنامــه ی صبــح کابــل گفتــه اســت، ایــن 

ــوده  ــکا )CIA( ب ــتخباراتی امری ــای اس ــل نیروه ــام حام هواپی

کــه توســط جنگ جویــان ایــن گــروه ســقوط داده شــده اســت.

در اعامیــه ی گــروه طالبــان آمــده اســت: »بعــد از چاشــت 

ــال  ــه در ح ــی ک ــاره ی امریکای ــد طی ــته، یــک فرون روز گذش

ــود، در منطقــه ی ســدوخیل  اجــرای مأموریــت اســتخباراتی ب

ــی ســقوط داده شــد.« ــت غزن ــک والی ولســوالی ده ی

ذبیــح اللــه مجاهــد هم چنــان گفتــه اســت بــا ســقوط 

ایــن هواپیــام، متــام رسنشــینان آن کــه شــامل رسبــازان مهــم 

اســتخبارات امریــکا بودنــد، کشــته شــده اند.

ــکا  ــی امری ــبکه های تلویزیون ــامری از ش ــم، ش ــوی ه از س

نیــز خــر داده انــد کــه هواپیــامی ســقوط داده شــده در 

ــر از  ــد نف ــدود ص ــل ح ــه حام ــت ک ــدل A-E11 اس ــی، م غزن

نیروهــای هوایــی ارتــش امریــکا بــود. شــبکه ی تلویزیونــی 

نــرش خــری گفتــه اســت کــه همــه ی  بــا  امریــکا   NBC

رسنشــینان ایــن هواپیــام ســوخته و فقــط جســد دو پیلــوت آن، 

ــت. ــایی اس ــل شناس قاب

هم زمــان بــا ســقوط ایــن هواپیــام، وحیداللــه کلیــم زی، 

ــام،  ــن هواپی ــه ای ــت  ک ــه اس ــانه ها گفت ــه رس ــی، ب ــی غزن وال

حوالــی ســاعت 1:00 پــس از چاشــت روز دوشــنبه )۷ دلــو( در 

مربوطــات ولســوالی ده یــک ایــن والیــت ســقوط کــرده اســت.

ــرده؛  ــه نک ــی ارای ــات دقیق ــد جزئی ــم زی، هرچن ــای کلی آق

ــان  ــک خلب ــه باشــندگان محــل، جســد ی ــت ک ــه اس ــا گفت ام

خارجــی را از  ایــن هواپیــام بیــرون کشــیده اند.

ــض  ــای ضدونقی ــام، گزارش ه ــن هواپی ــقوط ای ــس از س پ

بــه رســانه ها منتــرش شــد کــه گویــا ایــن هواپیــام مربــوط  

ــاون  ــش، مع ــا، رسور دان ــا اســت کــه حت ــی آریان رشکــت هوای

ــرد  ــام ب ــا ن ــی آریان ــت هوای ــز از رشک ــت جمهوری نی دوم ریاس

ــن  ــؤوالن ای ــا مس ــت؛ ام ــلیت گف ــدگان آن تس ــته ش ــه کش و ب

ــد. ــده را رد کردن ــرش ش ــای ن ــت، خره رشک

ملکــی  هوانــوردی  اداره ی  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 

ــر کنــرل  اعــام کــرد، هواپیــامی مســافربری در ســاحه ی زی

طالبــان ســقوط کــرده و ایــن اداره، بــرای شناســایی هواپیــام، 

ــت. ــرده اس ــاز ک ــود را آغ ــات خ تحقیق

شــکایت های  بــه  رســیدگی  کمیســیون  مســؤوالن 

دســته بندی  مرحلــه ی  کــه  می گوینــد  انتخاباتــی، 

شــکایت های اســتینافی در دفــر مرکــزی ایــن کمیســیون 

ــد. ــان می یاب ــر، پای ــد روز دیگ ــا چن ــامال ت ــان دارد و احت جری

کمیســیون  دبیرخانــه ی  رییــس  اعتــامدی،  چمن شــاه 

ــح  ــه ی صب ــه روزنام ــی، ب ــکایت های انتخابات ــه ش ــیدگی ب رس

ــه ی دســته  بندی  ــد کــه در حــال حــارض، مرحل ــل می گوی کاب

شــکایت های اســتینافی 1۷ والیــت، پایــان یافتــه اســت.

تصنیــف  و  دســته بندی  »مرحلــه ی  می افزایــد:  او 

شــکایت های اســتینافی 1۷ والیــت پایــان یافتــه اســت. 8 

ــد  ــه روز بع ــا دو س ــرار دارد و ت ــی ق ــه ی نهای ــت در مرحل والی

شــد.« خواهــد  دســته بندی  والیت هــا  اکــر 

آقــای اعتــامدی، می گویــد کــه بخشــی از شــکایت های 

اســتینافی از مجمــوع 6 هــزار و ۵00 مــوردی کــه ثبــت شــده، 

روز دوشــنبه رس میــز کمیشــران بــرای فیصلــه ی نهایــی 

ــا اســتفاده از فرصــت،  ــم کــه ب رســید. او گفــت: »تــاش داری

ــیدگی  ــد رس ــی رون ــت قانون ــود در وق ــروی موج ــات و نی امکان

بــه شــکایات اســتینافی را جمــع کنیــم و نتیجــه ی نهایــی 

ــام  ــات اع ــتقل انتخاب ــیون مس ــق کمیس ــات را از طری انتخاب

ــم.« کنی

او، تأکیــد کــرد کــه کمیســیون رســیدگی بــه شــکایت های 

انتخاباتــی، تــاش خواهــد کــرد تــا در مــدت تعیین شــده، 

ــه شــکایت های اســتینافی را تکمیــل کنــد. رونــد رســیدگی ب

شــکایت های  بــه  رســیدگی  کمیســیون  مســؤوالن 

انتخاباتــی، هفتــه ی گذشــته اعــام کردنــد کــه بیــش از شــش 

ــه ثبــت رســیده اســت. بیشــرین  هــزار شــکایت  اســتینافی ب

انتخاباتــی  از ســوی دســته های  اســتینافی،  شــکایت های 

ثبــات و همگرایــی، دولت ســاز و صلــح و عدالــت اســامی 

ــت. ــده اس ــت ش ثب

کمیســیون مســتقل انتخابــات، در اول مــاه جــدی، نتیجه ی 

تکمیــل  از  پــس  را  ریاســت جمهوری  انتخابــات  ابتدایــی 

بازشــامری آرا، اعــام کــرد. بــر اســاس ایــن نتیجــه، محمدارشف 

غنــی، بــا گرفــن بیــش از پنجــاه درصــد آرا در صــدر و عبداللــه 

عبداللــه، در مقــام دوم قــرار گرفــت. آقــای غنــی بیــش از 923 

هــزار رأی )۵0.64 درصــد( و آقــای عبداللــه بیــش از ۷20 هــزار 

رأی )39.۵2 درصــد( بــه دســت آورد.

از بیــش از 16هــزار  ابتدایــی  بــر اســاس بررســی های 

شــکایت از ایــن نتیجــه در دفاتــر والیتــی کمیســیون رســیدگی 

ــه آرای  ــت ک ــده اس ــه ش ــی، فیصل ــکایت های انتخابات ــه ش ب

ــود. ــامری ش ــی بازش ــل رأی ده ــزار مح ــج ه ــش از پن بی

دفــر  اســتینافی،  شــکایت های  ثبــت  رونــد  پایــان  بــا 

مرکــزی کمیســیون رســیدگی بــه شــکایت های انتخاباتــی، در 

ــرد. ــد ک ــیدگی خواه ــه آن رس ــان 1۵ روز ب جری

رســیدگی  کمیســیون  فیصلــه ی  از  پــس  اســت  قــرار 

انتخابــات  نهایــی  نتیجــه ی  انتخاباتــی،  شــکایت های  بــه 

شــود. اعــام  ریاســت جمهوری 

وزارت داخله فهرست 16نفری مجرمین فراری را همگانی کرد

طالبان هواپیامی استخباراتی امریکا 
را در غزنی سقوط دادند

مرحله ی دسته بندی شکایت های استینافی 
در 17 والیت تکمیل شد

اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $
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بــه  واکنــش  در  جمهــوری  ریاســت  ســخن گوی 

اظهــارات اخیــر رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت 

ملــی، گفتــه اســت کــه تاش هــای محمــد ارشف غنــی، 

ســبب شــده اســت کــه صلــح بــه یــک گفتــامن ملــی و 

بین املللــی تبدیــل شــود. 

صدیــق صدیقــی، روز دوشــنبه )۷ دلــو( در برگــه ی 

همه جانبــه ی  »تاش هــای  نوشــت:  خــود  تویــر 

ســبب  اخیــر،  پنج ســال  در  غنــی  رییس جمهــور 

ــه عنــوان گفتــامن ملــی، منطقــه ای و  ــا صلــح ب شــد ت

جهانــی مبــدل شــود.«

او افــزوده اســت کــه تأمیــن صلــح و ثبــات در کشــور، 

خواســت مــردم و از اولویت هــای دولــت افغانســتان 

ــای  ــتین بار تاش ه ــرای نخس ــه ی او، ب ــه گفت ــت. ب اس

حکومــت ســبب شــد تــا مــردم افغانســتان شــاهد 

آتش بــس ســه روزه باشــند.

ایــن در حالــی اســت کــه عبداللــه عبداللــه، رییــس 

اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی، روز یک شــنبه )6 

ــور  ــه رییس جمه ــت ک ــش گف ــان هواداران ــو( در می دل

غنــی، مذاکــرات صلــح را در انحصــار خــود در آورده 

اســت.

ــح،  ــرات صل ــه مذاک ــرد ک ــد ک ــه، تأکی ــای عبدالل آق

ــرا  ــد؛ زی ــت جمهوری باش ــار ارگ ریاس ــد در انحص نبای

همــه ی مــردم افغانســتان حــق دارنــد در گفت وگوهــای 

صلــح حضــور داشــته باشــند.

ــای  ــته، گفت وگوه ــه ی گذش ــد هفت ــان چن در جری

ــدگان  ــکا و مناین ــده ی امری ــاالت متح ــان ای ــح می صل

طالبــان، وارد فــاز جدی تــری شــده و طالبــان، بــا 

ــراز  ــد. طالبــان، اب کاهــش خشــونت موافقــت کــرده ان

ــان  ــح می ــه ی صل ــه توافق نام ــد ک ــرده ان ــدواری ک امی

ــا  ــه امض ــاری ب ــاه ج ــان م ــا پای ــکا، ت ــروه و امری ــن گ ای

ــد. برس

از ســویی هــم، ارگ ریاســت جمهوری، تأکیــد کــرده 

ــه،  ــونت ن ــش خش ــتان، کاه ــردم افغانس ــه م ــت ک اس

بلکــه آتش بــس می خواهنــد.

وزیــر صحــت، بــا ابــراز نگرانــی از شــیوع ویــروس کرونــا 

در افغانســتان، از دولــت چیــن خواســته اســت کــه تــا بهــر 

شــدن وضعیــت، بــه افغان هایــی کــه در چیــن حضــور 

ــد. ــتان را نده ــه افغانس ــرواز ب ــازه ی پ ــد، اج دارن

فیروزالدیــن فیــروز، وزیــر صحــت، روز دوشــنبه )۷ دلــو( 

در یــک متــاس تلفونــی بــا وانــگ یــو، ســفیر چیــن در کابــل، 

ــا در  در مــورد چگونه گــی جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرون

افغانســتان صحبــت کــرده اســت.

ــیوع  ــری از ش ــرای جلوگی ــت: »ب ــه اس ــروز، گفت ــای فی آق

ــر  ــان به ــا زم ــد ت ــن بای ــتان، چی ــا در افغانس ــروس کرون وی

ــاری و  ــای تج ــدگان رشکت ه ــرای مناین ــت، ب ــدن وضعی ش

ــفر  ــن س ــور چی ــه کش ــرا ب ــه اخی ــی ک ــده از افغان های آن ع

ــد.« ــتان را نده ــه افغانس ــرواز ب ــازه پ ــد، اج کرده ان

ــه در  ــجویانی ک ــت دانش ــورد وضعی ــت، در م ــر صح وزی

شــهر ووهــان و ســایر شــهرهای چیــن اســتند، ابــراز نگرانــی 

کــرده و از ســفیر چیــن خواســته اســت تــا متوجــه وضعیــت 

صحــی آنــان نیــز باشــد.

ایــن در حالــی اســت کــه وزارت صحــت، تیم هــای صحــی 

را بــرای جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا، بــه گونــه ی 

ــتان  ــهر افغانس ــد ش ــی چن ــای هوای ــی در میدان ه احتیاط

ــه  ــافرانی را ک ــی، مس ــای صح ــن تیم ه ــت. ای ــته اس گامش

از کشــورهای خارجــی وارد افغانســتان می شــوند، مــورد 

ــد. ــرار می دهن ــی ق ارزیاب

وزارت صحــت گفتــه اســت کــه تــا کنــون هیــچ عایمــی 

از شــیوع ویــروس کرونــا در افغانســتان گــزارش نشــده اســت.

ــان  ــهر ووه ــار اول در ش ــا ب ــروس کرون ــازه ی وی ــل ت نس

چیــن مشــاهده شــد و پــس از آن، از ووهــان بــه ســایر 

شــهر های ایــن کشــور شــیوع پیــدا کــرد و در حــال حــارض، 

ــق در  ــت تعلی ــه حال ــان، ب ــهر ووه ــه ش ــا ب ــام رفت وآمد ه مت

ــت. ــده اس آم

ســازمان بهداشــت چیــن، روز دوشــنبه )۷ دلــو( بــا نــرش 

گــزارش تــازه ای اعــام کــرد کــه آمــار قربانیــان ویــروس 

کرونــا در ایــن کشــور، بــه 80 نفــر افزایــش یافتــه و بیــش از 

2۷۵0 نفــر دیگــر در رسارس جهــان بــه ایــن ویــروس مبتــا 

شــده انــد.

ــوری  ــات ف ــه اقدام ــد کــرده اســت ک ــن، تأکی ــت چی دول

ــا از شــیوع بیشــر ایــن ویــروس  روی دســت گرفتــه شــده ت

ــری شــود. جلوگی

بــا گســرش ویــروس کرونــا در چیــن، اکنــون ۵6 میلیــون 

تــا از  ایــن کشــور در قرنطیــن بــه رس می برنــد  نفــر در 

ــود. ــری ش ــر آن جلوگی ــرش بیش گس

پــس از شــیوع ویــروس کرونــا در چیــن، مــواردی از ایــن 

ویــروس در ســایر کشــورهای جهــان هــم گــزارش شــده 

ــت. اس

ــت در  ــرای عضوی ــتان ب ــت افغانس ــه ی دول تعهدنام

ائتــاف جهانــی حامیــت از آزادی رســانه ها، توســط 

معــاون دوم ریاســت جمهوری بــه امضــا رســید.

رسور دانــش، معــاون دوم ریاســت جمهوری، پــس 

از چاشــت روز دوشــنبه )۷ دلــو( طــی مراســمی کــه بــه 

ــرای  ــتان ب ــت افغانس ــه ی دول ــای تعهدنام ــور امض منظ

عضویــت در ائتــاف جهانــی حامیــت از آزادی رســانه ها 

برگــزار شــده بــود، گفــت کــه آزادی بیــان می توانــد 

زمینــه ی صلــح واقعــی، معنــادار و پایــدار را فراهــم کنــد.

ــونت  ــم، خش ــگ، تروریس ــزود: »جن ــش اف ــای دان آق

رســانه ها،  اقتصــادی  چالــش  خرنــگاران،  علیــه 

ــت  ــدم رعای ــگاران زن، ع ــراراه کار خرن ــای ف چالش ه

ســوی  از  رســانه ای  کارکنــان  امتیــازات  و  حقــوق 

و  از مذاکــرات صلــح  نگرانی هــا  مالــکان رســانه ها، 

امضــای توافق نامــه بــا طالبــان، از چالش هــای فــراراه 

آزادی بیــان در افغانســتان اســت.«

ائتــاف جهانــی حامیــت از آزادی رســانه ها، بــه 

دســت  روی  کانــادا  و  بریتانیــا  دولت هــای  ابتــکار 

ــه  ــت آن را ب ــه شــده و تاکنــون، 34 کشــور عضوی گرفت

دســت آورده انــد.

کــه  اســت  کشــوری  ســی و پنجمین  افغانســتان 

عضویــت ایــن ائتــاف جهانــی را به دســت آورده اســت.

واکنش ارگ به سپیدار: تالش های غنی صلح 
را به گفتامن جهانی مبدل کرد

وزیر صحت: به افغان هایی که در چین حضور 
دارند اجازه ی پرواز داده نشود

افغانستان عضو ائتالف جهانی حامیت از آزادی 
رسانه ها شد

مسدود شدن 136 مرکز آلوده کننده ی هوا در کابل
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حیدری  میرزاحسین  که  زمانی   – افغانستان  بامیان، 

تویوتا تاکسی سفیدش را وارد ایست بازرسی پولیس کرد، 

شد؛  خیره  موترش  گیر  به  فورا  پولیس،  زده ی  بهت  افر 

گیری که با نوار آبی پوشانده شده و به یک دستگاه فلزی  

که سیم و کابل هایی از آن بیرون زده بود، وصل شده بود.

آن افر که گامن می کرد یک مبب دست ساخته باشد، 

پرسید: »این چیست؟« حیدری توضیح داد: »من در جنگ 

می کنم.«  رانندگی  دستگاه  این  وسیله ی  به  شدم.  زخمی 

حیدری که 2۵ سال دارد، پنج سال پیش هر دو پایش را 

زمانی که در ارتش افغانستان خدمت می کرد، از دست داد. 

او اکنون با یک تاکسی امرار معاش می کند. او آن تاکسی 

برای خود عیار کرده که  با یک مکانیسم دست ساخت،  را 

از  یا هر چه  با دستانش  را  به حیدری اجازه می دهد موتر 

آن ها باقی مانده، براند. آن ماین چهار انگشت دست چپ 

آقای حیدری را نیز متاشی کرد و تنها انگشت شستش در 

اما  است؛  کامل  راستش  انگشتان دست  مانده،  آن دست 

آسیب دیده است.

جزء  به  تبدیل  حیدری،  مانند  جنگ  رسباز  هزاران 

برخی ها  اند.  شده  افغانستان  جامعه ی  جدانشدنی 

در  ترحم برانگیز.  دیگر  برخی های  و  اند  تحسین برانگیز 

خیابان ها، با پاهای مصنوعی یا عصای زیر بغل می لنگند. 

یا پوشیدن  یا مراکز توان بخشی، راه رفن  در بیامرستان ها 

توسط  آن ها  از  برخی  هزینه ی  می گیرند.  یاد  را  لباس 

با  دیگر  برخی های  و  می شود  پرداخت  شان  خانواده های 

در  کمی  تعداد  می کنند.  معاش  امرار  بازنشستگی  حقوق 

موبایل  کارت  و  ارزان  اشیاء  یا  می کنند  گدایی  خیابان ها 

می فروشند.

است،  جدی  و  آرام  مردی  که  2۵ساله  حیدری  آقای 

از رس بگیرد.  را در میان مردم  تا زندگی اش  انتخاب کرده 

افغانستان  مرکز  در  بامیان  والیت  او،  دایمی  اقامت  محل 

است. او با تویوتای عیار شده اش مسافرکَشی می کند و در 

دور و اطراف خانه ی آجری اش که در تپه موقعیت دارد، به 

می پردازد. رانندگی 

او گفت گاهی وقت ها، مردم او را مسخره می کنند یا با 

که  زمانی  مسافران  از  برخی  می شوند.  دور  او  از  دیدنش 

کنند؛  سفر  ندارد،  پا  که  راننده ای  با  است  قرار  فهمیدند 

ناگهان از موتر او پیاده شده اند. حیدری در حالی که در 

خانه اش به یک بالشت تکیه داد بود و خودش را برای روز 

وقت ها  »گاهی  گفت:  می کرد،  آماده  رانندگی  از  دیگری 

مبب  آن  می کنم  آرزو  می کنند،  مسخره ام  مردم  که  زمانی 

مرا کشته بود؛ چون این شکنجه ای است که تا پایان عمر 

ادامه دارد.« آقای حیدری گفت از این که وقتی زخمی شد، 

هیچ کسی از ارتش با او متاس نگرفت و حالش را نپرسید، 

عمیقا دل شکسته شده بود. او می گوید از آن زمان تا کنون، 

دست مزد ناچیزی از دولت دریافت کرده است؛ آن قدر که 

آن  با  می تواند  که  ویلچری  هزینه ی ساخت  است  توانسته 

وارد خانه شود را بپردازد؛ اما هنوز هم احساس می کند همه 

ترکش کرده اند.

او گفت: »من به ارتش افغانستان و کشورم خدمت کردم؛ 

برای  منی توانم  چون  نیستم؛  کسی  آن ها  برای  حاال  اما 

شان کاری کنم. برای آن ها مهم نیست که به خاطر جنگ 

پاهایم را از دست دادم.« حتا با این وجود، او مصمم است 

تا مقاومت کند. حیدری در کابل، با دیدن یک رسباز ارتش 

که با دستانش، موتر عیارشده ای را می راند، الهام گرفت تا 

دست گاه مشابهی را برای خودش طراحی کند. 

در  مکانیکی  پیش  را  دست ساختش  برنامه ی  گفت  او 

گفت  و  نشد  به کمک  مرد حارض  آن  اما  برد؛  بامیان  شهر 

که امکان ساخت چنین چیزی وجود ندارد. حیدری با او به 

سختی حرف زد و آن مرد نرم شد. آن دو، وسیله ای ساختند 

که به آقای حیدری اجازه می دهد با دست راستش که سامل 

است، فرمان را به دست بگیرد و با شست چپش، اکسیلیُر 

»پدال گاز« را کنرل کند. او به وسیله ی هامن شست چپ، 

می گیرد.  بریک  آبی رنگ،  دستگیره ی  یک  دادن  فشار  با 

ساخت این دستگاه برای او ۵.۵00 افغانی هزینه برداشت 

که معادل هفتاد دالر امریکایی است.

آقای حیدری سه سال با دولت منازعه کرد تا یک ویلچر 

برقی به او داده شد. او بخشی از معاش رسبازی اش را نیز 

هزینه ی  دریافت می کند. حیدری می گوید حاال می تواند 

برادر 11ساله اش  این که  از  اما  تأمین کند؛  را  زندگی اش 

برای تأمین نیازهای پولی خانواده، به جای رفن به مکتب، 

در یک نانوایی کار می کند، ناراحت است. آقای حیدری با 

برادر، خواهر و مادرش زندگی می کند. او گفت: »هزینه ی 

معلول شدنم را خانواده ام پرداخت. تنها یک مبب، زندگی  

من و خانواده ام را ویران کرد.«

و  خانواده  اعضای  پشتیبانی  با  که  گفت  حیدری  اما 

است.  راضی  خود  ارتش  از  پس  زندگی  از  دوستانش، 

تایر های تاکسی اش به او تسکین می دهد. او در یک لیگ، 

تناسب  که  این  برای  و  می کند  بازی  ویلچر  با  بسکتبال 

می رود.  بدن سازی  باشگاه   یک  به  کند،  حفظ  را  اندامش 

او گفت: »به لحاظ جسمی معلول شده ام؛ اما روحا خوبم. 

را.« عقلم  نه  داده ام  دست  از  را  پاهایم 

برف  طی  را در  بامیان  ناهموار  آقای حیدری جاده های 

می کند، به دنبال مسافر می گردد و واکنش مردمی که به او 

دست تکان می دهند را می بیند. آیا ]مردم[ حارض می شوند 

روز،  هر  پایان  در  برمی گردانند؟  رو  یا  شوند  او  موتر  سوار 

یک  سپس  و  آسفالت  جاده ی  یک  سوی  به  را  تاکسی اش 

مسیر ناهموار می برد تا به خانه اش که در باالی یک تپه ی 

خشک است، برسد. به خانه که می رسد، َدِر موترش را باز 

می کند و می چرخد. او به راحتی از موتر بیرون می شود و 

در ویلچری که منتظرش است، می نشیند. سپس ویلچرش 

را به سوی ِپلِکان سمنتی و دروازه ی پیش روی خانه اش به 

خانواده اش  پیش  و  خانه  به  دوباره  و  می کند  هدایت  باال 

برمی گردد.

اما حتا پس از پنج سال، خاطرات صبحی که او تیمش 

را برای گشت زنی در والیت جنوبی هلمند که ماین زمینی 

در آن جا منتظرش بود، هدایت می کرد؛ کابوس وار دنبالش 

می کند. او گفت: »همه چیزم را از دست دادم؛ اما از رفن 

به ارتش پشیامن نیستم. من به افغانستان خدمت کردم و 

تا  کرد  مکثی  که  در حالی  برای کشورم جنگیدم.« سپس 

وجودش پر از خاطره های ارتش شود، گفت: »هرگز پشیامن 

نیستم؛ اما گاهی آرزو می کنم آن مبب مرا کشته بود.«

زندگی جدید سرباز ارتش پس از معلول شدن
هزاران رسباز جنگ مانند حیدری، تبدیل 

به جزء جدانشدنی جامعه ی افغانستان شده 

اند. برخی ها تحسین برانگیز اند و برخی های 

دیگر ترحم برانگیز. در خیابان ها، با پاهای 

مصنوعی یا عصای زیر بغل می لنگند. در 

بیارستان ها یا مراکز توان بخشی، راه رفنت 

یا پوشیدن لباس را یاد می گیرند. هزینه ی 

برخی از آن ها توسط خانواده های شان 

پرداخت می شود و برخی های دیگر با حقوق 

بازنشستگی امرار معاش می کنند. تعداد 

کمی در خیابان ها گدایی می کنند یا اشیاء 

ارزان و کارت موبایل می فروشند.
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