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طالبان هواپیامی استخباراتی امریکا
را در غزنی سقوط دادند

گزارش روز

آزادی بیان در افغانستان
نهادینهمیشود؟

دولــت افغانســتان ،ســند مهــم «ایتــاف حامیــت
از آزادی رســانهها» را امضــا کــرد .بــا امضــای ایــن
ســند ،افغانســتان سـیوپنجمین کشــوری اســت کــه
عضویــت ایــن ایتــاف جهانــی را بــه دســت آورد.
رسور دانــش ،معــاون دوم ریاســتجمهوری،
دیــروز دوشــنبه ( 7دلــو) بــا حضورداشــت فعــاالن
رســانهها ،مقامهــای بلندپایــهی دولــت و ســفرای
کشــورهای بریتانیــا و کانــادا بــه پــای ســند تعهــد
جهانــی آزادی رســانهها امضــا کــرد.
ایتــاف جهانــی حامیــت از آزادی رســانهها ،در
تابســتان ســال  2019میــادی...
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یادداشت روز

رجزخوانی ارگ و سپیدار
بر رس هیچ
ارگ و ســپیدار دو رکــن اصلــی حکومــت وحــدت
ملــی در پنــج ســال گذشــته بــود .ایــن حکومــت بــر
اســاس توافقنامــهی سیاســی کابــل بــا مداخلــهی
رصیــح جانکــری وزیر خارجـهی 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 همپذیــری سیاســی
کــه از ابتــدا در بررســی رویکــرد سیاســی ارشفغنــی
و عبداللــه دیــده میشــد ،امــروز تبدیــل بــه نقط ـهی
ثقــل اختالفهــای سیاســی حکومــت وحــدت ملــی
در آخریــن روزهــای باقیمانــده ...
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گفتوگو

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

ســخنگوی ریاســت جمهــوری در واکنــش بــه
اظهــارات اخیــر رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت
ملــی ،گفتــه اســت کــه تالشهــای محم ـدارشف غنــی،

چمنشاه اعتامدی
(رییس دبیرخانهی کمیسیون
شکایات انتخاباتی)

کد برخی محلهای رایدهی
وجود خارجی ندارد
5

جامعه

ســبب شــده اســت کــه صلــح بــه یــک گفتــان ملــی و
بیناملللــی تبدیــل شــود.
صدیق صدیقی ،روز دوشــنبه...

مسدود شدن  136مرکز آلودهکنندهی هوا
در کابل

مســؤوالن ادارهی ملــی حفاظــت از محیــط زیســت،
میگوینــد کــه در جریــان یــک مــاه گذشــته ،اقدامــات
چش ـمگیری در راســتای کاهــش آلودگــی هــوا در شــهر

زندگی به رنگ زن
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کابــل روی دســت گرفتــه شــده اســت.
شــاهزمان میونــدی ،رییــس ایــن اداره ،روز دوشــنبه
( 7دلــو) در یــک نشســت خــری...

مرحلهی دستهبندی شکایتهای استینافی
در  17والیت تکمیل شد
مســؤوالن کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای
انتخاباتــی ،میگوینــد کــه مرحلــهی دســتهبندی
شــکایتهای اســتینافی در دفــر مرکــزی ایــن

گزارش

فوتبال علیه برادر
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انــدوه و بیچارگــی را هنــگام ردشــدن از راهروهــای
باریــک و بلنــدش دیــدم؛ هــر اتــاق ،زنهــای زیــادی
را در خــود زندانــی کــرده اســت .زنــدان پلچرخــی
را میگویــم.
زندگــی در زنــدان هــر چنــد هــم آســوده باشــد،
دشــوار اســت؛ امــا ایــن دشــواری بــرای کــودکان
زیادتــر اســت و هــم چندیــن برابــر از آن چــه مــا
بیاهمیــت میپنداریــم ،بــرای آنــان زیانبــار متــام
میشــود.
زنان باردار پس از این که به دلیل...
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گزارش روز

واکنش دانشجویان افغان در چین:

کمیســیون جریــان دارد و احتــاال تــا چنــد روز دیگــر،
پایــان مییابــد.
چمنشــاه اعتامدی ،رییس دبیرخانهی...

تصمیم وزارت صحت به روابط
دو کشور صدمه میزند
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بــه دنبــال بلنــد رفــن رقــم قربانیــان بــه ویــروس
کرونــا در چیــن ،وزارت صحــت افغانســتان از دولــت
ایــن کشــور خواســته اســت کــه تــا بهــر شــدن
وضعیــت ،بــه افغانهایــی کــه در چیــن حضــور دارنــد،
اجــازهی پــرواز بــه افغانســتان را ندهــد.
فیروزالدیــن فیــروز ،وزیــر صحــت ،روز دوشــنبه (۷
دلــو) در متــاس تلفونــی بــا وانــگ یــو ،ســفیر چیــن
در کابــل گفتــه اســت« :بــرای جلوگیــری از شــیوع
ویــروس کرونــا در افغانســتان...
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بکارت؛ تابویی که زنهای زیادی را شکستانده است

از آنجــا کــه تصمیــم ازدواج دخــران و در اغلــب مــوارد
پــران نیــز توســط خانوادههــای شــان گرفتــه میشــود،
تصامیــم بعــدی زندگی مشــرک آنهــا را نیــز خانوادههای
شــان میگیرنــد و کمتــر حــق انتخــاب بــرای خــود شــان

وضعیت بحرانی کودکانی که
به جرم مادران ،زندانی اند

در روش پیشبــرد زندگــی شــان باقــی میمانــد .هنــوز
کــه هنــوز اســت ،مســألهی زندگــی خصوصــی بیــن زن و
شــوهر در خانوادههــا درک منیشــود و حریــم خصوصــی
را بــه رســمیت منیشناســند.
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افغانستان به ایتالف جهانی حمایت از آزادی رسانهها پیوست

ُدم خروس را
باور کنیم یا قسم
حضرت عباس را
محمــدرسور دانــش ،معــاون دوم ریاســتجمهوری
افغانســتان ،تعهدنامــهی عضویــت در ایتــاف جهانــی
حامیــت از آزادی رســانهها را امضــا کــرد؛ در حالــی
کــه همیشــه افغانســتان خطرناکتریــن کشــور بــرای
خربنــگاران بــوده اســت .در متــام ســالهای گذشــته
و بــا حضــور رســانهها در افغانســتان ،خربنــگاران
زیــادی کشــته ،زخمــی و مرعــوبشــده انــد؛ بــدون
ایــن کــه بــه هیــچ حــق و حقوقــی برســند .معــاون دوم
ریاس ـتجمهوری در حالــی جنــگ ،تروریــزم ،خشــونت،
چالشهــای اقتصــادی ،عــدم رعایــت حقــوق و امتیــاز
خربنــگاران را خطــری بــرای آزادی بیــان اعــام کــرد
کــه هیــچ کاری بــرای بهبــود کار رســانهای و خربنــگاری
انجــام نشــده اســت.
مشــکل آن اســت کــه مســؤوالن افغانســتان خــوب
شــعار میدهنــد؛ امــا در عمــل هیــچ کار مؤثــری
بــرای بهبــود وضعیــت منیکننــد .خربنــگاران زیــادی
در افغانســتان بــه دالیــل گوناگــون از ســوی مخالفــان
و زورمنــدان مــورد تهدیــد ،شــکنجه ،آزار و اذیــت قــرار
گرفتنــد ،بســیاری بــدون آن کــه از امتیازهــای یــک
خربنــگار مثــل قــرارداد ،ســابقهی کاری ،بیمــه ،تقاعــد
و  ...برخــوردار باشــند ،از بیــن رفتنــد ،خانوادههــای
شــان بــه امــان خــدا رهــا شــدند و هیــچ دردی از آنهــا
دوا نشــد.
در ســالهای گذشــته بــه نــام خربنــگار ،پروژههــای
زیــادی گرفتــه شــد و ادارههــای عریــض و طویل با شــعار
حامیــت از خربنــگاران رس برآوردنــد؛ امــا در عمــل هیــچ
کاری بــرای خربنــگاران انجــام ندادنــد تــا خربنــگاری در
افغانســتان خطرناکتریــن شــغل ممکــن و خربنــگاران
مهجورتریــن افــراد جامعــه باشــند کــه از هــر طــرف چــه
مخالفــان ،چــه مقامهــای حکومتــی و زورداران زیــر
فشــار و تهدیــد باشــند.
بیدفاعتریــن افــراد در جامعــه همیشــه خربنــگاران
بــوده انــد کــه هیــچ وقــت حکومــت و مســؤوالن فکــری
بــرای حفاظــت از آنهــا نکردنــد و کســی نتوانســت از
حــق ضایعشــدهی خربنــگار دفــاع کنــد .حکومــت
همیشــه شــعار حفاظــت از آزادی بیــان ،رســانه و
خربنــگار داده اســت کــه بایــد بــه آنهــا ارج گذاشــته
شــود؛ امــا کاری بــرای بهبــود وضعیــت نکــرده اســت.
رســانههای زیــادی بــه مشــکل روبــهرو شــدند و تــوان
ادامــهی کار نداشــتند کــه ادامــهی کار آنهــا از نظــر
کمــی و کیفــی بــه ســود جامعــهی خربنــگاری نبــود؛
ســالها نتوانســتند حــق و حقــوق خربنــگاران خــود
را پرداخــت کننــد؛ امــا حکومــت در ایــن زمینــه هیــچ
اقدامــی نکــرد؛ چــون صاحبــان رســانه یــا خــود شــان
جــزو مقامهــای حکومتــی بودنــد و یــا رابط ـهی بســیار
نزدیــک بــا صاحبــان قــدرت داشــتند .چنیــن شــد
کــه متــام ادارههــای مدعــی مدافــع حقــوق خربنــگار
و حفاظــت از آزادی بیــان ،نتوانســتند در برابــر
کارشــکنیها و مشــکل خربنــگاران کاری از پیــش
بربنــد.
نهادهــای بیناملللــی مثــل یونســکو نیــز کــه
گفتــه بودنــد بــرای مصؤونیــت خربنــگاران تــاش
خواهنــد کــرد ،در وضعیــت بغرنــج رســانهای افغانســتان
نتوانســتند کاری درخــور انجــام داده و وضعیــت را بهبــود
بخشــند .آزادی بیــان و خربنــگاران همیشــه در معــرض
ســوء قصــد و حتــا قتلهــای هدفمنــد قــرار داشــته
انــد کــه درد و مصیبــت آن فقــط متوجــه خــود جامعـهی
خربنــگاری بــوده اســت.
بــه بــاور رسور دانــش ،هــر زمانــی کــه افغانســتان بــا
سانســور و اختنــاق در جامع ـهی رســانهای و خربنــگاری
روبــهرو بــوده اســت ،از پیرشفــت و ترقــی بــاز مانــده و
کرامــت انســانی ،حقوقبــر ،رشــد فکــری و صلــح
اجتامعــی بــه شــدت آســیب دیــده اســت.
آزادی بیــان حامــل ارزشهــای زیــادی اســت کــه باید
حفــظ شــود؛ امــا همــواره تــاش شــده اســت تــا آزادیها
بــه انــواع گوناگــون از بیــن بــرده شــده و یــا در راســتای
خواســت جمــع و یــا دســتهای قــرار گیــرد.
رســانهها و خربنــگاران همیشــه اهــداف مســتقیم
نظامــی بــوده و قربانــی زیــادی در ایــن راه داده انــد؛
امــا هنــوز مصؤونیــت خربنــگاران بــرای هیــچ کســی
جــدی نیســت.
بــا وجــود متــام شــعارهای خوبــی کــه در ســالهای
گذشــته داده شــد ،بــا گذشــت هــر ســال تهدیــد در برابر
خربنــگاران افغانســتان افزایــش یافتــه و رونــد صعــودی
داشــته اســت؛ وضعیــت خربنــگاری بدتــر از پیــش شــده
تــا واقعــا از خــود بپرســیم کــه دُم خــروس را بــاور کنیــم
یــا قســم حــرت عبــاس را؟
خربنــگاران رسبــازان بــدون اســلحه و بیپشــتیبان
انــد کــه همیشــه در تــاش بــرای روشــنگری و
اطالعرســانیبوده انــد؛ افــرادی کــه دمدســتترین
بــرای رسکــوب و مــرگ بــه حســاب آمــده و قربانــی شــده
انــد.

آزادی بیان در افغانستان نهادینه میشود؟
دولت افغانستان ،سند مهم «ایتالف
حامیت از آزادی رسانهها» را امضا
کرد .با امضای این سند ،افغانستان
سیوپنجمین کشوری است که عضویت
سیدمهدی حسینی این ایتالف جهانی را به دست آورد.
رسور دانش ،معاون دوم ریاستجمهوری ،دیروز دوشنبه
( 7دلو) با حضورداشت فعاالن رسانهها ،مقامهای بلندپایهی
دولت و سفرای کشورهای بریتانیا و کانادا به پای سند تعهد
جهانی آزادی رسانهها امضا کرد.
ایتالف جهانی حامیت از آزادی رسانهها ،در تابستان سال
 2019میالدی در شهر لندن پایتخت بریتانیا به وجود آمد که
طی یک سال گذشته 34 ،کشور جهان عضویت این ایتالف
را به دست آوردند.
رسور دانش در مراسم امضای این سند به منایندگی از
دولت افغانستان تعهد سپرد که در راستای تطبیق مفاد سند
ایتالف جهانی حامیت از آزادی رسانهها ،از هیچ تالشی دریغ
نخواهد کرد .به باور معاون دوم ریاستجمهوری ،جنگ،
ناامنی ،تروریزم ،قضایای خشونت علیه خربنگاران و رسانهها،
موانع بر رس راه دسترسی به اطالعات ،مشکالت اقتصادی و
مالی رسانهها ،مشکالت خاص خربنگاران زن در افغانستان،
عدم رعایت حقوق و امتیازات کارکنان رسانهها ،نگرانیها از
مذاکرات و توافقنامهی صلح با طالبان ،از چالشهای عمده
فراراه آزادی بیان در افغانستان شمرده میشود.
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 دستآورد را مورد
معامله قرار دهند .او همچنان اضافه کرد« :آزادی بیانی که
امروز در افغانستان وجود دارد ،در حقیقت محصول کار
مشرتک و همکاری دوامدار و متقابل بین دولت افغانستان
و جامعهی بیناملللی است .ما از همکاران بیناملللی
سپاسگذاریم که در طول  18سال در امر تأمین دموکراسی،
حاکمیت قانون و به طور خاص در مورد آزادی بیان ،تقویت و
توسعهی رسانههای آزاد ،با مردم افغانستان همکاری کردند و
انتظار داریم که این همکاری همچنان ادامه یابد».
معاون دوم ریاستجمهوری گفت که امضای سند
ایتالف جهانی حامیت از آزادی رسانهها ،نشاندهندهی
تعهد دولت افغانستان در حامیت از آزادی بیان است؛
امضای این سند ،مسؤولیت دولت افغانستان را بیشرت کرده
و در دفاع از آزادی بیان ،حامیت از خربنگاران و رسانهها،

دولت را بیشرت دلگرم میکند.
در همین حال ،سفارت بریتانیا در کابل ،از امضای سند
تعهد ایتالف جهانی حامیت از آزادی رسانهها استقبال کرده
و تأکید کرد که دولت بریتانیا در تقویت و توسعهی آزادی
بیان در افغانستان به همکاریهای خود ادامه میدهد.
شارژدافیر سفارت بریتانیا در کابل گفت که پیوسنت دولت
افغانستان به این ایتالف جهانی ،نشان داد که افغانستان در
جریان مذاکرات صلح با طالبان ،موقف قوی را اختیار کرده
و هر پروسهی صلحی که منجر به ختم منازعه میشود ،باید
ارزش آزادی بیان را حفاظت کند.
چالشهای آزادی بیان در افغانستان
شامری از نهادهای حامی رسانهها ،در حالی که الحاق
دولت افغانستان را به عضویت ایتالف جهانی حامیت از
آزادی رسانهها یک گام مهم میدانند؛ اما تأکید دارند،
اهدافی که در طول  18سال گذشته در حامیت از آزادی
بیان تعریف شده بود ،هنوز هم به دست نیامده است.
ضیا بومیا ،منایندهی فدراسیون رسانهها و ژورنالیستان،
گفت که رسانهها و خربنگاران در عرصهی کاری خود با انواع
چالشها و برخوردهای مافیایی ملی و منطقهای مواجه
میشوند که برای مهار این چالشها نیاز است تا جامعهی
جهانی به صورت اساسی حامیت کند .او با اشاره به قانون
حق دسترسی به اطالعات گفت ،با این که این قانون در

سطح منطقه بینظیر است و در ردیف اسناد تقنینی ملی
و بیناملللی قرار دارد؛ اما در تطبیق این قانون ،مشکالت
زیادی وجود دارد.
به گفتهی آقای بومیا ،مسؤوالنی که در رأس ادارههای
دولتی قرار دارند ،نه تنها اطالعات را همگانی منیکنند بلکه
با گیرندگان اطالعات برخورد پولیسی و نادرست میکنند.
او ،از ادامهی همکاریهای جامعهی جهانی ابراز امیدواری
کرد و از ایتالف جهانی حامیت از آزادی رسانهها خواست که
نیروی فشار سامل را بر دولت افغانستان وارد کند تا گردش
اطالعات به شکل اساسی انجام شود.
از سویی هم ،کمیتهی مصؤونیت خربنگاران از عضویت
افغانستان در ایتالف جهانی حامیت از آزادی رسانهها
استقبال کرده و آن را گام مهمی در کشور میداند.
صدیقالله توحیدی ،رییس اجرایی کمیتهی مصؤونیت
خربنگاران ،میگوید ،در رشایطی که افغانستان درگیر
جنگ است و از جانب دیگر ،روند مذاکرات صلح در حال
پیرشفت میباشد ،حفظ ارزشهای حقوق برشی ،ارزشهای
مندرج در قانون اساسی که یکی از این ارزشها ،آزادی بیان
است ،از موارد مهمی پنداشته میشود که باید مورد حامیت
جامعهی جهانی قرار گیرد .آقای توحیدی بر این باور است،
الحاق افغانستان به این ایتالف جهانی ،کمک خواهد کرد
تا دست طرفین مذاکرهکننده به ویژه طالبان را ،بر ایجاد
محدودیت در روند کار آزاد و مستقل رسانهها ،ببندد.

واکنش دانشجویان افغان در چین:

تصمیم وزارت صحت به روابط دو کشور صدمه میزند
اجمل جمعهزاده میگوید ،تصمیم وزارت صحت به روابط حسنه میان افغانستان و چین صدمه میزند و ممکن
است سبب شود که پس از این دولت این کشور به دانشجویان افغان بورسیه ندهند .در کنار این موارد به اقتصاد
افغانستان و ترانزیت کاالهای کشور نیز صدمه میزند.
بــه دنبــال بلنــد رفــن رقــم قربانیــان
بــه ویــروس کرونــا در چیــن ،وزارت
صحــت افغانســتان از دولــت ایــن کشــور
خواســته اســت کــه تــا بهــر شــدن
عبدالرازقاختیاربیگ وضعیــت ،بــه افغانهایــی کــه در چیــن
حضــور دارنــد ،اجــازهی پــرواز بــه افغانســتان را ندهــد.
فیروزالدیــن فیــروز ،وزیــر صحــت ،روز دوشــنبه ( ۷دلــو)
در متــاس تلفونــی بــا وانــگ یــو ،ســفیر چیــن در کابــل
گفتــه اســت« :بــرای جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا در
افغانســتان ،چیــن بایــد تــا زمــان بهــر شــدن وضعیــت ،بــرای
مناینــدگان رشکتهــای تجــاری و آن عــده از افغانهایــی
کــه اخیــرا بــه کشــور چیــن ســفر کــردهانــد ،اجــازهی پــرواز
بــه افغانســتان را ندهــد».
آقــای فیــروز ضمــن ایــن کــه از وضعیــت صحــی
دانشجویــان افغــان در چیــن ابــراز نگرانــی کــرده،
همچنــان از ســفیر چیــن خواســته اســت تــا متوجــه وضعیــت
صحــی آنــان باشــد.
ویــروس کرونــا ،از کشــندهترین ویروسهــا در جهــان
اســت کــه از حیوانــات وحشــی بــه انســان رسایــت میکنــد.
آنچــه پزشــکان میگوینــد ،تــب شــدید ،رسفــه ،نفستنگــی
و ضعــف از عالیــم اصلــی ایــن ویــروس اســت .بــر بنیــاد
آخریــن گــزارش ســازمان بهداشــت چیــن ،بیــش از  ۸۰نفــر
در نتیجــهی مبتــا شــدن بــه ایــن ویــروس جــان باختــه و
بیــش از  ۲۷۵۰نفــر دیگــر در کشــورهای مختلــف جهــان بــه
ایــن ویــروس مبتــا شــده انــد.
هــر چنــد شــهر ووهــان چیــن مرکــز ایــن ویــروس بــود؛ امــا
دیــری نگذشــت کــه ایــن ویــروس نــه تنهــا کــه در چندیــن
شــهر دیگــر ایــن کشــور کــه در شــاری از کشــورهای دیگــر بــه
شــمول هنگکنــگ ،ماکائو ،تایــوان ،اســرالیا ،تایلنــد ،جاپان،
کوریــای جنوبــی ،کانــادا ،ایــاالت متحــدهی امریــکا ،ویتنــام،
ســنگاپور ،مالــزی ،نیپــال و فرانســه نیــز شــیوع پیــدا کــرد.
همزمــان بــا گســرش ایــن ویــروس در کشــورهای دیگــر،
مقامهــای دولــت افغانســتان نیــز از شــیوع احتاملــی ایــن
ویــروس ابــراز نگرانــی کــرده و خواســتار بــه تعلیــق درآمــدن
پروازهــای چیــن بــه افغانســتان شــده انــد.
جــدا از نگرانیهــای وزارت خارجــه و وزارت صحــت
عامــهی افغانســتان ،روز شــنبه ( 6دلــو) شــاری از

دانشجویــان افغــان مقیــم در چیــن نیــز از نبــود غــذای
کافــی و محدودیــت رفتوآمــد ،انتقــاد کــرده بودنــد .مشــعل
جاملــزی ،یکــی از دانشجویــان افغانســتان در شــهر ووهــان
چیــن در گفتوگــو بــا بــی بــی ســی فارســی گفتــه بــود کــه
 ۵۵دانشجــوی افغانســتان و حــدود پنــج خانــواده در ایــن
شــهر گیرمانــده و بــا کمبــود مــواد غذایــی روبــهرو اســتند.
ایــن دانشجــوی افغــان گفتــه بــود کــه در محــل زندگــی
آنــان متــام فروشــگاهها بســته و فقــط یــک فروشــگاه وجــود
دارد کــه آن هــم در شــبانهروز ســاعتهای محــدود بــاز
میشــود و مــواد غذایــی آن فــورا متــام و خیلــی از مشــریان
دســت خالــی برمیگردنــد.
امــا شــاری دیگــر از دانشجویــان افغــان در چیــن،
مســألهی کمبــود غــذا را رد میکننــد و میگوینــد کــه
دولــت چیــن متــام امکانــات الزم را بــرای دانشجویــان
افغــان مهیــا کــرده اســت .اجمــل جمعـهزاده ،محصــل روابــط
بینامللــل در یکــی از دانشــگاههای چیــن بــه روزنامــهی
صبــح کابــل میگویــد کــه خواســت وزارت صحــت عام ـهی
افغانســتان مبنــی بــر بــه تعلیــق درآمــدن پروازهــا ،یــک کار
نادرســت و بیفایــده اســت؛ زیــرا فــردی کــه بــه افغانســتان
ســفر میکنــد ،قبــل از رســیدن بــه میــدان هوایــی ،چندیــن
فلــر را ســپری میکنــد.
او میگویــد« :بــه جــای ایــن کــه وزارت صحــت عام ـهی
چنیــن تصمیــم بــرای بــه تعلیــق درآوردن پروازهــای
شــهروندان افغانســتان میگیــرد ،بایــد قبــل از قبــل در ایــن
مــورد آگاهــی مـیداد .شــار زیــادی از کســانی کــه در چیــن
بودنــد ،پروازهــای خــود را بــوک کردنــد ،پــرواز شــان لغــو
شــده و حــال پــول ندارنــد کــه دوبــاره پــرواز شــان را بــوک
کننــد».
ایــن دانشجــوی افغــان تأکیــد میکنــد ،تنهــا شــهر
ووهــان بــه روی رفتوآمــد بســته اســت؛ در ســایر شــهرهای
ایــن کشــور زندگــی بــه شــکل عــادی پیــش م ـیرود و حتــا
مــردم «ماســک» نیــز منیپوشــند.
دانشجویــان در ســایر شــهرهای چیــن مدعــی انــد کــه
وزارت صحــت عامــه ،تــا کنــون متاســی بــا آنهــا نگرفتــه
اســت تــا از وضعیــت دانشجویــان باخــر شــود.
اجمــل جمع ـهزاده میگویــد ،تصمیــم وزارت صحــت بــه
روابــط حســنه میــان افغانســتان و چیــن صدمــه میزنــد

و ممکــن اســت ســبب شــود کــه پــس از ایــن دولــت ایــن
کشــور بــه دانشجویــان افغــان بورســیه ندهنــد .در کنــار
ایــن مــوارد بــه اقتصــاد افغانســتان و ترانزیــت کاالهــای
کشــور نیــز صدمــه میزنــد.
در همیــن حــال ،مجتبــا نــارصی ،دانشجــوی افغــان در
شــهر ووهــان ،میگویــد کــه مشــکل کمبــود غــذا تنهــا در ســه
روز ســال جدیــد چیــن وجــود داشــت ،آن هــم بــه دلیــل ایــن
کــه بســیاری از مراکــز تجــاری و ســوپر مارکیتهــا بســته بــود؛
امــا در حــال حــارض هیــچ گونــه مشــکلی وجــود نــدارد.
او از تصمیــم وزارت صحــت مبنــی بــر بــه تعلیــق درآوردن
پروازهــا بــه افغانســتان اســتقبال میکنــد و میگویــد:
«وقتــی ویــروس بــه انســان رسایــت میکنــد ،تــا  14روز
هیــچ عالیمــی تبــارز منیکنــد .پــس دانشجویــان افغــان
بایــد همیــن جــا باشــند تــا بــه دیگــران رسایــت نکنــد.
مشــکل غذایــی هــم بــه دلیــل ســه روز رخصتــی اول ســال
چینــی بــوده اســت .بــا ســفیر در متــاس اســتم .شــهر بــه
حالــت قرنطیــن اســت .متــام رفتوآمدهــا مســدود اســت .د
دانشــگاه متــام کانتینهــا بــرای دانشجویــان بــاز اســت».
اســاعیل یوســفی ،یکــی دیگــر از دانشجویــان افغــان
در چیــن کــه بــه تازگــی از بیجنیــگ بــه شــهر خودشــان
برگشــته ،میگویــد کــه تــا حــال  34نفــر در ایــن شــهر بــه
ویــروس کرونــا مبتــا شــده انــد و افــزون بر شــهر ووهــان12 ،
شــهر دیگــر در ایــن کشــور نیــز در قرنطیــن بــه رس میبرنــد.
دولــت چیــن پــس از شــیوع ایــن ویــروس ،تصمیــم گرفتــه
اســت کــه در مــدت یــک هفتــه یــک شــفاخانهی هزاربســری
بــرای درمــان بیــاران بســازد و گفتــه میشــود کــه تــا یکــی
دو روز دیگــر ســاخت ایــن شــفاخانه تکمیــل شــود .ایــن
در حالــی اســت کــه در ســال  2003نیــز چنیــن ویروســی
در چیــن منتــر شــده بــود کــه در آن زمــان نیــز یــک
شــفاخانهی  1000هــزار بســری ســاخته شــد.
آنچــه دانشجویــان افغــان میگوینــد ،زمانــی کــه از
خــوابگاه بیــرون میشــوند ،بایــد ماســک مخصــوص داشــته
باشــند و وقتــی دوبــاره وارد خــوابگاه میشــوند توســط
دســتگاه مخصــوص حــرارت بــدن شــان چــک میشــود.
افــزون بــر آن ،دانشــگاه بــرای محافظــت دانشجویــان،
آل ـهی دماســنج بــدن را توضیــح کــرده تــا درج ـهی حــرارت
بــدن تشــخیص و بــه دانشــگاه بایــد گــزارش داده شــود.
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میگو یــم .
زندگــی در زنــدان هــر چنــد هــم آســوده باشــد،
دشــوار اســت؛ امــا ایــن دشــواری بــرای کــودکان زیادتــر
اســت و هــم چندیــن برابــر از آن چــه مــا بیاهمیــت
میپنداریــم ،بــرای آنــان زیانبــار متــام میشــود.
زنــان بــاردار پــس از ایــن کــه بــه دلیــل ارتــکاب جــرم
بــه زنــدان میرونــد ،کــودک شــان در زنــدان بــه دنیــا
آمــده و ســالهای کودکـیاش را در زنــدان میگذرانــد؛
بــدون آن کــه جرمــی را مرتکــب شــده باشــد .ایــن
کــودکان بــه دلیــل نبــود سیســتم پرورشــگاهی مــدرن
دولتــی و بیتوجهــی نهادهــای حقــوق بــری ،ناچــار
انــد در زنــدان مباننــد.
کــودکان زنــان زندانــی کــه بــه جــرم مــادران
شــان محکــوم بــه زندگــی در پشــت دیوارهــای بلنــد
زنــدان زنانــهی پلچرخــی اســتند ،در ایــن زنــدان بــه
امکانهــای رفاهــی و تفریحــی مثــل زمیــن بــازی و
مکانهــای آموزشــی مثــل کودکســتان دسترســی
ندارنــد.
وضعیــت زندگــی ایــن نــوزادان و کــودکان زندانــی در
بدتریــن رشایــط قــرار دارد و ایــن کــودکان بــرای زنــده
مانــدن مجبورنــد از ســهم مــادر شــان تغذیــه کننــد
کــه ایــن مســأله امنیــت غذایــی نــوزادان را بــه شــدت
کاهــش میدهــد.
در زنــدان زنانـهی پــل چرخــی کابــل بــه مراقبتهــای
بهداشــتی توجهــی منیشــود .زندانیــان بــرای ایــن
کار مســؤوالن زنــدان و زندانبانــان را مقــر اصلــی
میداننــد.
از ســویی هــم زندانبانهــا بــرای پــاک نگهداشــن
محیــط زنــدان ،امکانهــای کافــی را نیــز ندارنــد؛ امــا
در ایــن میــان کــودکان انــد کــه بــدون شــک بیشــرین
آســیب را از ایــن بیتوجهیهــا ،میبیننــد.
زنــدان جــای مجرمــان اســت؛ مجرمانــی کــه بــه
ارتــکاب جرمهــای؛ مثــل قتــل ،دزدی ،آدمربایــی،
قاچــاق مــواد مخــدر و دههــا جــرم کوچــک و بــزرگ
دیگــر شــده انــد.
در ایــن زنــدان همـهی زندانیهــا بــدون آن کــه جــرم
شــان از یکدیگــر تفکیــک شــود ،بــا هــم مشــرک بــه
رس میبرنــد؛ آن زن زندانــی کــه مرتکــب قتــل شــده ،بــا
آن زن مجرمــی کــه معتــاد اســت و یــا زنــی کــه دزدی
کــرده اســت ،همــه بــا هــم بــدون در نظــر گرفــن کــدام
معیــار خاصــی بــرای تفکیــک شــان ،در یــک اتــاق
شــب و روز را بــه رس میبرنــد کــه از نــگاه روانشناســی
جــرم ،حضــور مجرمــان بزرگســال در کنــار کــودکان
خردســال ،تأثیــر روانــی مخربــی را میگــذارد .رشــد
کــودکان خردســال در چنیــن محیطهــای جرمــی و
ل
بزهکارانــه ،در مراحــل ســنی دیگــر ســبب اختــا 
روانــی شــدید و آســیبهای اجتامعــی جــدی میشــود.
تفکیکســازی کودکانــی کــه مــادران شــان محکــوم بــه

سهشنبه

زهرا سیاس

انــدوه و بیچارگــی را هنــگام
ردشــدن از راهروهــای باریــک و
بلنــدش دیــدم؛ هــر اتــاق ،زنهــای
زیــادی را در خــود زندانــی کــرده
اســت .زنــدان پلچرخــی را

گذرانــدن حبــس در زنــدان زنانــهی پلچرخــی کابــل
اســتند از محیطهــای ایــن چنینــی رضورتــی اســت کــه
بــه شــدت در ایــن زنــدان حــس میشــود.
ایــن کــودکان در محیــط زنــدان جــز قصههــای
جنایــت ،حــرف تــازهای نخواهنــد شــنید و بــه جــز
آدمهــای جانــی ،جهــان دیگــری را در جهانــی بــه ایــن
وســعت منیتواننــد تجربــه کننــد و یــا فرصتــش را پیــدا
نخواهنــد کــرد کــه ایــن موضــوع بــه شــدت ســامت
روانــی کــودکان را آســیب میزنــد.
نجــا راحیــل ،یکــی از حقوقدانــان میگویــد:
«در هیــچ قانونــی نیامــده اســت کــه کــودک همــراه بــا
مــادرش در زنــدان بــه رس بــرد؛ مگــر تــا زمــان تولــد
کــودک؛ امــا اگــر مــادر کــودک ،در بیــرون از زنــدان
کســی را بــرای نگ ـهداری از کــودک نــدارد ،پــس بایــد
در داخــل زنــدان امکانــات بــرای ایــن کــودکان فراهــم
شــود کــه بتوانــد تــا انــدازهای بــرای بهبــود ذهنیــت
کــودک کمــک کنــد».
هرچنــد ســه ســال قبــل در رسویهــای کــه توســط
کمیتــهی انســجام انجــام شــد ،قــرار بــود بــرای ایــن
کــودکان در زندانهــا ،کودکســتان و مکاتــب ایجــاد
شــود؛ امــا تــا حــال هیــچ کاری بــرای ایــن کــودکان
نشــده اســت.
از دیــد روانشــناختی هــر کــودک نیــاز دارد تــا بــا
هــم ســن و ســاالن خــود بیامیــزد و کاشــف زندگ ـیای
کــه در انتظــار او اســت ،باشــد؛ بــازی کنــد ،برقصــد،
بخنــدد ،و بیامــوزد.
عبداملنــان حقیــار ،روانشــناس ،پیرامــون ایــن
موضــوع بــه روزنامــهی صبــح کابــل میگویــد« :ایــن
کــودکان بــا ایــن کــه خــای مــادر را احســاس منیکنند؛
امــا رشــد آنهــا از هــر زاویـهای قابــل توجه اســت .کودک
دوســت دارد بــازی کنــد کــه ایــن بازیهــای کودکانــه در
هــر مــورد و بــه خصــوص در چنیــن رشایطــی میتوانــد
بــرای آنهــا کمککننــده باشــد».
وقتــی در مــورد رشــد صحبــت میکنیــم ،تنهــا
منظــور مــا از رشــد جســمی نیســت؛ کــودک بــا توجــه
بــا محیطــی کــه در آن زندگــی میکنــد ،بایــد بــه
صــورت تدریجــی در جریــان رشــد خــود؛ رشــد جســمی،
اخالقــی ،روانــی ،و از همــه مهمتــر رشــد عاطفــی خــود
را داشــته باشــد».
بــا ایــن حــال کــودکان در افغانســتان بیشــر از هــر
قــر دیگــر آســیبپذیر انــد .در افغانســتان نزدیــک بــه
دو میلیــون کــودک کار زندگــی میکننــد کــه نزدیــک
بــه یــک میلیــون و نیــم آن بــا کار شــاقه روز را بــه شــب
میرســانند.
امــا آســیبپذیرترین دســتهی کــودکان ،همیــن
کــودکان زندانــی انــد کــه هــم بــه لحــاظ رشــد
شــخصیتی و شــکلگیری هویــت آســیب مــی بیننــد.
نجیــب بــرکزی ،هامهنــگ کننــدهی بخــش
کــودک در کمیســیون حقوقبــر ،میگویــد« :ایــن
گــروه از کــودکان کــه بــا مــادر شــان در زنــدان اســتند،
آســیبپذیر بــوده و مــورد نگرانــی کمیســیون نیــز
اســتند؛ چــون ســامت روان ایــن کــودکان در چنیــن
مــکان بــا خطــر مواجــه اســت؛ امــا در کابــل ،هــرات

و بعضــی والیتهــای دیگــر مراکــز حامیــوی بــرای
کــودکان وجــود دارد کــه کــودکان در آنجــا نگ ـهداری
میشــوند و در طــول هفتــه بــرای دیــدن مــادر شــان بــه
زنــدان بــرده میشــوند کــه دیــدن و مالقــات بــا مــادر
حــق ایــن کــودکان اســت؛ امــا ایــن مراکــز حامیــوی،
توانایــی نگ ـهداری و رســیدگی بــه ایــن تعــداد کــودک
را نــدارد».
بــرکزی از دولــت میخواهــد بــرای حامیــت از ایــن
کــودکان مراکــز حامیــوی بیشــر را ایجــاد کننــد.
در میــان ایــن کــودکان زندانــی ،کــودکان مخالفــان
دولــت همــراه بــا مــادران شــان نیــز حضــور دارنــد کــه
پــس از تســلیم شــدن پــدران شــان ،بــه ایــن زندانهــا
آورده شــده انــد؛ امــا ایــن کــودکان کجرویهایــی دارنــد
کــه بایــد بــه مراکــز اصــاح و تربیــت منتقــل شــوند کــه
منیشــوند.
ایــن تنهــا مشــکل کــودکان زندانــی در زنــدان زنانـهی
کابــل نیســت ،در زنــدان زنانــهی هــرات و بلــخ نیــز
کــودکان و مــادران شــان بــا هــزاران مشــکل دســت و
پنجــه نــرم میکننــد.
صــدف عــار ،محقــق در مؤسســهی حقــوق بــر
و محــو خشــونت در رابطــه بــه زنــدان زنانــهی بلــخ،
میگویــد« :در ایــن زنــدان  ۸۷زن در ســه اتــاق کوچــک
زندانــی اســتند ».بــه گفتــهی او در هــر اتــاق بیشــر
از بیســت زندانــی زندگــی میکننــد کــه زنــان بــاردار
و بچــهدار بیشــر از دیگــران بــار ســختی ســلولهای
تنــگ ایــن زنــدان را بــه دوش میکشــند .هــر از گاهــی
در اتــاق هــای ایــن زنــدان بــه دلیــل تنگــی جــای
کــودکان زیــر پــا مــی شــوند.
خانــم عــار میگویــد کــه در ایــن زنــدان ،نــه تنهــا
کــه زندانیــان مکانــی بــرای تفریــح و ورزش ندارنــد،
بلکــه ماههــا اســت کــه آنهــا روی آفتــاب را ندیــده
انــد؛ دلیلــی کــه ســبب شــده بیشــر ایــن زنــان زندانــی
بــه بیامریهــای اســتخواندردی و ُرماتیســم گرفتــار
شــوند.
در ایــن زنــدان هــر از گاهــی زندانیــان بــا هــم
و گاهــی هــم بــا زندانبانهــا درگیــر میشــوند و
کــودکان بــا متاشــای ایــن صحنههــا بیشــر در برابــر
تهدیــد روانــی قــرار میگیرنــد کــه باعــث ایجــاد تشــنج
در کــودکان میشــود.
فقــرهی دوم مــادهی دهــم قانــون محابــس و
توقیفخانههــای افغانســتان ،زندانیــان را بــه نُــه
دســته تقســیم کــرده اســت؛ امــا بــر اســاس یافتههــای
مؤسس ـهی حقــوقبــر و محــو خشــونت ،هیــچ یــک از
ایــن دســتهبندیها کــه شــامل نوعیــت جــرم ،ســابقهی
جــرم ،مــدت مجــازات ،ســن ،وضعیــت صحی ،اعتیــاد به
مــواد مخــدر ،موقعیــت اجتامعــی و امثــال آن میشــود،
در ایــن زنــدان صــورت نگرفتــه اســت.
بــا ایــن حــال کــودکان زیــادی در زندانهــای
زنانــهی افغانســتان ،تــا پایــان دورهی حبــس مــادران
شــان را زندگــی میکننــد.
ایــن کــودکان بــا جهــان بیــرون ارتباطــی ندارنــد و
آزادی بــرای شــان در پشــت میلههــای زنــدان تعریــف
میشــود.
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ارگ و ســپیدار دو رکــن اصلــی حکومــت وحــدت
ملــی در پنــج ســال گذشــته بــود .ایــن حکومــت بــر
اســاس توافقنامــهی سیاســی کابــل بــا مداخلــهی
رصیــح جانکــری وزیــر خارجـهی امریــکا بــه منایندگی
دولــت وقــت ایــن کشــور بــه وجــود آمــد؛ حکومتــی کــه
بــر خــاف نامــش نــه وحــدت ملــی را متثیــل کــرد و نــه
حکومــت داری مردمــی را .عــدم همپذیــری سیاســی
کــه از ابتــدا در بررســی رویکــرد سیاســی ارشفغنــی
و عبداللــه دیــده میشــد ،امــروز تبدیــل بــه نقطــهی
ثقــل اختالفهــای سیاســی حکومــت وحــدت ملــی
در آخریــن روزهــای باقیمانــده از عمــر سیاســیاش
شــده اســت.
نبــود همپذیــری سیاســی کــه بــه آن اشــاره داشــتم،
البتــه بــه آغــاز حکومــت وحــدت ملــی برمنیگــردد.
ایــن رویکــرد قلدرمآبان ـهی سیاســی ،ریشــه در تاریــخ
و فرهنــگ سیاســی دارد کــه ماجــرای مفصلــی اســت
در تاریــخ معــارص سیاســی کشــور مــان کــه بــا وجــود
متــام تالشهــا بــرای آسیبشناســی آن؛ متأســفانه
تــا کنــون بــرای مــردم افغانســتان و سیاســت کشــور
بینتیجــه مانــده اســت.
بــا شــدت گرفــن احتــال رســیدن بــه یــک توافــق
کلــی میــان طالبــان و امریــکا بــر رس صلــح و نزدیــک
شــدن بــه روزهایــی از زندگــی در افغانســتان کــه
خشــونتهای حاصــل از جنــگ بــه حداقــل برســد،
رجزخوانــی سیاســی ارگ ریاســتجمهوری و قــر
ســپیدار ،ایــن خوشبینیهــا را در حــال کاهــش
دادن اســت .محمــدارشف غنــی و عبداللــه عبداللــه
بــه عنــوان دو یــار سیاســی و بــازوی همدیگــر در
حکومــت وحــدت ملــی ،پنــج ســال پشــت ســکان
هدایــت کشــتی حکومــت بودنــد و ایــن دو چهــره
در ایــن ســالها همــواره از توافــق نظــر در مــورد
صلــح ،معیارهــا و محورهــای مشــرک سیاســی در
ایــن زمینــه ســخن میزدنــد؛ امــا ایــن گونــه کــه از
رجزخوانیهــای رســانهای ارگ و ســپیدار برمیآیــد،
گویــی صلــح نقطـهی اختالفــی ســپیدار و ارگ و مثــال
واضحــی بــرای مقولــهی «عــدم همپذیــری» سیاســی
شــده اســت.
واکنــش روز یکشــنبهی ( 6دلــو) داکــر عبداللــه
در رابطــه بــا اقدامهــای اخیــر حکومــت وحــدت ملــی
در مــورد صلــح و گفتههــای رییسجمهــور غنــی در
شــهر داووس ســویس ،جرقــهای بــود بــر انبــار پــر از
بــاروت اختالفهــای سیاســی میــان ارگ و ســپیدار
کــه ادامـهی ایــن وضعیــت بــه احتــال قــوی حکومــت
وحــدت ملــی را بــا یــک پایــان تلــخ سیاســی مواجــه
خواهــد کــرد.
داکــر عبداللــه عبداللــه ،یکــی از دو نامــزد اصلــی
انتخابــات ریاســتجمهوری  ،98رییسجمهــور غنــی
را متهــم بــه سوءاســتفاده از صالحیتــش در امــور صلــح
کــرد و گفــت کــه ارگ مانــع اصلــی افغانســتان بــرای
رســیدن به صلح اســت .او گفــت که تیــم انتخاباتیاش
خواهــان رشوع مذاکرههــای صلــح بــدون قیــد و رشط
شــده اســت؛ امــا در ســوی دیگــر روز دوشــنبه (7
دلــو) صدیــق صدیقــی ،ســخنگوی ریاس ـتجمهوری،
در واکنــش بــه ســخنان آقــای عبداللــه ،در توییتــی
نوشــت ،تالشهــای رییسجمهــور غنــی بــوده اســت
کــه امــروز صلــح افغانســتان بــه یــک گفتــان ملــی،
منطق ـهای و بیناملللــی تبدیــل شــده و اولویــت ارگ،
صلــح و ثبــات دایمــی در افغانســتان اســت.
ایــن جوابیههــای پشــت رس هــم ارگ و ســپیدار
در پیونــد بــه مذاکرههــای 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 مذاکرههــا،
حکومــت وحــدت ملــی را مناینــدهی مــردم افغانســتان
ندانســته و در ده دورهی گفتوگوهــای صلــح کــه
تــا کنــون برگــزار شــده اســت ،همــواره تأکیــد بــر
حضــور چهرههــای سیاســی و رهــران جهــادی بــه
منایندگــی مــردم افغانســتان در داشــته انــد کــه ایــن
نشــان میدهــد حکومــت وحــدت ملــی ،شــامل ارگ
و ســپیدار تــا هنــوز نتوانســته اســت جایــگاه خــود را
نــزد طالبــان بــه اثبــات برســاند و ایــن اختــاف دیــدگاه
میــان رسان حکومــت وحــدت ملــی ناشــی از هــان
عــدم همپذیــری سیاســی اســت.
در چنیــن رشایطــی ،تــرس مــردم افغانســتان بــا
وجــود ایــن اختالفهــا میــان عبداللــه و ارشف غنــی،
ایــن اســت ،صلحــی کــه مــردم افغانســتان توانســته
انــد بــا تحمــل زحمتهــا و مشــقتهای 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
میــز مذاکــرات صلــح بــه دســت نیاورنــد ،رجزخوانــی
بــر رس هیــچ اســت و پایانــش مثــری نخواهــد داشــت.
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تبعیض در دیپورت مهاجران
افغانستانی از ترکیه
از محدودیتهــا و محرومیتهــای
مهاجــران افغانســتانی مقیــم ترکیــه،
در شــارهی پیشــین حــرف بــه میــان
آوردیــم و رصاحتــا اشــاره داشــتیم کــه
احمدولی روزبه چطــور دول ـت و جامع ـهی میزبــان کــه
در ابتــدا میپذیرنــد تعــداد بیشــاری از مهاجــران
کشــورهای دیگــر را در خــود ادغــام کننــد؛ امــا بعدهــا
همیــن دولتهــا و مــردم انــد کــه خــود بــه خــود در برابــر
مهاجــران ســدی میشــوند و منیگذارنــد تــا رونــد ادغــام
مهاجــران بــا مــردم جامعــهی میزبــان بــه روال طبیعــی
شــان صــورت گیــرد .همیــن امــر ســبب میشــود کــه
در رونــد مهاجــرت ایــن مهاجــران اختاللهایــی صــورت
بگیــرد .اغلــب ایــن کارشــکنی از ســوی حکومــت میزبــان
صــورت میگیــرد.
برخوردهــای دوگانــهی حکومتهــا در هــر زمینــهای
کــه مربــوط بــه زندگــی مهاجــران میشــود ،ســبب خواهــد
شــد کــه ســطح خشــونتهای جرمــی و خیابانــی بــه
خاطــر بدرفتاریهــا بــا مهاجــران افغانســتانی افزایــش
یابــد .یکــی از ایــن دســت برخوردهــای مغرضانــه بــا
مهاجــران در امــر دیپــورت آنــان از ســوی حکومــت میزبــان
ایــن اســت کــه حکومــت میزبــان حتــا در رونــد خــروج
متامــی مهاجــران کشــورهای مختلــف تبعیــض را اولویــت
قــرار بدهنــد و ایــن کــه مهاجــران کشــوری را نســبت بــه
کشــور دیگــر بــدون در نظــر گرفــن معیــار یــا تبعیضــی
رونــد اخــراج را مســاویانه انجــام دهنــد.
بــر اســاس آمــار رســانهها ترکیــه در ســال  ،2019بــه
صــورت اوســط روزانــه  288نفــر را دیپــورت و یــا بــه کشــور
شــان برگشــتانده اســت .هــان طــور کــه توقــع مـیرود در
بیــن ایــن آمــار بیشــرین تعــداد مهاجــران دیپــورت شــده
از ترکیــه را مــردم افغانســتان تشــکیل میدهــد کــه بــه
گفت ـهی شــاری از همیــن مهاجــران بــه وطــن بازگشــته،
متأســفانه پولیــس و یــا وزارت مهاجــران ترکیــه برخــورد
تبعیضآمیــز بــا دیپــورت مهاجــران از ایــن کشــور دارد.
آن طــور کــه گفتــه میشــود و در گزارشهــای
رســمی ســازمان ملــل و حکومــت ترکیــه آمــده اســت در
ســال گذشــته  65هــزار  826شــهروند افغانســتان از
ترکیــه دیپــورت شــده اســت .بیشــر تعــداد ایــن مهاجــران
افغانســتانی بــا ایــن کــه یــک بــار راه دشــوار ســفر
غیرقانونــی از افغانســتان بــه ســمت ایــران و بعــد ترکیــه را
امتحــان کــرده انــد؛ امــا تــا آن جایــی کــه امــکان بــرای
شــان بــوده اســت ،بــار دیگــر در تــاش ایــن بودنــد کــه
همیــن مســیر پرخطــر و مشــکلآفرین راه غیرقانونــی
را تحمــل کننــد و بتواننــد در پایــان مســیر خــود را پیــدا
کننــد.
در ردیــف دوم شــهروندان پاکســتان قــرار دارد کــه آمــار
آنهــا بــه  11هــزار و  308نفــر مــی رســد .ایــن تعــداد از
مهاجــران پاکســتانی هــم نشــان میدهــد کــه هامننــد
افغانســتان مهاجــران پاکســتانی نیــز بدشــانسترین
مهاجــران جهــان اســتند کــه تــا کنــون مــن دلیــل آن را
نیافتــم؛ امــا هیــچ گاه دالیــل داخلــی حکومــتداری و
یــا جنــگ منیتوانــد معیــار خــوب و توجیحکننــدهی
خوبــی بــرای کشــورهای میزبــان باشــد کــه چــرا شــاری
از مهاجــران را بــه تعــداد بیشــر از دیگــر مهاجــران
کشــورهای دخیــل دیپــورت میکننــد.
تعــداد دیپورتــی کل مهاجــران از ترکیــه بــه کشــورهای
دیگــر  26هــزار و  724نفــر میرســد کــه یــک ســوم تعــداد
مهاجــران افغانســتانی دیپــورت شــده از ترکیــه میشــود
و ایــن نشــاندهندهی آن اســت کــه حکومــت ترکیــه،
سیاســت مهاجرســتیز ســخت و محکمــی را تنهــا نســبت
بــه مهاجــران افغانســتانی روی دســت گرفتــه اســت.
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 بینامللــل بــوده اســت.
حتــا مهاجــران افغانســتانی هــم بارهــا خواســته انــد در
شــهرهای مختلــف ترکیــه کــه مقیــم آن اســتند ،نســبت بــه
ایــن تبعیــض دولــت ترکیــه گردهامییهــای اعرتاضــی راه
بیندازنــد کــه از طــرف ایــن کشــور بــرای شــان اجــازه داده
نشــده اســت.
در حــال حــارض بــر اســاس دادههــای ادارهی کل
مهاجــرت ترکیــه در ســال  ،2019ترکیــه میزبــان پنــج
میلیــون و  90هــزار و  249خارجــی از  192کشــور
مختلــف جهــان بــود .از ایــن تعــداد ســه میلیــون و 695
هــزار و  944نفــر اتبــاع ســوریه اســتند کــه تحــت حفاظــت
موقــت میباشــند ،یــک میلیــون و 70هــزار و  144نفــر
بــا داشــن دفرتچــهی اقامــت در ترکیــه اســکان گزیــده
انــد و  324هــزار و  161نفــر بــا آمــدن بــه ترکیــه تقاضــای
پناهندگــی کــرده و خواهــان اســکان در کشــور ســوم
میباشــند.
از پنــج میلیــون مهاجــری کــه از  192کشــور جهــان بــه
ترکیــه آمــده انــد ،تنهــا یــک میلیــون و  70هــزار و 144
نفــر بــه عنــوان مهاجــر منظــم بــه ترکیــه آمــده انــد؛ یعنــی
چهــار میلیــون از مهاجــران موجــود در ترکیــه بــه عنــوان
مهاجرهــا نامنظــم وارد ترکیــه شــده انــد؛ بــه عبــارت دیگــر
یــا بــه شــکل غیرقانونــی وارد ترکیــه شــده انــد و یــا بــه
شــکل غیرقانونــی بــه اقامــت در ترکیــه ادامــه داده انــد.

فوتبال علیه برادر
در روستای حصهی دوم کوهستانِ کاپیسا نیز دو برادر –امین آغا و حشمتالله -همین خواست را به صورت همزمان
از خدا داشتند ،پیروزی و شکست بارسلونا که خواست «امین آغا»ی رئالی برای باخت بارسلونا ،برآورده میشود؛ برای
همین ،او با چاقوی برادرش کشته میشود.
یکی از بزرگان فوتبال گفته بود،
زندگی کودکان در بندر لیورپول
انگلستان زیر تأثیر دو چیز است،
«فوتبال و کلیسا» .هر یکشنبه کودکان
نعمت رحیمی این بندر در کلیساها دو چیز را به
خصوص در ِدربیها همزمان از خدا میخواهند ،پیروزی
لیورپول و اورتون ،که ممکن نیست!
در روستای حصهی دوم کوهستانِ کاپیسا نیز دو
برادر –امین آغا و حشمتالله -همین خواست را به صورت
همزمان از خدا داشتند ،پیروزی و شکست بارسلونا که
خواست «امین آغا»ی رئالی برای باخت بارسلونا ،برآورده
میشود؛ برای همین ،او با چاقوی برادرش کشته میشود.
میخواهم دالیل این موضوع را بررسی کنم ،دوست
ندارم این نوشته به ورطهی توجیه سقوط کند؛ اما باید
از خود بپرسیم که چرا برادر مان ،آنهم در طرفداری از
فوتبال به قوارهی دشمن ظاهر میشود؟ 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 شدنهای مسخرهای
دارد که چند دهه است ،از مردم افغانستان قربانی
میگیرد .واقعیت آن است که جان آدمی در افغانستان
کمبهاتر از کلوخ است و متام کوچه پس کوچههای این
رسزمین ،گواه خوب برای این مدعا ،ارزش و نرخ جان آدمی
است .در وانفسای لِه شدن مردم در زیر چرخهای چیزی به
نام زندگی ،گزینههای مرگ بسیار بیشرت از زندگی است.
تنوع انگیزه برای انسانکُشی در افغانستان بسیار زیاد
است .روزگاری برای یک نخ سگرت ،انسانها هدف قرار
میگرفتند و امروز نیز به هر بهانهی خون مردم به زمین
میریزد؛ انگار که کشنت جزو رسشت و فرهنگ برخی
باشد .در چنین فرهنگی ،کشنت برادر عجیب نیست؛
چون سالها است که به دالیل گوناگون ،به خصوص در
جنگهای داخلی ،چنین شده است .گاهی باید به جای
نحوهی کشته شدن افراد ،به دلیل آن فکر کرد! به این که
چرا گاهی برای مردن و کشنت ،حتا نیاز به بهانه هم نیست؟
هیچ چیزی در زندگی اتفاقی نیست ،هامنگونه که
نقاشیهای «پیکاسو» بعد از آثار «رامرباند» میآید و
رامرباند پس از «داوینچی» ،در افغانستان نیز ممکن است
ابزار و انگیزههای کشنت تغییر کند و ابزارهای جدیدی
تجربه شوند؛ اما به جرأت میتوان گفت که فقط دلیل و
ابزار کشنت انسانها تکراری نیست ،بقیهاش همه تکراری
اند .انسانکشی که ریشه در بسیار چیزها دارد و به صورت
تدریجی در الیههای زیرین ذهن و روان انسانها رسوب
کرده است.
در فوتبال نیز خشونت به سبک هولیگانها و تیفوسیها
برای ما پدیدهی نو نیست؛ چون بسیاری در این رسزمین،
دست هر چه خشونتطلب در دنیا هست را از پشت بسته
اند .چنین است که عالقهمندی ما به فوتبال گاهی باالتر
از تیفوسیها و رسام به یک سادیسم و دیگرآزاری بدل شده
است .تیفوسی بودن ،به معنای عضویت در گروه طرفداری
یا بروز رفتارهای خشن نیست ،به این معنا است که خود
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 روحیهی جمعی شده
که توهین و یا ناسازگاری با تیم مورد عالقهی مان ،توهین
به یک جمع پنداشته شده و موجب واکنشهای خشن و

رفتارهای مرگآور میشود.
«آلربکامو» ،فیلسوف و نویسندهی فرانسوی که فوتبال
را میشناخت میگفت« ،حقایق تلخ را باید بفهمی تا از
بین بروند»؛ این یعنی باید زوایای تاریک و تلخ فوتبال و
طرفداری از آن نیز در افغانستان زیر ذرهبین برده شود تا
بدانیم که چه واقعیتهای زشت و تلخی در آن است.
هولیگانها و هواداران افراطی فوتبال یکی از چهرههای
زشت آن استند؛ آنها معموال مدعی اند که فوتبال را
میفهمند و عاشق آن اند؛ در حالی که این گونه نیست.
آنها معتقدند که اعضای تیم مورد پسند شان هیچ
اشتباهی منیکنند ،همیشه تیم حریف مقرص است ،ضعیف
و به درد نخور استند ،داوران همواره علیه آنها موضع
دارند ،حق شان را میخورند و برای همین ،تیفوسیها از
فوتبال برای ابراز خشونت درونی شان استفاده میکنند که
در افغانستان نیز این گونه است.
ظاهرا بیطرفی در فوتبال ممکن نیست و هیچ
هواداری به خصوص افراطیها از باخت تیم شان لذت
منیبرند؛ چون برای لذت از فوتبال نیاز به دانایی و آزادی
از تعصب است که غیر ممکن به نظر میرسد ،به خصوص
اگر در جوامع عقبماندهای مثل افغانستان ،هواداری
معطوف به تعصب و افراطگرایی نیز باشد.
مشکل آن است که امروز فوتبال در دنیا از مسیر اصلی
خودش خارج و آلوده به سیاست ،قدرت و خشونت شده
است« .ادواردو گالیانو» ،نویسندهی اروگوئهای در کتاب
«فوتبال در آفتاب و سایه» مینویسد ،تاریخ فوتبال سفری
غمانگیز از زیبایی به وظیفه است؛ وقتی ورزش به صنعت
بدل میشود ،زیبایی که از لذت بازی زیبا میروید از
ریشه کنده میشود .چنین است که افراد ،هواداران
فوتبال را به خواستهای برتریطلبانه و توهمزای خود
متصل کرده و برای زیبایی فوتبال طرفدار این ورزش
نیستند که دنبال غالب و مغلوب ،یا اثبات برتری خواست
شان بر دیگران اند.
دلیل این همه تنوع در طرفداری از فوتبال حتا در
افغانستان این است که از مدل سنت ،فرهنگ و جامعه تا
اندازهی زیادی پیروی نکرده و انتخاب تیمها کامال وابسته
به اتفاقهای درونی و زندگی افراد است تا حوادث موجب
شود هوادار تیمی باشند .گاهی بر اساس لج و لجبازی،
گاهی برای حضور ستارهها و ایستادن در برابر کسی که
تصور میشود ،تسلط بیشرتی بر جریان زندگی شان دارد و
زمانی هم برای ضدیت با افراد بزرگتر از خود در خانواده.
سایمون کوپر ،در کتاب «فوتبال علیه دشمن» ،فوتبال
را رسام یک جنگ میداند ،نه که خود فوتبال خشن باشد،
برای آن که کشورها از آن به عنوان ابزار سیاسی و خشونت بر
علیه یکدیگر استفاده میکنند؛ رویکرد و نگاهی که موجب
بازتولید خشونتطلبی و تقویت چرخهی ناسیونالیسم
افراطی به خصوص در بازیهای ملی میشود .او اضافه
میکند ،وقتی یک بازی برای میلیاردها نفر اهمیت پیدا
میکند ،دیگر یک بازی نه و فقط فوتبال نیست که جنگ
است؛ چون مورد توجه دیکتاتورها و گروههای مافیایی
است .وقتی در تابستان  ،1988هالند دو بر یک آملان
را در نیمهنهایی جام ملتهای اروپا شکست داد ،یکی از
مبارزان نهضت مقاومت هالند در برنامهی تلویزیونی گفت:
«احساس میشد انگار باالخره در جنگ پیروز شده ایم».
در هامن زمان وقتی خربنگار از بازیکن هالند پرسید
چرا آملانها را دوست ندارد ،او گفت که مشکل آنها

نیاکان عوضی شان است .این خشونتها و خطکشیها از
گذشتههای دور وارد رقابتهای فوتبال شده و در بازیهای
باشگاهی به خصوص بین بارسلونا و رئال مادرید ،شدت
بیشرتی داشته و به همه جا رسایت کرده است.
حساسیت فوتبال و افراط در هواداری ،از
ناهنجاریهای نو برای رقابت و حاال دلیلی برای مرگ
در افغانستان است؛ هامن گونه که در گذشته به دلیل
دیگراندیشی ،ایدیولوژی ،قوم ،زبان ،پول و ...خون انسان
افغانستانی بر زمین ریخت ،امروز گزینهی جدیدی به آن
اضافه شده است که هواداری از فوتبال است.
در گذشته بارها اتفاق افتاده است که دو برادر به
دلیل عضویت در دو گروه سیاسی ،یکدیگر را کشته اند
و این برادرکشی در افغانستان از دیرباز رایج بوده؛ اما
افراطگرایی فوتبالی در حد تیغ کشیدن به روی برادر،
پدیدهی تازه است .افراطگرایی در فوتبال دنیا وجود دارد؛
اما نه به اندازهای که برادر قصد جان برادرش را کند.
طرفداری و حساسیتهای آن در افغانستان بومی شده و
با فرهنگ غالب در این رسزمین درآمیخته و فاجعه آفریده
است که در آن رسانهها نیز مقرص اند؛ رسانههایی که به
دلیل عدم تخصصگرایی و فرهنگسازی ،فقط به منافع
خود اندیشیده و کاری به تأثیر فعالیت شان نداشته اند.
خربنگاران و رسانهها در ریخنت خون «امین آغا» بیتقصیر
نیستند ،آنها که حساسیت فوتبال مدرن را وارد جامعه
کردند؛ اما هیچ برنامهای برای فرهنگسازی ورزشی
نداشتند .فرهنگ ورزش در افغانستان مثل دموکراسی و
اصالحات دورهی امانی از باال به پایین بوده که سنخیتی با
بایدها و نبایدهای جامعه نداشته است.
رشطبندی یکی دیگر از دالیل به خشونت کشیده شدن
ورزش در بین هواداران آن است که هرچند در افغانستان
قانونی نیست؛ اما در سالهای اخیر ،رواج زیادی داشته و
افراد بر رس بازیهای باشگاهی ،قامرهای سنگین مثل موتر
و خانه داشته اند .فوتبال ورزش مدرن است که همراه با
ورودش ،باید فرهنگ مناسب آن نیز وارد جامعه میشد که
به دالیل گوناگون این کار صورت نگرفت .هواداران فوتبال
در این رسزمین در بعد دانش قوانین فوتبال ،تاکتیکها
و روشهای اخالقی رقابتها اطالعات اندک دارند؛ کسی
روی بُعد فتوت و داشنت روحیهی جوانمردی در ورزش
کار نکرده است ،برای همین ،تنها کسانی مشهور شدند
که مدال گرفته بودند ،همه متمرکز به مثر رسیدن گل
و پیروزی شدند و کسی نگفت که آیا راه رسیدن به این
پیروزی اخالقی بوده است یا خیر؟ مردم به هامن اندازه
که گل استثنایی مارادونا به انگلستان را متجید کردند ،به
هامن مقدار از گلی که او با دست به مثر رساند نیز ستایش
به عمل آوردند و کسی نگفت که این کار به ذات ورزش
صدمه میزند .اگر مردم ما ذات ورزش و دلیل اصلی آن را
بهرت میفهمیدند ،دیگر برایشان مهم نبود که بازیکنان
چند گل زده و چه تعداد توپ طال برده اند؛ بل از خود
میپرسیدند که رفتار و دستآوردهای این بازیکن چقدر به
روح فوتبال و ورزش رضبه زده و یا کمک کرده است!
تعصب زادهی جهل و نادانی است ،افراطیت
بیشرت در ذهن و روان جاهل و در جامعهی جهلزده
است .رسانههای ما و بزرگان ورزش این رسزمین اگر
میتوانستند فرهنگسازی و ذات ورزش را به مردم معرفی
کنند ،حاال امینآغای رئالی در کاپیسا زنده بود! روح این
رئالی عاشق شاد.
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صبــح کابــل :کمیســیون شــکایات انتخاباتــی پــس
از پایــان رونــد رســیدگی بــه شــکایتها از ســوی دفاتــر
والیتــیاش ،اعــام کــرد کــه آرای بیشــر از شــش هــزار
محــل رأیدهــی در  21والیــت نیــاز بــه بازشــاری دارد.
دلیــل بازشــاری ایــن محلهــای رأیدهــی چیســت و
چــرا هنــوز رونــد بازشــاری آغــاز نشــده اســت؟
اعتــادی :هامنطــوری کــه شــا در جریــان اســتید،
پــس از اعــام نتایــج ابتدایــی انتخابــات ریاس ـتجمهوری
افغانســتان ،ســیلی از شــکایتها بــه کمیســیون شــکایات
رسازیــر شــد .مــا در ســه روز تــا ســه روز و نیــم ،شــاهد
ثبــت  16هــزار و پنجصــد عریضــهای بودیــم کــه در
اعــراض بــه اعــام نتایــج ابتدایــی ایــن انتخابــات بــه مــا
راجــع شــد .ایــن شــکایتها شــامل کل والیتهــای
افغانســتان میشــد و مــا مجبــور بودیــم کــه هم ـهی ایــن
شــکایتها را بــه ترتیــب والیــت آن بــه دفاتــر والیتــی خــود
جهــت بررســی ارســال کنیــم .ایــن رونــد ،ســه تــا چهــار روز
وقــت مــا را در بــر گرفــت .از نــگاه قانونــی پــس از اعــام
نتایــج ابتدایــی انتخابــات ،مــا ســه روز فرصــت بــرای ثبــت
شــکایتها و بعــد از آن  15روز فرصــت بــرای رســیدگی بــه
شــکایتها در والیــات داریــم .دفاتــر والیتــی مــا در ایــن
 15روز بــه شــکایتها رســیدگی کــرده و ابالغیههــای
خــود صــادر کردنــد و مــن بــه منایندگــی از کمیســیون
مرکــزی از همــکاران والیتــی خــود از ایــن بابــت تشــکری
میکنــم .پــس از رســیدگی بــه ایــن شــکایتها توســط
دفاتــر والیتــی مــا ،ســه روز دیگــر بــاز هــم معرتضــان و
شــاکیها فرصــت داشــتند کــه اســتینافخواهی کننــد.
بــا رســیدگی بــه ایــن شــکایتها توســط دفاتــر والیتــی
کمیســیون شــکایات انتخاباتــی ،مــا بــه دو نتیجــه دســت
یافتیــم؛ نخســت اینکــه پنــج هــزار و پنجصــد محــل در
کل والیــات افغانســتان بــه بازشــاری و تفتیــش رفــت
و دوم مــا در مرکــز شــاهد ثبــت شــش هــزار و چهارصــد
قضیــهی اســتینافی بودیــم.
صبــح کابــل :پــس رونــد بررســی و تفتیــش بــه کجــا
رســیده اســت؟
اعتــادی :مشــکل در اینجــا اســت کــه رونــد
تفتیــش کار هــر دو کمیســیون اســت .اصــوال بازرســی،
تفتیــش و کار عملیاتــی آن بــه عهــدهی کمیســیون
مســتقل انتخابــات و رونــد نظارتــی آن بــه عهــدهی
کمیســیون شــکایات اســت؛ چــون صنــدوق و آرا در حفــظ
و صیانــت کمیســیون مســتقل انتخابــات اســت ،آنهــا
بایــد تصمیــم بگیرنــد کــه چــه زمانــی و در کــدام والیتــی
بازشــای و تفتیــش آغــاز شــود .از آغازیــن روزهایــی کــه
ایــن محلهــا توســط دفاتــر والیتــی مــا بــه تفتیــش و
بازشــاری رفــت ،کمیســیون شــکایات انتخاباتــی بــه
کمیســیون مســتقل انتخابــات مکتــوب فرســتاد کــه
امکانــات و ســهولتهای الزم عملیاتــی را بــرای ایــن رونــد
آمــاده کنــد؛ امــا کمیســیون مســتقل انتخابــات از آن روز
تــا حــاال مــا را یــک نــوع دور میزنــد؛ گاهــی کــد محــل
رأیدهــی را میخواهنــد ،گاهــی کــد مرکــز رأیدهــی را
میخواهنــد و گاهــی هــم میگوینــد کــه ایــن محلهــا
در رونــد قبلــی بازشــاری ،مــورد بازشــاری قــرار گرفتــه
اســت ،نیــاز بــه بازشــاری مجــدد وجــود نــدارد .اینهــا
از جملــه مــواردی بــود کــه یــک نــوع تأخیــر و تعلــل را
در رونــد بازشــاری بــه وجــود آورده اســت .در کنــار آن
رسدی هــوا ،ناامنــی و نبــود بــرق ،چالــش دیگــر مــا بــوده
اســت؛ شــا میدانیــد کــه انتقــال مــواد انتخاباتــی بــه
والیتهــای افغانســتان کــه پروازهــای مســتقیم نیــز در

بیشــر آنهــا وجــود نــدارد ،دشــوار اســت .مــا در ایــن
بخــش بــه همــکاری نهادهــای امنیتــی خــود مثــل وزارت
دفــاع نیــاز داریــم کــه چرخبالــی در خدمــت مــا قــرار
دهنــد.
صبــح کابــل :پــس حــرف شــا ایــن اســت کــه
کمیســیون مســتقل انتخابــات تــا کنــون امکانــات فنـیای
کــه قــرار بــود بــرای رونــد بازشــاری فراهــم کنــد ،فراهــم
نکــرده اســت؟
اعتــادی :بلــی تــا هنــوز ایــن امکانــات را فراهــم
نکــرده اســت .گاهــی میگوینــد کــه شــا بایــد بــر اســاس
طرزالعمــل کمیســیون شــکایات انتخاباتــی تفتیــش و
بازشــاری را انجــام دهیــد .مــا بــه وســائل فنــی بــرای
ایــن کار نیــاز داریــم؛ مثــا یکــی از وســیلههایی کــه
بایــد در رونــد بازشــاری داشــته باشــیم ،خواننــده و یــا
تشــخیصدهندهی کــد کیــو آر ( )QR Codeاســت کــه
بتوانــد آرای ســفید را از ســیاه جــدا کنــد .اصــوال تفتیــش و
بازشــاری کار کمیســیون مســتقل انتخابــات اســت .پــس
وقتــی کــه آنهــا بازشــاری میکننــد ،بایــد بــر اســاس
طرزالعمــل کمیســیون انتخابــات ایــن بازشــاری انجــام
شــود و مــا تنهــا نقــش نظــارت را داریــم .در انتخابــات
پارملانــی نیــز رونــد بازشــاری و تفتیش توســط طرزالعمل
کمیســیون مســتقل انتخابــات صــورت گرفــت .ایــن را بایــد
اضافــه کنــم کــه طرزالعملهــای هــردو کمیســیون در
مغایــرت یکدیگــر قــرار نــدارد ،بــل مکمــل یکدیگــر
اســت.
صبــح کابــل 109 :محــل رأیدهــی کــه پــس از
رســیدگی بــه شــکایات ،توســط دفاتــر والیتــی شــا باطــل
اعــام شــد ،شــامل کــدام محلهــا میشــود و بیشــر در
کــدام والیتهــا اســت؟
اعتــادی :در مــورد جمعبنــدی ایــن ارقــام ،اشــتباهی
پیــش آمــده بــود؛ امــا در حقیقــت  49محــل رأیدهــی در
کل افغانســتان توســط دفاتــر والیتــی مــا باطــل اعــام
شــده اســت .در جمعبنــدی ،حــدود  59محــل رأیدهــی
در والیــت بدخشــان کــه قــرار بــود بــه بازشــاری بــرود،
در جــدول ابطــال رســانده شــده بــود .بــه ایــن خاطــر در
هــان ســاعتهای ابتدایــی هــم از دفــر والیتهــا
متــاس گرفتنــد و هــم در دفــر مرکــزی بهگون ـهی فــوری
در ایــن مــورد اقــدام صــورت گرفــت و ایــن مــورد اصــاح
شــد؛ امــا متــام محلهــای ابطالشــده شــامل  49محــل
رأیدهــی میشــود کــه در  12تــا  15والیــت میباشــد.
در میــان ایــن  49محــل رأیدهــی گفتــه میشــود کــه
برخــی از کدهــای محلهــای رأیدهــی اصــا وجــود
خارجــی نداشــته و مرکزهــا خیالــی بــوده اســت.
صبــح کابــل :کمیســیون شــکایات بیشــر از شــش
هــزار شــکایت اســتینافی را ثبــت کــرده اســت .مــردم
چقــدر مطمــن باشــند کــه کمیســیون شــکایات بررســی
ایــن شــکایتها را در وقــت قانونــی آن تکمیــل کنــد؟
اعتــادی :مــا پــس از ایــن کــه آخریــن ابالغی ـهی مــا
در والیتهــا از جملــه کابــل صــادر شــده بــود ،در کنــار
ســه روز فرصــت بــرای ثبــت شــکایات ،از نــگاه قانونــی
 15روز رســمی کاری فرصــت داریــم کــه ایــن شــکایتها
را بررســی کــرده و نتیجــهی آن را بــه مــردم افغانســتان
رشیــک کنیــم .هامنطــور کــه دفرتهــای والیتــی کمیســیون
شــکایات انتخاباتــی در وقــت قانونــی بــه شــکایتها
رســیدگی کردنــد ،تــاش مــا ایــن اســت کــه بــه ایــن
شــکایتها نیــز در همیــن وقــت قانونــی رســیدگی صــورت
گیــرد.
صبــح کابــل :بیشــرین شــکایتهای اســتینافی روی
چــه مــوردی اســت و تــا کنــون ایــن شــکایتها بــه چنــد
بخــش دســتهبندی شــده اســت؟
اعتــادی :بیشــرین شــکایتهای کــه در مــورد
ســهصد هــزار رأی جنجالــی ثبــت شــده اســت ،عمدتــا

شــکایتها بــر محــور همیــن چنــد موضــوع مهــم ،ماننــد
آرای خــارج از زمــان ،آرای بــدون معلومــات بایومرتیــک،
آرای تفــاوت یــک تــا پنــج و برخــی مــوارد کلیــات دیگــر
اســت.
صبــح کابــل :رشکــت درملــوک تأییــد کــرد کــه
۱۱۰هــزار و ۱۲رأی (اطالعــات بایومرتیکــی) خــارج از
زمــان رأیدهــی ثبــت شــده اســت .از دیــد کمیســیون
شــکایات ایــن آرا اعتبــار دارد؟
اعتــادی :کمســیون شــکایات انتخاباتــی همــواره
تأکیــد کــرده اســت کــه شــعار و عمــل مــا مبتنــی بــر
قانــون انتخابــات ،طرزالعملهــا و لوایــح موجــود در
بخــش انتخابــات اســت .برخــی از تیمهــای انتخاباتــی
و جناحهــای سیاســی بــا ابــراز نظرهــای اعضــای
کمیســیون انتخابــات ،اعــام نارضایتــی کــرده انــد .امــا
حــرف مــا بــه هم ـهی تیمهــای انتخاباتــی ایــن اســت کــه
از مــا توقــع جانــبداری و اعــام موضــع جانبدارانــه را
نداشــته باشــند .مــا ناگزیــر اســتیم کــه تصمیمهــا و
موضعگیریهــای خــود را مبتنــی بــر قوانیــن و تضمیــن
شــفافیت انتخاباتــی عیــار کنیــم نــه بر اســاس خوشــایندی
و نارضایتــی یــک تیــم خــاص .پــس برخــورد کمیســیون
شــکایت بــه آرای خــارج از زمــان و بــدون بایومرتیــک و هــر
نــوع آرای مشــکوک دیگــر ،برخــورد قانونــی خواهــد بــود.
صبــح کابــل :یافتههــای ابتدایــی کمیســیون شــکایات
انتخاباتــی در مــورد سـهصد هــزار رای جنجالــی چیســت؟
اعتــادی :مــا هنــوز در مرحلـهی ابتدایــی قــرار داریــم.
اســنادی کــه در دســرس مــا از طرفیــن دعــوا قــرار گرفتــه،
هنــوز بــه صــورت کافــی بررســی نشــده اســت کــه ببینیــم
واقعــا رسنوشــت ایــن س ـهصد هــزار رأی بــا اســنادی کــه
ارائــه شــده اســت ،بــه ســوی زنــده شــدن مـیرود و یــا بــه
ســمت ابطــال شــدن .پــس پیــش از موقــع خواهــد بــود
کــه مــا تــا کنــون در ایــن مــورد اظهــار نظــر بکنیــم .خــوب
اســت کــه بــه کمیســیون شــکایات و اعضــای آن فرصــت
داده شــود کــه بــا دقــت بیشــر و موضعگیــری پختهتــر در
مــورد رسنوشــت ایــن آرای جنجالــی تصمیــم بگیــرد.
صبــح کابــل :دفاتــر والیتــی شــا تصمیمهــای
مختلــف در مــورد ایــن آرای مشــکوک گرفتــهانــد .برخــی
دفاتــر شــا ایــن آرا را معتــر شــمرده و برخــی از آنهــا
اعتبــار نــداده اســت .کمیســیون مرکــزی در ایــن مــورد چــه
تصمیمــی خواهــد گرفــت؟
اعتــادی :در دفاتــر والیتــی کمیســیون شــکایات
مســلام یــک نفــر تصمیمگیرنــده نیســت و تعــداد افــراد
مختلــف در والیتهــای مختلــف تصمیــم میگیرنــد.
مــا در هــر والیــت ســه کمیشــر والیتــی بــه عنــوان ســه
قاضــی انتخاباتــی داریــم .اینهــا هــان صالحیتــی
را دارنــد کــه کمیشــران مرکــزی کمیســیون شــکایات
انتخاباتــی دارنــد؛ بــا ایــن فــرق کــه اگــر بــر تصمیمهــای
آنهــا شــکایت اســتینافی درج شــد ،دیگــر تصمیــم آنهــا
نهایــی نیســت؛ امــا در غیــر آن تصمیــم آنهــا ماننــد
تصمیــم کمیشــران مرکــزی نهایــی اســت .امــا در مرکــز
یــک دفــر و یــک کمیســیون اســت؛ بدیهــی اســت کــه
بــا همــهی اختالفنظرهــا ،گرایــش و فهمهــای متفاوتــی
کــه از مادههــای قانــون ممکــن وجــود داشــته باشــد ،در
مــورد ایــن آرا ،تصمیــم واحــد گرفتــه خواهــد شــد .ایــن
ممکــن نیســت کــه آرای مشــکوک در یــک والیــت اعتبــار
داده شــود و در برخــی از والیتهــای دیگــر باطــل اعــام
شــود؛ بنــا بــر ایــن ،مــا در مــورد همــهی آرای مشــکوک
یــک تصمیــم خواهیــم گرفــت؛ یــا باطــل میکنیــم و یــا
معتــر میشــاریم.
صبــح کابــل :کمیســیون انتخابــات بیشــر از 12
هــزار کارمنــد انتخاباتــی را بــه اتهــام تقلــب و تخلفهــای
انتخاباتــی بــه شــا معرفــی کــرده اســت .پرونــدهی ایــن
افــراد بــه کجــا رســید؟

اعتــادی :در مــورد معرفــی ایــن افــراد بــه کمیســیون
شــکایات نخســت بایــد بگویــم کــه کمیســیون انتخابــات
تنهــا بــرای مــا  12هــزار نــام فرســتاده اســت .هیــچ نــوع
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
نوعیــت جــرم آنهــا کــه اداری اســت یــا انتخاباتــی،
مشــخص نشــده اســت .مســألهی دوم در ایــن بخــش ایــن
اســت کــه متأســفانه افــرادی بــه مــا معرفــی شــدهانــد کــه
کارمنــدان یــک روز انتخابــات بــه صــورت روزمــزد بــوده
انــد .کمیســیون انتخابــات اگــر میخواســت قانــون را
اجرایــی کنــد و جلــو تخلــف و تقلــب انتخاباتــی را بگیــرد،
چــرا یکــی از کارمنــدان رســمی خــود را معرفــی نکــرده
اســت .بــه ایــن دلیــل مــا در یــک مکتوبــی بــه کمیســیون
انتخابــات خواســتار ســندی شــدیم کــه جــرم ایــن افــراد
را نشــان دهــد .حــد اقــل معلــوم شــود کــه جــرم آنهــا
اداری اســت یــا انتخاباتــی .اگــر اداری باشــد ایــن مربــوط
بــه خــود آنهــا اســت کــه بایــد تنبیــه و انضبــاط اداری را
بــر آنهــا پیــاده کننــد .اگــر جــرم آنهــا انتخاباتــی اســت،
پــس اســناد و مدارکــی نیــز بایــد همــراه بــا نــام آنهــا
بفرســتند کــه مــا بتوانیــم بــر اســاس اســناد آنهــا را مــورد
پیگــرد قــرار بدهیــم .کمیســیون انتخابــات در جــواب
مکتــوب مــا گفتــه اســت کــه آنهــا اســناد را بــه دفاتــر
والیتــی مــا فرســتاده انــد؛ امــا تاهنــوز مــا از دفاتــر والیتــی
خــود چنیــن گزارشــی را دریافــت نکــردهایــم.
صبــح کابــل :کمیســیون شــکایات انتخاباتــی بــه
عنــوان محکمـهی انتخاباتــی ،رسنوشــت انتخابات ریاســت
جمهــوری افغانســتان را در دســت دارد .چقــدر گفتــه
میتوانیــد کــه از دل ایــن انتخابــات ،مــردم افغانســتان
زعیمــی خواهنــد داشــت و انتخابــات بــه دور دوم نخواهــد
رفــت؟
اعتــادی :ای ـن کــه انتخابــات بــه دور دوم م ـیرود یــا
خیــر ،ایــن مســأله بــه دســت کمیســیون شــکایات نیســت؛
آنچــه کــه در دیــگ اســت در کاســه نیــز میآیــد .از طرفــی
هــم مــا بــا شــش هــزار و پنجصــد شــکایت روبـهرو اســتیم؛
در صورتــیکــه تنهــا ده مــورد آن مســتند و پشــتوانهی
محکــم داشــته باشــد ،تغییراتــی در نتایــج انتخابــات
خواهــد آورد .انتخاباتــی کــه برگــزار شــد ،ممکــن بــا میــزان
مشــارکت پایینــی در مقبولیــت آن و اقتــدار حکومــت کــه
از دل ایــن انتخابــات بــه میــان میآیــد ،صدمــه بزنــد؛ امــا
بــه لحــاظ حقوقــی کمیــت حضــور ،در مرشوعیــت قانونــی
حکومتــی کــه بــه وجــود میآیــد ،لطمــهی حقوقــی
نخواهــد داشــت؛ امــا بــا همیــن انتخابــات نیــز میتوانیــم
نظــام و زعیــم داشــته باشــیم.
صبــح کابــل :پــس چشــمانداز شــا بــا بررســی
ابتدایــی شــکایات انتخابــات چیســت؟ آیــا انتخابــات
امســال نیــز مثــل انتخابــات  1393بــه دور دوم خواهــد
رفــت؟
اعتــادی :رفــن و نرفــن انتخابــات بــه دور دوم تــا
کنــون پنجــاه پنجــاه اســت .متــام امکانــات و نیروهــای
انســانی مــا در کمیســیون شــکایات انتخاباتــی بســیج
شــدهانــد کــه در ســه و چهــار بخــش تخنیکــی کــه شــامل
ثبــت شــکایات ،تصنیــف ،دســتهبندی و ســایر مــوارد
کــه مربــوط بــه تنظیــم شــکایات اســتینافی میشــود،
کار کننــد .بخشــی از شــکایات از مجمــوع شــش هــزار و
پنجصــد دوســیهای کــه در کمیســیون شــکایات ثبــت
شــده ،رس میــز کمیشــران بــرای فیصلـهی 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 نتیجــهی نهایــی
انتخابــات ریاســتجمهوری را از طریــق کمیســیون
مســتقل انتخابــات اعــام کنیــم.
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اشــاره :از برگــزاری انتخابــات ریاســتجمهوری
افغانســتان بیشــر از ســه مــاه میگــذرد؛ امــا تــا
کنــون نتایــج نهایــی ایــن انتخابــات اعــام نشــده
اســت 300 .هــزار رأی جنجالــی و اختالفنظرهــا
میــان کمیســیونهای انتخاباتــی از دلیلهــای
اصلــی تأخیــر در اعــام نتایــج نهایــی گفتــه
میشــود .
در گفتوگــو بــا چمنشــاه اعتــادی ،رییــس
دبیرخانــهی کمیســیون شــکایات انتخاباتــی از
او در مــورد رسنوشــت 300هــزار رأی جنجالــی،
اختالفنظرهــای کمیســیونهای انتخاباتــی و
دلیــل تأخیــر در اعــام نتایــج نهایــی پرســیده
ایــم .بــه گفتــهی آقــای اعتــادی بررســیهای
ابتدایــی آنهــا نشــان میدهــد کــه کــد برخــی
محلهــای رأیدهــی وجــود خارجــی نداشــته
اســت .او در مــورد  12هــزار کارمنــد انتخاباتــی کــه
متهــم بــه تخلفهــای انتخاباتیانــد ،میگویــد
کــه کمیســیون انتخابــات تنهــا  12هــزار نــام بــرای
آنهــا معرفــی کــرده اســت .آقــای اعتــادی تأکیــد
دارد کــه هیــچ نــوع ســندی وجــود نــدارد تــا نشــان
دهــد ایــن افــراد کارمنــد کمیســیون انتخابــات
اســتند و در روز انتخابــات ،جــرم انتخاباتــی را
انجــام داده باشــند.
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بکارت؛ تابویی که زنهای زیادی را شکستانده است
افسانه یاس

هــر کــس در حقیقــت همــراه بــا
اعتامدبهنفــس متولــد میشــود.
ایــن را میتــوان در کنــش و واکــش
بیشــر کــودکان مشــاهده کــرد.
عبدالله اطلس
اعتامدبهنفــس ،چیــزی کامــا
جــدا از خودپرســتی اســت .اعتامدبهنفــس یعنــی
ایــان فروتنانــه بــه ذات خداگونــه و اعتقــادات باطنــی
خویشــن و خودپرســتی یعنــی؛ قــدرت کمکهــای خــدا
را میدانــم؛ امــا میخواهــم امــورم را آنگونــه کــه خــودم
میخواهــم بــه انجــام برســانم.
یکــی از دالیــل پــرورش اعتامدبهنفــس ایــن اســت کــه
مــری اســت! دیگــران را نیــز تشــویق و ترغیــب میکنــد.
هیــچ کــس نســبت بــه کســی کــه اعتامدبهنفــس نــدارد،
توجــه چندانــی نشــان منیدهنــد .او منیتوانــد دیگــران
را بــه ســوی خویــش بکشــاند ،مجــاب شــان کنــد ،یــا
ارزش راســتین خــود را بــه آنهــا نشــان دهــد؛ زیــرا در
ذهنــش نیرویــی منفــی اســت کــه بــه جــای جــذب ،دفــع
میکنــد .از ایــن جهــت اســت کــه بایــد بــه الوهیــت
باطــن و ظاهــر خــود اعتــاد کــرده و آن را دریابیــم و
معجرههــا و شــگفتهای الهــی بیافرینیــم.
یکــی از عواملــی کــه میتوانــد ارتبــاط مســتقیم بــرای
بــاال بــردن شــخصیت و اعتامدبهنفــس شــا داشــته
باشــد ،حــرکات و وضعیــت ظاهــری (زبــان بــدن) شــا
اســت .ارتبــاط غیــر کالمــی اولیــن رسنخــی اســت کــه
غریبههــا بــرای شــناخت شــا از آن اســتفاده میکننــد.
بایــد بدانیــم کــه حتــا وقتــی صحبــت منیکنیــم،
بــا طــرز نشســت و برخواســت ،قیافــه و ژســتهای
خــود بــا بقیــه ارتبــاط برقــرار میکنیــم .اگــر موفقیــت
میخواهیــد ،بایــد بدانیــد کــه دیگــران چــه ذهنیتــی از
شــا پیــدا میکننــد .در ایــن مقالــه ده مــورد از حــرکات
بــدن (زبــان بدنــی) را بــا کمــک ســایت «چطــور» بــرای
شــا معرفــی میکنــم کــه نــه تنهــا عوامــل افزایــش
اعتامدبهنفــس اســت ،بلکــه بــه شــا کمــک میکنــد
بــه کارهــا و چیزهــای عــادت کنیــد کــه باعــث میشــوند
موفقیــت و خوشحالــی ،مثــل ابــر بهــاری بــر زندگــی
شــا ببــارد.
 -1صــاف بنشــینید :اگــر دوال دوال راه برویــد یــا
موقــع نشســن نامنظــم باشــید ،مــردم فکــر مــی کننــد
کــه حوصلــه نداریــد یــا در جــای کــه نشســته ایــد
ناراحــت اســتید ،پــس ممکــن اســت بــا آن کار بــه آنهــا
بیاحرتامــی کنیــد .وقتــی صــاف مینشــینید یــا راه
میرویــد ،موفقیــت از رس و روی شــا میبــارد و فضــای
اطــراف تــان را هــم پــر از فرهمنــدی و شــکوهمندی
میکنیــد .در واقــع وقتــی شــانههای تــان عقــب باشــند،
قــدرت بیشــری دارنــد و در نتیجــه شــا هــم در موقعیــت
درســت و محکــم قــرار میگیریــد .آدمهایــی کــه راســت
مینشــینند ،بــه نظــر میرســد اعتامدبهنفــس بیشــری
دارنــد و آمــاده¬ی اقــدام اســتند .بــرای ایــن کــه موقــع
انجــام ایــن کار راحــت باشــید ،عضــات شــانههای
تــان را شــل کنیــد و پاهــای خــود را بــه انــدازهی کمــر
از عــرض شــانه بــاز کنیــد .بایــد احســاس کنیــد بــه
پشــتی یــک صندلــی تکیــه داده ایــد؛ حتــا اگــر واقعــا
تکیهگاهــی نداریــد .هــر موقــع متوجــه شــدید کــه
نامنظــم اســتید ،بــه یــاد بیاوریــد کــه ایــن نتیجــه¬ی بــه
هــم خــوردن حالــت درســت شــا اســت و چــون فضــای
کمتــری اشــغال میکنیــد ،ضعیــف بــه نظــر میرســید.
 -2رو بــه جلــو بنشــینید :وقتــی رو بــه جلــو
مینشــینید ،مــردم حــس میکننــد گــوش شــنوا داریــد
و ایــن بــرگ برنــدهی شــا میشــود .وقتــی میخواهیــد
بــه فــردی پاســخ بدهیــد ،ممکــن اســت بــه طــور طبیعــی
کمــی بــه ســمت عقــب متامیــل شــوید .ایــن کار بــه
مخاطــب تــان هــم فرصتــی میدهــد تــا بــه ســمت جلــو
متامیــل شــود و عالقــهاش را نشــان بدهــد.
 -3ژســت بگیریــد :حــرکات و حــاالت شــا میتوانــد
صالحیــت تــان را بــه دیگــران نشــان بدهنــد .زمــان حــرف
زدن از نشــان دادن چیــزی کــه در مــوردش صحبــت
میکنیــد ،نرتســید و از دســت تــان اســتفاده کنیــد
تــا بــا مــردم ارتبــاط برقــرار کنیــد .آنهــا وقتــی ببیننــد
کــه چقــدر بــا ژســتهای تــان راحــت اســتید ،متوجــه
میشــوند کــه شــا بــه مطالبــی کــه مــی گوییــد
مســلط اســتید و بــه ایــن ترتیــب آدمــی غیــر مصنوعــی
و خوشــایند بــه نظــر میرســید؛ امــا از طــرف دیگــر،
اگــر در ژســت گرفــن اغــراق کنیــد ،ممکــن اســت
مخاطبهــا فکــر کننــد کــه داریــد حقیقــت را طــور دیگــر
جلــوه میدهیــد .در عــوض اگــر دســتهای خــود را از
بــدن خــود دور کنیــد و کــف دســت شــا پیــدا باشــد،
انــگار چیــزی بــرای پنهــان کــردن نداریــد.
 -4لبخنــد زدن و رس تــکان دادن :حتــا اگــر در
مــورد یــک موضــوع جــدی صحبــت میکنیــد ،الزم
نیســت همیشــه قیاف ـهی تــان هــم جــدی باشــد .گاهــی
اوقــات خیلــی ســخت نگیریــد و کمــی مالیمتــر باشــید
تــا بــه دیگــران نشــان بدهیــد کــه بــه آنهــا توجــه داریــد
و بــا آنهــا موافــق اســتید .وقتــی گوینــدهی موفقــی
اســتید کــه بتوانیــد کمــی رس تــان را تــکان بدهیــد،
اگــر از فکــرش خــوش شــا آمــد ،لبخنــد بزنیــد یــا اگــر
شــوخی کــرد؛ بخندیــد.
ادامه دارد ...

(روایتهای مستند از وضعیت زندگی زنان)

از آنجــا کــه تصمیــم ازدواج دخــران و در اغلــب
مــوارد پــران نیــز توســط خانوادههــای شــان
گرفتــه میشــود ،تصامیــم بعــدی زندگــی مشــرک
آنهــا را نیــز خانوادههــای شــان میگیرنــد و
کمتــر حــق انتخــاب بــرای خــود شــان در روش
پیشبــرد زندگــی شــان باقــی میمانــد .هنــوز کــه
هنــوز اســت ،مســألهی زندگــی خصوصــی بیــن زن
و شــوهر در خانوادههــا درک منیشــود و حریــم
خصوصــی را بــه رســمیت منیشناســند .بعــد از
ازدواج ،دخــران بــه خانــوادهی شــوهر از هــان
شــب اول ازدواج شــان و آنچــه گذشــته اســت،
پاســخگو انــد تــا داشــن و نداشــن فرزنــد ،پــر و
دخــر بــودن فرزنــد و تعــداد آنهــا و هــر مــورد دیگــر
کــه در یــک زندگــی خصوصــی بیــن زن و شــوهر
قابــل پیشبینــی باشــد.
پرســیدن ســوالها و رشوع مداخلههــا توســط
خانــوادهی شــوهر و اطرافیــان ،از هــان شــب اول
ازدواج دخــران بــه زندگــی شــان ســایهی ســیاه
میافکنــد تــا زمانــی کــه یــا بــا خشــونتها از بیــن
میرونــد و میمیرنــد یــا هــم زندگــی محبوسگونــه
را تــا آخریــن نفــس تحمــل میکننــد .تابویــی بــه
نــام بــکارت در ابتــدای زندگــی ،زندگــی و تجرب ـهی
داشــن یــک رابطــهی جنســی را بــرای زنــان بــه
کابــوس مبــدل میکنــد .دخــران زیــادی در
افغانســتان هســتند کــه قربانــی تابوهــا شــده انــد؛
یکــی از ایــن تابوهــا کــه زندگــی مشــرک را بــر زنــان
جهنــم میکنــد و رؤیــای دخــران جــوان را بــه
کابــوس مبــدل کــرده اســت ،تابــوی بــکارت اســت.
نداشــن بــکارت یکــی از بدتریــن عوامــل خشــونت
علیــه زنــان در جامع ـهی افغانســتان اســت؛ تابویــی
کــه در مــورد آن هیــچ گاهــی اجــازهی حــرف زدن،
دانــش و آگاهــی در خانوادههــا داده منیشــود.
تنهــا دانــش دخــران و پــران خالصــه میشــود
در آنچــه از مــادران ،دوســتان یــا هــم ســن و ســاالن
خــود آموختــه انــد و آن هــم چیــزی بیشــر از ایــن
نیســت کــه هــر مــرد در شــب اول ازدواجــش توقــع
دارد دخــران بــکارت داشــته باشــند و فهــم و درک
شــان هــم از بــکارت هــان تــراوش خــون بعــد از
رابط ـهی جنســی نخســت اســت؛ امــا ایــن کــه آیــا
ایــن بــکارت انواعــی دارد یــا خیــر یــا همیــن تصــور
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کــه هــر دخــر باکــره در شــب اول ازدواجــش بعــد از
داشــن رابطــهی جنســی بایــد خونریــزی داشــته
باشــد و دســتاملی کــه از ســوی خانــوادهی پــر
داده میشــود در آن نشــانی از آن باقــی مبانــد تــا
ثابــت شــود باکــره اســت ،واقعیــت علمــی دارد یــا
خیــر بــه یــک اســتندرد مبــدل شــده و در صــورت
ثابــت شــدن خــاف ایــن عقیــده ،آن تــازه عــروس
میمانــد و شــکنجههای خانــهی شــوهر.
رزمــا یکــی از دخرتانــی اســت کــه قربانــی
ایــن تابــو شــده و خواســته اســت بــا تــرک کــردن
خانــوادهی شــوهرش ،اعرتاضــش را بــه ایــن
تابویــی کــه ماههــا بــرای نداشــتنش رنــج کشــیده،
برمــا کنــد.
رزمــا اکنــون  18ســال دارد و میگویــد زمانــی
کــه ازدواج کــرده 16 ،ســال داشــته اســت .ازدواج
بــا شــوهرش بــه خواســت خانوادههــا صــورت گرفتــه
اســت .شــوهر رزمــا نیــز ســن و ســالی بیشــر از
خــودش نــدارد؛ پرس21ســاله ،هــر دو قربانــی
ازدواج اجبــاری.
ازدواج و رابط ـهی شــان بیشــر شــبیه بازیهــای
کودکانـهای 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.
رزمــا میگویــد همــهی بدبختیهایــش از
هــان شــب اول ازدواجــش رشوع شــده اســت.
او ،میگویــد نــه تنهــا کــه بــا هیــچ مــردی قبــل از
ازدواج رابطــه نداشــته اســت ،بــل تــا شــب پیــش از
ازدواجــش منیدانســت رابطــهی جنســی چگونــه
اســت و نداشــن بــکارت یعنــی چــه؟ میگویــد تنهــا
گاهــی مــادرش برایــش گوشــزد میکــرد کــه دخــران
نبایــد بایسکلســواری کننــد یــا هــم از جاهــای بلنــد
بپرنــد؛ چــون بــا ایــن حــرکات بــکارت شــان از بیــن
مـیرود .او میگویــد مــن هــم تــا اکنــون هیچگاهــی
از جــای بلنــدی نپریــدم و از درختــا هــم بــاال نرفتــم
و برادرانــم کــه بایســکل شــان را برایــم منیدانــد
تــا بایسکلســواری کنــم؛ پــس منیدانــم چطــور
ممکــن اســت دخــر نبــوده باشــد؟
در شــب اول ازدواجــش دســتاملی کــه خانــوادهی
شــوهرش برایــش میدهنــد تــا نشــانی از باکــره

بودنــش بــرای شــان بدهــد ،رنگــی منیشــود.
فــردای هــان شــب خانــوادهی شــوهرش از شــوهرش
دســتامل را میخواهنــد و شــوهرش دســتامل ســفید
بــرای شــان میدهــد کــه ایــن خــود حرفــی میشــود
بــرای رزمــا.
هــر از گاهــی مــادر شــوهرش او را توهیــن و
تحقیــر میکنــد و میگویــد همــه آبــروی دخــر،
رس بلنــد بــودن او اســت و او کــه باکــره نبــوده،
رسبلنــدی هــم نــدارد .بــا گفــن چنیــن جمــات،
غیــرت شــوهر رزمــا را تحریــک میکنــد و ســبب
میشــود شــوهرش او را مــورد خشــونتهای مختلــف
قــرار دهــد ،ایــن خشــونتها دوامدار میشــود و
رزمــا همــهروزه بــا زخمهــای زبــان مــادر شــوهر و
لتوکــوب و شــکنجهی شــوهرش مواجــه میشــود.
دو ســال ایــن خشــونتها را تحمــل میکنــد تــا
ایــن کــه یکــی از روزهــای کــه مــادر شــوهرش او را
بــر رس انجــام نــدادن کارهــای خانــه مــورد بدرفتــاری
قــرار میدهــد و بــه او طعنــه میزنــد کــه او بــکارت
نداشــته و دخــر هــرزه و بیآبــرو اســت و بایــد
شــکرگزار باشــد کــه تــا اکنــون او را در خانــه جــا
داده انــد ،طاقتــش رس مــیرود؛ خانــهی شــوهرش
را تــرک کــرده و بــه خانــه پــدرش م ـیرود .از همــه
اتفاقاتــی کــه تــا اکنــون از خانــوادهاش پنهــان کــرده
میگویــد و از آنهــا همــکاری میخواهــد.
زمانــی کــه رزمــا میخواهــد پرونــدهاش را
رســمی کنــد ،شــوهر و خانــوادهی شــوهرش بــا
عذرخواهیهــای پیهــم و نشســتهای خانوادگــی
تعهــد بــر عــدم خشــونت علیــه او میکننــد؛ امــا
رزمــا دیگــر منیخواهــد غــرور و زندگــیاش را بــه
قــار بزنــد و بــا آنهــا بــه خانـهی شــان بــرود تــا ایــن
کــه خانــوادهی شــوهرش در یکــی از حوزههــای
پولیــس تعهــد کتبــی بــا ضامنــت میســپارند کــه
دیگــر او را آزار و اذیــت نکننــد و رزمــا هــم بــرای
حفــظ شــیرازهی زندگــیاش بــرای آخریــن بــار بــا
تعهــد شــان موافقــت میکنــد.
رزمــا میگویــد کــه تــا هنــوز دســت هیــچ
نامحرمــی بــه تنــش نخــورده اســت و هــر بــار کــه
از ســوی مادرشــوهرش حرفهایــی میشــنود
مبنــی بــر هرزهبودنــش ،از خــودش احســاس نفــرت
میکنــد .
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الیزابت :شعر و هنر مرزها را میشکند!
الیزابت سخنشناسی اوباما را با
لحن و سخنان بلندی متجید کرد :او
کسی است که هم سخن را میشناسد
و هم قدر سخن را میداند .او سخن
عزیز رویش
خوب را خوب ادا میکند و هیچ گاه
سخن را به خاطر چیزی کمتر از سخن هدر منیدهد.
کسی در مورد این قضاوت الیزابت اعرتاض کرد که
سیاستمدار نباید شاعر باشد ،باید ساده و راست
سخن بگوید تا حرفش را به مخاطب انتقال دهد .اگر
سیاستمدار ،آن هم در مقامی که اوباما قرار دارد ،با
سخن برخورد شاعرانه کند ،از انتقال حرفش به مردم
عاجز میماند .الیزابت در پاسخ گفت :نه خیر ،حس
میکنم شاعرانه سخن گفنت به معنای این نیست که
سخن بیهوده گفته شود .سخن باید با زیبایی بیان
شود .اگر سیاستمداری هم سخنِ خوب بگوید و هم
سخن خود را با بیان خوب انتقال دهد ،کار ارزشمندی
انجام داده است .بارک اوباما ،سخن را بیهوده مرصف
منیکند .هر گاهی رضورت میبیند سخن بگوید هم
خوب سخن میگوید و هم سخن خوب میگوید.
کسی پرسید اگر اوباما یک سیاهپوست منیبود،
اما اوصاف دیگر او را میداشت ،آیا او باز هم حارض
بود به اینگونه از او متجید کند ،گفت :نه خیر! اوباما
به دلیل هامن که سیاهپوست است از هر کسی دیگر
برجستگی و امتیاز یافته است و اگر چنین منیبود او
که منیتوانست به مناد و نشانه تبدیل شود و هیچ فرقی
با دیگر رؤسای جمهوری نداشت ،مگر این که شاید
موفقتر و بهرت از دیگران باشد .الیزابت گفت :من خود
یک زن سیاهپوستم و میدانم که در بارک اوباما حس
من به عنوان یک انسان چگونه سخن میگوید .این
نژادپرستی نیست .این تعلق من به عنوان یک انسان و
یک شاعر با یک مناد است که زندگی من در قالب آن
به سخن میآید.
یکی گفت :بارک اوباما محبوبیت خود را در میان
امریکاییها از دست داده است؛ چون به وعدههایی
که داده بود رسیدگی نتوانست .الیزابت با این حرف

موافق بود و میگفت :این چهرهی اوباما مطلوب من
نیست .او وقتی در چهرهی رییسجمهور و سیاستمدار
سنجیده شود ،هر کسی حق دارد از او بپرسد که چه
گفته بود و چه کاری را انجام داد یا انجام نداد .شاید
من با ده دلیل بگویم او موفق بوده و دیگری با ده دلیل
دیگر بگوید که نه او موفق نبوده است .من با چهرهی
دیگری از اوباما حرف دارم که برای تاریخ ،فرهنگ و
برای مدنیت امریکایی سخن میگوید .موفقیت یا
عدم موفقیت اوباما به این چهرهی او کاری ندارد و
من اطمینان دارم که اوباما پیروز شود یا نشود ،این
چهرهاش را که مال تاریخ و مال فرهنگ این جامعه
است ،مخدوش منیکند و هرگز انتظار ندارم که او به
کاری دست زند که تاریخش خرج ریاستجمهوریاش
شود .الیزابت گفت :دید من با دید کسی که محبوبیت
اوباما را برای کمپاینهای انتخاباتی میسنجد ،یکی
نیست و به همین دلیل فکر میکنم هنوز در امریکا
کسان زیادی هستند که کار بزرگ شان در انتخاب
بارک اوباما را دست کم منیگیرند.
سخنان الیزابت مرا به شوق انداخت تا طرح بزرگ
محمود جعفری را با او در میان بگذارم :شعر دادخواهی.
گفتم :شاعرانی اکنون در افغانستان گام بلند کرده اند
تا کمپاینی به نام شعر دادخواهی و یا در کل ادبیات
دادخواهی به راه اندازند .حرف اینها این است که در
وسط متام هیاهویی که شهر و دیار ما را خورده است،
صدای انسان مظلوم و قربانیشدهی این دیار کمتر
شنیده میشود .شعر ،هرن و ادبیات باید این صدا را
بلند کند .این صدا مرز منیشناسد و تنها به انسان
میاندیشد .انسانی که در انفجار مبب هالک میشود،
انسانی که سنگسار میشود ،انسانی که گوش و
بینیاش را با کارد میبرند ،انسانی که به رگبار بسته
میشود ،انسانی که در زیر آوار خانهاش جان میدهد،
انسانی که بر روی بازار شالق میخورد و توهین
میشود ،انسانی که از خانه و کاشانهاش با بربریت و
سبعیت رانده میشود ،انسانی که در زیر شکنجه جان
میدهد ،انسانی که به جرم حرف و سخنش توهین

میشود و زجر میکشد و انسانی که زندان میرود و
بدون این که معلوم شود جرمش چیست ،هامن جا
میماند تا میپوسد ... ،اینها همه قربانیان بیصدایند
که شعر و ادبیات و هرن باید صدای شان را بلند کند.
این کمپاین تازه راه افتاده است و میخواهم از زبان
تو به عنوان یک شاعر سیاهپوست که شعرت به نوعی
دادخواهی بوده است در این مورد بشنوم.
الیزابت گفت :شعر زیباترین سخن است و موسیقی
و هرن و ادبیات در هر جلوهی آن بخشی از همین سخن
زیبا را بیان میکند .من شعر را روح هرن میدانم و در
واقع فکر میکنم هر سخنی دیگر به اندازهای که روح
شاعرانهتر داشته باشد ،زیباتر و هرنمندانهتر میشود.
شعر دادخواهی شعر راستین است .شاید من این را به
دلیل تجربهی سیاهپوست بودنم و به دلیل تجربهی زن
بودنم میگویم؛ اما حس میکنم اگر شعر دادخواهی
نداشته باشد ،بخش مهمی از زیباییاش را از دست
میدهد .شعرهای عاشقانه هم به نوعی شعر دادخواهی
اند .هیچگاهی شعر عاشقانه رسوده منیشود و به دل
چنگ منیزند مگر این که آنجا مفهوم دادخواهی باشد
و شکایت پنهان از قید و بندهایی که عاشقان را از هم
دور نگه داشته است .آنگاهی که انسانها از هم دور
میافتند ،شعر میتواند دوباره آنها را به هم نزدیک
کند .وقتی برایش گفتم :شعر واقعی تنها از واقعیت
سخن منیگوید بلکه از پشت واقعیت سخن میگوید،
حرفم را پسندید و گفت :دقیقاً همین است که شعر
و هرن میتواند مرزها را بشکند و به دل و روح و روان
آدمها چنگ اندازد.
الیزابت شعر و هرن دادخواهی را در افغانستان یک
گام مهم خواند و گفت :من هم از وضعیتی که در
افغانستان میگذرد ،احساس ناراحتی دارم .میخواهم
بیشرت بشنوم و بیشرت بدانم که آنجا برای نجات
انسانها از وضعیت بدی که گرفتار آن اند ،چه کارهایی
شده است و چه کارهایی دارد میشود؛ همچنان که
دوست دارم بدانم شاعران و هرنمندان از چه زاویهای
در این کمپاین بزرگ سهم میگیرند.

طالبان هواپیامی استخباراتی امریکا
را در غزنی سقوط دادند

اشتراک در روزنـامـه

سال اول

تعهدنامــهی دولــت افغانســتان بــرای عضویــت در
ائتــاف جهانــی حامیــت از آزادی رســانهها ،توســط
معــاون دوم ریاســتجمهوری بــه امضــا رســید.
رسور دانــش ،معــاون دوم ریاســتجمهوری ،پــس
از چاشــت روز دوشــنبه ( 7دلــو) طــی مراســمی کــه بــه
منظــور امضــای تعهدنامــهی دولــت افغانســتان بــرای
عضویــت در ائتــاف جهانــی حامیــت از آزادی رســانهها
برگــزار شــده بــود ،گفــت کــه آزادی بیــان میتوانــد
زمینـهی صلــح واقعــی ،معنــادار و پایــدار را فراهــم کنــد.
آقــای دانــش افــزود« :جنــگ ،تروریســم ،خشــونت
علیــه خربنــگاران ،چالــش اقتصــادی رســانهها،

چالشهــای فــراراه کار خربنــگاران زن ،عــدم رعایــت
حقــوق و امتیــازات کارکنــان رســانهای از ســوی
مالــکان رســانهها ،نگرانیهــا از مذاکــرات صلــح و
امضــای توافقنامــه بــا طالبــان ،از چالشهــای فــراراه
آزادی بیــان در افغانســتان اســت».
ائتــاف جهانــی حامیــت از آزادی رســانهها ،بــه
ابتــکار دولتهــای بریتانیــا و کانــادا روی دســت
گرفتــه شــده و تاکنــون 34 ،کشــور عضویــت آن را بــه
دســت آورده انــد.
افغانســتان ســیوپنجمین کشــوری اســت کــه
عضویــت ایــن ائتــاف جهانــی را به دســت آورده اســت.

مرحلهی دستهبندی شکایتهای استینافی
در  17والیت تکمیل شد
مســؤوالن کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای
انتخاباتــی ،میگوینــد کــه مرحلــهی دســتهبندی
شــکایتهای اســتینافی در دفــر مرکــزی ایــن کمیســیون
جریــان دارد و احتــاال تــا چنــد روز دیگــر ،پایــان مییابــد.
چمنشــاه اعتــادی ،رییــس دبیرخانــهی کمیســیون
رســیدگی بــه شــکایتهای انتخاباتــی ،بــه روزنامــهی صبــح
کابــل میگویــد کــه در حــال حــارض ،مرحل ـهی دســتهبندی
شــکایتهای اســتینافی  17والیــت ،پایــان یافتــه اســت.
او میافزایــد« :مرحلــهی دســتهبندی و تصنیــف
شــکایتهای اســتینافی  17والیــت پایــان یافتــه اســت8 .
والیــت در مرحلــهی نهایــی قــرار دارد و تــا دو ســه روز بعــد
اکــر والیتهــا دســتهبندی خواهــد شــد».
آقــای اعتــادی ،میگویــد کــه بخشــی از شــکایتهای
اســتینافی از مجمــوع  6هــزار و  500مــوردی کــه ثبــت شــده،
روز دوشــنبه رس میــز کمیشــران بــرای فیصلــهی نهایــی
رســید .او گفــت« :تــاش داریــم کــه بــا اســتفاده از فرصــت،
امکانــات و نیــروی موجــود در وقــت قانونــی رونــد رســیدگی
بــه شــکایات اســتینافی را جمــع کنیــم و نتیجــهی نهایــی
انتخابــات را از طریــق کمیســیون مســتقل انتخابــات اعــام
کنیــم».
او ،تأکیــد کــرد کــه کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای
انتخاباتــی ،تــاش خواهــد کــرد تــا در مــدت تعیینشــده،
رونــد رســیدگی بــه شــکایتهای اســتینافی را تکمیــل کنــد.

مســؤوالن کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای
انتخاباتــی ،هفتـهی گذشــته اعــام کردنــد کــه بیــش از شــش
هــزار شــکایت اســتینافی بــه ثبــت رســیده اســت .بیشــرین
شــکایتهای اســتینافی ،از ســوی دســتههای انتخاباتــی
ثبــات و همگرایــی ،دولتســاز و صلــح و عدالــت اســامی
ثبــت شــده اســت.
کمیســیون مســتقل انتخابــات ،در اول مــاه جــدی ،نتیجهی
ابتدایــی انتخابــات ریاســتجمهوری را پــس از تکمیــل
بازشــاری 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 ۹۲۳
هــزار رأی ( ۵۰.۶۴درصــد) و آقــای عبداللــه بیــش از  ۷۲۰هــزار
رأی ( ۳۹.۵۲درصــد) بــه دســت آورد.
بــر اســاس بررســیهای ابتدایــی از بیــش از ۱۶هــزار
شــکایت از ایــن نتیجــه در دفاتــر والیتــی کمیســیون رســیدگی
بــه شــکایتهای انتخاباتــی ،فیصلــه شــده اســت کــه آرای
بیــش از پنــج هــزار محــل رأیدهــی بازشــاری شــود.
بــا پایــان رونــد ثبــت شــکایتهای اســتینافی ،دفــر
مرکــزی کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای انتخاباتــی ،در
جریــان  ۱۵روز بــه آن رســیدگی خواهــد کــرد.
قــرار اســت پــس از فیصلــهی کمیســیون رســیدگی
بــه شــکایتهای انتخاباتــی ،نتیجــهی نهایــی انتخابــات
ریاســتجمهوری اعــام شــود.

وزارت داخله فهرست 16نفری مجرمین فراری را همگانی کرد
وزارت داخلــه ،فهرســت  16نفــر از مجرمیــن فــراری را کــه
در شــهر کابــل تحــت تعقیــب نیروهــای پولیــس قــرار دارنــد،
همگانــی کــرده اســت.
ایــن وزارت ،روز دوشــنبه ( 7دلــو) بــا نــر اعالمیــهای،
گفتــه اســت کــه ایــن افــراد ،در پروندههــای مختلفــی بــه ویــژه
ن و نظــم عامــه در
قتــل ،چپاولگــری ،راهزنــی و اخــال امــ 
شــهر کابــل نقــش کلیــدی داشــته و تحــت تعقیــب نیروهــای
پولیــس اســتند.
بر اســاس این فهرســت ،رییس آشــاه ،رییس حســام ،مســعود،
ســیالب ،حمیداللــه فیصــل ،صیفالدیــن ،متیــن ،حامــد ،نقیب،
امیــد ،حســیب ،ســیر ،صرباللــه ،رؤوف ،شــاهآغا 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.
وزارت داخلــه ،در حالــی فهرســت مجرمیــن فــراری را
همگانــی کــرده کــه در جریــان چنــد مــدت گذشــته ،آمــار
جرایــم جنایــی در شــهر کابــل بــه گونــهی نســبی کاهــش
یافتــه اســت.
پیــش از ایــن ،بــه دنبــال افزایــش جرایــم جنایــی ،وزارت
داخلــه عملیاتــی را بــه منظــور بازداشــت مجرمیــن در شــهر
کابــل راهانــدازی کــرده بــود.

برای دفترها و سازمانها

برای دانشجویان و خانوادهها

شش ماه 4500 :افغانی
یک سال 8000 :افغانی

شش ماه 2500 :افغانی
یک سال 4500 :افغانی

برای دفترها و سازمانهای بینالمللی

شش ماه$ 175 :
یک سال$ 300 :

www.subhekabul.com

افغانستان عضو ائتالف جهانی حامیت از آزادی
رسانهها شد

سهشنبه

وزیــر صحــت ،بــا ابــراز نگرانــی از شــیوع ویــروس کرونــا
در افغانســتان ،از دولــت چیــن خواســته اســت کــه تــا بهــر
شــدن وضعیــت ،بــه افغانهایــی کــه در چیــن حضــور
دارنــد ،اجــازهی پــرواز بــه افغانســتان را ندهــد.
فیروزالدیــن فیــروز ،وزیــر صحــت ،روز دوشــنبه ( 7دلــو)
در یــک متــاس تلفونــی بــا وانــگ یــو ،ســفیر چیــن در کابــل،
در مــورد چگونهگــی جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا در
افغانســتان صحبــت کــرده اســت.
آقــای فیــروز ،گفتــه اســت« :بــرای جلوگیــری از شــیوع
ویــروس کرونــا در افغانســتان ،چیــن بایــد تــا زمــان بهــر
شــدن وضعیــت ،بــرای مناینــدگان رشکتهــای تجــاری و
آن عــده از افغانهایــی کــه اخیــرا بــه کشــور چیــن ســفر
کردهانــد ،اجــازه پــرواز بــه افغانســتان را ندهــد».
وزیــر صحــت ،در مــورد وضعیــت دانشــجویانی کــه در
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 ،تیمهــای صحــی
را بــرای جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا ،بــه گونــهی
احتیاطــی در میدانهــای هوایــی چنــد شــهر افغانســتان
گامشــته اســت .ایــن تیمهــای صحــی ،مســافرانی را کــه
از کشــورهای خارجــی وارد افغانســتان میشــوند ،مــورد

ارزیابــی قــرار میدهنــد.
وزارت صحــت گفتــه اســت کــه تــا کنــون هیــچ عالیمــی
از شــیوع ویــروس کرونــا در افغانســتان گــزارش نشــده اســت.
نســل تــازهی ویــروس کرونــا بــار اول در شــهر ووهــان
چیــن مشــاهده شــد و پــس از آن ،از ووهــان بــه ســایر
شــهرهای ایــن کشــور شــیوع پیــدا کــرد و در حــال حــارض،
متــام رفتوآمدهــا بــه شــهر ووهــان ،بــه حالــت تعلیــق در
آمــده اســت.
ســازمان بهداشــت چیــن ،روز دوشــنبه ( ۷دلــو) بــا نــر
گــزارش تــازهای اعــام کــرد کــه آمــار قربانیــان ویــروس
کرونــا در ایــن کشــور ،بــه  ۸۰نفــر افزایــش یافتــه و بیــش از
 ۲۷۵۰نفــر دیگــر در رسارس جهــان بــه ایــن ویــروس مبتــا
شــده انــد.
دولــت چیــن ،تأکیــد کــرده اســت کــه اقدامــات فــوری
روی دســت گرفتــه شــده تــا از شــیوع بیشــر ایــن ویــروس
جلوگیــری شــود.
بــا گســرش ویــروس کرونــا در چیــن ،اکنــون  ۵۶میلیــون
نفــر در ایــن کشــور در قرنطیــن بــه رس میبرنــد تــا از
گســرش بیشــر آن جلوگیــری شــود.
پــس از شــیوع ویــروس کرونــا در چیــن ،مــواردی از ایــن
ویــروس در ســایر کشــورهای جهــان هــم گــزارش شــده
اســت.

مســؤوالن ادارهی ملــی حفاظــت از محیــط زیســت،
میگوینــد کــه در جریــان یــک مــاه گذشــته ،اقدامــات
چشـمگیری در راســتای کاهــش آلودگــی هــوا در شــهر کابــل
روی دســت گرفتــه شــده اســت.
شــاهزمان میونــدی ،رییــس ایــن اداره ،روز دوشــنبه (7
دلــو) در یــک نشســت خــری گفــت کــه در جریــان یــک مــاه
گذشــته 416 ،مرکــز آلودهکننــدهی هــوا در شــهر کابــل ،زیــر
نظــارت قــرار گرفتــه اســت.
او افــزود« :در جریــان یــک مــاه گذشــته 416 ،بلنــد منــزل،
شــهرک ،ریگریشــن ،داش خشــتپزی ،حــام و غیــره مــورد
نظــارت قــرار گرفتــه کــه از ایــن میــان 136 ،بــاب مســدود
شــده 132 ،بــاب اصــاح شــده و  82بــاب تعهــد بــه اصــاح
کــرده اســت».
آقــای میونــدی ،همچنــان گفــت کــه  1584عــراده موتــر در
شــهر کابــل تخلفــات محیــط زیســتی داشــتند و از ایــن میــان،
 398عــراده موتــر دودزا ،متوقــف شــده اســت.
او عــاوه کــرد کــه قــرار اســت دههــا نفــر از مالــکان بلنــد

منزلهــا نیــز پــس از طــی مراحــل قانونــی ،بــه نهادهــای
عدلــی و قضایــی معرفــی شــوند« .آمــار دقیــق افــرادی کــه بــه
نهادهــای عدلــی و قضایــی معرفــی میشــوند ،بعــدا اعــام
خواهــد شــد».
پیــش از ایــن ،وزارت داخلــه بــه اصنــاف و مراکــز تجارتــی،
مهلــت یــک هفتـهای داده بــود تــا هنــگام تســخین و اســتفاده
از مــواد ســوخت ،از مــوادی کــه ســبب افزایــش آلودگــی هــوا
شــود ،خــودداری کننــد.
ســوخت بیرویــه و غیرمعیــاری زغــال ســنگ ،رابــر و
پالســتیک ،ترانســپورت نامنظــم شــهری بــا موترهــای کهنــه،
کیفیــت پاییــن تیــل ،اســتفاده نکــردن از دســتگاههای
تصفیــهی دود در فعالیتهــای دودزا ،خامــه بــودن رسکهــا
و کوچههــا از مهمتریــن عاملهــای آلودگــی هــوا در شــهر
کابــل اســت.
آلودگــی هــوا در شــهر کابــل ،در حــدی جــدی شــده کــه
رییسجمهــور غنــی ،خــودش مســؤولیت کمیســیون مبــارزه
بــا آلودگــی هــوا را بــه عهــده گرفتــه اســت.
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ســخنگوی ریاســت جمهــوری در واکنــش بــه
اظهــارات اخیــر رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت
ملــی ،گفتــه اســت کــه تالشهــای محمـدارشف غنــی،
ســبب شــده اســت کــه صلــح بــه یــک گفتــان ملــی و
بیناملللــی تبدیــل شــود.
صدیــق صدیقــی ،روز دوشــنبه ( 7دلــو) در برگ ـهی
تویــر خــود نوشــت« :تالشهــای همهجانبــهی
رییسجمهــور غنــی در پنجســال اخیــر ،ســبب
شــد تــا صلــح بــه عنــوان گفتــان ملــی ،منطق ـهای و
جهانــی مبــدل شــود».
او افــزوده اســت کــه تأمیــن صلــح و ثبــات در کشــور،
خواســت مــردم و از اولویتهــای دولــت افغانســتان
اســت .بــه گفتــهی او ،بــرای نخســتینبار تالشهــای
حکومــت ســبب شــد تــا مــردم افغانســتان شــاهد
آتشبــس ســه روزه باشــند.
ایــن در حالــی اســت کــه عبداللــه عبداللــه ،رییــس
اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی ،روز یکشــنبه (6

دلــو) در میــان هوادارانــش گفــت کــه رییسجمهــور
غنــی ،مذاکــرات صلــح را در انحصــار خــود در آورده
اســت.
آقــای عبداللــه ،تأکیــد کــرد کــه مذاکــرات صلــح،
نبایــد در انحصــار ارگ ریاســتجمهوری باشــد؛ زیــرا
همـهی مــردم افغانســتان حــق دارنــد در گفتوگوهــای
صلــح حضــور داشــته باشــند.
در جریــان چنــد هفتــهی گذشــته ،گفتوگوهــای
صلــح میــان ایــاالت متحــدهی امریــکا و مناینــدگان
طالبــان ،وارد فــاز جدیتــری شــده و طالبــان ،بــا
کاهــش خشــونت موافقــت کــرده انــد .طالبــان ،ابــراز
امیــدواری کــرده انــد کــه توافقنامــهی صلــح میــان
ایــن گــروه و امریــکا ،تــا پایــان مــاه جــاری بــه امضــا
برســد.
از ســویی هــم ،ارگ ریاسـتجمهوری ،تأکیــد کــرده
اســت کــه مــردم افغانســتان ،کاهــش خشــونت نــه،
بلکــه آتشبــس میخواهنــد.
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طالبــان ادعــا کــرده انــد کــه یــک هواپیــای اســتخباراتی
امریــکا را در منطقــهی ســدوخیل ولســوالی دهیــک غزنــی
ســقوط داده انــد.
ذبیحاللــه مجاهــد ،ســخنگوی طالبــان بــا ارســال
خربنامــهای بــه روزنامــهی صبــح کابــل گفتــه اســت ،ایــن
هواپیــا حامــل نیروهــای اســتخباراتی امریــکا ( )CIAبــوده
کــه توســط جنگجویــان ایــن گــروه ســقوط داده شــده اســت.
در اعالمیـهی گــروه طالبــان آمــده اســت« :بعــد از چاشــت
روز گذشــته ،یــک فرونــد طیــارهی امریکایــی کــه در حــال
اجــرای مأموریــت اســتخباراتی بــود ،در منطق ـهی ســدوخیل
ولســوالی دهیــک والیــت غزنــی ســقوط داده شــد».
ذبیــح اللــه مجاهــد همچنــان گفتــه اســت بــا ســقوط
ایــن هواپیــا ،متــام رسنشــینان آن کــه شــامل رسبــازان مهــم
اســتخبارات امریــکا بودنــد ،کشــته شــدهاند.
از ســوی هــم ،شــاری از شــبکههای تلویزیونــی امریــکا
نیــز خــر دادهانــد کــه هواپیــای ســقوط داده شــده در
غزنــی ،مــدل  A-E11اســت کــه حامــل حــدود صــد نفــر از
نیروهــای هوایــی ارتــش امریــکا بــود .شــبکهی تلویزیونــی
 NBCامریــکا بــا نــر خــری گفتــه اســت کــه همــهی

رسنشــینان ایــن هواپیــا ســوخته و فقــط جســد دو پیلــوت آن،
قابــل شناســایی اســت.
همزمــان بــا ســقوط ایــن هواپیــا ،وحیداللــه کلیــمزی،
والــی غزنــی ،بــه رســانهها گفتــه اســت کــه ایــن هواپیــا،
حوالــی ســاعت  1:00پــس از چاشــت روز دوشــنبه ( 7دلــو) در
مربوطــات ولســوالی دهیــک ایــن والیــت ســقوط کــرده اســت.
آقــای کلیــمزی ،هرچنــد جزئیــات دقیقــی ارایــه نکــرده؛
امــا گفتــه اســت کــه باشــندگان محــل ،جســد یــک خلبــان
خارجــی را از ایــن هواپیــا بیــرون کشــیدهاند.
پــس از ســقوط ایــن هواپیــا ،گزارشهــای ضدونقیــض
بــه رســانهها منتــر شــد کــه گویــا ایــن هواپیــا مربــوط
رشکــت هوایــی آریانــا اســت کــه حتــا ،رسور دانــش ،معــاون
دوم ریاســتجمهوری نیــز از رشکــت هوایــی آریانــا نــام بــرد
و بــه کشــته شــدگان آن تســلیت گفــت؛ امــا مســؤوالن ایــن
رشکــت ،خربهــای نــر شــده را رد کردنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه ادارهی هوانــوردی ملکــی
اعــام کــرد ،هواپیــای مســافربری در ســاحهی زیــر کنــرل
طالبــان ســقوط کــرده و ایــن اداره ،بــرای شناســایی هواپیــا،
تحقیقــات خــود را آغــاز کــرده اســت.
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زندگی جدید سرباز ارتش پس از معلول شدن

هزاران رسباز جنگ مانند حیدری ،تبدیل
به جزء جدانشدنی جامعهی افغانستان شده
اند .برخیها تحسینبرانگیز اند و برخیهای
دیگر ترحمبرانگیز .در خیابانها ،با پاهای
مصنوعی یا عصای زیر بغل میلنگند .در
بیامرستانها یا مراکز توانبخشی ،راهرفنت
یا پوشیدن لباس را یاد میگیرند .هزینهی
برخی از آنها توسط خانوادههای شان
پرداخت میشود و برخیهای دیگر با حقوق
بازنشستگی امرار معاش میکنند .تعداد
کمی در خیابانها گدایی میکنند یا اشیاء
ارزان و کارت موبایل میفروشند.

نویسنده :دیوید زوکینو و فاطمه فیضی – نیویورک تایمز

مرتجم:مهدی غالمی

بامیان ،افغانستان – زمانی که میرزاحسین حیدری
تویوتا تاکسی سفیدش را وارد ایست بازرسی پولیس کرد،
افرس بهت زدهی پولیس ،فورا به گیر موترش خیره شد؛
گیری که با نوار آبی پوشانده شده و به یک دستگاه فلزی
که سیم و کابلهایی از آن بیرون زده بود ،وصل شده بود.
آن افرس که گامن میکرد یک مبب دستساخته باشد،
پرسید« :این چیست؟» حیدری توضیح داد« :من در جنگ
زخمی شدم .به وسیلهی این دستگاه رانندگی میکنم».
حیدری که  25سال دارد ،پنج سال پیش هر دو پایش را
زمانی که در ارتش افغانستان خدمت میکرد ،از دست داد.
او اکنون با یک تاکسی امرار معاش میکند .او آن تاکسی
را با یک مکانیسم دستساخت ،برای خود عیار کرده که
به حیدری اجازه میدهد موتر را با دستانش یا هر چه از
آنها باقی مانده ،براند .آن ماین چهار انگشت دست چپ
آقای حیدری را نیز متالشی کرد و تنها انگشت شستش در
آن دست مانده ،انگشتان دست راستش کامل است؛ اما
آسیب دیده است.
هزاران رسباز جنگ مانند حیدری ،تبدیل به جزء
جدانشدنی جامعهی افغانستان شده اند .برخیها
تحسینبرانگیز اند و برخیهای دیگر ترحمبرانگیز .در
خیابانها ،با پاهای مصنوعی یا عصای زیر بغل میلنگند.
در بیامرستانها یا مراکز توانبخشی ،راهرفنت یا پوشیدن
لباس را یاد میگیرند .هزینهی برخی از آنها توسط
خانوادههای شان پرداخت میشود و برخیهای دیگر با
حقوق بازنشستگی امرار معاش میکنند .تعداد کمی در
خیابانها گدایی میکنند یا اشیاء ارزان و کارت موبایل
میفروشند.
آقای حیدری 25ساله که مردی آرام و جدی است،
انتخاب کرده تا زندگیاش را در میان مردم از رس بگیرد.
محل اقامت دایمی او ،والیت بامیان در مرکز افغانستان
است .او با تویوتای عیار شدهاش مسافرکَشی میکند و در
دور و اطراف خانهی آجریاش که در تپه موقعیت دارد ،به
رانندگی میپردازد.
او گفت گاهی وقتها ،مردم او را مسخره میکنند یا با
دیدنش از او دور میشوند .برخی از مسافران زمانی که
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فهمیدند قرار است با رانندهای که پا ندارد ،سفر کنند؛
ناگهان از موتر او پیاده شده اند .حیدری در حالی که در
خانهاش به یک بالشت تکیه داد بود و خودش را برای روز
دیگری از رانندگی آماده میکرد ،گفت« :گاهی وقتها
زمانی که مردم مسخرهام میکنند ،آرزو میکنم آن مبب
مرا کشته بود؛ چون این شکنجهای 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 دلشکسته شده بود .او میگوید از آن زمان تا کنون،
دستمزد ناچیزی از دولت دریافت کرده است؛ آن قدر که
توانسته است هزینهی ساخت ویلچری که میتواند با آن
وارد خانه شود را بپردازد؛ اما هنوز هم احساس میکند همه
ترکش کرده اند.
او گفت« :من به ارتش افغانستان و کشورم خدمت کردم؛
اما حاال برای آنها کسی نیستم؛ چون منیتوانم برای
شان کاری کنم .برای آنها 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 عیارشدهای را میراند ،الهام گرفت تا
دستگاه مشابهی را برای خودش طراحی کند.
او گفت برنامهی دستساختش را پیش مکانیکی در
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شهر بامیان برد؛ اما آن مرد حارض به کمک نشد و گفت
که امکان ساخت چنین چیزی وجود ندارد .حیدری با او به
سختی حرف زد و آن مرد نرم شد .آن دو ،وسیلهای ساختند
که به آقای حیدری اجازه میدهد با دست راستش که سامل
اکسیلیت
است ،فرمان را به دست بگیرد و با شست چپش،
ُ
«پدال گاز» را کنرتل کند .او به وسیلهی هامن شست چپ،
با فشار دادن یک دستگیرهی آبیرنگ ،بریک میگیرد.
ساخت این دستگاه برای او  5.500افغانی 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 رسبازیاش را نیز
دریافت میکند .حیدری میگوید حاال میتواند هزینهی
زندگیاش را تأمین کند؛ اما از این که برادر 11سالهاش
برای تأمین نیازهای پولی خانواده ،به جای رفنت به مکتب،
در یک نانوایی کار میکند ،ناراحت است .آقای حیدری با
برادر ،خواهر و مادرش زندگی میکند .او گفت« :هزینهی
معلول شدنم را خانوادهام پرداخت .تنها یک مبب ،زندگی
من و خانوادهام را ویران کرد».
اما حیدری گفت که با پشتیبانی اعضای خانواده و
دوستانش ،از زندگی پس از ارتش خود راضی است.
تایرهای تاکسیاش به او تسکین میدهد .او در یک لیگ،

صاحب امتياز :مختار پدرام
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بسکتبال با ویلچر بازی میکند و برای این که تناسب
اندامش را حفظ کند ،به یک باشگاه بدنسازی میرود.
او گفت« :به لحاظ جسمی معلول شده ام؛ اما روحا خوبم.
پاهایم را از دست دادهام نه عقلم را».
آقای حیدری جادههای ناهموار بامیان را در برف طی
میکند ،به دنبال مسافر میگردد و واکنش مردمی که به او
دست تکان میدهند را میبیند .آیا [مردم] حارض میشوند
سوار موتر او شوند یا رو برمیگردانند؟ در پایان هر روز،
تاکسیاش را به سوی یک جادهی آسفالت و سپس یک
مسیر ناهموار میبرد تا به خانهاش که در باالی یک تپهی
خشک است ،برسد .به خانه که میرسدَ ،د ِر موترش را باز
میکند و میچرخد .او به راحتی از موتر بیرون میشود و
در ویلچری که منتظرش است ،مینشیند .سپس ویلچرش
را به سوی ِپلِکان سمنتی و دروازهی پیشروی خانهاش به
باال هدایت میکند و دوباره به خانه و پیش خانوادهاش
برمیگردد.
اما حتا پس از پنج سال ،خاطرات صبحی که او تیمش
را برای گشتزنی در والیت جنوبی هلمند که ماین زمینی
در آنجا منتظرش بود ،هدایت میکرد؛ کابوسوار دنبالش
میکند .او گفت« :همه چیزم را از دست دادم؛ اما از رفنت
به ارتش پشیامن نیستم .من به افغانستان خدمت کردم و
برای کشورم جنگیدم ».سپس در حالی که مکثی کرد تا
وجودش پر از خاطرههای ارتش شود ،گفت« :هرگز پشیامن
نیستم؛ اما گاهی آرزو میکنم آن مبب مرا کشته بود».
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