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چهار شنبه، 18 جدی 1398 | سال اول |

گزارش روز

گفت وگو

کار  کــه  می گویــد  خارجــه،  وزارت  رسپرســت 

ــه و  ــان یافت ــن وزارت پای ــی ای ــته ی اصالحات روی بس

بــا تطبیــق آن، مشــکالت فراوانــی کــه در دســتگاه 

دیپلامســی افغانســتان وجــود دارد، رفــع خواهــد شــد.

ادریــس زمــان، روز سه شــنبه )۱۷ جــدی( در یــک 

نشســت خــری گفــت کــه بســته ی اصالحاتــی وزارت 

و  اساســی می چرخــد  خارجــه، روی چهــار محــور 

مکانیــزم مشــخصی را ایجــاد می کنــد کــه بــر اســاس 

آن، چالش هــای عمــده در دســتگاه دیپلامســی، حــل 

خواهــد شــد.

او افــزود: »ایــن بســته بــه چهــار محــور اصلــی 

تقســیم می شــود. محــور اول، متحــول کــردن دســتگاه 

و  سیاســی  منایندگی هــای  و  خارجــی  سیاســت 

کنســولی در خــارج اســت؛ محــور دوم، متحــول کــردن 

ــتخدام ... ــوه ی اس نح

افرادغیرمسلکی و واسطه دار 
چگونه »بست های« دولتی را 

به دست می آورند؟

از قدیم هــا گفتــه انــد کــه کابــل بــی زر باشــد؛ 

امــا بی بــرف نــه! در یــک هفتــه ی اخیــر شــهر کابــل 

شــاهد ریــزش بــرف ســنگین بــود طــوری کــه همــه ی 

ــت. در  ــیده اس ــرف پوش ــا ب ــا ب ــه   و پس کوچه ه کوچ

ماه هــای اخیــر تقریبــا هــر باشــنده ی کابــل، بــا 

ــرف ... ــیدن ب ــار رس ــام انتظ ــراری مت بی ق

ــه  ــرور مردان ــی غ ــه قربان ــتند ک ــادی هس ــان زی زن

می شــوند و مــردان زیــادی کــه غــرور شــان را بــه 

زندگــی زنــان برتــری می دهنــد و زن را تنهــا وســیله ی 

می داننــد.  شــان  جنســی  خواســت های  ارضــای 

مردانــی کــه گــامن دارنــد مــرا از هرگونــه عیــب انــد 

ــودن ... ــرا ب ــودن و م ــامل ب ــات س ــرای اثب و ب

کوچک تریــن  یــا  و  لبــاس  عکــس،  یــک  »کاش 

وســیله ای کــه بتوانــد از مــادرم تصویــری در ذهنــم خلــق 

کنــد، وجــود می داشــت؛ امــا او و خاطره هایــش را از مــن 

ــود؛  ــن وارد نش ــر م ــی ب ــه ی روح ــا صدم ــد ت ــان کردن پنه

غافــل از ایــن  کــه مــن از ایــن پنهــان کاری بیشــر دچــار 

ــتم.« ــه  اس وسوس

متکیــن 25ســاله، دانش جــوی خرنــگاری در یکــی 

ــی اش را  ــت  زندگ ــت؛ حکای ــرالیا اس ــگاه های اس از دانش

ــم  ــر دوش کشــیده، برای ــا اندوهــی کــه ســال ها اســت ب ب

بازگــو کــرد.

مــادرش در هنــگام زایــامن جانــش را از دســت داده و 

او بــه فرزندخواندگــی بــه یــک خامنــی از نزدیــکان پــدرش 

ــا هــامن خانــم کــه  داده می شــود. پــدرش چنــدی بعــد ب

متکیــن را بــه فرزندخواندگــی قبــول کــرده بــود، عروســی 

می کنــد.

بــا  پــدرم  عروســی  »دلیــل  می گویــد:  متکیــن 

ــس  ــن ح ــتند، م ــه می خواس ــوده ک ــن ب ــده ام ای مادرخوان

حقیقــت  از  ســال ها  باشــم.  نداشــته  را  مــادر  کم بــود 

بی خــر بــودم و بالخــره از ِپچ ِپچ هایــی اقــارب مــا در 

شــدم.« باخــر  حقیقــت  از  مهامنی هــا 

ــکار  ــت ان ــن حقیق ــوز از ای ــا هن ــن ت ــواده ی متکی خان

می کننــد و بــه او می گوینــد کــه مــادر واقعــی تــو، همیــن 

زنــی اســت کــه تــرا بــزرگ کــرده و حرف هــای مــردم 

ــدارد. ــت ن حقیق

کــه  شــده  خشــونت  از  متفاوتــی  تقســیم بندی های 

و  )فیزیکــی(  مرئــی  خشــونت های  آن،  متداول تریــن 

نامرئــی )روانــی، ســاختاری( اســت. )غدیــری،۱395( 

خشــونت  تحقیــق  ایــن  در  مطالعــه  مــورد  خشــونت 

خانوادگــی )بعــد روانــی یــا نامرئــی آن( اســت.

خشــونت خانوادگــی عبــارت از هــر نــوع بدرفتــاری 

روانــی، تحقیــر، مامنعت هــای حقوقــی  یــا  احساســی 

ــد  ــا چن ــک ی ــر ی ــلط ب ــرل و تس ــد، کن ــی، تهدی و تحصیل

ــامن  ــو ه ــک عض ــا ی ــای ی ــویی اعض ــواده از س ــو خان عض

ــونت  ــش خش ــرای کاه ــی ب ــورای مل ــت. )ش ــواده اس خان

ــان(  ــه زن علی

ایــن  تحمیل کننــدگان  یــا  ســتم کنندگان  بیشــر 

خشــونت ها مــرد خانــواده و متحمــالن آن زنــان  انــد. 

ــا  ــه و حت ــازار، کوچ ــل ب ــه از قبی ــط جامع ــه محی ــا آن  ک ب

محیــط کار بــرای خانم هــا ناامــن اســت؛ امــا رقــم بســیار 

باالیــی از ایــن خشــونت ها یعنــی بیــش از 9۰درصــد 

توســط اعضــای خانــواده ی زنــان از درون خانــواده صــورت 

ــتان،  ــر افغانس ــوق ب ــتقل حق ــیون مس ــرد )کمس می گی

۱395( بــه ایــن اســاس مصــداق کلیــه خشــونت های 

ــت و  ــی اس ــونت های نامرئ ــا خش ــکار هامن ــی و آش فیزیک

ــاد  ــواده بنی ــواده اســت؛ چــون خان ــه ی آن خان منشــأ اولی

اولیــه ی تبلــور افــکار یــک فــرد را تشــکیل می دهــد. 

زمانــی  کــه زنــان در خانــواده ی درگیــر خشــونت، زندگــی و 

رشــد می کننــد، در بســا مــوارد باعــث می شــود ...

فرزندخواندگی
آینده ی مبهم کودکان بدون رسپرست

نقش خشونت های خانوادگی
 در عدم اشرتاک زنان در انتخابات

34

 ۱۷( سه شــنبه  روز  ایــران،  مناینــدگان  مجلــس 

جــدی( طــرح اقــدام متقابــل در برابــر تروریســتی 

خوانــده شــدن ســپاه از ســوی ایــاالت متحــده ی امریکا 

ــرد. ــب ک را تصوی

مســؤوالن وزارت صنعــت و تجــارت، می گوینــد 

ــادرات افغانســتان از طریــق دهلیــز  کــه میــزان ص

گذشــته  ســال  بــه  نســبت  درصــد   33 هوایــی، 

افزایــش یافتــه اســت.

والــی بامیــان، از نهادهــا و مؤسســات خیریــه، 

خواســته اســت تــا بــرای هشــت هــزار خانــواده ی 

نیازمنــد در ایــن والیــت، کمک هــای بردوســتانه 

ــد. ــه کنن تهی

کنکوف چندان کنکوف نبود، 
ورزش کاران ما از او کنکوف 

ساختند

بیش از یک میلیارد حیوان و 
پرنده در آتش سوزی اسرتالیا 

تلف شدند

افزایش 33درصدی صادرات 
افغانستان از طریق دهلیز هوایی

والی بامیان: 
بیش از 8 هزار خانواده به 
کمک های فوری نیاز دارند

مجلس منایندگان ایران ارتش امریکا 
را سازمان تروریستی اعالم کرد

درمل الهو 

)بازرگان و مدیر برنامه  ی ورزش(
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کمیســیون مســتقل اصالحــات 

بــرای  ملکــی  خدمــات  و  اداری 

ــن«  نخســتین بار پــس از نشســت »ب

فرمــان  بنیــاد  بــر  گرفــت.  شــکل 

ــت، در  ــس اداره ی مؤق ــی ریی تقنین

جــوزای ســال ۱38۱ ایــن کمیســیون بــه عنــوان یــک 

ــه از  ــه ک ــد. آن چ ــاد ش ــتقل ایج ــوی مس ــد بودج واح

ایــن اداره تعریــف می شــود، ایــن اســت کــه »اســتخدام 

کارکنــان خدمــات ملکــی بــر اســاس اهلیــت، لیاقــت 

و تخصــص« تثبیــت و وظایــف خدمــات ملکــی بــر 

اســاس امــور ذاتــی کارکنــان خدمــات ملکــی تعییــن 

می شــود.

مأمــوران  تقــرر  پیشــنهاد  و  انتخــاب  تشــخیص، 

ــنهادهای  ــد پیش ــی و تأیی ــی، بررس ــه ی ملک عالی رتب

مأمــوران  تعیینــات  از  نظــارت  ملکــی،  اداره هــای 

پایین رتبــه و بررســی شــکایت های مأمــوران ملکــی 

در خصــوص اســتخدام، از وظایــف اصلــی کمیســیون 

اصالحــات اداری و خدمــات ملکــی اســت.

»احمــد مشــاهد« نخســتین فــردی بــود کــه در طول 

ــیون را  ــن کمیس ــرزی، ای ــت حامدک ــای حکوم دوره ه

عهــده دار بــود. مشــاهد کــه یکی 

ــاب  ــه حس ــرزی ب ــکان ک از نزدی

بــاری  کــرزی  آقــای  می آمــد، 

احمــد  بــه  او  کــه  بــود  گفتــه 

مشــاهد اعتــامد دارد و همیشــه، 

)مشــاهد(  او  مکتوب هــای 

امضــا  خوانــش،  بــدون  را 

آهســته  روش،  ایــن  می کنــد. 

آهســته و بــا گذشــت چندیــن 

و  شــد  چالش برانگیــز  ســال، 

کمیســیون  ایــن  فعالیت هــای 

مــورد انتقــاد قــرار گرفــت.

مشــاهد،  ریاســت  زمــان  در 

اداری  اصالحــات  کمیســیون 

فقــدان  در  ملکــی،  و خدمــات 

برنامــه و سیســتم بــه رس می بــرد 

ــراد در  ــای اف ــی تقرری ه و متام

بــا  پاییــن،  و  بلنــد  بســت های 

نفــوذ رهــران سیاســی و قومــی 

عــدم  و  رقابــت  نظــارت،  بــدون 

شایســتگی انجــام می شــد و ایــن 

امــر ســبب شــده بــود کــه ادارات 

عامــه ی افغانســتان فاقــد تخصــص 

و کارایــی واقــع شــود.

ــی  ــای هنگفت ــه پول ه ــن  ک ــا ای ب

در ظرفیت ســازی ایــن کمیســیون 

مــرف شــد؛ امــا نتایــج مطلــوب 

حتــا،  تــا  نداشــت  همــراه  بــه  را 

ــی  ــدم کارای ــه از ع ــین مالی ــر پیش ــوال وزی عمرزاخیل

تطبیــق  زمینــه ی  در  کــه  گفــت  اداره ســخن  ایــن 

نــاکام  حکومــت  ادارات  در  اصالحــات  برنامــه ی 

ــرح  ــال ۱39۱ مط ــادات در س ــن انتق ــت. ای ــوده اس ب

کمیســیون  ایــن  رییــس  ســوی  از  کــه  بــود  شــده 

ــود  ــرده ب ــراف ک ــاهد، اع ــد مش ــد. احم ــه ش پذیرفت

کــه در ادارات حکومتــی هامهنگــی وجــود نــدارد، 

بــه شــکل پراگنــده  کمک هــای جامعــه ی جهانــی 

بــه ادارات و نهادهــای حکومتــی صــورت می گیــرد 

و افــراد بــه شــکل غیرمعیــاری در ادارات اســتخدام 

می شــوند. در نتیجــه ی ایــن چالش هــا، بــا توجــه 

بــه میــزان هنگفتــی کــه مــرف شــده، نتایــج بــه 

دســت آمده بــا ایــن مصــارف، تناســب نــدارد.

ملــی«  وحــدت  »حکومــت  آمــدن  کار  روی  بــا 

ــیون  ــوه ی کار کمیس ــاختار و نح ــی در س ــول کالن تح

ــد.  ــود آم ــه وج ــی ب ــات ملک ــات اداری و خدم اصالح

و  ملکــی  خدمــات  کارکنــان  قانــون  طرزالعمل هــا، 

ــرار گرفــت  ــورد بازنگــری ق شــفافیت و حســاب دهی م

ــتخدام  ــت اس ــفاف در جه ــی ش ــتم الکرونیک و سیس

عامــه ی  ادارات  در  شایســته  و  مســلکی  افــراد 

افغانســتان شــکل گرفــت.

اکنــون، »نادرنــادری« رییــس برحــال کمیســیون 

ــا آمــدن او  مســتقل اداری و خدمــات ملکــی اســت. ب

در رأس ایــن اداره، ســاختارها، دیــدگاه و مأموریــت 

ــد.  ــف ش ــح تعری ــکل واض ــه ش ــن اداره ب ای

دیــدگاه کمیســیون اصالحــات اداری و خدمــات 

قانون منــد،  اداره ی  یــک  کــه  اســت  ایــن  ملکــی 

چارچــوب  در  حســاب ده  و  ثبــات  بــا  غیرسیاســی، 

حکومــت داری خــوب کــه توانایــی اســتفاده ی مؤثــر و 

ســامل از منابــع عامــه را در راســتای عرضــه ی خدمــات 

اساســی، افزایــش عوایــد و حامیــت از توســعه ی بخــش 

خصوصــی بــرای توســعه ی اقتصــادی و اجتامعــی 

کمیســیون  ایــن  ســاختار  باشــد.  داشــته  کشــور 

متشــکل از 9 کمیشــر و ســه ریاســت عمومــی اســت 

ــادری  ــت جمهوری، نادرن ــان ریاس ــاس فرم ــر اس ــه ب ک

ــد.  ــته ش ــیون گامش ــن کمیس ــس ای ــث ریی ــه حی ب

ــیون؛  ــن کمیس ــت ای ــای مثب ــودی کارکرده ــا وج ب

ــن  ــای ای ــوه ی فعالیت ه ــر نح ــز ب ــی نی ــا انتقادهای ام

اداره وارد اســت. کمیســیونی  کــه بنیــاد آن رقابتــی 

اســت؛ امــا ســاختارهای ایــن کمیســیون بــدون رقابــت 

ــور(  ــی )رییس جمه ــای سیاس ــاس فرمایش ه ــر اس و ب

ــادی  ــامر زی ــال، در ش ــن ح ــود و در عی ــن می ش تعیی

از مــوارد دیــده شــده کــه طبــق یــک نــوع ســازش 

اصالحــات  کمیســیون  میــان مناینــدگان  سیاســی 

اداری و وزارت خانه هــای کشــور، افــراد مــورد نظــر 

از  کــه  می شــوند  تعییــن  کلیــدی  بســت های  در 

شایســتگی و لیاقــت برخــوردار نیســتند.

از  انتقــاد  بــا  افغانســتان  شــفافیت  دیدبــان 

عمل کــرد کمیســیون خدمــات ملکــی و اصالحــات 

اداری و نفــوذ مداخــالت سیاســی بــر ایــن کمیســیون، 

عالی رتبــه ی  مقام هــای  و  بســت ها  می گویــد، 

ــن  ــوند و ای ــن می ش ــی تعیی ــق سیاس ــی از طری دولت

ــت  ــر، مقبولی ــن ام ــه ای ــه دارد ک ــان ادام ــد هم چن رون

و مروعیــت کمیســیون مربوطــه را بــه شــدت زیــر 

ســؤال قــرار داده اســت.

نارصتیمــوری، عضــو دیدبــان شــفافیت افغانســتان، 

هرچنــد  می گویــد،  کابــل،  صبــح  روزنامــه ی  بــه 

کمیســیون اصالحــات اداری و خدمــات ملکــی در 

ــی  ــتم های دیجیتل ــله سیس ــک سلس ــاد ی ــش ایج بخ

بــرای آزمــون و بازنگــری طرزالعمل هــای اســتخدام 

ــورد  ــا در م ــت؛ ام ــام داده اس ــی را انج ــات خوب اقدام

ایــن کــه، بســت های بلنــد خدمــات ملکــی را از نفــوذ 

ــت. ــوده اس ــق نب ــد، موف ــرون کن ــی بی سیاس

ــمت  ــت: »در قس ــفافیت گف ــان ش ــو دیدب ــن عض ای

ایــن  کــه خدمــات ملکــی از نفــوذ سیاســی بیــرون 

ــی در  ــات ملک ــد خدم ــت های بلن ــا بس ــود، خصوص ش

ســطح ریاســت های عمومــی، آمریت هــای کلیــدی 

در بعضــی ادارات، یــک سلســله پســت های دیگــر 

قضایــی، دادســتانی و این هــا اســتخدام می کننــد 

کــه مــا عــدم نفــوذ سیاســی را در ایــن منی بینیــم 

ــی  ــات ملک ــات خدم ــی در تعیین ــوذ سیاس ــوز نف و هن

کمیشــران  خــود  حــال،  عیــن  در  و  دارد  وجــود 

کمیســیون خدمــات ملکــی از یــک پروســه ی رقابتــی و 

آزاد بــه بــار نیامــده انــد. مروعیــت این هــا کــه داد از 

شــفافیت ایــن پروســه می زننــد، زیــر پرســش اســت.«

بــه گفتــه ی نارصتیمــوری، تــا هنــوز ذهنیتــی از 

ــودن کارکنــان موجــود  ــودن و غیرسیاســی ب رقابتــی ب

ــات  ــد تعیین ــت. هرچن ــده اس ــه نش ــه نهادین در جامع

صالحیت هــای  از  رتبــه  خــارج  بســت های  در 

رییس جمهــور اســت؛ امــا مامنعتــی وجــود نــدارد کــه 

ایــن بســت ها بــه رقابــت گذاشــته نشــود. مــاده ی 64 

قانــون اساســی تأکیــد کــرده کــه حتــا بســت های 

خــارج رتبــه نیــز بــه رقابــت گذاشــته شــود. وقتــی 

باورمنــدی بــه ایــن روندهــا وجــود نداشــته باشــد، 

حاصــل  دولتــی  ادارات  بــودن  رقابتــی  مروعیــت 

منی شــود.

دیدبــان شــفافیت افغانســتان معتقــد اســت کــه 

کمیســیون اصالحــات اداری و خدمــات ملکــی، بــا 

کمیســیون پیشــین قابل مقایســه نیســت؛ زیــرا اداره ی 

ــود  ــیون موج ــا کمیس ــود؛ ام ــج ب ــی فل ــه کل ــی ب قبل

بــرای شایسته ســاالری  را  معیارهــای الزم حداقلــی 

اول  منونــه،  طــور  بــه  نــدارد؛  تخصص گرایــی  و 

تعییــن کمیشــران و رییــس کمیســیون اصالحــات 

اداری و خدمــات ملکــی و دوم، مداخــالت سیاســی 

آمریت هــای  و  دوم  اول،  بســت های  تعیینــات  در 

کلیــدی، منونه هایــی اسســت کــه نشــان می دهــد 

ایــن کمیســیون از معیارهــای الزم برخــوردار نشــده 

ــت. اس

ــتخدام  ــی اس ــه در چگونگ ــی  ک ــی از نگرانی های یک

ــه  ــت ک ــن اس ــود دارد، ای ــی وج ــراد در ادارات دولت اف

ــوع  ــک ن ــا ی ــده ی وزارت خانه ه ــت های اعالن ش در بس

ســازش صــورت می گیــرد. بــه طــور منونــه، بســتی 

 کــه در یــک وزارت بــه داوطلبــی ســپرده می شــود، 

قبــل از اخــذ آزمــون، افــراد بــرای احــراز بســت تعییــن 

می شــوند و آزمــون رصفــا بــه خاطــر یــک ســناریو 

افــراد در  کــه  نشــان می دهنــد  و  گرفتــه می شــود 

ــفاف  ــت ش ــک رقاب ــق ی ــن وزارت از طری ــت های ای بس

ــد. ــده  ان ــته ش گامش

می کنــد  تأییــد  افغانســتان  شــفافیت  دیدبــان 

ــیون  ــخص در کمیس ــا مش ــده تنه ــر ش ــورد ذک ــه م ک

خدمــات ملکــی نیســت، بلکــه 

ایــن مــوارد در اداره ی عامــه ی 

و  دارد  وجــود  افغانســتان 

ــش،  ــاظ تفتی ــه لح ــت ها را ب بس

مستندســازی و ترتیــب اســناد 

مضحکانــه بــه اعــالن می دهنــد. 

جهــت  را  متقاضــی  افــراد 

می کننــد؛  دعــوت  مصاحبــه 

امــا افــراد مــورد نظــر شــان را 

گزینــش می کننــد. همــه ی ایــن 

دولتــی  ادارات  در  موضوعــات 

دارد. وجــود 

نارصتیمــوری هم چنــان افــزود 

ــت های  ــادی از بس ــداد زی ــه تع ک

ریاســت  جمهــوری،  اداره ی 

اداره ی امــور، وزارت مالیــه و خــود 

کمیســیون خدمات ملکــی، بدون 

رقابــت اســتخدام می شــود؛ ایــن 

ــی اســت کــه شــفافیت و  چیزهای

رقابتــی بــودن ادارات دولتــی را زیــر 

ســؤال می بــرد.

مســؤوالن  هــم،  ســویی  از 

و  اداری  اصالحــات  کمیســیون 

خدمــات ملکــی می گوینــد، درســت 

رقابتــی  کمیســیون  کــه  اســت 

ــران  ــت های کمیش ــا بس ــت؛ ام اس

اســاس  بــر  و  اســت  رتبــه  خــارج 

تعییــن  ریاســت جمهوری  فرمــان 

ــیون  ــن کمیس ــخن گوی ای ــد، س ــوند. احمدفری می ش

»کمیســیون  گفــت:  کابــل  صبــح  روزنامــه ی  بــه 

رقابتــی اســت ولــی کمیشــران آن بــر اســاس فرمــان 

بســت هایش  و  می شــوند  تعییــن  رییس جمهــور 

ــان  ــه فرم ــت، ب ــی نیس ــت. رقابت ــی نیس ــات ملک خدم

می شــوند.« تعییــن 

در همیــن حــال، نادرنــادری رییــس کمیســیون 

در  ملکــی،  خدمــات  و  اداری  اصالحــات  مســتقل 

مصاحبــه ای بــه رادیــو آزادی نیــز تأییــد کــرده کــه 

ایجــاد  و  کارمنــدان  اســتخدام  خصــوص  در  هنــوز 

حکومتــی  مقام هــای  ســوی  از  اداری  اصالحــات 

ــرار دارد. او  ــار ق ــر فش ــت زی ــرون از حکوم ــراد بی و اف

ــش  ــا در بخ ــرده ت ــالش ک ــیون ت ــت، کمیس ــه اس گفت

ــت، فســاد اداری را کاهــش  ــدان دول اســتخدام کارمن

دهــد و اصالحــات را بــه میــان آورد.

کمیســیون مســتقل اصالحــات اداری و خدمــات 

ملکــی، در بیشــر از دو ســال گذشــته، 5۱ هــزار نفــر 

را بــه گونــه ی شــفاف در ادارات دولتــی افغانســتان 

اســتخدام کــرده اســت. هرچنــد، ایــن کمیســیون آمــار 

دقیقــی از کارمنــدان خدمــات ملکــی در دولــت ندارد؛ 

امــا تــالش دارد بــا الکرونیک ســازی سیســتم های 

ــه ی  ــه گفت ــود. ب ــخص ش ــدان مش ــم کارمن ــت، رق دول

کارمنــدان  درصــد   8۰ کنــون  تــا  نــادری،  آقــای 

تــا  خدمــات ملکــی در ادارات بایومریــک شــده و 

پایــان ســال جــاری خورشــیدی، ایــن رونــد بــه پایــان 

ــید. ــد رس خواه

ادارات  در  تعیینــات  و  اســتخدام ها  چگونگــی 

دولتــی، ارتبــاط بــا پدیده ی فســاد در افغانســتان دارد. 

انتقادهــای وافــری بــر دولــت وارد اســت کــه تعیینــات 

واســطه بازی  و  سیاســی  ســلیقه های  اســاس  بــر 

زمینــه ی گســرش فســاد اداری را در کشــور فراهــم 

ــی بارهــا اعــالم کــرده  کــرده اســت. رییس جمهــور غن

ــرای او  ــی ب ــت قبل ــاد اداری از حکوم ــل فس ــه معض ک

بــه میــراث مانــده اســت و بــه همیــن خاطــر، او متعهــد 

ــد. ــارزه کن ــده مب ــن پدی ــه ای ــه علی ــا قاطعان اســت ت
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زمســتان،  فرارســیدن  بــا  ســال  هــر  کــه  ایــن  بــا 

عملیــات  کشــور،  ایــن  در  جنــگ  درگیــر  طرف هــای 

ــه دلیــل قدرت منایــی  ــا ب ــد؛ ام شــان را کاهــش می دادن

هــم  صلــح،  گفت وگوهــای  در  بیشــر  امتیازگیــری  و 

دولــت افغانســتان عملیــات زمســتانی بــرای رسکــوب 

هراس افگنــان طرح ریــزی کــرده اســت و هــم طالبــان 

برف بــاری  و  زمســتان  فرارســیدن  بــا  همه ســاله  کــه 

در مناطــق کوهســتانی، بــه آن طــرف خــط دیورنــد و 

ــد، امســال دســت از عملیــات  مناطــق گرم ســیر می رفتن

برنداشــته انــد و ســعی دارنــد بــا قبول مشــکالت زمســتان 

ــد. ــی مبانن ــرد باق ــدان ن در می

ــن وزارت  ــه اســت کــه ای ــاع افغانســتان گفت وزارت دف

بــا همــکاری وزارت داخلــه و ریاســت عمومــی امنیــت 

ملــی، پــالن عملیــات زمســتانی ای را ترتیــب داده اســت 

کــه بــه اســاس آن، عملیــات زمینــی ارتــش کاهــش یافتــه 

و عملیــات هوایــی و عملیــات شــبانه  افزایــش یافتــه 

وزارت دفــاع، گفتــه  امــان، ســخن گوی  فــواد  اســت. 

ــا  ــبانه روز، ۱5 ت ــک ش ــط در ی ــور متوس ــه ط ــه ب ــت ک اس

ــات از  ــا ۱5 عملی ــبانه از ۱۰ ت ــی و ش ــه ی هوای 22 حمل

ســوی ارتــش انجــام می شــود. ســخن گوی وزارت دفــاع، 

هــدف از ایــن حمــالت را رسکــوب بیشــر هراس افگنــان 

ــت. ــده اس ــتان خوان ــل زمس ــب در فص طال

ــت  ــه وضعیــت جنــگ افغانســتان کــه دول ــا توجــه ب ب

ــی دارد و  ــی دسرس ــر نظام ــات بیش ــهرها و امکان در ش

ــر  ــه اث ــه ب ــی ک ــتان ها و مناطق ــان در کوهس هراس افگن

برف بــاری مشــکالت ترانســپورتی-عملیاتی بــرای ایــن 

گــروه بــه وجــود مــی آورد، فصــل زمســتان فرصتــی خوبــی 

ــا اســتفاده  ــد ب ــت افغانســتان کــه بتوان ــرای دول اســت ب

از ایــن فرصــت، النه هــای اصلــی هراس افگنــان را از 

ــرار داده و فرماندهــان  ــی هــدف ق ــات هوای ــق عملی طری

ــود کنــد. ایــن گــروه را ناب

ــتان،  ــش افغانس ــی ارت ــبانه و هوای ــات ش ــالن عملی پ

ــر  ــتان دیگ ــر زمس ــر از ه ــگ بیش ــه جن ــتانی ک در زمس

میدانــش گــرم اســت، و دو طــرف تقــال دارنــد بــا رسکــوب 

ــب  ــو کس ــز گفت وگ ــری در می ــازات بیش ــر امتی هم دگی

کننــد، بــه دولــت افغانســتان ایــن فرصــت طالیــی را 

ــان را  ــر، هراس افگن ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــت بی داده اس

تضعیــف کنــد تــا اگــر گفت وگوهــای صلــح در زمســتان و 

یــا بهــار پیــش رو نتیجــه ای داشــته باشــد، بــه نفــع دولــت 

افغانســتان متــام شــود و طالبــان بــا شکســت در میــدان 

جنــگ، از موقــف پایین تــری در میــز گفت وگــو برخــوردار 

باشــند.

ــود  ــا وج ــگ، ب ــدان جن ــان در می ــدن هراس افگن مان

بیان گــر  زمســتانی،  شــدید  برف باری هــای  و  رسدی 

بــرای  را  ایــن گــروه متــام تقالیــش  ایــن اســت کــه 

خــالف  و  دارد  دســت  روی  نظامی گــری  دادن  نشــان 

ــده  ــگ مان ــدان جن ــال را در می ــتان ها، امس ــر زمس دیگ

اســت تــا گفت وگوکننــدگان ایــن گــروه در میــز مذاکــره، 

ــن  ــند؛ در چنی ــته باش ــری داش ــر و به ــت آویز بیش دس

رشایطــی، دولــت افغانســتان کــه از امکانــات بیشــر 

ــد  نظامــی و ترانســپورتی در جنــگ برخــوردار اســت، بای

ــان را  ــی، هراس افگن ــبانه و هوای ــات ش ــدید عملی ــا تش ب

ردیابــی کــرده و آنــان را در پایگاه هــای شــان در مناطــق 

کوهســتانی و صعب العبــور مــورد هــدف قــرار دهــد.

بــا توجــه بــه وضعیتــی کــه پــس از کشــته شــدن 

ــه متصــور اســت و متایلــی  قاســم ســلیامنی در خاورمیان

ــان  ــف طالب ــد، تضعی ــران دارن ــام ای ــا نظ ــان ب ــه طالب ک

حــدی  بــه  را  آنــان  می توانــد  رو  پیــش  زمســتان  در 

ــد و  ــن بدهن ــح ت ــای صل ــه گفت وگوه ــه ب ــد ک ــود کن ناب

ــده شــود کــه در  ــدر پراکن ــی شــان آن ق ــوان عملیات ــا ت ی

ســال بعــدی نتواننــد مثــل ســال های قبــل بــه حمــالت 

هراس افگنانــه ی شــان ادامــه دهنــد.

بــا ایــن کــه طالبــان در هــر فصــل جنگــی، پــالن 

چــه  -چنــان  می کننــد  همگانــی  را  شــان  عملیاتــی 

طــرح عملیاتــی بهــار امســال شــان را بــه نــام »عملیــات 

ــازان شــان  ــرای رسب ــد و ب ــی کــرده بودن ــح«، همگان الفت

امیــدواری داده بودنــد کــه ایــن عملیــات دســت آوردهای 

زیــادی بــرای آنــان خواهــد داشــت- امــا تــا هنــوز از 

ســوی ایــن گــروه پــالن عملیاتــی ای در زمســتان امســال 

ــه  ــده، ب ــدان جنــگ باقــی مان ــازان شــان در می کــه رسب

ــت  ــن اس ــر ای ــن بیان گ ــت. ای ــده اس ــانه ها داده نش رس

فصــل  در  شــان  عملیــات  مشــکالت  از  طالبــان  کــه 

زمســتان آگاه انــد و می فهمنــد کــه ایــن فصــل بــرای 

ــا آن  ــان ب ــت. طالب ــی اس ــل جنگ ــوارترین فص ــان دش آن

کــه هیــچ پالنــی بــرای عملیــات شــان ندارنــد، هنــوز در 

میدان هــای جنــگ مانــده انــد و تنهــا دلیــل ایــن مانــدن 

در میدان هــای جنــگ، نشــان دادن قــدرت اســت کــه بــه 

گفت وگوهــای صلــح ربــط دارد.

پــالن عملیاتــی زمســتانی دولــت در رشایطــی کــه 

طالبــان هیــچ پــالن و امکاناتــی بــرای پیــاده کــردن پــالن 

ــت داده اســت کــه  ــه دول ــاز را ب ــن امتی ــد، ای شــان ندارن

ــق  ــه ی مناط ــه تصفی ــه، ب ــی یک طرف ــات تهاجم در عملی

ناامــن بپــردازد و بــا رانــدن طالبــان از ایــن مناطــق، 

ــس از فصــل  ــا پ ــد ت پایگاه هــای نظامــی ای را ایجــاد کن

زمســتان، آنــان نتواننــد مناطــق از دســت داده ی شــان را 

ــد. پــس بگیرن

افرادغیرمسلکی و واسطه دار چگونه »بست های« 
دولتی را به دست می آورند؟ عملیات زمستانی ارتش؛ 

رسکوب طالبان گیرمانده 
در برف

سیدمهدی حسینی

با این  که پول های هنگفتی در ظرفیت سازی این کمیسیون مرصف شد؛ اما 

نتایج مطلوب را به همراه نداشت تا حتا، عمرزاخیلوال وزیر پیشین مالیه از عدم 

کارایی این اداره سخن گفت که در زمینه ی تطبیق برنامه ی اصالحات در ادارات 

حکومت ناکام بوده است. این انتقادات در سال 1391 مطرح شده بود که از سوی 

رییس این کمیسیون پذیرفته شد. احمد مشاهد، اعرتاف کرده بود که در ادارات 

حکومتی هامهنگی وجود ندارد، کمک های جامعه ی جهانی به شکل پراگنده به 

ادارات و نهادهای حکومتی صورت می گیرد و افراد به شکل غیرمعیاری در ادارات 

استخدام می شوند.
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»کاش یــک عکــس، لبــاس و یــا 

کوچک تریــن وســیله ای کــه بتوانــد 

از مــادرم تصویــری در ذهنــم خلــق 

و  او  امــا  می داشــت؛  وجــود  کنــد، 

خاطره هایــش را از مــن پنهــان کردنــد 

تــا صدمــه ی روحــی بــر مــن وارد نشــود؛ غافــل از ایــن 

ــه   ــار وسوس ــر دچ ــان کاری بیش ــن پنه ــن از ای ــه م  ک

ــتم.« اس

در  خرنــگاری  دانش جــوی  25ســاله،  متکیــن 

حکایــت   اســت؛  اســرالیا  دانشــگاه های  از  یکــی 

زندگــی اش را بــا اندوهــی کــه ســال ها اســت بــر دوش 

ــرد. ــو ک ــم بازگ ــیده، برای کش

مــادرش در هنــگام زایــامن جانــش را از دســت داده 

ــکان  ــی از نزدی ــک خامن ــه ی ــی ب ــه فرزندخواندگ و او ب

پــدرش داده می شــود. پــدرش چنــدی بعــد بــا هــامن 

خانــم کــه متکیــن را بــه فرزندخواندگــی قبــول کــرده 

ــد. ــی می کن ــود، عروس ب

بــا  پــدرم  عروســی  »دلیــل  می گویــد:  متکیــن 

مادرخوانــده ام ایــن بــوده کــه می خواســتند، مــن حــس 

ــت  ــال ها از حقیق ــم. س ــته باش ــادر را نداش ــود م کم ب

ــا در  ــارب م ــی اق ــره از ِپچ ِپچ های ــودم و بالخ ــر ب بی خ

مهامنی هــا از حقیقــت باخــر شــدم.«

خانــواده ی متکیــن تــا هنــوز از ایــن حقیقــت انــکار 

می کننــد و بــه او می گوینــد کــه مــادر واقعــی تــو، 

همیــن زنــی اســت کــه تــرا بــزرگ کــرده و حرف هــای 

مــردم حقیقــت نــدارد.

خلــق  ذهنــم  در  »ســؤال   می گویــد:  متکیــن 

می شــود کــه چــرا بایــد مــردم آن چــه کــه وجــود نــدارد 

ــه  ــم ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــازند؟ و ب ــتان بس را داس

کــه  می کننــد  پنهــان  را  ایــن حقیقــت  خانــواده ام 

ــادر  ــن م ــه م ــده ام را ب ــا مادرخوان ــرده و آن ه ــادرم م م

ــد.« ــرده ان ــی ک ــی معرف حقیق

و  فرزندخواندگــی  افغانســتان  مــردم  عــرف  در 

ــارب  ــان اق فرزندی گرفــن وجــود دارد؛ به خصــوص می

ــان  ــو جری ــن س ــه ای ــاز ب ــده از دیرب ــن پدی ــک ای نزدی

دارد؛ امــا از لحــاظ قانونــی در ایــن رابطــه هیــچ حکــم 

ــدارد.  ــود ن ــی وج رصیح

 وحید اللــه فــرزه ای، کارشــناس حقوقــی می گویــد: 

»مــا قانــون رسپرســتی اطفــال داریــم کــه خانواده هــا 

می تواننــد بــه  گونــه ی قانونــی رسپرســتی اطفــال 

بی رسپرســت را بگیرنــد؛ امــا قانــون خاصــی بــرای 

ــم.« ــی نداری فرزندخواندگ

فــرزه ای عالوه کــرد که در افغانســتان هنــوز ذهنیت 

فرزندخواندگــی و قانونــی ســاخن فرزندخواندگــی در 

میــان مــردم وجــود نــدارد و مــردم در ایــن مــورد از 

ــدام  ــی اق ــد عرف ــه از رون ــه بلک ــی ن ــد قانون ــق رون طری

می کننــد. در افغانســتان فرهنــگ فرزندخواندگــی بــه 

شــکل منظــم و پیش تعییــن شــده ی آن وجــود نــدارد؛ 

ــن  ــه ای ــوز ب ــا هن ــی ت ــات دولت ــل مقام ــن دلی ــه همی ب

معضــل نپرداخــن تــا راه حلــی پیــدا کننــد.

ــون فرزندخواندگــی در افغانســتان باعــث  ــود قان نب

بــه  کــه  کودکانــی  حقوقــی  رسنوشــت  کــه  شــده 

فرزندخواندگــی گرفتــه می شــود، مبهــم باقــی مبانــد.

 وحید اللــه فــرزه ای می گویــد کــه پــاس شــدن 

قانــون فرزندخواندگــی باعــث حــل مشــکل ها زیــادی 

باعــث می شــود  از جملــه وجــود قانــون  می شــود؛ 

ــد کــه زندگــی و  ــه وجــود بیای ــررات ب کــه اصــول و مق

ــود. ــن ش ــودکان تضمی ــن ک ــده ی ای آین

در مــاده ی )228( قانــون مدنــی افغانســتان آمــده 

اســت، شــخيص كــه نســب وي معلــوم بــوده و بــه 

صفــت فرزنــد خوانــده شــود، آثــار ثبــوت نســب از قبيل 

ــره و  ــت مصاه ــراث،  حرم ــت، م ــرت حضان ــه،  اج نفق

ــود. ــب مني ش ــر آن مرت ــه ب ــت ازدواج مطلق حرم

وزارت  تقنیــن  رییــس  غنــی زاده،  عبداملجیــد 

قانــون  »در  می گویــد:  افغانســتان،  عدلیــه ی 

افغانســتان فرزندخواندگــی جــواز نــدارد؛ امــا یــک 

شــخص می توانــد بــه حکــم محکمــه طفلــی را تــا 

کنــد.« رسپرســتی  ۱8ســالگی 

میل به فرزند داشنت

راضیــه )نــام مســتعار(،  پنــج ســال بعــد از ازدواج بــه 

 دلیــل این کــه مــادر منی شــد، کودکــی ســه ماهه ای را 

از یــک خانــواده ی فقیــر بــه فرزنــدی گرفــت و اکنــون 

ایــن کــودک دو ســاله شــده اســت.

او می گویــد: »آن قــدر بــه ایــن کــودک انــس گرفتــم 

کــه فکــر می کنــم مــادر نشــدنم خــودش حکمــت 

بــوده و مــا بــرای هــم بــه دنیــا آمــده  ایــم.«

ــه  ــدی گرفت ــه فرزن ــه ب ــی ک ــتان کودکان در افغانس

ــه آن هــا حقیقــت گفتــه منی شــود و حتــا  می شــوند، ب

در برخــی مــوارد تــا آخــر عمــر یــک شــخص از چنیــن 

مســأله ای نــاآگاه گذاشــته می شــود. ایــن رازهــا و 

ــه  ــن جامع ــیرین در رگ  رگ ای ــخ و ش ــانه هایی تل افس

ــود دارد. وج

راضیــه و شــوهرش عــزم ســفر به یکــی از کشــورهایی 

اروپایــی را دارنــد؛ او دلیــل ســفرش را چنیــن بیــان 

می کنــد: »از ایــن کشــور می رویــم تــا کســی بــه کودکــم 

نگویــد کــه او فرزندخوانــده ی مــن اســت حتــا کوشــش 

می کنــم اقــارب مــا کــه از ایــن موضــوع آگاه اســتند بــا 

آن هــا قطــع روابــط کنــم و هرگــز بــه او منی گویــم کــه او 

فرزنــد خونــی مــن نیســت.«

آرزوهــای  دنبــال  بــه  خانواده هــا  از  بســیاری 

آن هــا  اســتند؛  کــودکان  در  شــان  گم شــده ی  

ــای  ــی از نیازه ــد بخش ــن فرزن ــا پذیرف ــد ب می خواهن

تأمیــن  کننــد. را  شــان 

قانون رسپرستی کودکان

ــون رسپرســتی کــودکان بی رسپرســت در ســال  قان

۱393 توســط مجلــس مناینــدگان افغانســتان بــه 

ــاده دارد. ــل و 2۷ م ــج فص ــه پن ــید ک ــب رس تصوی

ــک  ــت و کم ــون، حامی ــن قان ــب ای ــدف از تصوی ه

بــه کــودکان یتیــم و بی رسپرســت و تأمیــن منافــع 

مــادی و معنــوی آن هــا، فراهــم کــردن زمینــه ی رشــد، 

یتیــم،  کــودکان  آمــوزش  و  تعلیــم  ســامل،  تربیــت 

تأمییــن معیشــت، صحــت و ســالمت جســمی و روحــی 

بــرای  رسپرســت  تعییــن  بی رسپرســت،  کــودکان 

اســت. بی رسپرســت  کــودکان 

کــودک بی رسپرســت در ایــن قانــون چنیــن تعریــف 

شــده؛ »کــودک بی رسپرســت، کودکــی اســت کــه یکــی 

از والدیــن فــوت، غایــب یــا ولــی وی طبــق حکــم محکمه 

بــا صالحیــت فاقــد رشایــط حضانــت اعالم شــده باشــد و 

هم چنــان کودکــی کــه نســب وی معلــوم نباشــد.«

کودکانــی کــه بــه رسپرســتی گرفتــه می شــوند، 

ــی  ــی رشع ــند، وص ــیده باش ــد نرس ــن رش ــه س ــد ب بای

نداشــته باشــند و کودکــی کــه والدینــش در جبــس یــا 

ــند. ــف باش توقی

افــرادی کــه خواســتار رسپرســتی کــودکان اســتند، 

طبــق قانــون بایــد مســلامن باشــند، ســن 3۰ســالگی 

داشــته  مالــی  توانایــی  باشــند،  کــرده  تکمیــل  را 

باشــند، بــه جرم هایــی جنایــی و ضــد حقــوق بــر 

و  روانــی  بــه بیامری هایــی  باشــند،  محکــم نشــده 

ــاد  ــه فس ــد و ب ــاد نباش ــند، معت ــاب نباش ــاری مص س

اخالقــی مشــهور نباشــند.

وحید اللــه فــرزه ای می گویــد کــه رسپرســتی بــا 

فرزندخواندگــی،  در  دارد؛  تفــاوت  فرزندخواندگــی 

ــواده ی  ــه خان ــود ب ــت خ ــا رضای ــودکان را ب ــن  ک والدی

ــا رسپرســتی نظــر  ــد؛ ام ــدی می دهن ــه فرزن دیگــری ب

ــه قانــون رشایــط خاصــی خــودش را دارد. شــخصی   ب

ــد، او  ــول می کن ــی قب ــه فرزندخواندگ ــی را ب ــه کس ک

ــده اش شــود  ــادر واقعــی فرزندخوان ــدر و م ــد پ می توان

و بــه او حــق میــراث بدهــد؛ امــا در رسپرســتی فقــط تــا 

ســن هژده ســالگی از او رسپرســتی می کنــد.

حالــت روحــی کودکانــی کــه بــه فرزنــدی گرفتــه 

می شــوند

متکیــن می گویــد: »کاش ایــن حقیقــت را از پــدرم 

ــر  ــد. ه ــان می کن ــت را پنه ــا او حقیق ــنیدم؛ ام می ش

ــود و  ــی ب ــم؛ او ک ــر می کن ــی ام فک ــادرم واقع ــه م روز ب

چــی شــکلی داشــت؟ فکــر می کنــم چهــره ام شــباهت 

ــن  ــت را از م ــن حقیق ــدرم ای ــه پ ــن  ک ــه او دارد. از ای ب

ــدم.« ــامد ش ــه او بی اعت ــرده ب ــان ک پنه

دانشــگاه  اســتاد  و  روان شــناس  غزنــوی،  ظاهــر 

دالیــل  بــه  کــه  هســتند  خانواده هایــی  می گویــد، 

ــه  ــد منی شــوند و کودکــی را ب ــددی صاحــب فرزن متع

ــد؛ از آن جــا کــه در فامیــل  فرزندخواندگــی مــی پذیرن

و اقــوام، بســیاری ها از ایــن فرزندخواندگــی باخرنــد، 

ــده  ــوش فرزندخوان ــه گ ــره روزی ب ــت باالخ ــن اس ممک

ــت  ــود نیس ــدر خ ــادر و پ ــی م ــد واقع ــه فرزن ــد ک برس

.پــس بهــر اســت واقعیــت بــه فرزندخوانــده گفتــه 

شــود؛ چــون اگــر ایــن کــودکان واقعیــت را از شــخص 

دیگــری ماننــد کــودکان فامیــل، دوســت، آشــنا و 

همســایه بشــنوند، متأســفانه اعتــامد خــود را بــه مــادر 

و پــدر خــود از دســت می دهنــد .

یــا  شــوخی  ناخواســته،  یــا  خواســته  اطرافیــان 

جــدی، ممکــن اســت بــه کــودک داســتان هایی را 

بگوینــد و بــرای او ابهــام یــا شــک ایجــاد شــود. چنیــن 

حتــا  فامیلــی،  اختالف هــای  زمــان  در  اطالعاتــی 

بیــش از حالــت عــادی ممکــن اســت دهــان بــه دهــان 

منتقــل شــده و رسانجــام بــه گــوش فرزندخوانــده 

ــد. برس

ــران  ــق دیگ ــودک از طری ــه ک ــی ک ــر اطالعات  بیش

دریافــت می کنــد، اطالعــات مبهــم و نادرســت اســت و 

در ایــن حالت هــا بهــر اســت موضــوع فرزندخواندگــی 

کــودک بــه او گفتــه شــود. 

ــه ای  ــه گون ــت ب ــر وضعی ــه اگ ــد ک ــوی می گوی  غزن

ــودک  ــه ک ــتند ک ــن اس ــادر مطم ــدر و م ــه پ ــت ک اس

هیــچ وقــت در جریــان قــرار نخواهــد گرفــت، الزم 

نیســت موضــوع فرزندخوانــده بــودن وی افشــا شــود؛ 

امــا بهــر ایــن اســت کــه بــه او حقیقــت گفتــه شــود.

بــرای گفــن حقیقــت بــه کــودک مناســب ترین 

افــراد، پدرخوانــده و مادرخوانــده اســتند؛ آن هــا کودک 

را بــزرگ و تربیــت کــرده انــد و بــه عنــوان پــدر و مــادر، 

کامل تریــن و دقیق تریــن اطالعــات را دارنــد. ایــن 

موضــوع بایــد در مــکان و زمــان خــاص گفتــه شــود تــا 

ــد. ــده آن را درک کن فرزندخوان

در  اگــر  کــه  می گویــد  رابطــه  ایــن  در  غزنــوی 

ــود، درک  ــه ش ــت گفت ــه او حقیق ــرد ب ــی خ ــن خیل س

منی توانــد و ممکــن اســت ذهــن کــودک درگیــر ابهــام 

ــودن  ــی ب ــت بحران ــه عل ــز ب ــی نی ــن نوجوان ــود. س ش

ــن زمــان  ــاد نوجــوان، بدتری ــن دوره و حساســیت زی ای

بــرای گفــن حقیقــت فرزندخواندگــی اســت؛ بنــا 

ــالگی  ــا ۱۰س ــن 8 ت ــن بی ــب ترین س ــن، مناس ــر ای ب

اســت. اگــر کــودک وارد ســن نوجوانــی شــده و هنــوز 

ــت  ــر اس ــت، به ــه اس ــرار نگرفت ــوع ق ــان موض در جری

تــا ســن بزرگ ســالی اطالع رســانی بــه تعویــق بیفتــد. 

خــود  فرزندخواندگــی  جریــان  در  کــه  نوجوانانــی 

ــد، دچــار بحران هــای شــدید عاطفــی  ــرار مــی گیرن ق

می شــوند و امــکان دارد کــه ایــن مســأله تاثیــر بســیار 

آن هــا  بین فــردی  روابــط  و  تحصیــل  روی  مخربــی 

بگــذارد. نوجوانــی دوره ی پرخاش گــری اســت و در 

ایــن دوره ممکــن بــا شــنیدن موضــوع فرزندخواندگــی 

ــا ممکــن اســت شــخص  دچــار افرسدگــی شــود و حت

ــد. ــی کن ــه خودکش ــدام ب اق

3

ــا  ــی زر باشــد؛ ام ــل ب ــه کاب ــد ک ــه ان از قدیم هــا گفت

بی بــرف نــه! در یــک هفتــه ی اخیــر شــهر کابــل شــاهد 

ــه    ــه ی کوچ ــه هم ــوری ک ــود ط ــنگین ب ــرف س ــزش ب ری

و پس کوچه هــا بــا بــرف پوشــیده اســت. در ماه هــای 

اخیــر تقریبــا هــر باشــنده ی کابــل، بــا بی قــراری متــام 

انتظــار رســیدن بــرف را می کشــید؛ زیــرا آلودگــی  هــوا، 

همــه را بــه ســتوه آورده بــود. 

در صبــح و شــام، تــا فاصلــه ی چندمــری بــه ســختی 

چیــزی دیــده می شــد و در جریــان یــک هفتــه، ۱۷ نفــر 

ــد.  ــان باختن ــوا ج ــی ه ــل آلودگ ــه دلی ــهر ب ــن ش در ای

زمســتان  بــرف  اولیــن  )۱۰جــدی(  سه شنبه شــب 

ــل را ســفیدپوش کــرد.  ــد و شــهر کاب امســال باری

ــزرگ اســت و  ــک نعمــت ب ــرف ی ــدن ب ــن کــه باری ای

ــرای  ــان ب ــی  ش ــرف، نگران ــدن ب ــا آم ــینان ب پایتخت نش

چنــد روز از نــگاه آلودگــی هــوا و همیــن گونــه، ازدیــاد 

آن  امــا  درســت؛  می شــود  رفــع  زیرزمینــی  آب هــای 

چــه پــس از هــر بــار آمــدن بــرف اتفــاق می افتــدد، 

اســت.  ناخوشــایند  و  نگران کننــده 

ــه  ــپورتی ب ــکالت ترانس ــدد، مش ــخ می بن ــا ی جاده ه

راننــده ای حــارض می شــود،  میــان می آیــد و کم تــر 

خطــر برآمــدن بــه جاده هــا را بــه جــان بخــرد. جــدا 

ــکل  ــا مش ــردم ب ــدد و م ــخ می بن ــا ی ــه جاده ه ــن ک از ای

نبــود موتــر و رفــت و آمــد مواجــه می شــوند، یــک بخــش 

کالن ایــن مشــکل را مــردم خــود شــان بــرای خــود 

ایجــاد می کننــد.  

دو روز قبــل کــه بــرای خریــدن نــان بــه نانوایــی رفتــه 

ــرف   ــردن ب ــاک ک ــروف پ ــه م ــدم ک ــه را دی ــودم، هم ب

بام هــای شــان بودنــد و همــه از خــرد و کالن برف هــای 

بــام شــان را بــه کوچه هــا مــی انداختنــد. در کابــل 

ــرپالن  ــود ماس ــل نب ــه دلی ــل، ب ــرب کاب ــژه در غ ــه وی ب

شــهری در بیشــر نقــاط، کوچه هــا بســیار باریــک و 

کم عــرض اســت. مشــکل نبــود پــالن شــهری وقتــی 

بیشــر خودمنایــی می کنــد کــه بــرف ببــارد و کوچــه بــا 

ــود.  ــر ش ــا، پ ــرف بام ه ب

ــان  ــن کوچه هــای باریــک و کم عــرض کــه در جری ای

ــار هــم  ــر از کن ــه ســختی دو موت فصــل خشــکی هــم ب

کار  همیــن  حتــا  کوچه هــا  بســیاری  در  و  می گــذرد 

ــل  ــه دلی هــم مقــدور نیســت، در فصــل زمســتان کــه ب

چــه  می شــود،  یخ بنــدان  بام هــا  بــرف  انداخــن 

حالتــی می توانــد داشــته باشــد؟ مــردم کم حوصلــه 

یخ بنــدان  کوچه هــای  در  کم حوصله تــر.  راننــدگان  و 

نتیجــه ی  در  ترافیکــی  حادثــه ی  ده هــا  همــه روزه 

ــر  ــد و بیش ــاق می افت ــخ، اتف ــا روی ی ــیدن موتره لخش

ــود.  ــم می ش ــز خت ــری نی ــه درگی ــات ب ــن اتفاق ای

وقتــی از ایــن افــراد بپرســی کــه چــرا بــرف  بــام 

متــام  پر رویــی  بــا  می اندازنــد،  کوچــه  بــه  را  شــان 

ــه، د  ــه منیش ــب ک ــدازم. د جی ــا بین ــد: »دکج می گوین

فــرق تــو بینــدازم؟« ممکــن اســت کــه برخــی از خانه هــا 

ــه ی  ــه بهان ــوان ب ــا منی ت ــد؛ ام ــته باش ــی ای نداش حویل

ــرف، آن را  ــن ب ــرای انداخ ــا ب ــی و فض ــن حویل نداش

ــرای  ــا ب ــس کوچه ه ــه و پ ــت. کوچ ــا انداخ ــه کوچه ه ب

رفت و آمــد عمومــی ســاخته شــده اســت. 

بــا وجــودی کــه امســال کمپاینی هــم از ســوی وزارت 

ــا و  ــا را در حویلی ه ــه برف ه ــن ک ــرای ای ــرژی و آب ب ان

ــه راه  ــد، ب ــره کنی ــد ذخی ــت نباش ــه کانکری ــی ک جاهای

افتــاده بــود؛ امــا از آن جایــی کــه مســؤوالن تنهــا وقــت 

ــدام  ــد و ک ــائل می افتن ــن مس ــاد ای ــه ی ــرف ب ــدن ب باری

ــر  ــز تأثی ــا نی ــن کمپاین ه ــد، ای ــل ندارن ــه ای از قب برنام

چندانــی نــدارد.  

تنهــا زمســتان امســال نیســت که مــردم و باشــندگان 

می شــوند،  رو بــه رو  مشــکالتی  چنیــن  بــا  کابــل 

ــویم.  ــه می ش ــی مواج ــن برخوردهای ــا چنی ــاله ب همه س

بــدون  جــوان  یــک  کــه  بــودم  شــاهد  قبــل  ســال 

ــال  ــم بزرگ س ــک خان ــاالی ی ــرف را ب ــی ب ــچ توجه هی

ــا آن  ــرد؛ ام ــنام دادن رشوع ک ــه دش ــم ب ــت. خان انداخ

نفــر در بــاالی بــام بــدون ایــن کــه خیالــش هــم بیایــد 

ــه داد.  ــش ادام ــرف از بام ــردن ب ــن ک ــه پایی ب

افغان هــا  مــا  فرهنگــی  بــی  بســیاری،  مــوارد  در 

ــا  ــن در جاده ه ــف« انداخ ــی دارد. از »تُ ــهرت جهان ش

ــار جاده هــا تشــناب کــردن، همــه  ــا روز روشــن در کن ت

گویــای حــال مــا اســت. یــک کاربــر فیس بــوک نگاشــته 

اســت: »همیشــه پــول تــان را از جیــب پیــش رو گرفتــه 

بــه جیــب بغــل تــان بگذاریــد تــا امــن مبانــد و در مــورد 

ــرف هــم همیــن کار را کنیــد.« ب

او نوشــته اســت: »هیــچ وقــت بــرف بــام تــان را 

درکوچــه و رسک نیندازیــد، که آب شــده و هــدر می رود. 

ــایه های  ــود وهمس ــی خ ــد زندگ ــه بیندازی ــر درکوچ اگ

تــان را ســخت می کنیــد. اگــر کوچــه بنــد شــود، مریــض 

ــد.« ــانده منی توانی ــع رس ــه موق ــفاخانه ب ــه ش ــان را ب ت

فرزندخواندگی؛ آینده ی مبهم کودکان بدون سرپرست
روز

ت 
داش

ما برف به بام همسایه یاد
منی اندازیم، به 
کوچه می اندازیم

از ریش کندن

 به بُروت چسپاندن

راحله یوسفی

رازق اختیاربیگ

متکین می گوید: »دلیل عروسی پدرم با مادرخوانده ام این بوده که می خواستند، من حس کم بود مادر را نداشته باشم. سال ها از حقیقت بی خرب بودم 

و بالخره از ِپچ ِپچ هایی اقارب ما در مهامنی ها از حقیقت باخرب شدم.« خانواده ی متکین تا هنوز از این حقیقت انکار می کنند و به او می گویند که مادر 

واقعی تو، همین زنی است که ترا بزرگ کرده و حرف های مردم حقیقت ندارد.
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افغانستان4 مهاجران  روایت 

رسارس  در  پناهندگــی  فراینــد 

ــه  ــاوت اســت کــه بســتگی ب ــا متف اروپ

امــا  قوانیــن ملــی هــر کشــور دارد؛ 

اروپــا  اتحادیــه ی  قانــون پناهندگــی 

رصاحــت دارد کــه اعضــای آن اتحادیــه 

بایــد حقــوق پناه جویــان را حفاظــت 

کننــد. ایــن بــدان معنــا اســت کــه، بــرای هــر نیازمنــد رونــد 

ــه تضمیــن شــود و کشــورها  درخواســت پناهندگــی عادالن

مکلــف بــه فراهــم آوری محــل بودوبــاش و مــوارد رضوری بــه 

اســتند.  پناه جویــان 

رونــد درخواســت پناهندگــی می توانــد زمــان زیــادی را 

در بربگیــرد. در حالــی کــه بســیاری کشــورها می خواهنــد 

ــا  ــد؛ ام ــاه حــل کنن در خواســت پناهندگــی را در شــش م

ــه  ــی ک ــژه در زمان ــه وی ــی رود ب ــر م ــان فرات ــن زم ــا ای اغلب

ــد. ــاد باش ــت ها زی درخواس

و  مشــکل  می توانــد  پناهندگــی  درخواســت های 

ــت های  ــی از درخواس ــه بعض ــی ک ــد. در حال ــده باش پیچی

دیگــر  بعضــی  امــا  می شــود؛  قبــول  پناهندگــی 

اســت  معنــا  بدیــن  ایــن  می شــوند.  رد  درخواســت ها 

ــه تــرک کشــوری اســتند کــه در آن جــا  ــان مجبــور ب کــه آن

خواهــان حفاظــت بین املللــی شــده بودنــد. در برخــی 

ــان،  ــی ش ــور اصل ــه کش ــت ب ــان برگش ــا زم ــان ت ــوارد، آن م

پناه جویانــی  می شــوند.  نگــه داری  بازداشــت گاه ها  در 

کــه درخواســت شــان رد می شــود، حــق دارنــد نســبت بــه 

ایــن تصمیــم اســتیناف خواهی کننــد. کســانی کــه قبــول 

شــده انــد، اجــازه ی اقامــت دریافــت می کننــد کــه بــه آنــان 

اجــازه ی کار کــردن در یــک معیــاد مقــرر را می دهــد.

در حالــی کــه بعضــی از مهاجــران در پیــدا کــردن 

وظیفــه در خــارج موفــق اســتند، دیگــران بــرای دسرســی 

بــه بــازار کار بــا چالش هــای زیــادی مواجــه می شــوند.

ــا بســیار رســمی اســت. جســت وجوگران  ــازار کار اروپ ب

کار بایــد اســناد رســمی ماننــد پاســپورت، دیپلوم هــا و 

ــد.  ــدا کنن ــه پی ــک وظیف ــا ی ــند ت ــته باش ــزه ی کار داش وی

ــد  ــن کــه رشکت هــا اشــخاصی را کــه اجــازه ی کار ندارن ای

اســتخدام کننــد، غیرقانونــی اســت. آژانس هــای تنفیــذ 

قانــون ویــژه وجــود دارد کــه رشکت هــا را بــه گونــه ی مــداوم 

ــان اشــخاصی را کــه فاقــد اســناد  ــا آن تفتیــش می کننــد ت

ــد. اســتند، اســتخدام نکنن

ــرخ بیــکاری در بعضــی از کشــورهای اروپایــی بســیار  ن

بــاال اســت؛ بــه ویــژه بــرای قــر جــوان بــا تجربــه ی 

کاری، تحصیــالت و مهارت هــای کــم. گاهــی مهاجــران 

ــا  ــازار کار اروپ ــه ب ــی ب ــرای دسرس ــای رضوری ب مهارت ه

را ندارنــد و اســناد تحصیلــی خــارج لزومــا توســط کارفرمــا 

ــم  ــن مه ــه، ای ــردن وظیف ــدا ک ــرای پی ــود. ب ــول منی ش قب

و  زبــان کشــور مقصــد صحبــت کنیــد  بــه  کــه  اســت 

بنویســید.

حتــا بــرای پناهندگانــی کــه اجــازه ی کار در کشــورهایی 

کــه بیــکاری کــم اســت، یافــن کار مشــکل اســت. آملــان 

ــرخ 5 درصــد بیــکاری در ســال  ــا ن کــه اقتصــاد نیرومنــد ب

میــزان 4۰  ایــن  بــرای خارجیــان  امــا  2۰۱8 داشــت؛ 

ــود. درصــد ب

خطر رسیدن به اروپا

بســیاری از زنــان و کــودکان در جریــان ســفر شــان، 

متحمــل ســوء اســتفاده جســم و جنســی ماننــد: شــکنجه، 

ــی  ــتفاده های روان ــوء اس ــواع س ــر ان ــی و دیگ ــاوز، بردگ تج

می شــوند.

ــران  ــان و دخ ــرای زن ــژه ب ــه وی ــی ب ــرت غیرقانون مهاج

را  زنــان  اوقــات  برخــی  قاچاق بــران  اســت.  خطرنــاک 

مجبــور بــه انجــام مقاربــت جنســی در بــدل پرداخــت 

خدمــات خــود می کننــد. یــک تحقیــق یونیســف در ســال 

2۰۱۷ نشــان داد کــه، زنــان و کــودکان مجبورنــد تــا از 

ــت  ــام قیم ــه مت ــد ک ــروی کنن ــرح )Pay-as-you-go( پی ط

در جریــان ســفر و یــا در پایــان پرداخــت می شــود کــه 

بعضــا موجــب قــرض دار شــدن ایــن زنــان و کــودکان شــده و 

آنــان را بــرای ســوء اســتفاده، بیشــر آســیب پذیر می کنــد.

مســیر زمینــی معمــول از افغانســتان بــه اروپــا از طریــق 

ایــران و ترکیــه، زنــان و دخــران را در مقابــل ســوء اســتفاده 

شــدن قبــل از رســیدن بــه مقصــد شــان، آســیب پذیر 

ــه  ــور ب ــی و مجب ــی داخل ــاری، بردگ ــد. ازدواج اجب می کن

تن فروشــی کــردن از جملــه خطراتــی اســت کــه فــراراه 

زنــان و دخــران مهاجــر از افغانســتان در ایــران و اروپــا 

ــرار دارد. ق

بســیاری از ایــن زنــان می گوینــد کــه، بــا ســطح بلنــدی 

از آزار و اذیــت و ســوء اســتفاده روبــه رو مــی شــوند در مراکــز 

پذیــرش، بازداشــتگاه ها و دیگــر محــالت موقتــی هنگامــی 

ــه  ــد ب ــالش می کنن ــران ت ــا می رســند، قاچاق ب ــه اروپ کــه ب

انــواع مختلــف از آنــان ســوء اســتفاده کننــد.

زنــان مهاجــر آســیب پذیر  نیازمندی هــای مشــخص   

ــرای  ــاردار ب ــان ب ــرای مثــال: زن ــرآورده منی شــود. ب ــا ب اغلب

بــا  مــداوم  معاینــات  و  بــه خدمــات صحــی  دسرســی 

ــز  ــی نی ــی زندگ ــط غیرصح ــتند. رشای ــه رو اس ــش روب چال

خطراتــی را بــرای زنــان حاملــه افزایــش می دهــد.

ــر  ــی، بیش ــفر غیرقانون ــان س ــر در جری ــودکان مهاج ک

ــاره  ــادی در ب ــده ی زی ــت ش ــوارد ثب ــتند. م ــیب پذیر اس آس

ــیر  ــودکان در مس ــری از ک ــتفاده و بهره گی ــوء اس ــرگ، س م

بین املللــی  ســازمان  رسوی  یــک  دارد.  وجــود  اروپــا 

مهاجــرت از 4۷۰۰ مهاجــر در ایتالیــا، نشــان می دهــد کــه 

ــد، برخــالف خواســت شــان  ــه ان ۷۷ درصــد کــودکان گفت

نگــه داری می شــوند.

زمانــی کــه کــودکان بــدون همــراه بــه اروپــا می رســند، 

ــود  ــی وج ــوند. نگرانی های ــد می ش ــان ناپدی ــدادی از آن تع

دارد کــه ایــن کــودکان قربانیــان ســازمان های جنایــی 

ــی و کاری  ــتفاده جنس ــوء اس ــر س ــرض خط ــده و در مع ش

قــرار می گیرنــد.   

فرزندان زمین

مشکالت مهاجرت
افغانستانی ها به اروپا

مجیب ارژنگ

از  متفاوتــی  تقســیم بندی های 

خشــونت شــده کــه متداول تریــن 

آن، خشــونت های مرئــی )فیزیکــی( 

ســاختاری(  )روانــی،  نامرئــی  و 

ــونت  ــری،۱395( خش ــت. )غدی اس

ــی  ــونت خانوادگ ــق خش ــن تحقی ــه در ای ــورد مطالع م

ــت. ــی آن( اس ــا نامرئ ــی ی ــد روان )بع

خشــونت خانوادگــی عبــارت از هــر نــوع بدرفتــاری 

احساســی یــا روانــی، تحقیــر، مامنعت هــای حقوقــی 

و تحصیلــی، تهدیــد، کنــرل و تســلط بــر یــک یــا 

چنــد عضــو خانــواده از ســویی اعضــای یــا یــک عضــو 

هــامن خانــواده اســت. )شــورای ملــی بــرای کاهــش 

خشــونت علیــه زنــان( 

بیشــر ســتم کنندگان یــا تحمیل کننــدگان ایــن 

خشــونت ها مــرد خانــواده و متحمــالن آن زنــان  انــد. 

بــا آن  کــه محیــط جامعــه از قبیــل بــازار، کوچــه 

اســت؛  ناامــن  خانم هــا  بــرای  کار  محیــط  حتــا  و 

امــا رقــم بســیار باالیــی از ایــن خشــونت ها یعنــی 

خانــواده ی  اعضــای  توســط  9۰درصــد  از  بیــش 

ــیون  ــرد )کمس ــورت می گی ــواده ص ــان از درون خان زن

ــن  ــه ای ــتان، ۱395( ب ــر افغانس ــوق ب ــتقل حق مس

و  فیزیکــی  خشــونت های  کلیــه  مصــداق  اســاس 

ــأ  ــت و منش ــی اس ــونت های نامرئ ــا خش ــکار هامن آش

اولیــه ی آن خانــواده اســت؛ چــون خانــواده بنیــاد 

ــور افــکار یــک فــرد را تشــکیل می دهــد.  اولیــه ی تبل

زمانــی  کــه زنــان در خانــواده ی درگیــر خشــونت، 

باعــث  مــوارد  بســا  در  می کننــد،  رشــد  و  زندگــی 

ــند و  ــته باش ــری نداش ــتقالل فک ــان اس ــود، زن می ش

در انجــام امــور سیاســی و اجتامعــی، محــروم و یــا بــا 

محدویت هــای زیــادی مواجــه شــوند کــه مصداق هــا 

نقــش  عمده تریــن  خانوادگــی  خشــونت های  زیــر 

را در عــدم اشــراک زنــان در انتخابــات می توانــد 

داشــته باشــد. اینــک در تحــت ســه مبحــث بررســی 

می شــود.

تبعیــض  و  مرد ســاالر  نظــام  اول:  مبحــث 

خاســتگاه  به عنــوان  خانــواده  در  جنســیتی 

انتخابــات در  زنــان  محرومیــت 

ــد  ــه بای ــه ای ک ــان به گون ــا زن ــر خانواده ه در بیش

از حقــوق اساســی خــود برخــوردار باشــند، نیســتند. 

ــان  ــر فراینــد احقــاق حــق زن ــه عمومــا ب قــدرت مردان

ســایه افکنــده اســت و زن هم چنــان در ســایه ی مــرد 

تعریــف می شــوند. یــک دخــر از بــدو تولــد هیــچ گاه 

ــا اگــر  ــدارد، حت ــه ن ــرادرش در خان جایگاهــی مثــل ب

ــرادر  ــد. ب ــرادرش باش ــر از ب ــنی بزرگ ت ــاظ س ــه لح ب

کوچــک جلــودار و بــه نحــوی رهریــت و مالکیــت 

ــواده  ــه خواهــرش دارد. ســایر مردهــای خان نســبت ب

هــم حــس مالکیــت شــدید نســبت بــه زنــان خانــواده 

ــه لحــاظ جنســیتی زن جنــس دوم خطــاب  ــد؛ ب دارن

می شــود. 

حــال در جامعــه ی ســنتی افغانــی کــه مــرد ارزش 

بیشــری بــه لحــاظ رده بنــدی دارد و زن جایــگاه 

فروتــر، فرصــت و منابــع قــدرت در دســت مــرد اســت 

از  آمــدن  بیــرون  بــرای  پــس  اطاعت کننــده؛  و زن 

چهاردیــواری و رفــن بــه  ســوی یــک اجتامعــی عــاری 

از خشــونت، تبعیــض و مشــارکت در امــور سیاســی از 

جملــه انتخابــات بــرای برخــی دشــوار و بــرای برخــی 

ــنت  ــه س ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــت. ب ــال اس ــر مح دیگ

ــک  ــه  ی ــل ب ــیتی تبدی ــات جنس ــاالری و تبعیض مردس

ــی  ــای دین ــی آموزه ه ــا برخ ــده و ب ــه ش ــنت دیرین س

ــادری، ۱393( ــت. )ق ــده اس ــن ش عجی

در  زن  کــه  می گیــرد  تصمیــم  خانــواده  مــرد   

انتخابــات رشکــت کنــد، یــا خیــر؟ حتــا زنانــی هســتند 

ــاز  ــواده نی ــرد خان ــون م ــد؛ چ ــناس نامه ندارن ــه ش ک

باشــد؛  داشــته  شــناس نامه  زن  کــه  منی بینــد 

ــرد  ــک م ــلطه و متل ــر س ــه زی ــی  ک ــن، زنان ــر ای ــا ب بن

ــواده قــرار دارنــد، بــدون آگاهــی از حقــوق خــود  خان

ــام  ــود انج ــق رأی خ ــاق ح ــرای احق ــی ب ــا اقدام حت

در  زیــرا  اســت؛  عمــده  مشــکل  ایــن  منی دهنــد. 

بیشــر مناطــق هنــوز عــرف و ســنت های ناپســند 

حاکمیــت دارد و بــر قانــون غالــب اســت. 

واقعــی  اراده ی  ممثــل  زنــان  دوم:  مبحــث 

نیســتند خویــش 

 بــا توجــه بــه ایــن که خشــونت علیــه زنــان پدیده ی 

قبیــح ولــی در بیشــر خانواده هــای افغانــی رایــج 

ــذارد.  ــا می گ ــه ج ــی ب ــی و نامطلوب ــار منف ــت، آث اس

جهت دهــی  خشــونت ها  ایــن  تأثیــر  عمده تریــن 

در  اشــراک  بــرای  متایــل  عــدم  به ســوی  زنــان 

فعالیت هــای سیاســی از جملــه انتخابــات اســت.

 زنــان وقتــی در کانــون خانــواده حــق انتخــاب 

مــورد متســخر  و همیشــه  ندارنــد  را  نظــر  ابــراز  و 

نشــیب های  و  فــراز  می گیرنــد،  قــرار  حقــارت  و 

ــان در  فراوانــی ســد  راه  شــان قــرار می گیــرد. اگــر زن

جامعــه از آغــاز زندگــی خــود حــس آرامــش و امنیــت 

نداشــته باشــند و هــر لحظــه خانــواده بــه آن هــا 

آســیب روانــی و روحــی روا دارد، قطعــا در مجامــع 

ــت و  ــد داش ــت نخواهن ــور و فعالی ــوان ظه ــر ت بزرگ ت

دســت از انتخــاب مناینــده و زعیــم خــود )حقــی کــه 

ــرار  ــت و آرامــش ق ــر از حــق مصؤونی در رده ی پایین ت

می گیــرد( برمی دارنــد. زمانــی  کــه جــرأت فعالیــت از 

زنــان گرفتــه شــود و رشکــت در انتخابــات کــه مســتلزم 

خاطــر جمــع و احســاس امنیــت و مصؤونیــت اســت، 

و زمانــی  کــه زنــان اســتقالل فکــری نداشــته باشــند، 

ــر  ــت تأثی ــد تح ــم بکنن ــت ه ــات رشک ــر در انتخاب اگ

کــه  معنــا  بدیــن  می دهنــد؛  رأی  مــردان  اراده ی 

اســت.  ســمبولیک  اشــراک کننده  زنــان  نقــش 

ــو ســیام ســمر  ــا بان ــه ای کــه ب ــان چــه در مصاحب چن

ــان هم چنــان از رأی دادن  داشــتم، گفــت: »بیشــر زن

ــه کســی رأی  ــا اگــر رأی بدهنــد ب ــد و ی ــا محــروم  ان ی

می دهنــد کــه مــرد خانــواده تعییــن کــرده باشــد. 

ــؤال  ــر س ــان را زی ــارکت زن ــت مش ــد کیفی ــن فراین ای

می بــرد؛ چــون زنــان ممثــل اراده ی واقعــی خــود 

نیســتند و نقــش  شــان رصفــا صــوری اســت. ایــن 

انگیــزه و اعتــامد زنــان را مــورد هجــوم قــرار می دهــد 

و زنانــی کــه از مــردان خانــواده ی خــود آســیب دیــده 

منی شــود  داده  اهمیــت  آنــان  درونــی  رنــج  بــه  و 

و نــه تنهــا بــرای التیــام رنــج آن اقــدام و حامیــت 

خانوادگــی منی شــود، بلکــه همــواره رسکــوب شــده و 

ــن  ــود. در چنی ــزوده می ش ــی آن اف ــای روان ــه درد ه ب

ــای  ــه پ ــن ب ــزه ی رف ــان انگی ــی، زن ــط خانوادگ محی

می دهنــد. دســت  از  را  رأی  صندوق هــای 

 علــل عمده تــر دیگــر عــدم اشــراک زنــان بــه  

ــاوان  ــان ت ــان هم چن ــد اســت؛ چــون زن ــوان کاندی عن

دیگــر  می پردازنــد،  را  جامعــه  مردســاالری  نظــام 

و  باشــد  متایلــی ندارنــد کــه جلــودار  شــان مــرد 

ــد. پــس هــم در  ــان را مــردان بگیرن ــم آن همــه تصامی

اســتعامل رأی و هــم در کاندیــدا شــدن انگیــزه ی 

ــه  ــر ب ــن منج ــت و ای ــه اس ــن رفت ــان از بی ــی زن واقع

روان پریشــی شــده و باعــث عــدم متایــل زنــان بــرای 

انتخابــات می شــود. )احمــد، 2۰۱2(. رشکــت در 

مســتقل  هویــت  از  زنــان  ســوم:  مبحــث 

نیســتند برخــوردار 

زنــان کشــور مــان عــالوه بــر کلیــه مشــکالت و 

خشــونت های خانوادگــی کــه ســد راه  شــان قــرار 

دارد، از ابــراز هویــت مســتقل و مختــص بــه خــود 

زن  خانواده هــا  برخــی  در  چــون  می هراســند؛ 

متلکــی اســت و صاحبــش )مــرد( اجــازه ی رشــد 

مســتقل و ابــراز وجــود مســتقالنه برایــش منی دهــد. 

در جامعــه ی مــا وجــود زن در کنــار مــرد معنــا و 

مفهــوم پیــدا می کنــد. بــا وجــود ایــن همــه، در ادوار 

ــل اراده ی واقعــی  ــادی اگرچــه ممث ــان زی گذشــته زن

ــای  ــای صندوق ه ــه پ ــم ب ــاز ه ــی ب ــد، ول ــود نبودن خ

رأی رفتنــد. 

ــات اخیــر مشــکل ایجــاد  آن چــه در دو دور انتخاب

کــرد، بحــث بایومریــک و اخــذ تصاویــر رأی دهندگان 

ــروزی و  ــه ام ــا آن  ک ــی ب ــد رأی ده ــد جدی ــود. فراین ب

پروســه ی  شــفافیت  کوششــی جهــت  و  پیش رفتــه 

انتخابــات اســت؛ امــا بــه لحــاظ مشــرکین زن در 

ــت.  ــرده اس ــل ک ــان را منفع ــر زن ــات، بیش انتخاب

ــرض  ــند، تع ــه و ناپس ــنت های دیرین ــاس س ــر اس ب

ــر و  ــش، خواه ــه خامن ــت ک ــرد اس ــک م ــرت ی ــه غی ب

یــا مــادرش بــرای اســتعامل رأی تصویــر خــود را ثبــت 

کنــد؛ این جــا اســت کــه زنــان خــود را حقیــر، جنــس 

دوم، پیــرو و مطیــع احســاس می کننــد. انتخابــات 

ســال 98ریاســت جمهوری ثابــت کــرد، چــون 6۰ 

بــاالی  رده ی  در  )کــه  هــرات  شــهر  زنــان  درصــد 

ــل  ــه  دلی ــد،( ب ــرار دارن ــم ق ــی ه ــی و فرهنگ تحصیل

سیســتم جدیــد و ثبــت تصویــر از رفــن بــه پــای 

صندوق هــای رأی محــروم شــدند؛ چــون اســتقالل 

ــه  ــنجی ای ک ــاس نظرس ــر اس ــتند. ب ــخصی نداش ش

توســط حلیمــه ســلیمی، مســؤول شــبکه ی زنــان 

ــوالی 6۰   ــه در 9 ولس ــورت گرفت ــرات ص ــان در ه افغ

ــانا(. ــزاری ش ــر گ ــد. )خ ــراک نکردن ــد اش درص

نتیجه گیری

ــوان  ــده، می ت ــر ش ــار ذک ــل و آم ــه دالی ــه ب ــا توج ب

مدعــی شــد کــه خشــونت های خانوادگــی مبنــای 

عــدم اشــراک زنــان در انتخابات اســت. مردســاالری، 

تبعیضــات جنســیتی، ســطح پاییــن آگاهــی و دانــش 

زنــان، عــدم عالقــه و اســتقالل فکــری بــر مبنــای 

ــت.  ــه اس ــکل گرفت ــی ش ــونت های خانوادگ خش

آنچــه مرست بخــش اســت، ایــن اســت کــه بــا 

متــام محدودیت هــا و مشــکالت ســد راه زنــان، زنانــی 

هســتند کــه بــا جســارت و شــهامت، رســالت خــود را 

ارتقــای زنــان و شکســن تابو هایــی کــه مانــع توســعه 

حقــوق زنــان می شــود، می داننــد. 

در نهایــت امیــدوارم روزی شــاهد شــکوفایی زنــان 

باهمــت میهــن مــان باشــیم و در متــام عرصه هــا 

ــا،  ــه رف ــیدن ب ــه رس ــن ک ــرای ای ــکنند. ب ــا بش تابوه

کشــور،  یــک  یافتگــی  توســعه  و  رشــد  و  پویایــی 

شــهروندان  متــام  مؤثــر  و  فعــال  حضــور  نیازمنــد 

ــه و  ــم پیکــر جامع ــوان نی ــه عن ــان ب اســت. حضــور زن

نقــش واقعــی  شــان در تصمیم گیری هــای اساســی 

نیــاز مــرم و حیاتــی جامعــه ی افغانســتان اســت.

پیشنهاد ها

اگرچــه پیش گیــری بهــر از درمــان اســت؛ امــا 

نبایــد دســت روی دســت گذاشــت؛ چــون بخــش 

خشــونت های  بــا  مــان  کشــور  زنــان  از  بزرگــی 

ــل   ــای ح ــه راه ه ــا آن  ک ــتند. ب ــار اس ــی دچ خانوادگ

در طوالنی مــدت مثــر  امــا  نــدارد؛  آنــی  نتیجــه ی 

ــم: ــنهاد می کن ــور پیش ــن منظ ــه همی ــد داد. ب خواه

۱. بایــد زیرســاخت های فرهنگــی جامعــه خــود 

را غنامنــد کنیــم؛ چــون جامعــه ی مــا دچــار فقــر 

فرهنگــی اســت.

هرچنــد  اســت.  رضوری  قوانیــن  بازنگــری   :2

اســت؛  شــده  فیزیکــی جرم انــگاری  خشــونت های 

کــه  خانوادگــی  خشــونت های  آن ،  از  غافــل  امــا 

تأثیــرات مخرب تــر از آن دارد و از نظــر قانون گــذار 

و  شــود  جرم انــگاری  بایــد  اســت،  مانــده  دور 

ــو  ــش و مح ــا کاه ــد. ب ــته باش ــی داش ــت اجرای ضامن

فیزیکــی  خشــونت های  خانوادگــی  خشــونت های 

هــم از بیــن خواهــد رفــت.

3. بایــد در بخــش ظرفیت ســازی رهــری زنــان 

اقدامــات قابــل توجــه صــورت گیــرد و برنامه هــای 

حامیتــی و تعلیمــی در ایــن عرصــه پیــاده شــود.

4. نکتــه ی بســیار مهمــی کــه نیــاز بــه توجــه 

بیشــر دارد، آمــوزش و آگاهی دهــی بــه مــردان از 

حقــوق زنــان اســت. بایــد مــردان هــم از حقــوق زنــان 

ــد. ــرار نگیرن ــون ق ــا قان ــل ب ــا در تقاب ــوند ت آگاه ش

شکیال سهیل

نقش خشونت های خانوادگی در عدم اشتراک 
زنان در انتخابات

زنــان  خانواده هــا  بیشــرت  در 

از حقــوق  بایــد  به گونــه ای کــه 

ــند،  ــوردار باش ــود برخ ــی خ اساس

ــا  ــه عموم ــدرت مردان ــتند. ق نیس

زنــان  احقــاق حــق  فراینــد  بــر 

زن  و  اســت  افکنــده  ســایه 

مــرد  ســایه ی  در  هم چنــان 

تعریــف می شــوند. یــک دخــرت از 

بــدو تولــد هیــچ گاه جایگاهی مثل 

بــرادرش در خانــه نــدارد، حتــا 

ــر از  ــه لحــاظ ســنی بزرگ ت اگــر ب

بــرادرش باشــد. بــرادر کوچــک 

ــت و  ــوی رهربی ــه نح ــودار و ب جل

مالکیــت نســبت بــه خواهــرش 

خانــواده  مردهــای  ســایر  دارد. 

شــدید  مالکیــت  حــس  هــم 

نســبت بــه زنــان خانــواده دارنــد؛ 

بــه لحــاظ جنســیتی زن جنــس 

می شــود.  خطــاب  دوم 
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اشــاره: بــرای کســب افتخــار و رســیدن 

قهرمانــی،  ســکوی  بــه  ورزش کار  یــک 

نیــاز بــه عوامــل زیــادی بــه غیــر از اراده و 

عرق ریــزی عواملــی مثــل فضــای متریــن، 

مربــی دل ســوز، برنامــه ی علمــی و مــدون، 

همــوار شــدن مســیر و دورمنــای کار اســت. اگــر هــر کــدام 

ــیدن  ــد، رس ــته باش ــی نداش ــب بازده ــان مناس ــا در زم این ه

ــد.  ــد ش ــخت خواه ــکل و س ــار مش ــه افتخ ــک ورزش کار ب ی

در ســال های اخیــر یکــی از مشــکالت بــزرگ ورزش کاران 

مبــارزات آزاد افغانســتان راه یابــی بــه ســازمان های مهــم 

ــا کمــک، همــکاری  ایــن رشــته ی ورزشــی بــوده اســت کــه ب

ــت.  ــده اس ــل ش ــدازه ای ح ــا ان ــو« ت ــل اله ــای »درم و تالش ه

الهــو یــک بــازرگان افغــان اســت کــه در روســیه زندگــی 

می کنــد؛ امــا عالقه منــد ورزش و کمــک بــه قهرمانــان ورزش 

اســت. 

را  انــدازه ی کافــی شــام  بــه  مــردم  کابــل: شــاید  صبــح 

بگوییــد؟ تــان  خــود  بــاره ی  در  کنیــد  لطــف  نشناســند، 

الهــو: درمــل الهــو اســتم، در منطقــه ی گــذرگاه کابــل متولــد 

ــه«  ــان کهن ــه »مکروری ــواده ام ب ــه خان ــودم ک ــاله ب ــدم. یک س ش

نقــل مــکان کردنــد. تــا سیزده-چهارده ســالگی در مکروریــان 

بــودم، ســپس مثــل بیشــر مــردم عزیــز مــان بــه پاکســتان مهاجــر 

شــدم و بعــد از آن بــه روســیه و جاهــای دیگــر آمــدم. در روســیه 

»حقــوق اقتصــادی« خوانــدم، رشکــت حمل ونقــل دارم کــه امــوال 

تجــاری بازرگانــان را از چیــن بــه روســیه، دوبــی و ... منتقــل 

می کنیــم. 

صبــح کابــل: اصلیــت تــان بــه کندهــار بــر می گــردد؛ درســت 

است؟

ــتند.  ــار اس ــرز کنده ــه ی باالک ــم از منطق ــی، نیاکان الهــو: بل

ــی  ــی )حرب ــب نظامی-جنگ ــل در مکت ــرای تحصی ــدرم ب ــی پ وقت

ــدگار شــدیم.  ــن شــهر مان ــل آمــد و در ای ــه کاب ښــوونځی( ب

صبــح کابــل: چطــور شــد کــه وارد ورزش شــدید؟ خــود تــان 

هــم ورزش کار اســتید؟

الهــو: از وقتــی کــه بــه یــاد دارم، ورزش در زندگــی ام حضــور 

داشــته و مدتــی اســت کــه بــه دلیــل مشــکالت زندگــی از ورزش 

کمــی دور بــوده ام؛ امــا چــون خــودم بــه آرزوهایــم در ورزش 

ــک  ــتعداد کم ــان بااس ــه جوان ــت دارم ب ــیدم، دوس ــی نرس قهرمان

ــه هم وطنــان  ــه آرزوهــای شــان برســند. می خواهــم ب کنــم کــه ب

ــی منی دانســتم  ــم؛ ول و رسزمینــی کــه دوســتش دارم کمــک کن

چگونــه بایــد ایــن کار را انجــام دهــم تــا ایــن کــه بــرای »بازمحمــد 

مبــارز« در روســیه مشــکلی پیــش آمــد و از مــن درخواســت کمــک 

ــز  ــابقه نی ــد در مس ــردم و بع ــل ک ــان را ح ــکل ایش ــه مش ــرد ک ک

همراهــش بــودم کــه نتیجــه ی خوبــی داد و فهمیــدم کــه ایــن راه 

بســیار خوبــی بــرای خدمــت اســت.

صبــح کابــل: مفــاد قراردادهــای ورزشــی ای کــه شــام بــا 

ســازمان های ورزشــی در روســیه منعقــد می کنیــد، چگونــه اســت؛ 

ســود ایــن قراردادهــا برای شــام، ورزش کاران و ســازمان ها چیســت؟

الهــو: تــالش متــام ســازمان های ورزشــی ایــن اســت کــه 

ــند.  ــته باش ــود داش ــای خ ــن ورزش کاران را در تورمننت ه بهری

در گذشــته وضعیــت ورزش افغانســتان بــه گونــه ای بــود کــه 

ــد.  ــا در ســازمان های مطــرح مســابقه دهن ــان م منی شــد قهرمان

وقتــی در روســیه کســی می گفــت، مــا هــم ورزش کار داریــم، 

کشــورهای  در  آن هــا  کــه  می گفتنــد  و  شــان منی شــد  بــاور 

ضعیــف مثــل هندوســتان و... مســابقه داشــته انــد. بایــد کســی 

پیــدا می شــد تــا راه را بــرای ورزش کاران مــا بــاز می کــرد. در 

ابتــدا رشایــط ســخت بــود؛ مثــال می گفتیــم در برگــزاری تورمننــت 

مــا را رشیــک کنیــد، مــا بــرای تــان حامــی مالــی پیــدا می کنیــم، 

بــه رشطــی کــه اجــازه دهیــد ورزش کاران افغــان نیــز در رقابت هــا 

حضــور داشــته باشــند. قهرمانانــی مثــل احمدولــی هوتــک، 

مبــارز، صفــری و... همــه بــا ایــن رشایــط آمدنــد و در مســابقات 

رشکــت کردنــد. رضایــت ســازمان ها را جلــب کردیــم، رســانه های 

ــود.  ــده ش ــر زن ــا ن ــا رقابت ه ــم ت ــگ کردی ــتان را هامهن افغانس

در ابتــدا ســازمان ها امکانــات زیــادی در اختیــار ورزش کاران 

ــا زمانــی کــه لیاقــت خــود را ثابــت کننــد.  مــا قــرار منی دهنــد ت

پــس از درخشــش قهرمانــان افغــان، ســازمان ها بــا آنــان قــرارداد 

ــه ی  ــم، وظیف ــان کاری نداری ــه آن قهرم ــر ب ــا دیگ ــد و م می بندن

ــا آن جــا اســت کــه قهرمــان، مســیر و راهــش را پیــدا کنــد. مــا ت

در  انــدازه  چــه  تــا  افغــان  ورزش کاران  کابــل:  صبــح 

ســازمان های روســیه جــای پــای خــود را محکــم کــرده انــد؟ 

اســتید؟ نزدیــک  تــان  اهــداف  بــه  چقــدر 

الهــو: خوش بختانــه برخــی ورزش کاران مــا توانســته انــد 

شایســتگی خــود را ثابــت کننــد. از آقــای مبــارز رشوع می کنیــم، 

ــازمان  ــارز« در س ــک و مب ــابقه ی »هوت ــس از مس ــه پ ــود ک ــرار ب ق

بــه  شــد،  برگــزار  عربــی  متحــده ی  امــارات  در  کــه   »ACB«

ایشــان قــرارداد پیشــنهاد شــود؛ امــا بــه دالیلــی ایــن کار نشــد. 

ــرارداد  ــا ســازمان »Fight Night Global« ق ــک ب ــی هوت احمدول

ــابقه ی  ــه مس ــودی ک ــا وج ــز ب ــی نی ــم بدخش ــی دارد، عظی دامئ

خــود را باخــت؛ امــا پیشــنهاد دارد، »اســامعیل حیــدری« نیــز کــه 

ــن  ــنهادهایی دارد. از بی ــید، پیش ــوش درخش ــتان خ در تاجیکس

۱4 ورزش کاری کــه بــا ســازمان های روســیه کار کــرده  انــد، 

چهــار نفــر از مرحلــه ی معرفــی و شــناخت عبــور کــرده انــد. مثــال 

»نــرت حق پرســت« کــه حــاال در »UFC« مســابقه می دهــد، 

ــتان  ــی و در انگلس ــازمان »ACB« معرف ــه س ــدا او را ب ــن در ابت م

برایــش برنامــه هامهنــگ کــردم تــا کارش بــه بزرگ تریــن ســازمان 

جهــان رســید. یــک چیــزی را بایــد بگویــم کــه بــرای ورزش کاران 

مــا پیشــنهاد زیــاد می آیــد؛ امــا بــا تأســف، مشــکل ویــزه داریــم. 

بــا  ســازمان ها  بســن  قــرارداد  شــکل  کابــل:  صبــح 

رســانه های داخلــی چگونــه اســت؟ چــون »عبدالســمیع فیضــی« 

بســیار گله منــد بــود کــه چــرا مســابقات او نــر زنــده منی شــود؟

 »UFC« دنیــا  ســازمان  بزرگ تریــن  کــه  می دانیــد  الهــو: 

اســت؛ امــا مســابقه ی »ســیر بهــادرزاده«، در داخــل افغانســتان 

نــر زنــده نداشــت، مســابقات »حق پرســت« نیــز بــه همیــن 

شــکل اســت. اگــر نظــر بــه اعتبــار ســازمان و کیفیــت ورزش کار 

باشــد، حــق اول از آن هــا اســت. ایــن یــک قــرارداد اســت، وقتــی 

مــا بــرای ســازمان ها حامــی مالــی پیــدا می کنیــم، جــدا از 

ــز  ــده نی ــر زن ــت ن ــراک ورزش کاران، درخواس ــق اش ــب ح کس

می دهیــم. مــا از ایــن مســیر هیــچ درآمــد و ســودی نداریــم، حتــا 

ــت  ــز پرداخ ــی را نی ــانه های داخل ــواره و رس ــارف ماه ــی مص گاه

می کنیــم. ایــن کارهــا بســیار مشــکل اســت، بــار نخســت کــه مــا 

نــر زنــده داشــتیم، بــرای وصــل شــدن ماهــواره بــه افغانســتان، 

مشــکالتی را تجربــه کردیــم کــه فقــط خــدا می دانــد و خودمــان. 

ــت  ــن، حکوم ــد از م ــت، ورزش کاران نبای ــان نیس ــا آس ــن کاره ای

افغانســتان و یــا تلویزیون هــای داخلــی کــه بایــد از ســازمان ها و 

ــد. ــدگان مســابقات شــکایت کنن برگزارکنن

ــابقات  ــرای مس ــام ب ــه ش ــی ای ک ــان مال ــل: حامی ــح کاب صب

پیــدا می کنیــد، بــرای متــام هزینه هــا کافــی اســت؟

الهــو: هیــچ وقــت بــرای متــام هزینه هــا کافــی نبــوده اســت 

ــا  ــم؛ ام ــرف کنی ــز م ــان نی ــب م ــم از جی ــوده  ای ــور ب ــا مجب و م

تغییــری کــه آمــده ایــن اســت کــه اگــر در روزهــای اول مــا هشــتاد 

درصــد هزینه هــا را پرداخــت می کردیــم، حــاال بــه 25 درصــد 

رســیده اســت. هیــچ وقــت ســودی نداشــته ایــم، حتــا تکت هــای 

ــا  ــار افغان ه ــت در اختی ــف قیم ــا نص ــم و ب ــابقات را می خری مس

ــن را  ــد. ای ــویق کنن ــا را تش ــان م ــد و قهرم ــا بیاین ــم ت می گذاری

می توانیــد از ورزش کاران بپرســید.

صبــح کابــل: مهم تریــن ســازمان های ورزشــی روســیه کــدام 

؟ ست ا

ــا  ــازمان های »Fight Night Global« و »ACB« تنه ــو: س اله

در ســطح روســیه مطــرح نیســتند کــه ایــن ســازمان ها در ســطح 

منطقــه و دنیــا نیــز مطــرح انــد. بســیار چهره هــای مطرحــی 

رســیدند.   »UFC« بــه  ســازمان ها  همیــن  از  »خبیــب«  مثــل 

خوش بختیــم کــه ورزش کاران افغانســتان در رده ی »نهایــی« ایــن 

ــد.  ــابقه داده ان ــز مس ــازمان ها نی س

ــان از  ــه ورزش کاران افغ ــکان دارد ک ــدر ام ــل: چق ــح کاب صب

ــند؟ ــا برس ــزرگ دنی ــازمان های ب ــه س ــی ب ــازمان های روس س

ــتعداد  ــا اس ــت، ورزش کاران م ــن اس ــزی ممک ــر چی ــو: ه اله

خوبــی دارنــد؛ امــا بــرای رســیدن بــه ســطح اول دنیــا نیاز اســت تا 

ورزش کاران مــا ســطح کار شــان را نیــز بــه رسعــت و شــدت ارتقــا 

ــخصیت های  ــا ش ــیه ب ــاز روس ــن در قفق ــش م ــدی پی ــد. چن دهن

ــا  مهــم ایــن جمهوریــت مثــل آقــای »قــادروف« صحبــت کــردم ت

ــا  ــی آن ج ــای مترین ــان در کمپ ه ــن ورزش کاران افغ ــرای متری ب

کــه ورزش کارانــی در ســطح »خبیــب« بیــرون داده اســت، زمینــه 

ــت  ــرار اس ــود. ق ــش ب ــه نتیجه بخ ــه خوش بختان ــود ک ــم ش فراه

ــه  ــن ب ــرای متری ــا ب ــان م ــدادی از قهرمان ــک تع ــده ی نزدی در آین

قفقــاز برونــد.

ــی  ــاز ک ــا در قفق ــور ورزش کاران م ــان حض ــل: زم ــح کاب صب

ــت؟ اس

ــن کار از ســوی اداره ی ورزش  الهــو: دوســت داشــتیم کــه ای

ــه  ــد ک ــر آن ش ــم ب ــد. تصمی ــه نش ــرد ک ــورت گی ــتان ص افغانس

ــت،  ــودم اس ــوط خ ــه مرب ــا ک ــه ی م ــق بنیادخان ــن کار از طری ای

انجــام شــود. تصــور می کنــم کــه شــاید تــا حــدود یک مــاه دیگــر 

ــود. ــه راه ش ــفر ورزش کاران روب ــای س کاره

ــت  ــده اس ــخص ش ــاب و مش ــل: ورزش کاران انتخ ــح کاب صب

کــه چــه کســانی انــد؟

ــرح  ــره ی مط ــج چه ــت. پن ــده اس ــخص نش ــوز مش ــو: هن اله

بایــد در قــدم نخســت باشــند. مــن پــس از مدتــی بــه کابــل 

می آیــم و از نزدیــک همــه چیــز را هامهنــگ خواهــم کــرد.

 »OFS« ــازمان ــارز در س ــد مب ــکل بازمحم ــل: مش ــح کاب صب

کــه حریفــش تغییــر کــرد، چــه بــود؟ بســیاری آن کار را بــه شــام 

ــد. نســبت دادن

ــه  ــم ب ــت ه ــت، درس ــته اس ــادی از آن گذش ــدت زی ــو: م اله

یــادم نیســت؛ امــا آن ســازمان از یــک فــرد ارمنســتانی اســت کــه 

ــابقات  ــل مس ــش مث ــت و رقابت های ــمی نیس ــز رس ــیه نی در روس

داخــل یــک باشــگاه و بی اهمیــت اســت. مــن اصــال در آن 

مســابقه نقشــی نداشــتم و از هیــچ چیــز خــر نبــودم. دلیــل ایــن 

ــان  ــا در جری ــون واقع ــم؛ چ ــد، منی دان ــر کردن ــرا ذک ــام م ــه ن ک

ــودم.  ــز نب ــچ چی هی

صبح کابل: حاال بین شام و مبارز دیگر مشکلی نیست؟

ــون  ــدارم؛ چ ــارز ن ــا مب ــن کاری ب ــت. م ــکلی نیس ــو: مش اله

مبــارز بــه انــدازه ی کافــی شــناخته شــده اســت. کار مــن معرفــی 

چهره هــای تــازه وارد اســت. در آن زمــان یــادم اســت، یکــی از 

بــزرگان کشــور متــاس گرفتنــد و گفتنــد کــه بهــر اســت مشــکلی 

بیــن مــن و مبــارز نباشــد کــه گفتــم چشــم.

صبح کابل: تکلیف »دنیس کنکوف« چه می شود؟ 

ورزش کاران  بــا  کــه  اســت  خوش بخــت  کنکــوف  الهــو: 

افغانســتان مســابقه داده اســت، ایــن افتخــار بــرای او اســت، نــه 

ورزش کاران مــا؛ چــون کنکــوف در روســیه اصــال شــناخته شــده 

و مطــرح نیســت. احمدولــی هوتــک بــرای آن بــه کنکــوف باخــت 

کــه بــه انــدازه ی کافــی آمــاده نبــود و حریفــش را جــدی نگرفتــه 

بــود. عظیــم بدخشــی نیــز باخــت؛ چــون زیــر تأثیــر فضــا و جــو 

ســالن قــرار گرفــت و گرنــه می توانســت کنکــوف را بــرد. مبــارز 

ــود(،  ــج داده ب ــود )چلن ــرده ب ــوت ک ــارزه دع ــه مب ــه او را ب ــز ک نی

ــوف  ــت. کنک ــازی را باخ ــت، ب ــودش اس ــزد خ ــه ن ــی ک ــه دالیل ب

ــاختند.  ــوف س ــا او را کنک ــود، ورزش کاران م ــرح نب ــدان مط چن

صبــح کابــل: درســت اســت کــه کنکــوف در روســیه چنــدان 

کنکــوف نیســت؛ امــا بــرای افغان هــا بــه یــک هــدف بــدل شــده 

اســت، دوســت دارم یکــی از قهرمانــان مــا او را شکســت دهــد.

الهــو: »غم شــه می خوریــم«، هرچنــد روح ورزش بــا خصومــت 

ــک  ــز شــبیه ی ــرای مــن نی ــا کنکــوف ب ــه دارد؛ ام شــخصی فاصل

عقده ی ورزشــی شــده اســت. دوســت داریــم یکــی از ورزش کاران 

ــه  ــر س ــت ه ــه کوف ــم ک ــاده کنی ــبش آم ــان مناس ــود را در زم خ

ــخ  ــام ی ــا و ش ــه دل م ــرد ک ــوف بگی ــان از کنک ــا را چن ــت م باخ

ــر! ــه خی ــم ب ــه می خوری ــال 2۰2۰ غم ش ــود. در س ش

بــا  بســیار  ورزش کار  کــه  فیضــی  ســمیع  کابــل:  صبــح 

اســتعداد و خوبــی اســت، چــرا در ســازمان های روســیه مســابقه 

منی دهــد کــه مــردم مســابقاتش را ببیننــد؟

الهــو: یــک تورمننــت بســیار خــوب را ســال گذشــته در 

ــمیع  ــه س ــم ک ــرده بودی ــگ ک ــی هامهن ــده ی عرب ــارات متح ام

فیضــی، نرت اللــه آخونــدزاده و عبدالعظیــم بدخشــی بایــد 

ســوی  از  برنامــه  آن  تأســف،  بــا  ولــی  می دادنــد؛  مســابقه 

اماراتی هــا لغــو شــد. فیضــی پــرس بســیار خــوب و مؤدبــی اســت. 

می خواهــم مســأله ی مهمــی را از طریــق روزنامــه ی صبــح کابــل 

ــک  ــن ی ــه م ــن ک ــم و آن ای ــتان بگوی ــردم افغانس ــان و م ــه جوان ب

مرجــع رســمی حکومتــی نیســتم کــه بتوانــم بــه مشــکالت همــه 

رســیدگی کنــم. خــوش اســتم کــه جوانــان از مــن گلــه دارنــد؛ در 

ــت.  ــان اس ــی ش ــک قدم ــؤولین ورزش در ی ــه مس ــی ک حال

صبــح کابــل: یــک ســؤال ســخت می پرســم، اگــر از بیــن 

ورزش کاران افغانســتان یکــی را بــه عنــوان بــا اســتعدادترین 

ــت؟ ــی اس ــه کس ــد، چ ــاب کنی انتخ

الهــو: بــه راســتی کــه ســؤال ســختی اســت. در نخســت 

ــد،  ــابقه می دهن ــون مس ــای گوناگ ــان در وزن ه ــه قهرمان ــن ک ای

حــاال اگــر گــپ انتخــاب باشــد، بایــد از هــر وزن یکــی را گزینــش 

کنیــم. دوســت دارم، ماهرانــه از بــار مســؤولیت ایــن پرســش فــرار 

کنــم و بگویــم کــه در ۷۰ کیلوگــرام، احمدولــی هوتــک بهریــن 

اســت، در ۷4 کیلــو بازمحمــد مبــارز بهریــن اســت، در 6۱ 

ــم  ــن اســت، در 68 عبدالعظی ــو حســین بخش صفــری بهری کیل

فیضــی  ســمیع  کیلوگــرام   ۷۷ در  اســت،  بهریــن  بدخشــی 

ــت و...  ــن اس بهری

صبح کابل:  از نظر اخالقی کدام را بهر دیدید؟

ــی  ــتم، کس ــق اس ــت و رفی ــک دوس ــی هوت ــا احمدول الهــو: ب

کــه اخــالق نیــک و خــوب دارد؛ چــون روز اولــی کــه او را دیــدم 

تــا امــروز هیــچ تفاوتــی نکــرده اســت، در ضمــن لب خنــد زیبــای 

حســین بخش صفــری و اخــالق بســیار خوبــی کــه دارد، ممکــن 

نیســت کســی را مجــذوب خــودش نکنــد. نرت اللــه آخونــدزاده 

نیــز یــک جــوان »کاکــه« اســت.

صبــح کابــل: در مســابقه ی حســین بخش صفــری در روســیه 

چــه گذشــت؟ پیــش از مســابقه، در جریــان آن و پــس از پیــروزی 

او؟ شــهرت حریــف صفــری در روســیه تــا چــه انــدازه اســت؟

الهــو: پیــش از مســابقه مشــکل ویــزه داشــتیم، مشــکل 

زیــاد بــود؛ امــا همــه اش را حــل کردیــم. چــون تجربــه ی گذشــته 

ــیه  ــی اش در روس ــا مرب ــری ب ــه صف ــم ک ــتیم، کاری کردی را داش

راحــت باشــند. حریــف صفــری ورزش کار بســیار قــوی و باتجربــه 

بــود، او یــک نظامــی و عضــو قطعــات خــاص ارتــش روســیه اســت، 

در خانــه ی خــودش بــود و همــه چیــز بــه ســودش. صفــری هــم 

ــکالتی  ــم مش ــالش کردی ــت، ت ــی نداش ــاد بین امللل ــه ی زی تجرب

کــه بــرای عظیــم بدخشــی و... پیــش آمــده بــود، بــرای او نباشــد. 

ــم  ــش گفت ــم، برای ــابقه آوردی ــزاری مس ــالن برگ ــه س ــر او را ب زودت

کــه تصــور کــن، ایــن ســالُن و قفــس مــال خــودت اســت. از نظــر 

ــم کــه او خــود را پادشــاه مســابقه احســاس  روحــی کمــک کردی

کنــد. خوبــی ای کــه حســین بخش داشــت ایــن بــود کــه در 

ــت.  ــرازو رف ــامن وزن روی ت ــا در ه ــود، دقیق ــه ب ــه گفت ــی ک وزن

ــی  ــر روس ــه گزارش گ ــود ک ــوب ب ــدر خ ــاط او آن ق ــم و انضب نظ

ــه  ــدازد. ب ــب« می ان ــاد »خبی ــه ی ــرا ب ــری م ــت، صف ــدام می گف م

راســتی کــه صفــری هــر ســه راونــد را بــرد و بخــت پیــروزی را بــرای 

ــداد.  حریفــش ن

صبــح کابــل: بــه نظــر می رســید کــه صفــری بســیار بــا 

ــه خوبــی  ــود و نقــاط ضعــف و قــوت حریفــش را ب برنامــه آمــده ب

. خت می شــنا

و  صفــری  گذشــته ی  مبارزه  هــای  ویدیــوی  مــن  الهــو: 

کارکشــته ی  و  کاربلــد  بســیار  مربــی  یــک  بــه  را  حریفــش 

ــاره ی  ــا نظــرش را در ب داغســتانی کــه رفیقــم اســت، فرســتادم ت

خوبــی  بســیار  پیشــنهادهای  ایشــان  بگویــد.  مســابقه  ایــن 

ــم؛  ــت کن ــری دخال ــی صف ــتم در کار مرب ــت نداش ــد. دوس دادن

ــود،  ــه ب ــم. او گفت ــش گفت ــتانی را برای ــتاد داغس ــر اس ــی نظ ول

صفــری از نظــر فیزیکــی، گرپلینــگ سبمیشــن، کار روی زمیــن و 

هــوا خــوب اســت؛ امــا یــک مشــکل دارد کــه گاردش بــاز اســت، 

بایــد همیشــه دســت چپ خــود را بــاال نگــه دارد کــه از حریفــش 

مشــت نخــورد؛ چــون ورزش کار روســی، مشــت زن بســیار خوبــی 

ــود، مشــت بســیار  ــن ب ــری پایی ــار کــه دســت صف ــک ب اســت. ی

ــم  ــه غ ــابقه داد ک ــر مس ــا فک ــا ب ــری واقع ــا صف ــورد؛ ام ــدی خ ب

باخت هــای قبلــی مــا را شســت!

صبــح کابــل: پــس از مســابقه حرکــت شــام بســیار مــورد 

اســتقبال واقــع شــد کــه از صــورت صفــری چنــد بوســه ی پشــت 

رس هــم گرفتیــد، در بــاره ی خوش حالــی بیــش از حــد تــان 

ــد؟ بگویی

الهــو: پیشــر هــم گفتــم کــه امــکان نــدارد کســی صفــری را 

دوســت نداشــته باشــد. بیــن مــا محبــت بــرادر کوچــک و بــزرگ 

ایجــاد شــده اســت. او نیــز بــه شــکلی مســابقه کــرد کــه مــا هــر 

لحظــه خــود را بــرای پیــروزی آمــاده می کردیــم. دیگــر در روســیه 

ــود؛ صفــری کاری کــرد کــه  ــده ب ــرای مــن ظرفیــت باخــت منان ب

از  ایــن یکــی  متــام باخت هــای گذشــته را فرامــوش کنیــم، 

ــود. ــن ب ــی م ــر خوش حال ــل دیگ دالی

صبح کابل: برنامه های آینده ی تان چیست؟

ــا ســازمان  ــم. ب ــا ســازمان های گوناگــون برنامــه داری الهــو: ب

مربــوط  کــه   »TG FC« ســازمان  بــا   ،»Fight Night Global«

ــا  ــا ب ــازمان »ACA« و حت ــا س ــت، ب ــدوف« اس ــب نورماگم »خبی

ســازمان »UFC« نیــز برنامــه خواهیــم داشــت. جالــب اســت کــه 

ــود و  ــالن ب ــز در س ــب نی ــدر خبی ــری، پ ــابقه ی صف ــب مس در ش

مــا همراهــش صحبــت کردیــم. تصــور می کنــم کــه از مــاه مــارچ 

ــورد. ــک بخ ــا کلی ــه ی م ــتین برنام 2۰2۰ نخس

صبح کابل: حرفی باقی مانده که مطرح کنید؟

ــار دیگــر تکــرار می کنــم و آن  الهــو: تشــکر، یــک مســأله را ب

ــم؛  ــت کن ــورم خدم ــان کش ــه جوان ــت دارم ب ــن دوس ــه م ــن ک ای

ولــی بهــر اســت کــه ورزش کاران توقــع نداشــته باشــند کــه 

ــن  ــوری م ــر کش ــان را در ه ــابقات ش ــای مس ــام ناهنجاری ه مت

ــم ممکــن نیســت، هــر چنــد همــه شــان را  ــن برای حــل کنــم. ای

دوســت دارم.

از تمجید تا نقد و اصالح

کنکوف چندان کنکوف نبود، ورزش کاران ما از او کنکوف ساختند
صفری کاری کرد که متام باخت های گذشته را فراموش کنیم

درمل الهو )بازرگان و مدیر برنامه  ی ورزش(

نعمت رحیمی
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خانواده6

نوجوانــان در ســن بلــوغ بــه ظاهــر 

خــود بســیار اهمیــت می دهنــد و نگــران 

ــن  ــتند. ای ــود اس ــورت خ ــای ص جوش ه

مســأله آزاردهنده تــر اســت کــه منی دانــد 

ــرار  ــا ق ــی رود ی ــن م ــا از بی ــن جوش ه ای

بــا  را  خــودش  زندگــی  متــام  اســت 

ــن  ــروز ای ــار ب ــتانش دچ ــت دوس ــن اس ــد. ممک ــا بگذران آن ه

ــران  ــیار نگ ــوع بس ــن موض ــند و او از ای ــده باش ــا نش جوش ه

ــوغ  ــن بل ــر در س ــه اگ ــد ک ــد بدانی ــا بای ــد؛ ام ــت باش و ناراح

ــنین  ــت در س ــن اس ــید، ممک ــته باش ــا را نداش ــن جوش ه ای

ــرای  ــه رو شــوید. ایــن جوش هــا می تواننــد ب ــا آن روب ــر ب باالت

نوجوانــان ناراحت کننــده باشــد؛ ولــی بایــد بدانیــد بــرای 

همیشــه مانــدگار نیســت و می تــوان بــا روش هایــی آن  را 

ــرد.  ــان ک ــرل و درم کن

علت بروز جوش صورت در دوران بلوغ

هورمون هــا: بــا پاگذاشــن بــه ســن بلــوغ و افزایــش 

می دهــد.  رخ  بــدن  در  تغییراتــی  هورمون هــا،  ترشــح 

ــوغ در  ــان بل ــه در زم ــت ک ــی اس ــدروژن هورمون ــون آن هورم

بــدن دخــر و پــرس بســیار تولیــد می شــود. 

ببنــدد،  را  پوســت  منافــذ  چربــی ،  اگــر  باکرتی هــا: 

ــروز التهــاب و  ــد و باعــث ب باکری هــا در آن جــا رشــد می کن

جــوش می شــود. اگــر ایــن تجمــع بیــش از حــد شــود، باعــث 

خــود  اطــراف  بافت هــای  و  می شــود  جوش هــا  ترکیــدن 

را نیــز درگیــر می کنــد و در یــک ســطح بیشــرین تعــداد 

جــوش را می زنــد. 

انواع جوش صورت در دوران بلوغ 

بســته  پوســت  منافــذ  کــه  زمانــی  رسســفید؛  جــوش 

می افتــد. اتفــاق  می شــود، 

جــوش رسســیاه؛ زمانــی کــه منافــذ بســته باشــد و در 

مجــاورت هــوا قــرار بگیریــد، ایجــاد می شــود.

ملتهــب،  رسبســته،  جوش هــای  رسخ؛  جوش هــای 

و بزرگــی کــه بســیار دردنــاک اســت. عمیــق 

جوش  صورت در دوران بلوغ چگونه زیاد می شود

ــوازم آرایشــی  ــوازم آرایشــی: اســتفاده از ل اســتفاده از ل

باعــث بســته شــدن منافــذ پوســت می شــود و احتــامل 

افزایــش می دهــد. را  جــوش زدن 

آب و هــوا: آب و هــوای گــرم و رطوبــت زیــاد در هــوا 

کنــد. تشــدید  را  جوش هــا  وجــود  می توانــد 

نکــردن بهداشــت  رعایــت  عــدم رعایــت بهداشــت: 

پوســت و نُشســن آن )بــه دلیــل فراهــم کــردن زمینــه ی رشــد 

افزایــش جــوش صــورت در  باکری هــا( می توانــد باعــث 

ــود. ــوغ ش دوران بل

بــرای  ترشــح هورمون هــا در زمــان عــادت ماهانــه 

دخــرتان: 

ــران  ــه در دخ ــادت ماهان ــان ع ــه در زم ــی ک هورمون های

ترشــح می شــود، باعــث تشــدید جــوش صــورت در دوران 

بلــوغ می شــود.

خــوردن  چــرب:  و  شــیرین  خوراکی هــای  خــوردن 

خوراکی هــای شــیرین و چــرب بــه دلیــل افزایــش چربــی در 

برخــی از پوســت ها باعــث افزایــش جــوش  صــورت می شــود.

تأثیــر  از مــوارد تحــت  اســرتس: پوســت در بســیاری 

مشــکالت روانــی قــرار می گیــرد. اســرس یکــی از ایــن مــوارد 

ــت. ــاد اس ــیار زی ــوان بس ــوغ در نوج ــه در دوران بل ــت ک اس

اســتفاده از برخــی داروهــا: مــرف بعضــی از داروهــا 

توســط نوجوانــان ماننــد داروهــای کورتونــی، ضــد افرسدگــی 

و بعضــی از ویتامین هــا باعــث افزایــش جــوش در پوســت 

آن هــا می شــود. 

ــا چــه ســنی ممکــن  جــوش صــورت در دوران بلــوغ ت

اســت ادامــه پیــدا کنــد؟

ــه  ــه امتــام رســیدن ســن بلــوغ و ورود شــام ب ــا ب عمومــا ب

دوره ی جوانــی، ایــن جوش هــا از بیــن مــی رود و دیگــر اثــری 

از آن هــا دیــده منی شــود. بعــد از ایــن دوره بــه نــدرت ممکــن 

اســت بــه هــر دلیلــی یــک یــا دو جــوش بــر روی صــورت خــود 

ببینیــد. در بعضــی از افــراد ممکــن اســت ایــن جوش هــا 

ادامــه پیــدا کنــد کــه یکــی از دالیــل آن داشــن پوســت 

چــرب اســت. 

راه های مراقبت و درمان جوش صورت در دوران بلوغ 

لــوازم  از  بــدون چربــی:  آرایــش  لــوازم  از  اســتفاده 

ــا  ــد و ترجیح ــته باش ــود نداش ــی در آن  وج ــه چرب ــی ک آرایش

ســبک باشــد، اســتفاده کنیــد. از لــوازم آرایشــی بــا الیه هــای 

ــد. ــودداری کنی ــدا خ ــان اکی ــت ت ــر روی پوس ــم ب ضخی

شست وشــوی مــداوم صــورت: صــورت خــود را بــه طــور 

ــن  ــا ای ــویید. ب ــا آب بش ــا ب ــا تنه ــون و ی ــا آب و صاب ــداوم ب م

کار چربی هــای اضافــه را از روی پوســت خــود برمی داریــد و 

باکری هــا را از روی آن پــاک می کنیــد. 

اســتفاده از محلــول: از محلول هــای مختلفــی کــه بــرای 

تنظیــم چربــی پوســت و کاهــش جــوش  ســاخته شــده اســت 

)پــس از شســن صــورت( اســتفاده کنیــد تــا بــه طــور کامــل 

از بــروز جوش هــا در امــان باشــید.

ــز و ســامل ورزش  ورزش در هــوای ســامل: در هــوای متی

ــه آن  ــیجن ب ــود و اکس ــاز ش ــام ب ــت ش ــذ پوس ــا مناف ــد ت کنی

برســد. بــا ورود اکســیجن و افزایــش گــردش خــون در پوســت 

از بــروز جــوش صــورت در دوران بلــوغ جلوگیــری می کنیــد.

دســت نــزدن بــه جــوش: مــدام دســت زدن بــه جوش هــا 

ــزای آن  ــدن اج ــش ش ــن پخ ــدن وهم چنی ــب ش ــث ملته باع

ــت  ــت پوس ــن اس ــود و ممک ــان می ش ــت ت ــراف پوس ــه اط ب

ــر از آکنــه شــود. ــه جایــی برســاند کــه پ تــان را ب

مایعــات  از  زیــاد  اســتفاده ی  مایعــات:  از  اســتفاده 

مخصوصــا آب می توانــد میــزان چربــی پوســت را متعــادل 

کنــد و باعــث دفــع شــدن ســموم بــدن تــان شــود؛ در نتیجــه 

بهریــن پوســت را بــرای شــام ایجــاد می کنــد.

نخــوردن  و  مناســب  تغذیــه ی  مناســب:  تغذیــه ی 

ــزان  ــد می ــک می کن ــی کم ــیرین و گرم ــرب، ش ــای چ غذاه

ــد و تجمــع آن  ــش نیاب ــی موجــود در پوســت شــام افزای چرب

باعــث افزایــش جــوش  نشــود.

جوش صورت
 در دوران بلوغ

با  وجه  هیچ  به  کنونی  روسیه ی 

بود،  شوروی  اتحاد  دوران  در  چه  آن 

شباهت ندارد. فاصله ی طبقاتی درست 

بی طبقه ی  جامعه ی  مقابل  نقطه ی  در 

الکسی  است.  کرده  رشد  کمونیستی 

از  بعد  فعال  روسیه  که  می گوید  ناوالنی 

را  جهانی  میلیاردرهای  بیشرین  امریکا،  متحده ی  ایاالت 

قدرت  به  از  اند که پس  میلیاردرها کسانی  این  اکرث  دارد. 

آوردند  بیرون  خویش  الک  از  رس  یلتسین،  بوریس  رسیدن 

و به رسعت بی سابقه ای در بازار اقتصادی و تجارتی روسیه 

بانک های  که  بود  نگذشته  دیری  که  کردند  باز  پا  جای 

اساس  بر  کردند.  ماالمال  از رسمایه های خویش  را  جهانی 

عالی رتبه ی  مأموران  و  بوروکرات ها  سه -چهارم  رسمی،  آمار 

امنیتی رژیم  کمونیستی، متام رسمایه های روسیه ی کنونی 

دارند. خود  اختیار  در  را 

مفهوم  به  رسمایه داری  نظام  یک  دارای  روسیه  آیا  اما، 

الکسی  جواب  است؟  می شود  پنداشته  غرب  در  آن چه 

استخوان بندی  روسیه  است.  منفی  رصیح  طور  به  ناوالنی 

نظام سیاسی خود را از دوران کمونیسم حفظ کرده و تنها در 

عرصه ی اقتصادی مجالی باز برای کسانی فراهم کرده است 

که ثروت دولتی را برای کمپنی های شخصی خود استفاده 

کمونیسم  دوران  از  نیز  روسیه  استخباراتی  نظام  می کنند. 

باقی مانده و با هامن ساختار به حفظ نظم و امنیت روسیه 

دوره ای  یک  گرباچف،  از  بعد  یلتسین،  بوریس  می پردازد. 

آخرین  در  او  کرد.  رهری  را  روسیه  در  سیاسی  آشوب  از 

با  و  شده  عاجز  امور  اداره ی  از  می رفت  گامن  که  لحظاتی 

انتقام جویی های خشن مواجه خواهد شد، ویلیادیمیر پوتین 

را کشف کرد و برای نجات خود و کشور وارد صحنه ساخت.

و  باتجربه  مأموران  از  و  است  جودو  ورزش کار  پوتین 

شوروی.  اتحاد  استخباراتی  سازمان  کاجی بی،  کارکشته ی 

او در سال ۱999 به یاری بوریس یلتسین شتافت و اولین 

رضب شصت خود را در تهاجم گسرده و خون بار بر چچین 

نشان داد. برخالف آن چه اغلب تصور می شود که مأموران 

نیستند،  اداره ی کشور  برای  امنیتی سیاست مداران خوبی 

و  روسیه  رهری  امر  در  خارق العاده ای  مهارت  از  پوتین 

به  را  پوتین  گرفت.  کار  متعدد  بحران های  از  آن  نجات 

به  او  دیکتاتورمآبانه ی  جاه طلبی های  و  قوی  اراده ی  دلیل 

خشن ترین امپراتوران و دیکتاتوران گذشته ی روسیه تشبیه 

استالین. ژوزف  یا  و  کبیر  پر  مخوف،  ایوان  می کنند: 

ویالدیمیر پوتین، اکنون همه چیز را در روسیه در اختیار 

شبکه ی  در  همه  استخبارات  و  ارتش  و  اقتصاد  دارد.  خود 

اجازه ی  هم  احزاب  سایر  به  او  اند.  شده  انحصار  او  افراد 

فعالیت می دهد؛ اما تنها در هامن حوزه ای که خود خواسته 

روسی  رشکت های  و  رسمایه داران  که  است  جالب  باشد. 

باید به دستور و هدایت اداره ی پوتین به سیاست مداران و 

احزاب مخالف کمک اقتصادی کنند و مقدار این کمک هم 

تعیین می شود. پوتین  اداره ی  توسط 

روسیه  مردم  از  خاصی  بخش  احساسات  بر  پوتین 

حکومت می کند. او همیشه از اقتدار از دست رفته ی روسیه 

در  که  موهومی  و  واهی  دشمن  از  را  مردم  و  می زند  حرف 

اما  می ترساند؛  است،  روسیه  عظمت  به  کردن  حمله  پی 

میان  در  دیگر  نیز  پوتین  این وجهه ی  که  الکسی می گوید 

مردم کارایی خود را از دست داده است و او ناچار است هر 

چه بیشر بر قوه ی قهریه و رسکوب استخباراتی تکیه کند.

اما  دارد؛  فعالیت  روسیه  در  هم  هنوز  کمونیست  حزب 

اتحاد  دوران  کمونیست  حزب  با  سخنیتی  هیچ  حزب  این 

شوروی ندارد. تنها در حوزه ی رقابت های انتخاباتی خود را 

کمونیست قلمداد می کند که گویا اگر قدرت در دست آن ها 

گردانید.  خواهند  باز  روسیه  به  را  اجتامعی  عدالت  باشد، 

ندارد. کمونیستی  ایدیولوژیک  تبلیغ  هیچ  دیگر  این حزب 

برای مردم روسیه  از جاهایی است که هنوز هم  چچین 

کوچک  نقطه ای  می شود.  معلوم  کور  گره  یک  شکل  به 

چچین  که  می گوید  الکسی  روسیه.  جنوب  از  بخشی  در 

از  بخشی  که  دارد  جمعیت  نفر  میلیون  یک  حدود  در 

به  اجباری  کوچ  به  وادار  کمونیستی  رژیم  دوران  در  آن ها 

عده ی  و  شده  دوردست  محالت  سایر  و  سیری  مناطق 

چچن  رسیدند.  قتل  به  جریان  این  در  هم  آن ها  از  زیادی 

از جمهوری های قفقاز روسیه محسوب شده و دارای ذخایر 

است. نفت  عظیم 

جوهر دودایف که از افرسان امنیتی اتحاد شوروی بود، 

انتخاب  چچن  رییس جمهوری  عنوان  به   ۱99۱ سال  در 

شد و بالفاصله استقالل این کشور از روسیه را اعالم کرد. 

واکنش روسیه در برابر دودایف شدید بود و در سال ۱994 

کرد.  آغاز  آن  رسکوب  برای  را  خود  تهاجامت  سنگین ترین 

روسیه  موشکی  حمله ی  اثر  در   ۱996 در  دودایف  جوهر 

گرفت.  را  اصالن مسخادوف جانشینی اش  و  رسید  قتل  به 

را  رسخ  ارتش  خواب  رسید،  قتل  به  که  زمانی  تا  دودایف 

بود. کرده  آشفته 

جدایی طلب  جنگ جویان  از  خود  که  قادرف  رمضان 

سال  در  قادرف  احمد  پدرش  قتل  از  پس  بود،  چچن 

2۰۰4، به حامیت مستقیم والدیمیر پوتین، ابتدا به عنوان 

از  بخش  این  رییس جمهور  عنوان  به  سپس  و  نخست وزیر 

واقعی  معنای  به  قادرف  گرفت.  دست  در  را  قدرت  روسیه 

به  وقتی  است.  رسکوب گر  و  بی رحم  ملپن  یک  کلمه 

یک  شبیه  که  بادی گاردهایی  و  موترها  با  می آید  روسیه 

یک  عنوان  به  نه  می شود  ظاهر  باشد،  وحشت ناک  گروه 

و  قریه   از  را  خود  نظامی  نیروهای  متام  او  رییس جمهور. 

زادگاه خود گرد آورده و متام مخالفان خود را با اتهام وهابی 

قادروف  فرمان روایی  تحت  چچین  در  می کند.  قمع  و  قلع 

انواعی از خرافه و حرکت های ضدبری به نام دین صورت 

در  زندگی  تصویرهای  عام ترین  از  عروس دزدی  می گیرد. 

خیابان های چچن است. افراد و گروه های خاصی استند که 

هر دخری را در خیابان ببینند که مورد پسند شان باشد، به 

زور بر می دارند و به عنوان عروس در خانه ی خود نگه داری 

می کنند، ولو این عروس سومین یا چهارمین زنی باشد که 

وارد آن خانه می شود. در این اواخر، کسانی هستند که به 

نام دین، در خیابان ها به صورت دخرانی که به تعبیر آن ها 

باشند، رنگ می پاشند و رس  نکرده  را مراعات  حجاب خود 

و صورت آن ها را آلوده می کنند. قادرف در تلویزیون رسمی 

چچن ظاهر شد و گفت: او منی داند که این افراد و گروه ها 

کی استند؛ اما اگر آن ها را ببیند در آغوش می گیرد و مراتب 

می گوید  الکسی  می کند.  ابراز  را  آن ها  از  خود  قدردانی 

تعجب  باعث  روسیه  تلویزیون های  از  سخن  این  انعکاس 

بود. شده  همگانی 

ناراحت  می گذرد  چچن  در  که  وضعیتی  از  روس ها 

عملی  نیز  را  قادروف  از  روسیه  حکومت  حامیت  آن ها  اند. 

احمقانه و بیهوده می دانند. چچینی ها اکنون وارد بازارهای 

روسیه شده و به انتقام جویی های سیاسی می پردازند. اغلب 

افراد  توسط  نیز  خیابانی  قتل های  و  انتقام جویی ها  این 

تندروان  از  نیز  دیگری  دسته های  می شود.  انجام  قادروف 

مرتکب  شان،  شهدای  انتقام  عنوان  به  که  استند  چچینی 

می شوند. روسیه  در  انتحاری  عمل های 

که  می کنند  فکر  پیچیده  سؤال  این  به  روس ها 

روی  می توانند  را  کاری  چه  چچن  جدایی طلبان  با 

جمهوریت های  متام  میان  در  چچنی ها  گیرند.  دست 

مسلامن نشین روسیه از افراطی ترین باور مذهبی برخوردار 

مذهبی،  احکام  اجرای  و  زنان  با  آنان  برخورد  نحوه ی  اند. 

این  می توانند  نه  روس ها  است.  سخت گیرانه  فوق العاده 

وضعیت  می توانند  نه  و  کنند  رها  سادگی  به  را  جمهوریت 

کنونی آن را قابل تحمل بدانند. در واقع، به ادعای الکسی، 

چچن خود به یک معیار قضاوت مردم نسبت به سیاست ها 

نیز  روسیه  کنونی  زمام داران  سایر  و  پوتین  عمل کردهای  و 

است. شده  تبدیل 

در روسیه چه می گذرد؟ 
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زهرا سیاس

عزیز رویش

زنــان زیــادی هســتند کــه قربانــی غــرور مردانــه 

را  شــان  غــرور  کــه  زیــادی  مــردان  و  می شــوند 

بــه زندگــی زنــان برتــری می دهنــد و زن را تنهــا 

شــان  جنســی  خواســت های  ارضــای  وســیله ی 

از  مــرا  دارنــد  گــامن  کــه  مردانــی  می داننــد. 

هرگونــه عیــب انــد و بــرای اثبــات ســامل بــودن 

ــوع  ــر ن ــه ه ــت ب ــان، دس ــب ش ــودن از عی ــرا ب و م

زنــان می زننــد.  علیــه  خشــونت 

چهــار  از  یکــی  افغانســتان  قوانیــن  مطابــق 

دلیلــی کــه زنــان می تواننــد درخواســت جدایــی 

ــه  ــا تفریــق از شــوهران شــان را بدهنــد، تفریــق ب ی

ــت. ــب اس ــبب عی س

طبــق مــاده ی )۱۷6( قانــون مدنــی افغانســتان، 

زن زمانــی می توانــد درخواســت تفریــق یــا انفصــال 

ــالج  ــرض الع ــه م ــوهر او ب ــه ش ــد ک ــته باش را داش

مبتــال باشــد و اعــاده ی صحــت وی غیــر ممکــن 

ــه  ــر گیــرد؛ ب ــا هــم مــدت طوالنــی را در ب باشــد و ی

ــی  ــدون رضر کل ــوهر ب ــا ش ــارشت ب ــه مع ــوی ک نح

ــد.  ــن باش ــش ناممک برای

ــان  ــات متخصص ــب از نظری ــن عی ــت ای در تثبی

مســلکی، اســتفاده بــه عمــل می آیــد. پــس هــرگاه 

ــه  ــد، محکم ــن باش ــه ناممک ــه معالج ــد ک ــت ش ثاب

بــه  فــورا  مدنــی،  قانــون   )۱۷9( مــاده ی  طبــق 

تفریــق، حکــم می کنــد و در صورتــی کــه عیــب 

قابــل عــالج باشــد و مــدت طوالنــی بــرای معالجــه 

می توانــد  ســال  یــک  مــدت  تــا  باشــد  داشــته 

مطالبــه ی تفریــق را بــه تأخیــر انــدازد.

بنــا بــر ایــن، اگــر زنــی قبــل از ازدواجــش از 

ــب  ــا عی ــدارد و ی ــالع ن ــوهرش اط ــب ش ــن عی داش

را شــوهرش کتــامن کــرده باشــد و بعــد از ازدواج 

برایــش ثابــت شــود کــه شــوهرش دارای عیب اســت، 

می توانــد بــه محکمــه درخواســت تفریــق بدهــد.

بــا وجــودی کــه تفریــق بــه ســبب عیــب یکــی از 

ــت و رشع و  ــرک اس ــی مش ــان در زندگ ــوق زن حق

ــول  ــا قب ــت؛ ام ــرده اس ــد ک ــر آن تأکی ــز ب ــون نی قان

کــردن آن در عــرف افغانــی بیشــر بــه رضر مــردان 

تفریــق  درخواســت  از  بــرای جلوگیــری  و  اســت 

زنــان دســت بــه تخویــف زنــان، تهدیــد، شــکنجه و 

می زننــد. آنــان  لت وکــوب 

ــت  ــی اس ــی از زنان ــتعار( یک ــام مس ــانه )ن رخش

کــه قربانــی غــرور مردانــه ی مــردی شــده اســت کــه 

دارای اختــالالت جنســی اســت. در شانزده ســالگی 

-بعــد از مــرگ مــادرش- پــدرش رخشــانه را در بــدل 

یــک مقــدار پــول بــه نــکاح  مــردی 36ســاله در 

ــت.  آورده اس

ازدواج  ایــن  بــه  ابتــدا  در  هرچنــد  رخشــانه 

ــا عــدم  رضایــت نشــان منی دهــد؛ امــا رضایــت او ی

رضایــت او بــرای ایــن ازدواج رشط نیســت، بلکــه 

بــرای  شــوهرش  توســط  پــول  پرداختنــن  رشط، 

پــدرش اســت. 

ــود  ــه می ش ــانه متوج ــان رخش ــد از ازدواج ش بع

کــه شــوهرش دارای اختــالالت جنســی اســت و 

منی توانــد بــا رخشــانه رابطــه ی جنســی داشــته 

باشــد. ایــن ناتوانــی جنســی او ســبب می شــود کــه 

ــورد آزار و  ــانه را م ــیانه ای رخش ــیوه های وحش ــا ش ب

ــد  ــان او را تهدی ــرار دهــد و هم چن اذیــت جنســی ق

می کنــد کــه در صــورت آگاهــی خانــواده اش از 

ــوی  ــرد. از س ــد ب ــن خواه ــوع، او را از بی ــن موض ای

دیگــر زنــان زیــادی در خانــواده ی شــوهرش، روز 

ــا  ــد آی ــا بدانن ــد ت ــر ان ــانه منتظ ــی رخش ــد عروس بع

ــن  ــرای گرف ــر و ب ــا خی ــته ی ــکارت داش ــانه ب رخش

دســتاملی کــه شــب قبــل برایــش داده انــد، انتظــار 

ــوهر  ــوع ش ــن موض ــاندن ای ــرای پوش ــند. ب می کش

رخشــانه نقشــه ای کشــیده و دســتاملی را بــرای 

خانــواده  زنــان  بــه  رخشــانه  دخرانگــی  اثبــات 

تحویــل می دهنــد و بــا دیــدن آن دســتامل، رد 

رخشــانه را زنــان خانــواده اش رهــا می کننــد. دیــدن 

ایــن دســتامل پایــان بدبختــی رخشــانه نیســت کــه 

رشوع بدبختــی او اســت. 

شــوهر رخشــانه پولیــس اســت و در صفــوف 

کار  مشــغول  دور  والیــات  از  یکــی  در  پولیــس 

اســت. هــر بــار کــه او خانــه را تــرک می کنــد، بعــد 

از بیشــر از یــک مــاه دوبــاره بــه خانــه می آیــد.  

زمانــی را کــه در خانــه اســت خانــه را بــرای رخشــانه 

اذیت هــای  و  آزار  می کنــد.  جهنــم  بــه  مبــدل 

در  کــه  می شــود  ســبب  او  بی رویــه ی  جنســی 

نبــودش رخشــانه بــه خواهــرش از ایــن موضــوع 

ــا  ــا ب ــرد؛ ام ــاه ب ــه ی او پن ــه خان ــد و ب ــکایت کن ش

ــا راه انداخــن داد و دعــوا او  برگشــن شــوهرش، ب

ــف او را  ــائل مختل ــا وس ــرد و ب ــه اش می ب ــه خان را ب

شــکنجه می کنــد. ریســامنی را بــه گــردن رخشــانه 

انداختــه و بارهــا او را بــه روی خانــه می کشــد و 

می گویــد کــه غــرور او را زیــر پــا کــرده اســت؛ 

پــس بایــد بــه ســزای ایــن عملــش برســد. بعــد 

از لت وکــوب زیــاد رشوع بــه شــکنجه ی جنســی 

او می کنــد و برایــش می گویــد اگــر قصــدش از 

ــد  ــن باش ــواده اش ای ــه خان ــا ب ــن حرف ه ــن ای گف

کــه بــا شــخصی دیگــری ازدواج کنــد و لــذت اولیــن 

رابطــه را شــخصی دیگــری بــا او داشــته باشــد، بایــد 

ایــن آرزو را بــه گــور بــرد و قبــل از جدایــی از او، او 

را راهــی قــر خواهــد کــرد. بــا گفــن ایــن حرف هــا 

بــه رخشــانه، ســعی می کنــد بــا اســتفاده از دســت 

ــکارت او را  ــرده و ب ــاوز ک ــه او تج ــر ب ــیای دیگ و اش

ــرد. ــن ب از بی

ــانه  ــوی رخش ــکنجه ها گل ــن ش ــت از ای ــا حکای ب

را بغــض می گیــرد و زخم هــای دســت و بازوانــش 

ــد  ــش مانن ــد همــه بدن را نشــان می دهــد و می گوی

بــازو، گــردن و دســتانش پــر از زخــم اســت کــه 

منی توانــد آن را نشــان بدهــد.

رخشــانه کــه بــه ســختی توانســته خــود را از 

ــه ی  ــی خان ــاره راه ــات داده و دوب ــت نج ــن وضعی ای

خواهــرش شــود. خواهــرش او را بــه یکــی از ارگان های 

ایــن  از  و  معرفــی می کنــد  زنــان  مدافــع حقــوق 

ــد.  ــکایت می کن ــت ش ــر اس ــان در خط ــان ش ــه ج ک

رخشــانه چندیــن مــاه را در یکــی از مراکــز حامیــوی 

زنــان می گذرانــد و پرونــده اش در دادســتانی و دادگاه 

رســیدگی می شــود. برعــالوه ی اخــذ تفریــق، شــوهر 

ــود. ــس می ش ــه حب ــوم ب ــانه محک رخش

رخشــانه کــه حــاال بیســت ســال دارد در یکــی از 

مراکــز آمــوزش زبــان، مــروف فراگیــری زبان هــای 

خارجــی اســت و می گویــد رنج هایــی را کــه کشــیده 

اســت، ســبب مختــل شــدن وضعیــت روانــی اش 

شــده بــا کمــک مشــاور روانــی تــالش دارد فرامــوش 

کنــد و زندگــی خوبــی بــرای خــودش بســازد.

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

زنی که قربانی اختالل جنسی شوهرش شده است
افسانه یاس
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ــد کــه کار روی بســته ی  رسپرســت وزارت خارجــه، می گوی

اصالحاتــی ایــن وزارت پایــان یافتــه و بــا تطبیــق آن، مشــکالت 

فراوانــی کــه در دســتگاه دیپلامســی افغانســتان وجــود دارد، 

رفــع خواهــد شــد.

ادریــس زمــان، روز سه شــنبه )۱۷ جــدی( در یــک نشســت 

ــه، روی  ــی وزارت خارج ــته ی اصالحات ــه بس ــت ک ــری گف خ

چهــار محــور اساســی می چرخــد و مکانیــزم مشــخصی را 

ایجــاد می کنــد کــه بــر اســاس آن، چالش هــای عمــده در 

ــد. ــد ش ــل خواه ــی، ح ــتگاه دیپلامس دس

او افــزود: »ایــن بســته بــه چهــار محــور اصلــی تقســیم 

سیاســت  دســتگاه  کــردن  متحــول  اول،  محــور  می شــود. 

خارجــی و منایندگی هــای سیاســی و کنســولی در خــارج 

اســت؛ محــور دوم، متحــول کــردن نحــوه ی اســتخدام، ارتقــا، 

مکافــات، مجــازات و قانونــی ســاخن رونــد اســتخدام اســت؛ 

محــور ســوم، متحــول کــردن پروســه های کاری و زیربنــای 

ــرای  ــهولت ب ــاد س ــز ایج ــارم نی ــور چه ــت و مح ــوژی اس تکنال

ــت.« ــولی اس ــات کنس ــه ی خدم ارائ

آقــای زمــان، در مــورد محــور اول بســته ی اصالحاتــی، رشح 

داد و گفــت کــه وزارت خارجــه، تنقیــص بیــش از صــد بســت 

از تشــکیل خارجــی و ۷8 بســت از تشــکیل داخلــی را در نظــر 

دارد.

ــت  ــار ریاســت و دو معینی ــام چه ــزود: »ادغ ــان اف او هم چن

می آیــد،  وجــود  بــه  کنســولی  معینیــت  شــده،  پیشــنهاد 

اداری  ریاســت  تنهــا  و  می شــود  حــذف  اداری  معینیــت 

ــا معینیــت سیاســی  ــت اقتصــادی ب ــد و معینی ــت می کن کفای

می شــود.« مدغــم 

ــور  ــی، اقتصاد مح ــرح اصالحات ــه ط ــت ک ــان، گف ــای زم آق

ــم انداز  ــا چش ــی، ب ــت خارج ــراتژی سیاس ــند اس ــت و س اس

پنج ســاله طراحــی شــده و بــه عنــوان نقشــه ی راه، بــر اســاس 

آن عمــل خواهــد شــد.

ــت  ــز گف ــی نی ــرح اصالحات ــن ط ــور دوم ای او در رشح مح

ــه ای  ــه ی چندمرحل ــا، به گون ــتخدام دیپلامت ه ــد اس ــه رون ک

و پیچیــده انجــام می شــود و نقــش چهره هــای سیاســی در 

اســتخدام ها، بــه صفــر خواهــد رســید.

آقــای زمــان، هم چنــان گفــت: »وزارت خارجــه بــه ســه 

شــعبات  آن  اول  دســته ی  شــده،  تقســیم  شــعبات  دســته 

تخصصــی  دوم  دســته ی  اســت،  جغرافیایــی  و  منطقــه ای 

ــی  ــش اداری و حامیت ــم بخ ــوم ه ــته ی س ــی و دس و موضوع

می باشــد.«

بــه گفتــه ی او، کاهــش ســن تقاعــد و دوره ی خدمــت از 4۰ 

ــی  ــوارد دیگــر بســته ی اصالحات ــز از م ــه 35 ســال نی ســال ب

وزارت خارجــه اســت.

ــای  ــی از رونده ــواره یک ــه، هم ــات در وزارت خارج اصالح

جنجالــی بــوده اســت. پیــش از ایــن، کمیســیون مســتقل 

حضــور   زمــان  در  ملکــی،  خدمــات  و  اداری  اصالحــات 

وزارت،  ایــن  رسپرســت  عنــوان  بــه  ربانــی  صالح الدیــن 

شــکایت کــرده بــود کــه ایــن اداره در برابــر اصالحــات مقاومــت 

. می کنــد

ارگ  ربانــی،  صالح الدیــن  اســتعفای  از  پــس 

ریاســت جمهوری، اعــالم کــرد کــه وزارت خارجــه، در گذشــته 

بــا چالش هــای زیــادی روبــه رو بــود؛ امــا در زودتریــن فرصــت، 

ــد اصالحــات گســرده در ایــن وزارت، آغــاز خواهــد شــد. رون

مســؤوالن وزارت صنعــت و تجــارت، می گوینــد کــه 

ــی،  ــز هوای ــق دهلی ــتان از طری ــادرات افغانس ــزان ص می

33 درصــد نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش یافتــه 

ــت. اس

ســمیر رســا، ســخن گوی وزارت صعنــت و تجــارت، 

می گویــد کــه بــا توســعه ی برنامــه ی دهلیــز هوایــی 

افغانســتان، بازرگانــان افغــان می تواننــد کاالی شــان 

نقــاط   بــه  هزینــه،  کم تریــن  و  زمــان  کم تریــن  در  را 

مختلــف جهــان برســانند.

او می افزایــد: »از آغــاز برنامــه ی دهلیــز هوایــی تــا 

ــوه ی  ــمول می ــه ش ــن کاال ب ــزار تُ ــش از ۱۱ ه ــون، بی کن

تــازه، میــوه ی خشــک، گیــاه طبــِی هنــگ، صنایــع 

دســتی، قالیــن، قــره قـُـل، ســبزیجات، زعفــران و پوســت، 

ــش از  ــی، در بی ــیایی و عرب ــی، آس ــورهای اروپای ــه کش ب

۱۱۰۰ پــرواز از کابــل، کندهــار، بلــخ و هــرات بــه ارزش 

بیــش از 238 میلیــون  دالــر امریکایــی صــادر شــده 

ــت.« اس

آقــای رســا، می گویــد کــه در ســال 2۰۱9 میــالدی، 

بــه هنــد، چیــن، عربســتان  تُــن کاال  حــدود 53۰۰ 

ــا،  ــان، بریتانی ــی، آمل ــده ی عرب ــارات متح ــعودی، ام س

ایتالیــا، آذربایجــان، فرانســه، بلجیــم، قطــر، عــامن، 

کویــت، ترکیــه، رومانیــا، ســویدن، ســویس و هالنــد 

ــش آن، 33  ــال پی ــک س ــه ی ــبت ب ــه نس ــده ک ــادر ش ص

درصــد افزایــش را نشــان می دهــد.

ــای  ــالدی، بازاره ــال 2۰۱9 می ــه ی او، در س ــه گفت ب

ــز  ــت، عــامن و قطــر نی ــد آذربایجــان، کوی ــدی مانن جدی

ــتان اضافــه شــده  بــه برنامــه ی دهلیــز هوایــی افغانس

ــت.  اس

ــه  ــد ک ــازت، می گوی ــت و تج ــخن گوی وزارت صنع س

قــرار اســت دهلیــز هوایــی افغانســتان، بــا اندونیزیــا نیــز 

در آینــده ی نزدیــک گشــایش یابــد.

آقــای رســا اضافــه کــرد کــه اگــر بازرگانــان بخواهنــد، 

ســایر  بــا  اســت  حــارض  تجــارت  و  صنعــت  وزارت  

کشــورهای جهــان نیــز دهلیزهــای هوایــی ایجــاد کنــد.

ــه و  ــی احصائی ــه اداره ی مل ــت ک ــی اس ــن در حال ای

معلومــات، بــه تازگــی بــا نــر شــاخص احصائیــه ای 

ربــع ســوم ســال مالــی ۱398، گفتــه اســت کــه میــزان 

صــادرات امــوال ثبت شــده ی رســمی در ربــع ســوم ســال 

مالــی ۱398 خورشــیدی، 2۰.3 درصــد و میــزان واردات 

نیــز ۱۰.5 درصــد کاهــش یافتــه اســت.

ــازه ای کــه از ســوی دانشــگاه ســیدنی  تحقیــق ت

اســرالیا منتــر شــده، نشــان می دهــد، در جریــان 

ــارد  ــک میلی ــن کشــور، بیــش از ی آتش ســوزی در ای

حیــوان و پرنــده تلــف شــده  انــد.

هافینگــن  امریکایــی  روزنامــه ی  از  نقــل  بــه 

ــه ی  ــه در نتیج ــده ک ــه ش ــن گفت ــش از ای ــت، پی پس

آتش ســوزی، حــدود 48۰ میلیــون حیــوان و پرنــده 

تلــف شــده انــد؛ امــا ایــن بــرآورد، ابتدایــی بــوده و تنهــا 

مربــوط بــه ایالــت ولــز جنوبــی ایــن کشــور می شــود.

دیکمــن،  کریــس  از  نقــل  بــه  امــا  حــاال، 

تلفــات  رقــم  ســیدنی،  دانشــگاه  اکولوژیســت 

ــه  ــرالیا، ب ــوزی اس ــدگان در آتش س ــات و پرن حیوان

اســت. رســیده  میلیــارد  یــک  از  بیــش 

ایــن متخصــص محیــط زیســت دانشــگاه ســیدنی 

ــه  ــدون هیچ گون ــد کــرده اســت کــه ب اســرالیا، تأکی

در  پرنــدگان  و  حیوانــات  تلفــات  رقــم  تردیــدی، 

آتش ســوزی بــه بیــش از یــک میلیــارد رســیده اســت.

گفتــه می شــود کــه آتش ســوزی اســرالیا، متــام 

ایالت هــا و شــهرهای ایــن کشــور را متأثــر کــرده 

اســت.

ــر اســاس گــزارش دانشــگاه ســیدنی، بیــش از  ب

جنوب-رشقــی  جنگل هــای  از  هکتــار  میلیــون   6

نیــز در جریــان ســال 2۰۱9 و 2۰2۰  اســرالیا 

ــت. ــده اس ــود ش ــه و ناب ــش گرفت ــالدی آت می

هم چنــان، چنــدی پیــش اســکات موریســون، 

ــاس  ــر اس ــه ب ــود ک ــه ب ــرالیا، گفت ــت وزیر اس نخس

ــوزی  ــی آتش س ــر در پ ــک 3۰ نف ــار، نزدی ــن آم آخری

جــاری در ایــن کشــور جــان باختــه انــد. از ســویی هم 

نزدیــک بــه 2هــزار خانــه نیــز در مناطــق درگیــر 

ــت. ــده اس ــدل ش ــر مب ــه خاکس ــوزی ب آتش س

ــاری  ــو ج ــال ن ــش از س ــه پی ــوزی ک ــن آتش س ای

میــالدی آغــاز شــده بــود، شــدت تخریــب آن در 

ــزارش  ــدید گ ــدی ش ــه ح ــرالیا، ب ــوب-رشق اس جن

شــده بــود کــه تــا پیــش از آغــاز ســال  نــو میــالدی، 

چنــد شــهر در ایالت هــای نیوســاوت ولز و ویکتوریــا، 

ــد. ــان ش ــاک یک س ــا خ ب

بــه نقــل از تلویزیــون ملــی جاپــان )NHK( یــک کارآفریــن 

جاپانــی، ماهــی ای را بــه ارزش ۱.8 میلیــون دالــر امریکایــی 

خریــداری کــرده اســت.

کیوشــی کیمــورا، صاحــب رســتورانت سوشــی زانایــی، ایــن 

ماهــی  2۷6 کیلوگرامــی را در جریــان یــک حــراج از بــازار 

توکیــو بــه ارزش ۱9۰ میلیــون یــن جاپانــی کــه برابــر بــا ۱.8 

ــداری کــرده اســت. ــی می شــود، خری ــر امریکای ــون دال میلی

ــد چهــل  ــن اســت، می توان ــن ماهــی کــه از نســل بلوفی ای

ــراض  ــال انق ــای در ح ــه ی ماهی ه ــد و از گون ــر کن ــال عم س

اســت.

بــه  ماهــی  ایــن  خریــداری  از  پــس  کیمــورا،  کیوشــی 

رســانه های ایــن کشــور گفتــه اســت، از ایــن کــه توانســته ایــن 

ــاب را خریــداری کنــد، خیلــی خوش حــال اســت  ماهــی کم ی

ــد. ــذ بخورن ــای لذی ــریانش غذاه ــت دارد، مش و دوس

ایــن نخســتین بــاری نیســت کــه ایــن کارآفریــن جاپانــی، 

ماهــی ای را بــا چنیــن قیمتــی خریــداری می کنــد؛ ســال 

گذشــته نیــز او یــک ماهــی 6۱2 تنــی را بــه قیمــت ۱.3 

ــود. ــرده ب ــداری ک ــر خری ــون دال میلی

بــا ایــن حــال، او توانســته اســت ریکــورد ســال گذشــته ی 

خــود را بکشــند و ریکــورد جدیــدی را بــه نــام خــود ثبــت کنــد.

مجلــس مناینــدگان ایــران، روز سه شــنبه )۱۷ جــدی( 

طــرح اقــدام متقابــل در برابــر تروریســتی خوانــده شــدن ســپاه 

ــکا را تصویــب کــرد. ــاالت متحــده ی امری از ســوی ای

بــر اســاس ایــن طــرح، متــام اعضــای پنتاگــون، رشکت هــا 

و مؤسســات وابســته بــه آن و فرماندهــان و عامــالن کشــته 

شــدن قاســم ســلیامنی، بــه همــراه فرماندهــی کل نیروهــای 

ــت  ــزی تح ــیای مرک ــا و آس ــه، رشق افریق ــکا در خاورمیان امری

ــوند. ــداد می ش ــت قلم ــران تروریس ــوی ای ــنتکام، از س ــام س ن

ــرح رأی  ــن ط ــه ای ــران، ب ــدگان ای ــس مناین ــای مجل اعض

موافــق داده انــد.

نیروهــای امریکایــی، صبــح روز جمعــه )۱3 جــدی( بــه 

متحــده ی  ایــاالت  رییس جمهــور  ترامــپ،  دونالــد  دســتور 

امریــکا، قاســم ســلیامنی، فرمانــده ی نیروهــای قــدس ســپاه 

پاســداران ایــران را در جــاده ی میــدان هوایــی بغــداد کشــتند.

کشــته شــدن قاســم ســلیامنی بــا واکنــش تنــد مقام هــای 

ــی، از فرماندهــان پیشــین  ــران مواجــه شــد. محســن رضای ای

ــت  ــخیص مصلح ــال تش ــر برح ــران و دبی ــدران ای ــپاه پاس س

نظــام ایــن کشــور، در برگــه ی تویــر خــود نگاشــته اســت کــه 

ــکا، گرفتــه خواهــد شــد. انتقــام ســختی از امری

ــه  ــت ک ــه اس ــران، گفت ــه ی ای ــر خارج ــف، وزی ــواد ظری ج

ــد منتظــر پیامدهــای  ــود و بای ــکا مســؤول ایــن جنایــت ب امری

ــده ی ســپاه  ــن فرمان آن باشــد. آقــای ظریــف، کارنامه هــای ای

ــتودنی  ــده، س ــره و القاع ــش، الن ــروه داع ــا گ ــکار ب را در پی

ــت. ــده اس خوان

ــاک  ــه و خطرن ــکا را بی باکان ــدام امری ــن اق ــز ای ــیه نی روس

ــز واکنــش  ــکا نی ــداد، در امری ــن روی توصیــف کــرده اســت. ای

هــای متفاوتــی در پــی داشــته اســت. نانســی پلوســی، رهــر 

ــده و  ــه خوان ــدام را خودرسان ــن اق ــکا، ای ــای امری دموکرات ه

تأکیــد کــرده اســت کــه بایــد مســائل ایــن چنینــی، بــا اجــازه ی 

کنگــره انجــام شــود.

بــا ایــن حــال، حکومــت افغانســتان تأکیــد کــرده اســت کــه 

ایــران و امریــکا، هــر دو روابــط خوبــی بــا افغانســتان دارنــد و 

از همیــن رو، بــه هیچ وجــه از خــاک افغانســتان، علیــه کشــور 

دیگــری اســتفاده نخواهــد شــد.

افزایش 33درصدی صادرات افغانستان
 از دهلیز هوایی 

بیش از یک میلیارد حیوان و پرنده
 در آتش سوزی اسرتالیا سوختند

کارآفرین جاپانی ماهی ای 
را به ارزش 1.8 میلیون دالر خریداری کرد

مجلس منایندگان ایران ارتش امریکا
 را سازمان تروریستی اعالم کرد

نزدیک به دوصد بست در وزارت خارجه
 تنقیص می شود

اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $
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خربهای خارجی

والــی بامیــان، از نهادهــا و مؤسســات خیریــه، خواســته 

اســت تــا بــرای هشــت هــزار خانــواده ی نیازمنــد در ایــن 

کننــد. تهیــه  بردوســتانه  کمک هــای  والیــت، 

محمدطاهــر زهیــر، روز سه شــنبه )۱۷ جــدی( در نشســتی 

ــردم در  ــکالت م ــر و مش ــت فق ــی وضعی ــور بررس ــه منظ ــه ب ک

فصــل زمســتان در والیــت بامیــان برگــزار شــده بــود، گفــت کــه 

6۱.3 درصــد مــردم ایــن والیــت، در فقــر بــرس می برنــد و ایــن 

ــت. ــده اس ــوع نگران کنن موض

او افــزود: »بیــش از هشــت هــزار خانــواده در بامیــان، زیــر 

خــط فقــر قــرار دارنــد و نیــاز اســت تــا بــرای آن هــا، کمک هــای 

فــوری از ســوی دولــت و نهادهــای همــکار توزیــع شــود.«

آقــای زهیــر، گفــت کــه مؤسســات و نهادهــای خیریــه ، بایــد 

ــا  ــد ت ــی بیاورن ــود تغییرات ــای خ ــع کمک ه ــای توزی در معیاره

متــام خانواده هــای نیازمنــد و فقیــر، تحــت پوشــش امدادهــای 

بردوســتانه قــرار بگیرنــد.

ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن، دفــر هامهنگــی 

امــور کمک هــای بــری ســازمان ملــل متحــد یــا اوچــا، اعــالم 

کــرده بــود کــه افغانســتان در ســال 2۰2۰ میــالدی، بــه ۷33 

میلیــون دالــر کمک هــای بردوســتانه بــرای ۷.۱ میلیــون نفــر 

نیــاز دارد.

اوچــا، افــزوده بــود کــه 9.4 میلیــون نفــر در افغانســتان بــه 

کمک هــای بردوســتانه نیــاز دارنــد؛ امــا از ایــن میــان، تنهــا 

۷.۱ میلیــون نفــر کمــک دریافــت خواهنــد کــرد. ایــن دفــر، 

گفتــه بــود کــه کمک هــای بردوســتانه، بــه آواره هــای جنــگ و 

بیجــا شــدگان ناشــی از خشک ســالی  و حــوادث طبیعــی ارائــه 

خواهــد شــد.

والی بامیان: بیش از 8 هزار خانواده 
 به کمک های فوری نیاز دارند
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گزارش واشنگن پست در مورد افغانستان در ماه دسامر فاش 

و  جمهوری خواهان  حکومت داری  دوره های  در  پنتاگون  که  کرد 

دموکرات ها، مردم را گمراه کردند که »نشان دهند ایاالت متحده در 

جنگ پیروز می شده؛ در حالی که این گونه نبوده است.« سه دولت 

به طور مداوم و اشتباه به امریکایی ها اطمینان دادند که به اهداف 

شان می رسند. گر چه خواندن آن گزارش دردآور بود؛ اما حرف آخر 

که  به  آن هایی  رسانه ها،  بی شامر  گزارش های  نداشت.  تعجبی  آن 

مختلف  اندیشکده های  کارشناسان  و  بودند  کرده  سفر  افغانستان 

»پیروزی«  که  جدی ای  تناقض های  از  یک نواخت  طور  به  تقریبا 

طور  همین  بودند.  زده  حرف  می داد،  نشان  غیرمحتمل  ابتدا  از  را 

متام  با  را  افغانستان  جنگ  مداوم  طور  به  اطالعاتی  تحلیل های 

بود. داده  توضیح  زشتش  واقعیت های 

یکی  بود.  مثبت  دوام داری  به طور  پیام های رسمی  هم،  این  با 

برای  نظامی  رهران  به  مردم  فزاینده ی  وابستگی  آن،  دالیل  از 

مقامات  از  اطالعات  به جای گرفن  بی طرفانه  ارزیابی های  ارائه ی 

طور  به  دولت ها  ارتش،  به  مردم  اعتامد  افزایش  با  بود.  غیرنظامی 

فزاینده ای مسؤولیت پیام رسانی را به رهران ارتش واگذار کردند و 

می توانست  که  اطالعاتی  و  دیپلامتیک  نظرات  گنجاندن  در  اغلب 

ماندند. ناکام  بدهد،  پیام ها  به  کم تری  اما  جامع تر؛  چرخش 

چندین دهه و بدون شک پس از حادثه ی ۱۱ سپتامر، بزرگی 

و سیاست  ملی  امنیت  نهادهای  دیگر  امریکا،  ارتش  و  دفاع  وزارت 

خارجی را کوچک کرده است و در نتیجه، پیام های رسمی حکومت 

در  ارشد  راه شهادت جرال های  از  اغلب  مورد وضعیت جنگ،  در 

اچ.  دیوید  مانند  جرال هایی  بازدیدهای  می آمد.  دست  به  کنگره 

و  رسانه ای  رویدادهای  به  تبدیل  واشنگن،  از  دیگران  و  پراوس 

مورد وضعیت جنگ شد. در  مردم  به  برای خررسانی  منبعی 

ارتش امریکا مسؤولیت بزرگی در رسارس دنیا دارد و یونیفرم پوشان 

به  دادن  منره  در  اما  اند؛  آورده  دست  به  بزرگی  بسیار  احرام  ما 

و  گزارش ها  در  منی کنند.  عمل  خوب  مردم  برای  شان  کارهای 

شهادت های بی شامری که در طول جنگ عراق و افغانستان صورت 

نیروهای  آموزش  که  دادند  اطمینان  ما  به  جرال ها  متام  گرفته، 

که  وقتی  اما  است؛  بوده  زمانی  برنامه ی  به  مطابق  و  موفق  محلی 

موصل  سوی  به  شان  تیوتاهای  بر  سوار  داعش،  شورشی  نیروهای 

حرکت کردند، ارتش عراق بدون هیچ مقاومتی پا به فرار گذاشت. 

ارتش و پولیس در افغانستان نیز با وجود سال ها آموزش و میلیون ها 

نیستند. ارتش عراق  از  دالری که در تجهیزات خرج شده، بهر 

استند،  بدی  سخن گویان  ارتش  افرسان  که  این  عمده ی  دلیل 

شکست  دارند  که  کنند  اعالم  علنا  منی توانند  آن ها  که  است  این 

وظیفه ی  اند.  آورده  وجود  به  را  می توانم  فرهنِگ  آن ها  می خورند؛ 

آن ها دستورگیری از رهری غیرنظامی و عمل  کردن به وظایف شان 

به بهرین شکل ممکن است. منی توانند بدبین باشند یا باور کنند 

فرمانده  یک  مبیرند.  بیهوده  تا  می فرستند  جنگ  به  را  جوانان  که 

شکست  داریم  که  بدهد  شهادت  علنا  روز  یک  می تواند  چگونه 

را در جنگ رهری کند؟ نیروها  آن  از  بعد  روز  و  می خوریم 

تحلیل های  کردن  رشیک  از  اطالعاتی  نهادهای  عکس،  بر  اما 

رک و راست شان احساس غرور کرده و در بیان حقیقت به مقامات، 

لحظه ای درنگ منی کردند. این دو فرهنگ در سال 2۰۰9 به طور 

بلیر، رییس  به جنگ پرداختند؛ جایی که دنیس  با هم  مستقیمی 

 )CIA( آن وقت اطالعات ملی امریکا تالش کرد نگذارد رییسان سیا

منایندگان  عنوان  به  می کردند،  اجرا  وظیفه  کشور  از  خارج  در  که 

از  برخی  در  که  بود  معتقد  بلیر  کنند.  عمل  ملی  اطالعات  بالفعل 

کشورهای مشخص، فرمانده ی ارشد ارتش یا مناینده ای از یک نهاد 

افرس اطالعاتی ای  باشد؛  ارشد اطالعاتی  دیگر می تواند مناینده ی 

ایاالت  اطالعاتی  فعالیت های  متام  کردن  هامهنگ  مسؤول  که 

متحده در هر کشوری باشد و با خدمات امنیتی محلی، از جامعه ی 

بلیر عملی می شد،  اما اگر حرف  اطالعاتی امریکا منایندگی کند؛ 

افرس ارشد ارتش در کشوری مانند عراق یا افغانستان، می توانست 

مناینده ی ارشد اطالعاتی هم باشد. در این صورت، این مناینده ی 

ارزیابی های  تا  بگیرد  قرار  فشار  زیر  است  ممکن  اطالعاتی  ارشد 

را تضعیف کند. پنتاگون  باشد که سیاست  نداشته  اطالعاتی ای 

اما لئون پانتا، رییس پیشین سیا می گفت که تنها یک فرد نباید، 

هم مسؤول تطبیق اهداف سیاسی و هم مسؤول تهیه ی تحلیل های 

اطالعاتی باشد. او موفقانه تالش های بلیر را پس زد و اتوریته اش را 

گسرش داد. پانتا ثابت کرد که منایندگان سیا و اداره ی اطالعات 

به  پایان  در  که  دیوان ساالرانه ای  جنگ  ندارند؛  هم  با  فرقی  ملی 

برکناری بلیر انجامید.

بیان  در  مداوم  ناکامی  اما،  افغانستان  در  بزرگ تر  نگرانی 

رصیحانه ی سیاستی بود که ارتشی ها و دیپلامت های مان بتوانند آن 

اندازه ی  به  دولتی  کنند. هر چه تالش کردند، هیچ  اجرا  و  را درک 

کافی توضیح نداد که پیروزی یعنی چه. بسیاری از امریکایی هایی 

که زمانی را در افغانستان به رس بردند، واقعا منی دانستند چرا آن جا 

بودند؛ به طور مثال، رییس جمهور ترامپ اعالم کرده است که هدف 

ما در افغانستان تسلیم شدن بی قید و رشط ]شورشی ها[ است، این 

را هم توییت کرده که به دنبال توافق با طالبان است؛ یک فرمانده ی 

باید کند؟ با چنین راهنامیی هایی چه  ارتش 

دونالد رامسفلد، وزیر دفاع دولت جورج بوش نیز هدف را »تسلیم 

دقیقا  که  نشد  اما هرگز مشخص  کرد؛  اعالم  و رشط«  بی قید  شدن 

که  بود  شده  گفته  مان  رسبازان  به  می شد.  تسلیم  باید  کسی  چه 

دشمن، القاعده است، نه طالبان؛ گر چه طالبان بزرگ ترین تهدید 

به  دست  گروهی،  هر  از  بیشر  و  بودند  مان  افغان  متحدان  برای 

القاعده  بود که رهری اصلی  این  امریکایی ها زدند. مشکل  کشتار 

متحده  ایاالت  و  داشت  قرار  پاکستان  در  گروه  این  جنگ جویان  و 

منی خواست روی یک قدرت هسته ای که شش برابر افغانستان است، 

فشار زیادی وارد کند. اگر دشمن تان پناه گاه امنی در آن طرف مرز 

می شوید؟ »پیروز«  افغانستان  در  چطور  باشد،  داشته 

گر چه رهران نظامی از اعراف علنی به شکست دو دل استند؛ 

کردن  حل  و  یافن  در  دولتی  نهادهای  از  بسیاری  از  آن ها  اما 

مشکالت درونی بهر عمل می کنند. ارزیابی های پس از عمل شان 

به طور بی رحامنه ای صادقانه است. در واقع، وظیفه ی بازرس ویژه ی 

ایاالت متحده برای بازرسی افغانستان )سیگار( این بود تا جزئیات 

کاملی از عرت های افغانستان تهیه کرده و به ویژه در مورد پول های 

به هدر رفته، تقلب و سوءاستفاده ها تحقیق کند؛ به همین خاطر، 

مصاحبه ها خیلی بی پرده و صادقانه بود.

درونا  مان،  اطالعاتی  مأموران  و  دیپلامت ها  نظامیان،  چند  هر 

خود را مسؤول این وضع می دانند؛ اما رهری سیاسی مان نتوانست 

با واقعیت ها روبه رو شود و با مردم امریکا حرف بزند. به جای بحث 

در مورد اهداف دست یافتنی و صادقانه سخن گفن از چالش های 

جدی در آسیای جنوبی، سه دولت پیاپی انتظارات بلندپروازانه ای 

را ]به مردم[ فروختند. ترامپ که منتقد جنگ بود نیز، تعهد کرد که 

رسبازان مان »شایسته ی برنامه ای برای پیروزی اند. آن ها شایسته ی 

ابزاری استند که برای جنگیدن و پیروزی نیاز دارند. این مشکالت 

و  بوش  مانند  اما  بود.«  خواهیم  پیروز  ما  پایان  در  و  می شود  حل 

اوباما، ترامپ نتوانست توضیح دهد که پیروزی یعنی چه. مشابها، 

را  صادقانه ای  اطالعاتی  ارزیابی های  اخیر،  سال   ۱8 در  کنگره 

دریافت می کرد؛ اما اغلب منی توانست بر کاخ سفید فشار وارد کند 

تا با مردم امریکا صادق باشد.

بسیار  احرام  از  رهران سیاسی  که  ندارد  تعجبی  هم  جایی  تا 

زیاد مردم به ارتش نهایت استفاده را می برند تا سیاست های شان 

مسؤولیت  نگرفن  با  بعدی  دولت های  دهند.  مردم  خورد  به  را 

نزدند  حرف  صادقانه  و  کردند  اعامل  شان  خود  که  سیاست هایی 

مردم  اعتامد  تضعیف  باعث  و  کردند  وارد  ارتش صدمه  به  مردم،  با 

نسبت به خود شان شدند. ارتش نباید در موقعیتی باشد که موفقیت 

یا ناکامی سیاست های دولت را به خورد مردم دهد. افرسان ارتش 

در قبال رسبازان زیردست شان مسؤول اند و باید نظرات بی پرده ی 

شان را با رهری غیرنظامی رشیک کنند. آن ها تحلیل گران بی طرف 

نیستند. عام  سخن گویان  یا 

از  استفاده  با  اند  کرده  تالش  سپتامر   ۱۱ از  پس  دولت های 

و  بی قید  شدن  »تسلیم  و  »پیروزی«  مانند  بلندپروازانه ای  واژه های 

رشط«، پشتیبانی مردم در جنگ علیه تروریسم را به دست بیاورند. 

به جای آن که در جریان افزایش مشکالت، با مردم امریکا صادقانه 

آن ها  به جای  تا  نظامیان شدند  به دامن  اغلب دست  بزنند،  حرف 

در  شکست  به  اعراف  نام  به  چیزی  که  نظامیانی  بگویند؛  سخن 

ندارد. وجود  شان  فرهنگ 

سو  این  به  دیرزمانی  از  آن ها  نیستند.  احمق  امریکایی ها  اما 

می دانند که جنگ در افغانستان آلوده به رسدرگمی و به هدر رفن 

پول ها و فساد است. شاید دیر باشد؛ اما رهران سیاسی مان باید با 

مردم امریکا صادق باشند و اهداف واقع بینانه ای را در پیش بگیرند. 

باید از استفاده ی واژه هایی مانند »پیروزی« دست بکشند و اعراف 

کنند که هدف واقعی در افغانستان از دیرزمانی به این سو چه بوده 

است. از سود یک سیاست مشخص و مدبرانه، راحت تر می توان دفاع 

کرد و احتامل کمی وجود دارد که به فریب کاری هایی مانند آن چه 

در گزارش های افغانستان دیدیم، نیاز داشته باشیم.

اتفاق های افغانستان نشان گر خطرات وابستگی
 به پنتاگون در ارزیابی جنگ است

مرتجم:مهدی غالمی
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