
راه پیمایی روز پنج شنبه که قرار بود از پارک بهارستان در کارته پروان کابل تا پیش 
ارگ ریاست جمهوری ادامه یابد، در چهارراهی راه ابریشم)دهن باغ( به دلیل ممانعت 
پولیس پایان یافت. برخی آگاهان، مخالفت حکومت با راه پیمایی مدنی شهروندان را خالف 
قوانین نافذۀ کشور دانسته و آن را محکوم کردند. براساس قوانین مدنی – سیاسی 
افغانستان شهروندان در برگزاری اعتراضات مدنی در چوکات قانون آزاد هستند؛ اما 
نیروهای پولیس مانع حرکت مدنی شهروندان شده و راه پیمایی را متوقف ساخته است

شکل گیری اینگونه جریان ها و جبهۀ سیاسی، از مناطق شرقی و جنوبی 
کشور، می تواند بدیل خوبی در برابر طالبان باشد. 

به جای  جوانان  تا  می شود  سبب  سیاسی  جریان های  چنین  راه اندازای 
مدنی  آدرس های  این  به  داعش  و  طالبان  مثل  گروه هایی  به  بیوستن 
یپیوندند و به سیاست رو بیاورند و برای به دست آوردن خواست های 

شان مبارزه کنند.
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کسي که بیشترین تالِش خود را مي کند، هرگز پشیمان 
نمي شود.
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مولوی رحمانی
 چه سنخیتی با احدی دارد؟

باصالحیِت  و  قدرتمند  معین  پتمن  صدیق  وقتی 
حامد  ریاست  سال های  تمام  در  معارف  وزارت 
همان  در  معارف  وزارِت  عظیم  فساد  از  کرزی، 
سال های معینیِت خود، از یک طرف بی پرده و روشن 
از  به عنوان یکی  از طرف دیگر،  و  سخن می گوید 
اعضای ارشد و رهبری اپوزیسیون، به تغییر نظام 
سیاسی حاکم به عنوان نظام غیرقابل اصالح تأکید 

می کند، این سوال ایجاد می شود:
از  خود  که  آن هایی  به  اعتماد  و  تضمین  »معیار 
فاسدترین  از  یکی  گرداننده گاِن  و  مسوولین 
در  تا  چیست  بوده اند،  افغانستان  در  دولت ها 
صورت برگشت به قدرت، همچنان صاحِب مقام و 

گردانندۀ یک ادارۀ فاسد و ناسالم نباشند؟« 

اپوزیسیون سیاسی 
و پرسش های بی پاسخ
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 اندیشه ام را 
نمی نویسم،
نوشته ام را 
می اندیشم

در برگ ها

روایِت 
فوکویی
از پـول

افزایش چشم گیر
 بیجاشده گان داخلی

ارگ قانون ثبت احوال نفوس را گروگان گرفته است

تاجیکستان کنسولگری های خود را 
در کندز و بدخشان بست

صفحه 6
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و  جنگ  داخلی،  مهاجرت های  عمدۀ  عامل 
درگیری میان دولت و گروه های تروریستی 
به  خانواده ها  از  برخی  همچنان،  می باشد. 
خویش  خانه های  تنگ دستی  و  فقر  دلیل 
می آورند.  پناه  شهرها  به  و  کرده  ترک  را 
و  نمناک  خیمه های  زیر  در  هم  شهرها  در 
ادامه  زنده گی  به  رقت بار  وضعیت  در 

می دهند

گفته می شود که مقامات تاجیکستان پس از حمله به کنسولگری های 
هند و پاکستان در شهرهای مزارشریف و جالل آباد، تصمیم به بستن 

دو کنسولگری خود در والیت های بدخشان و کندز را گرفته  است

صفحه 6
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جبهه نوین ملی افغانستان 
وارد میدان شد



به زودی دورِ دیگِر گفت وگوهای چهارجانبه 
با موضوع »نقشۀ راه صلِح افغانستان« در کابل 
ادامۀ  نشست،  این  هدِف  می شود.  برگزار 
بحث های اسالم آباد است که احتمال می رود 
طالبان  از  برخی  با  مستقیم  گفت وگوهای  به 
اصلی ترین  عنوان  به  پاکستان  شود.  منجر 
که  سپرده  وعده  گفت وگوها  این  طرِف 
حاضرند  که  را  طالبانی  از  عده  آن  فهرسِت 
به پای میز مذاکره بیایند، در اختیار افغانستان 
کشور  این  حال،  همین  در  می دهد.  قرار 
طالبانی  از  آن عده  به  نسبت  که  متعهد شده 
که نمی خواهند به روند گفت وگوهای صلح 
بپیوندند، به صورِت قاطع اقدام خواهد کرد. 

در  که  استند  خوبی  وعده های  همه  این ها 
صورِت عملی شدن، ممکن است نتایِج مثبتی 
تا زماِن عملی  باشند؛ ولی  داشته  قبال  را در 

شدن، هنوز راه طوالنی وجود دارد. 
از  که  است  گفته  غنی  رییس جمهور 
می کند،  استقبال  چهارجانبه  گفت وگوهای 
احتیاط  با  را  کار  این  که  کرده  تأکید  ولی 
نیست  مشخص  واقعًا  حاال  می دهد.  انجام 
احتیاط  با  چرا  افغانستان  رییس جمهوری  که 
می کند.  استقبال  چهارجانبه  نشست  نتایج  از 
به  نسبت  ریاست جمهوری  ارگ  واقعًا  اگر 
نتایِج چنین نشست هایی متیقن نمی بود، باید 
از همان آغاز موضِع روشن و دقیق در قبال 
این طور نمی شود که هم یکی  آن می داشت. 
گونۀ  به  آن  نتایِج  از  هم  و  بود  بازیگران  از 
احتیاط آمیز استقبال کرد. مهم ترین مسأله این 
بود که ارگ ریاست جمهوری خطوط اصلِی 
و  می کرد  مشخص  را  صلح  گفت وگوهای 
آن گاه برای رسیدن به نتیجه تالش می ورزید. 
که  است  این  دیگر  اهمیِت  قابِل  نکتۀ 
چه قدر  چهارجانبه  نشسِت  نخسِت  دور 
دل گرم کننده بوده که نسبت به نتایج دورِ دیگر 
آن بتوان خوش بین بود؟... به نظر نمی رسد که 
بوده  چیزهایی  گذشت،  اسالم آباد  در  آن چه 
آن  انتظار  افغانستان  دولت  رهبران  که  باشند 
امنیت  مشاور  عزیز  سرتاج  می کشیدند.  را 
ملی و روابط خارجِی نخست وزیر پاکستان، 
نشانگِر  بیشتر  که  گرفت  قرار  موضعی  در 

تمایالت و خواست های گروه طالبان بود تا 
نظراِت یک میانجِی غیرجانب دار و به اصطالح 

ثالث بالخیر. 
که  کرد  اعالم  واضح  گونۀ  به  عزیز  آقای 
دولت افغانستان نباید به دنبال پیش شرط در 
معناست؟!  چه  به  این  باشد.  مذاکرات صلح 
معنای دقیِق این سخن می تواند این باشد که 
دو طرف در میز مذاکره باید به نتیجه برسند 
و نباید مسایلی را به عنوان ارزش و خطوط 
مطرح  کرد،  عبور  آن ها  از  نتوان  که  قرمزی 
اصلِی  خواست  می تواند  دقیقًا  این  ساخت. 

طالبان از گفت وگوهای صلح باشد. 
گروه طالبان نخست می خواهد به عنوان یک 
طرِف هم وزن با دولت افغانستان به رسمیت 
شناخته شود و آن گاه به مذاکره بپردازد. این 
پاکستان  دولت مرداِن  زبان  از  که حاال  تمایل 
با  سنخیتی  هیچ  مجموع  در  می شود،  بیرون 
گفت وگوهای صلِح واقعی ندارد و نمی تواند 
هیچ  به  افغانستان  دولت  باشد.  داشته  هم 
که  دیگری  دولِت  با  نیست  قرار  صورت 
آن  هم وزِن  حقوقی  موقِف  نظر  از  می تواند 
تلقی شود، به مذاکرات صلح بپردازد. طالبان 
و  هم وزن  شورشگر،  گروهِ  یک  عنوان  به 
هم سطِح دولت افغانستان نیستند و نباید هم 
جانب  از  حتا  آید،  وجود  به  شایبه یی  چنین 
سطحی  دیدی  که  کشور  دولت مرداِن  برخی 
شایبه سازی  این  دارند.  قضایا  به  ساده  و 
آن که  بدون  معین  سطِح  یک  در  حاال  همین 
به واکنش جدِی دولت افغانستان منجر شود، 
از سوی پاکستان انجام می شود و بدون شک 

نتایج آن زیان بار خواهد بود. 
دیگری که می خواهند  یا هر گروهِ  و  طالبان 
وارد گفت وگوهای صلح شوند، باید بدانند که 
مصادره شدنی  افغانستان  در  نظام  ارزش های 
وسیله  و  لجاجت  با  هم  نمی توان  و  نیستند 
آن ها  به  خود،  منطقه یی  حامیاِن  دادِن  قرار 
دست پیدا کرد. حتا اگر در این مورد افرادی 
در دولت افغانستان باشند )که بدون شک هم 
معامله  ارزش ها  این  با  بخواهند  که  هستند( 
کنند، ولی پاسخ مردم افغانستان به آن ها »نه« 

خواهد بود. 

اساسی ترین  شامل  که  نظام  ارزش های 
مولفه های دموکراسی است، به هیچ صورت 
این  و  نیستند  مذاکره  و  گفت وگو  قابل 
ارزش ها به عنوان هویِت نظام نمی توانند در 
طالبان  باشند.  مطرح  گفت وگوهایی  چنین 
انتخابات،  مثل  ارزش هایی  نمی توانند  اگر 
زنان  حقوق  شهروندی،  حقوق  بیان،  آزادی 
به  بپذیرند،  را  دست  این  از  چیزهایی  و 
نباید وارد گفت وگوهای صلح  هیچ صورت 
به چنین  نسبت  باید  افغانستان  شوند. دولت 
و  بگیرد  کار  جدی  موقِف  از  ارزش هایی، 
این  در  شایبه سازی  به  پاکستان  که  نگذارد 

زمینه ها بپردازد. 
این  نظام  ارزش های  مورد  در  شایبه  ایجاد 
تردید را به وجود می آورد که در میز مذاکره 
انتظار هر چیِز غیرمترقبه یی را باید داشت و 
با  را  جنگ  عدمِ  قیمِت  بخواهند  طالبان  اگر 
آورند،  به دست  دموکراسی  به  کردن  پشت 
نخسِت  دور  در  پاکستان  بود.  نخواهد  بعید 
وجود  به  را  شایبه  این  چهارجانبه  مذاکراِت 
آورد و حاال تالش دارد که در گفت وگوهای 

بعدی آن را تقویت کند. 
و اما نکتۀ اساسِی دیگر این است که پاکستان 
طالبان  طالبان سخن می گوید؛ چون  از کدام 
دیگر یک گروه مشخص و واحد نیستند که 
را  فهرستی  شوند.  گفت وگوهای صلح  وارد 
از  کدام یک  شامل  کرده،  تهیه  پاکستان  که 
گروه های طالبان است: گروه مال اختر محمد 
منصور و یا گروه مال محمد رسول و یا کدام 

گروه دیگر؟
 به نظر می رسد که پاکستان نمی تواند دیگر 
طالبان  گروه  بر  خود  سابقۀ  اشراِف  آن  از 
نشان  طالبان  فعلِی  وضعیت  بگوید.  سخن 
از یک رهبر و گروه  دیگر  آن ها  می دهد که 
دسته های  و  شاخه ها  به  و  نمی کنند  اطاعت 
متعددی تقسیم شده اند. گفت وگوهای صلح 
تمایِل یک  تعداد و عدم  در موجودیِت یک 
و  صلح  به  صورت  هیچ  به  دیگر،  تعداد 
به  که  است  ممکن  حتا  و  نمی انجامد  امنیت 
منجر  وضعیت  از  تازه یی  بهره برداری های 

شود. 

2 www.mandegardaily.com

احمــد عمران

از احتیاط آقای غنی
تا بی باکِی سرتاج عزیز

 

تاجیکستان  جمهوری  که  کرده  تأیید  خارجه  وزارت 
کنسول گری های خود در شهرهای قندوز و فیض آباد را به 

دلیِل نگرانی های امنیتی بسته است. 
با فرستادن اعالمیه یی به وزارت خارجۀ  دولت تاجیکستان 
افغانستان، از این اقدامِ خود خبر داده و گفته است که در 
صورت بازگشِت امنیت به آن مناطق، کنسول گری های شان 

را در این دو شهر بازگشایی می کنند. 
مراکز  از  شماری  این،  از  پیش  که  است  درحالی  این 
دیپلماتیِک مربوط به هند و پاکستان در ننگرهار و بلخ مورد 
حمالت انتحاری قرار گرفتند و پیش از این ها نیز، از حمله 
به کنسول گری هند در هرات جلوگیری شده بود. اما قطع 
شدِن فعالیت دو دفتِر کنسول گری تاجیکستان در دو والیت 
به  بی توجهی  و  ناامنی  که  دارد  آن  از  نشان  کشور،  شمالی 
خاص  نهادهای  مصونیِت  به خصوص  عمومی  مصونیِت 
دیپلماتیک، نگرانِی کشورها را نسبت به نماینده گی های شان 
افزایش  ناامنی ها  که  صورتی  در  و  باال  برده  افغانستان  در 
یابد،  ادامه  دیپلماتیک  نهادهای  به  حمله  به خصوص  یابند، 
بیِم آن می رود که برخی کشورهای دیگر نیز در والیت های 

مختلف، عیِن تصمیِم دولِت تاجیکستان را عملی کنند. 
افغانستان صدمه  دولِت  به حیثیِت  به شدت  این وضع  ادامۀ 
می رساند و این کشور را به کشوری کاماًل ناامن و غیرقابِل 
کنسول گری های  دروازه های  بستن  می دهـد.  تنزیل  اعتماد 
داشته  می تواند  زیادی  دالیل  حاضر  حاِل  در  تاجیکستان 
باشد، از جمله این که وضعیت امنیتی در والیت های شمالِی 
ما  شمالِی  همسایۀ  این  دیپلمات های  و  شده  وخیم  کشور 
نمی توانند در چنین فضایی فعالیت کننـد. دلیل احتمالِی دوم 
اما این است که تاجیکستان به اطالعاتی دست یافته که دو 
کنسول گری اش مورد هدف قرار می گیرد و بنابران پیش از 
این  هم  سوم  مسالۀ  است.  بسته  را  آن  بیفتد،  اتفاقی  آن که 
قانونی در تاجیکستان  باشد که توشیح و تصویِب  می تواند 
نوزادان ُجرم  بر سِر  نام های عربی  بنیاد آن، گذاشتن  بر  که 
است و نام های عربِی گذشته نیز باید به »تاجیکی« اصالح 
تبعاِت  تنـدروها و  از واکنش ِ  را  این کشور  مقاماِت  شوند، 
دولِت  مخالفان  زیرا  است.  کرده  نگران  قضیه  احتمالِی 
تاجیکستان این اقدام را اسالم ستیزِی محض می دانند و در 
شرایط کنونی، در والیت های تخار و قندوز در کنار طالبان، 
حضور جنگ جویاِن تاجیکستانی و دیگر جنگ جویان آسیای 
بنابرین، احتمال می رود که دولت  نیز سنگین می کند.  میانه 
تاجیکستان از ترِس انتقام جویِی این جنگ جویاِن بهانه جو و 
تروریست ، نماینده گی های  سیاسی  شان در افغانستان را بسته  

باشند. 
از  فراوان یکی  به دالیِل  تاجیکستان  از طرف دیگر، دولت 
و  داعش  تاجیکستان،  افراطی  گروه های  نظِر  مورد  اهداِف 
میانه  آسیای  کشورهای  دولت های  مخالِف  گروه های  دیگر 
کشور  آن  نگرانی های  لحاظ،  این  از  و  می شود  محسوب 
در حال حاضر،  که  می رسانند  گزارش ها  است.  درک  قابل 
فعالیت  داعش  لوای  زیر  تاجیکستانی  جنگ جوی  هزاران 
دارند و برخی از آنان طی یک سال گذشته در والیت های 
دادِن  قرار  اند. مسلمًا هدف  افغانستان جابه جا شده  شمالِی 
دیگر،  هدِف  هر  به  نسبت  تاجیکستان  نماینده گی های 

می تواند در دستور کارِ این عده قرار گیرد.
 اما مسوولیِت دولِت افغانستان این است که در کنار مبارزه 
در  بنیادگرایاِن کشورهای همسایه  ندادِن  تروریسم و جا  با 
خاک خود، باید به تأمیِن امنیِت نهادهای اداری و دیپلماتیِک 
کشورهای خارجی در قلمرِو خود همت گمارد. شاید مشکل 
ویزای شهروندی که می خواهد از شهرهای فیض آباد و قندوز 
به تاجیکستان سفر کنـد، از شهرهای مزار و کابل رفع گردد؛ 
اما بسته شدِن دو کنسول گرِی یک کشورِ همسایه در خاِک 
ما، معنای تلخ تر و سهمگین تر از دشواری در تهیۀ ویزا را به 
اذهاِن سلیم متبادر می کنـد. بنابراین، دولت افغانستان می باید 
تأمیِن  با  و  نکنـد  اختیار  بی تفاوتی  موضوع،  این  به  نسبت 
هرچه بهتِر امنیِت نهادهای دیپلماتیک و ادارِی کشورها در 
تاجیکستان را  بازگشایِی دو کنسول گرِی  خاک خود، زمینۀ 

مهیا سازد.

چرا دو کنسول گری ِ 
تاجیکستان بسته شده است؟
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اعالم  ضمن  افغانستان  رییس جمهور 
خوشبینی محتاطانه به روند صلح گفت که 
جهان به این نتیجه رسیده است که جنگ 

در افغانستان دارای چند بُعد است.
بر  تأکید  ضمن  افغانستان  رییس  جمهور 
زمینه  در  مردم  مختلف  اقشار  با  مشورت 
وی  گفت:  صلح،  گفت وگوهای  پیشبرد 
باتوجه به تحرکاتی که در منطقه در جریان 
است، به طور محتاطانه به مذاکرات صلح 

خوشبین است.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان 
اشرف غنی  کرد:  اعالم  بیانیه یی  انتشار  با 
جداگانه  دیدارهای  در  دیروز  بعدازظهر 
عبدالرووف ابراهیمی رییس پارلمان، فضل 
و  نماینده گان  سنا،  رییس  مسلمیار  هادی 
افغانستان،  سنای  و  پارلمان  اداری  هیأت 
اعضای  و  صلح  عالی  شورای  اعضای 
این  در  نیز  افغانستان  جهادی  شورای 
نشست ها در مورد روند صلح و انتخابات 
ولسوالی ها  شورای های  و  پارلمان 

گفت وگو کرد.
اعضای شورای عالی صلح گفتند که جنگ 

ابعاد منطقه یی دارد و جنگ  در افغانستان 
افغانستان  اینکه  با مخالفان مسلح به دلیل 
اساسی  قانون  و  اسالمی  نظام  دارای 

می باشد، هیچ توجیهی ندارد.
براساس بیانیه ریاست جمهوری افغانستان، 
اشرف غنی  به  جهادی  شورای  رهبران 
در  طلبی  صلح  فضای  اکنون  که  گفتند 
است  محسوس  پیش  از  بیشتر  افغانستان 
وحدت  حکومت  تالش های  از  آن ها  و 
صلح  گفت و گوهای  برگزاری  برای  ملی 

حمایت می کنند.
اعضای شورای جهادی افغانستان همچنین 
بر ضروریت برگزاری انتخابات پارلمان و 

شوراهای شهرستان ها تأکید کردند.
عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس گفت 
درایت، قاطعیت و شفافیت رییس جمهور 
کشور های  رهبران  مقابل  در  کشور  این 
امروز  که  شده  باعث  جهان  و  منطقه 
روشن  جهان  برای  افغانستان  موضع 
در  خوبی  موقعیت  از  افغانستان  و  گردد 

گفت و گوهای صلح برخوردار باشد.
تالش های  گفت:  نیز  غنی  اشرف  محمد 

با  و  صلح  مذاکرات  چارچوب  در  صلح 
گروه های آشتی پذیر است.

به  باتوجه  افزود:  افغانستان  رییس جمهور 
تشخیص عوامل جنگ، پس از تالش های 
زیاد به این مرحله رسیدیم که شرایط خود 
مذاکرات  در  را  گفت و گو ها  انجام  برای 
با  جانبه،  چهار  و  جانبه  سه  جانبه،  دو 
پاکستان، آمریکا و چین مشخص نمودیم 
را  شرایط  این  نیز  مذاکرات  طرف های  و 

پذیرفتند.
شده  قانع  جهان  امروز  که  داد  ادامه  وی 
دارد:  بُعد  چندین  افغانستان  در  که جنگ 
منطقه یی،  و  بین المللی  تروریست های 
نتیجه  در  که  پاکستان  طالبان  تحریک 
افغانستان  وارد  کشور  آن  نظامی  عملیات 
شدند، شبکه حقانی، گروه القاعده و داعش 
تالش  همواره  که  گروه هایی  همچنین  و 
ناامنی فعالیت های شان را  نمودند با ایجاد 
ادامه  انسان و مواد مخدر را  مانند قاچاق 

دهند.
غنی اظهار داشت: ابعاد مختلف جنگ در 
وضعیت  و  شود  بررسی  باید  افغانستان 
واقعی برای مردم روشن گردد تا توقعات 
جنگ  ادامۀ  و  صلح  تالش های  از  آن ها 

واقع بینانه باشد.
که  کرد  اعالم  افغانستان  رییس جمهور 
مشورت ها و صحبت ها را با اقشار مختلف 
مردم به ویژه زنان در مورد گفت وگوهای 
ادامه خواهد داد و مردم را همواره  صلح 
از پیشرفت های این روند آگاه خواهد کرد.
وی با تقدیر از نیروهای امنیتی افغانستان، 
موقعیت کنونی این کشور در روند صلح 
را نتیجه فداکاری های این نیرو ها دانست.

وزارت امور خارجه امریکا اعالم کرد که 
گروه تروریستی«خراسان« وابسته به گروه 
افغانستان  در  که  را  داعش  تروریستی 
سازمان  یک  عنوان  به  است،  مستقر 
هدف  و  کرده  تعیین  خارجی  تروریستی 

تحریم های جدید قرار داده است.
به گزارش روزنامه واشنگتن پست، گروه 
شبه نظامی خراسان در تاریخ 10 جنوری 
2015 موجودیت خود را اعالم کرد. این 
گروه در منطقه مرزی افغانستان و پاکستان 
اعضای  از  متشکل  عمدتًا  و  بوده  مستقر 
طالبان  جنبش  و  افغانستان  طالبان  سابق 

پاکستان است.
وزارت خارجه امریکا در بیانیه خود اعالم 
در  خراسان  گروه  گرفتن  قرار  با  کرد: 
خارجی  تروریستی  سازمان های  فهرست 

این  از  حمایت  هرگونه  از  شخصی  هر 
سازمان منع می شود.

گروه  رهبران  که  است  حالی  در  این 
خراسان از زمان تشکیل شدن این گروه با 
رهبر گروه تروریستی داعش بیعت کرده 
و اقدام به اجرای عملیات های تروریستی 
حمالت  انتحاری،  بمب گذاری  شامل 
افغانستان  شرق  در  آدم ربایی  و  مسلحانه 

کرده اند.
این گروه همچنین مسوولیت حمالت ماه 
مه 2015 علیه غیرنظامیان در شهر کراچی 

پاکستان را نیز تقبل کرد.
گروه خراسان پیش از این نیز در سپتامبر 
2015 هدف تحریم هایی از سوی امریکا 
قرار گرفت و حافظ سعید، رهبر این گروه 

در آن زمان شخصًا تحریم شد.
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امریکا گروه »خراسان« را در فهرست 

سازمان های تروریستی قرار داد

خوش بینی محتاطانۀ اشرف غنی 
به گفت وگوهای صلح

»جبهه  نام  زیر  سیاسی  جدید  ائتالف 
انورالحق  رهربی  به  افغانستان«  ملی  نوین 

احدی هفتۀ گذشته آغاز به کار کرد.

از  شماری  و  سیاسی  حزب  شش 
نهادهای مدنی، فعاالن سیاسی و برخی 
از والیان سابق اعضای مهم این ائتالف 

هستند.
اعضای این ائتالف مقام های دولت را با 
لحن تند به باد انتقاد گرفته و دولت را به 

بی کفایتی متهم کردند.
انورالحق احدی، از رهبران حزب افغان 
ملت، از دولت افغانستان خواست زمینه 
هنگام  زود  انتخابات  برگزاری  برای  را 

ریاست جمهوری فراهم کند.
در  حکومتداری  »مشکالت  گفت:  او 
حکومت  است.  عمیق  نهایتا  افغانستان 
نه  است،  ملی  وحدت  نام  به  صرف 
دارد  کاری  کفایت  نه  دارد  مشروعیت 
بحران  رفع  برای  است.  خادم  نه  و 
برای  زودهنگام  انتخابات  مشروعیت، 
یک  تا  شود  برگزار  جمهوری  ریاست 
حل  برای  جدید  مشروع  حکومت 

مشکالت کشور اقدام کند.«
و  انتخابات  برگزاری  برای  همچنان  او 
جهانی  جامعه  از  فعلی  حکومت  تغییر 

خواهان همکاری شد.
مراسم  در  کننده گان  شرکت  انتقادات 
آغاز کار این ائتالف جدید از حکومت 
وحدت ملی بسیار تند و شدید بود، اما 
مشکالت  حل  برای  مشخصی  برنامه 

ارایه نشد.
در این مراسم، برخی از اعضای مجلس 
از  و شماری  سنا  مجلس  و  نماینده گان 

ماموران سابق دولتی نیز حضور داشتند؛ 
ریاست  انتخابات  جریان  در  که  کسانی 
جمهوری گذشته از حامیان قوی رییس 
رییس  هم  یا  و  غنی  اشرف  جمهور 

اجرایی عبداهلل عبداهلل بودند.
جبهۀ  و  جریان ها  اینگونه  شکل گیری 
جنوبی  و  شرقی  مناطق  از  سیاسی، 
برابر  در  خوبی  بدیل  می تواند  کشور، 

طالبان باشد. 
سیاسی  جریان های  چنین  راه اندازای 
سبب می شود تا جوانان به جای بیوستن 
به گروه هایی مثل طالبان و داعش به این 
آدرس های مدنی یپیوندند و به سیاست 
آوردن  دست  به  برای  و  بیاورند  رو 

خواست های شان مبارزه کنند.
شکل گیری احزاب سیاسی در آن مناطق 
برای  باشد  آدرسی  می تواند  مشخص 

جذب آگاهان و نخبه گان حامعه.
باید گفت که پیش از این هم شماری از 
به  را  ائتالفی  افغانستان  جهادی  رهبران 
افغانستان  ثبات  و  حراست  شورای  نام 
از  جلوگیری  و  اصالحات  شعار  با  را 
فروپاشی نظام کنونی ایجاد کردند. بعداز 
افغانستان  جهادی  احزاب  شورای  آن 

اعالم موجودیت کرد.
مردم با استقبال از این شوراها می گویند 
که آنها باید با برنامه و منسجم حرکت 
درستی سوق  مسیر  در  را  مردم  و  کنند 
دهند.  در سال های گذشته هم در مواقع 
ائتالف های  مختلف  مناسبت های  و 
شد  ایجاد  افغانستان  در  زیادی  سیاسی 

اما پس از مدتی از هم پاشید.

جبهه نوین ملی افغانستان 
وارد میدان شد

ارگ قانون ثبت احوال نفوس را گروگان گرفته است
توزیع نشدن شناس نامه های الکترونیکی و 
تعطیلی ادارۀ توزیع این شناس نامه ها، پای 

ده ها شهروند کابل را به خیابان کشاند.
که  می گویند  معترض  شهروندان  این 
احوال  ثبت  قانون  افغانستان  حکومت 
»از  و  است  گرفته  »گروگان«  را  نفوس 

تطبیق آن طفره« می رود.
شناس نامه های  توزیع  روند  آغاز 
سال  یک ونیم  حدود  از  الکترونیکی 
سوی  از  نامعلوم  دالیل  به  بدین سو 
ارگ  است.  افتاده  تعویق  به  حکومت 
بود  گفته  پیش  چندی  جمهوری  ریاست 
شناس نامه ها،  این  نشدن  توزیع  دلیل  که 
توزیع  ادارۀ  در  تخنیکی  مشکالت  وجود 
شناس نامه های  توزیع  ادارۀ  اما  است؛  آن 
هیچ  که  کرده  اعالم  بارها  الکترونیکی 
شناس نامه ها  توزیع  برای  تخنیکی  مشکل 

ندارد.
با آغاز نشدن روند توزیع شناس نامه های 
کننده  کمک  کشورهای  الکترونیکی، 
قطع  را  اداره  این  به  مالی شان  کمک های 
کردند و در پی آن یک هزار نفر کارمند این 

اداره نیز از کار بیکار شدند.
از  بود  قرار  که  پنج شنبه  روز  راه پیمایی 
تا  کابل  پروان  کارته  در  بهارستان  پارک 
یابد،  ادامه  جمهوری  ریاست  ارگ  پیش 
به  باغ(  ابریشم)دهن  راه  چهارراهی  در 
برخی  یافت.  پایان  پولیس  ممانعت  دلیل 
راه پیمایی  با  حکومت  مخالفت  آگاهان، 
نافذۀ  قوانین  خالف  را  شهروندان  مدنی 
کردند.  محکوم  را  آن  و  دانسته  کشور 
براساس قوانین مدنی – سیاسی افغانستان 

مدنی  اعتراضات  برگزاری  در  شهروندان 
در چوکات قانون آزاد هستند؛ اما نیروهای 
پولیس مانع حرکت مدنی شهروندان شده 

و راه پیمایی را متوقف ساخته است. 
احوال  ثبت  قانون  که  می گویند  معترضان 
نفوس پس از تصویب در مجلس، از سوی 
و  است  شده  توشیح  غنی  جمهور  رییس 
الکترونیکی  شناس نامه های  توزیع  بودجۀ 
پرداخت  دیگر  کشورهای  سوی  از  نیز 
قانونی یی  مشکل  هیچ  بنابراین  می شود؛ 
فراراه توزیع این شناس نامه ها وجود ندارد.
که  می گویند  معترضان  این  هم چنان 
توزیع  ادارۀ  در  تخنیکی یی  مشکل  هیچ 
ندارد  وجود  الکترونیکی  شناس نامه های 
باید قانون  افغانستان  و ریاست جمهوری 
از  آن ها  کند.  اجرا  را  نفوس  احوال  ثبت 
شناس نامه های  که  می خواهند  حکومت 
سیاست  گروگان  را  قانون  و  الکترونیکی 
نسازند و هرچه زودتر توزیع آن را آغاز 

کنند.
و  جمهور  رییس  تمثال های  معترضان 

رییس اجرایی حکومت وحدت ملی را نیز 
به آتش کشیدند.

در قطع نامۀ این معترضان زیر نام »جنبش 
تذکره های  توزیع  قانون  از  حمایت 
ادارۀ  تعطیلی  است،  آمده  الکترونیکی« 
این  به  الکترونیکی  شناس نامه های  توزیع 
معنا است که »کسانی در پی دست برد در 

قانون ثبت احوال نفوس« هستند.
در قطع نامه هم چنان آمده است که توزیع 
این شناس نامه ها گامی مهم برای توسعه، 
انتخابات،  جلوگیری از جعل و تقلب در 
حکومت داری  بهبود  و  مجرمان  شناسایی 

الکترونیک است.
این  توزیع  که عدم  است  افزوده  قطع نامه 
فرهنگ  ترویج  معنای  به  شناس نامه ها 
سوی  از  قانون گریزی  و  قانون شکنی 
حکومت، به ویژه ارگ ریاست جمهوری، 
همۀ  یابد،  ادامه  روال  این  اگر  و  است 
شهروندان به خود حق می دهند تا »چیزی 

به نام قانون را به رسمیت نشناسند«.



شایسته مدنی
فوکو در کتاب نظم اشیا، به مطالعۀ حوزه های 
فراموش شده می پردازد. او با دیرینه شناسِی 
برخی موضوعات علوم انسانی، سعی دارد 
بکشد.  نظم  به  را  غیرصوری  دانش  تاریخ 
را  عناصر  از  شماری  است  کرده  سعی  او 
گفتمان  با  را  آن ها  و  آورده  هم  کنار  در 
قرن هفدهم  زمانی  فلسفی یی که در دورۀ 
تا نوزدهم رواج داشت، مرتبط کند. فوکو 
مرزها را دوباره ترسیم کرده و اشیای دور 
از یکدیگر را به همدیگر نزدیک تر می کند.
آشکار  دارد،  را  انجامش  قصد  او  آن چه 
کردِن نوعی ناخودآگاه مثبت دانش است، 
دانشمند  آگاهی  از  که  سطحی  یعنی 
اقتصاد  طبیعی،  تاریخ  در  آن چه  می گریزد. 
مشترک  کالسیک  دورۀ  زبان  دستور  و 
دانشمند  آگاهِی  دسترس  در  یقینًا  بود، 

قواعد  این  است  کرده  سعی  فوکو  نبود. 
مستقل  طور  به  هرگز  که  را  شکل گیری 
نظریه ها،  در  اما  و  نشده   صورت بندی 
مفاهیم و موضوعات متفاوت پیدا می شوند 
به  سطحی،  جداسازی  روش های  با  را 
عنوان جایگاه خاص، آشکار کرده و آن را 

سطح دیرینه شناسی بخواند.
در بخش اقتصاد، فوکو سعی کرده است تا 
ترکیب دگرگونی های متناظری را توصیف 
کند و نوع جدیدی از فلسفه را در آستانۀ 
آسان  اغلب  نماید.  مشخص  نوزدهم  قرن 
باعث  چیزی  چه  کنیم  تعیین  که  نیست 
تغییری ویژه در علم شده است. بنابراین او 
مسالۀ علیت را کنار گذاشته و به توصیف 

خودِ دگرگونی ها پرداخته است.
همۀ تالش فوکو این بوده است که گفتمان 
افرادی که در حال  از دیدگاه  نه  علمی را 

دیدگاه  از  نه  و  هستند  کردن  صحبت 
دیدگاه  از  بلکه  صوری،  ساختارهای 
چنین  وجود  در  که  کند  بررسی  قواعدی 

گفتمانی وارد بازی می شوند.
نه  کالسیک  دورۀ  »در  می گوید:  فوکو 
دربارۀ  علمی  نه  دارد،  وجود  زنده گی 
اما  تاریخی،  زبان شناسی  نه  و  زنده گی 
و  دارد  عام وجود  دستور  و  طبیعی  تاریخ 
حضور  سیاسی  اقتصاد  ترتیب،  همین  به 
وجود  تولید  دانش،  نظم  در  زیرا  ندارد، 

ندارد«.)فوکو، 1۳۸۹: 2۹۷(
در واقع مفاهیم پول، قیمت، ارزش، گردش 
بر  نه  هجدهم  و  هفدهم  قرن  در  بازار  و 
اساس آینده یی مبهم، بلکه به عنوان بخشی 
از آرایش معرفت شناختی کلی و دقیق مورد 

توجه قرار گرفتند.)فوکو، 1۳۸۹: ۳00(
تفکر  شانزدهم،  قرن  در  فوکو،  گفتۀ  به 

کامل  به طور  تقریبًا  یا  تمام  به  اقتصادی 
پولی  مادۀ  بهترین  و  قیمت ها  مسالۀ  به 
به  پول،  مادۀ  مسالۀ  بود.  شده  محدود 
بین  قیمت  رابطۀ  مسالۀ  استندرد،  سرشت 
فلزهای مختلف به کار گرفته شده و مسالۀ 
اختالف بین وزن )یا ارزش واقعی( سّکه ها 
اما  می شود.  مربوط  اسمی شان  ارزش  و 
این دو مجموعه مسایل با یکدیگر مرتبط 
بودند، زیرا فلز تا آن جایی که خود ثروت 
به عنوان یک نشانه، و نشانه یی  بود، فقط 
می رفت.  کار  به  ثروت  اندازه گیری  برای 
فلز دارای قدرت داللت بود، زیرا خودش 

عالمتی واقعی بود.)فوکو، 1۳۸۹: ۳02(
فوکو، کارکردهای پول را به عنوان مقیاس 
و  گرفته  نظر  در  کاالها  بین  مشترک 
می گوید: دو کارکرد پول، به عنوان مقیاسی 
عنوان جایگزینی  به  و  کاالها  بین  مشترک 

در ساز و کار مبادله، بر واقعیت مادی اش 
و  است  ثابت  مقیاس  یک  است.  مبتنی 
تمام افراد در تمام مکان ها آن را به عنوان 
مقیاسی معتبر به رسمیت می شناسند، و این 
در صورتی است که این مقیاس به عنوان 
استندرد دارای واقعیتی نسبت دادنی باشد 
که بتواند با گوناگونی اشیایی که قرار است 
نتیجه  در  گردد.  مقایسه  شود،  اندازه گیری 
مگر  نمی کند،  اندازه گیری  حقیقتًا  پول 
واحدش واقعیتی باشد که واقعًا وجود دارد، 
واقعیتی که هر کاالیی را بتوان به آن ارجاع 
سّکه  کارکرد  دو  رنسانس  دوران  در  داد. 
که مقیاس و جایگزینی است، مبتنی است 
بر سرشت مضاعِف ویژه گی درونی اش و 

این که سکه گران بها بود.
فوکو از قابلیت پول برای اندازه گیری کاالها 
سخن به میان آورده و دربارۀ دالیل استندرد 
مبادالت  در  فلزی  پول های  شدن  تلقی 
بتواند  ثروت  قلمرو  این که  برای  می گوید: 
تفکر  در  تأمل  برای  موضوعی  عنوان  به 
کالسیک شود، باید پیکربندی یی که در قرن 
شانزدهم ایجاد شده بود، از میان می رفت. 
درست  و  رنسانس،  اقتصاددانان  نظر  از 
برای  پول  قابلیت  داوان زاتی]1[،  خود  تا 
مبادله پذیری اش،  نیز  و  کاالها  اندازه گیری 

بر ارزش درونی اش متکی بود:
آنان کاماًل آگاه بودند که فلزات گران بها به 
داشتند،  استفادۀ کمی  از ضرب سّکه،  غیر 
اما اگر این فلزات به عنوان استندرد انتخاب 
شدند، اگر به عنوان ابزارهای مبادله به کار 
گرفته شدند و اگر در نتیجه به قیمت باالیی 
که  است  بوده  دلیل  این  به  رفتند،  فروش 
به  اشیا و هم  آن ها، هم در مقیاس طبیعی 
دیگر،  قیمتی  هر  از  باالتر  خود،  خودی 
که  بودند  بنیادی  و  مطلق  قیمتی  دارای 
ارزش تمام کاالها می توانست به آن ارجاع 

شود.)فوکو، 1۳۸۹: ۳10(
فوکو دربارۀ دالیل ارزشمند شدن فلز خاص، 
را  زیبایی شناختی  نگاه  پای  این که  ضمن 
به عنوان  بودنش  مقیاس  از  می کشد،  پیش 
می گوید:  و  کرده  یاد  رویکرد  مهم ترین 
ثروت  عالمت  خود  به خودی  فلز خاص 
بر  کافی  شاهد  پنهانش  درخشنده گی  بود، 
این امر بود که این فلز در عین حال نوعی 
حضور پنهانی دارد و مشخصۀ دیدنی تمام 
است  دلیل  این  به  است.  زمین  ثروت های 
که فلز خالص قیمتی دارد و به هم چنین به 
این دالیل که فلز خالص مقیاسی برای تمام 
آن  از طرفی هم می توان  و  قیمت ها است 
را به هر چیزی که بهایی دارد مبادله کرد، 

دارای ارزش و قیمت شده است.
در قرن هفدهم کارکرد مبادله یی به عنوان 
عنوان  با  و  شد  بیان  پول  اصلی  شالودۀ 
سوداگری معمول گشت. سوداگری در یک 
مفصل بندی دقیق، پول را به ابزار بازنمایی 
برعکس  و  می کند  بدل  ثروت  تجزیۀ  و 
با  که  می کند  تبدیل  محتوایی  به  را  ثروت 
سوداگری  آمدن  با  می شود.  بازنمایی  پول 
حلقۀ گران بهایی]2[ شکسته شده و ثروت 
به هر چیزی که موضوع نیاز و امیال است، 

بدل می شود.
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بخش دوم و پایانی

روایِت فوکویی 
از پــــول

بخش نخست

می توانید  بازهم  نیستید،  شخص  این  رییِس  اگر  حتا 
عواقِب این کار را به او گوش زد کنید. می توانید تهدید 
این آمار  تاریخ  این  تا  مالیمی کنید، مثاًل بگویید: »اگر 
را تحویل ندهی، دیگر مایل نیستم در کارهایت به تو 

کمکی کنم.« 
پی گیری کنید

نگذارید این فرد زماِن زیادی به حال خودش باشد. اگر 
باید چیزی را به شما تحویل بدهد، مدام به او گوش زد 
کنید تا نتواند با بهانۀ فراموش کردن، کار شما را دچار 
با  اختالل کند. اگر این فرد تا حد زیادی در روابطش 
شما از موذی گری و دروغ استفاده می کند، مکالمات تان 
از  بتوانید  ضروری  مواقع  در  تا  کنید  ضبط  را  او  با 

خودتان دفاع کنید. 
اجازه بدهید این شخص دچار تردید شود

سعی  و  کنید  پرهیز  بی ادبی  وسوسۀ  از  و  باشید  مثبت 
خطایش  متوجه  که  دهید  سوق  سمتی  به  را  فرد  کنید 
شود و در مورد روش مواجهه اش با افراد دچار تردید 

شود.

از کجا می توانید مطمین باشید که همکار شما فردی 
موذی و مهاجم است؟ 

همیشه چند نشانه وجود دارد و شما می توانید راجع به 
این نشانه ها از خود سوال کنید. فراموش نکنید در برخی 
موقعیت ها، افراد این نشانه ها را دارند اما فردی موذی 
مهاجم نیستند. برای آن که مطمین شوید همکارتان چه 
شخصیتی دارد، مدت ها او ر زیر نظر بگیرید، سپس او 

را قضاوت کنید.
ـ آیا این فرد زیر لب سخن می گوید و نارضایتی اش را 

سرکوب می کند؟
دهد،  انجام  نمی خواهد  که  را  کاری  آمده  پیش  آیا  ـ 

فراموش کند؟ آیا این مسأله تکرار می شود؟
این فرد توقع دارد همواره مورد تقدیر قرار بگیرد، حتا برای کوچک ترین  آیا  ـ 

اقداماتش؟ و میل به تقدیر را ابراز نمی کند؟
ـ آیا این فرد هرگز خواسته هایش را صریح بیان نمی کند و توقع دارد فکرش را 

بخوانید؟
ـ آیا این فرد در غیاب شما رفتاری متفاوت در مورد شما دارد؟

ـ آیا این فرد تظاهر می کند به شما بیشتر از بقیه اهمیت می دهد؟
ـ آیا این فرد اغلب نقشه هایی در مورد افراد دیگر در سر دارد؟

اما اگر خود شما آن شخص موذِی مهاجم باشید چه؟
برای آن که همکاران تان شما را فردی موذی مهاجم تلقی نکنند، صریح و صادق 
باشید و از جمالت مستقیم و صریحی که با »من می خواهم...« یا »من نیاز دارم...« 
روی  ذهن خوانی  به  نکنید  مجبور  را  همکاران تان  کنید.  استفاده  می شوند،  آغاز 

بیاورند یا درگیِر نقشه های پیچیده و موذیانۀ شما شوند. 
بگیرند.  نادیده  را  غیرمشخص  و  مبهم  غیرمستقیم،  پیام های  مجبورند  افراد 
مجبور  این صورت  در  شوند.  برآورده  تا  کنید  مطرح  شفاف  را  خواسته های تان 
نخواهید بود برای برآوردن آن ها نقشه بکشید. اگر دایمًا از روش های غیرمستقیم 
استفاده کنید، دایمًا پاسخ های ناقص دریافت می کنید و هر روز بیشتر از اطرافیان تان 

دل سرد می شوید و آن ها نیز کمتر به شما اعتماد خواهند کرد.  
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نادر شهریوری
»نگاهم کن زائر!

زمان درازی نگاهم کن
تا برای تو جالب شوم«1

در  است.  قبر  سنگ  دید،  زاویۀ  باال،  شعر  در 
این شعر، مرده از زائری که به دیدارش آمده، 
می خواهد زماِن درازی با تأمل نگاهش کند تا 
برایش جالب شود. انتخاب نظرگاهِ یک سنگ 
قبر به جای انسان، دیدی تازه و ناآشنا به شعر 
می دهد، ناآشنایی روشی است که شاعر به کار 
بیگانه  مخاطبان  به چشم  را  تا جهان  می گیرد 
در  آشنایی زدایی  یا  ناآشنایی  این  بنمایاند. 
عرصۀ شعر، خود را به صورِت تکنیِک استفاده 
از زبان نشان می دهد. به نظر فرمالیست ها، زبان 
ادبی متفاوت از زبان روزمره است؛ زبان ادبی، 
نیازمند  زباِن روزمره  زبانی است که برخالِف 

تأویل و تفسیر است. 
در  کرد/  دایره  در  رسم  کرد/  فرار  که  »وقتی 

دایره رسم/ رسم برگشتن/ و گشتن/ تا شکل 
فرار/ گم در رسم شود«2

کلمه ها در این شعر یداهلل رویایی آشنا به نظر 
می رسند، اما زبان ناآشناست. خواننده نمی تواند 
دریابد مقصود شاعر چیست؛ بنابراین شعر به 
مثابۀ یک متن، موضوع اندیشه و نیازمند تأویل 
و تفسیر می شود. استفاده از زباِن ناآشنا از نظر 
این گونه شاعران باعث آن می شود که خواننده 
مألوِف خود  از عادت  و  بیابد  را غریب  خود 
برای درک مضامین شعری دور شود. در واقع 

مواجه با شوک می شود.
دوبارۀ  التفات  باعث  را  شوک  رویایی  یداهلل 
خواننده به متن می داند و در این باره می گوید: 
هوش  فعالیت های  معتاد  من،  »خواننده های 
های  هوشیاری  اگر  من  شعر  و  خودشان اند 
پنهان آنان را به کار نگیرد و ذهن شان را دعوت 
به فعالیت تازه یی نکند، التفات تازه یی به شعر 
برای شوک در شعر حجمی،  من نمی کنند.«۳ 
به  و  است  برخوردار  ویژه یی  اهمیت  از  زبان 
یک تعبیر، ایجاد و کاربرد زبان در شعر حجم، 
خود هدفی نهایی به شمار می آید. رویایی اساسًا 
شعر را یک هنر زبانی می داند و خود به دنبال 
آن می رود که به شخص زبانی برسد »روزها 
را  فارسی  زبان  تا  کرده ام  تالش  شب ها...  و 
بهتر بشناسم تا بتوانم در شعر تظاهر تازه یی به 
آن ها بدهم، چه بسا در شعرهایم خطر کرده ام 
آوایی  عناصر  صوتی،  نظام های  در  بتوانم  تا 
از  کنم...  زبان رخنه  دستوری  در ساختمان  و 
مثاًل  اضافه  حرف  یک  سِر  بر  که  اندیشه یی 
»از« مصرف کرده ام تا کشف استعمال تازه یی 
از یک قید.«4 این ها، آن تالش هایی است که 
رویایی می کند تا به زبان خاِص خود که زبانی 

آشنایی زدایی شده است، برسد.

»من دوست دارم از تو بگویم را
ای جلوه یی از به آرامی«5

»به آرامی« در شعر باال قید است اما به عنوان 
شده  گرفته  کار  به  آرامش  معنای  در  و  اسم 
به  دارد،  شعر  در  رویایی  که  تصوری  است. 
او  نوعی ماجراجویی در زبان منتهی می شود، 
این ماجراجویی را دینامیزم زبان نام می نهد و 
این  با  از آن می داند.  نیازمند استفاده  شاعر را 
توجه به زبان به تدریج »زبان« حیاتی مستقل 
می یابد، به این معنا که دیگر نه تنها تحت تأثیر 
آنان  زنده گی  بلکه  نیست،  مصرف کننده گانش 
را کاماًل تحت تأثیر خود قرار می دهد »آن قدر 
برای  کلمه  دیگر  که  ام  کرده  کار  کلمه  با  من 
من، زنده گی شده است و گوشت وپوسِت من 
شده است و خود این زبان من که توی دهانم 
به عنوان کلمه  است، کلمه است و آن چه که 
از زبان من جاری می شود، چیزی جز تن من 

نیست و از این بابت هم خوشحالم.«6
زبان در شعر حجمی رویایی، به تدریج از ماهیِت 
به  تبدیل  تعبیر شاعر،  به  خود دور می شود و 
»تن«ِ او می شود اما نه آن که تحت الشعاع »تن« 
قرار گیرد، بلکه »تن« را تحت الشعاع خود قرار 

می دهد. به عبارت دیگر، تنش میان شعر و تن 
یک  تنها  و  می یابد  کاهش  زنده گی  و  هنر  و 
یا  شده،  ابژه  بخش  همان  یعنی  ماجرا  طرِف 
چیز شده یعنی زبان رشد می کند و شعر به ُفرم 
این جا  در  می شود،  فروکاسته  محض  زبان  و 
شعر از این که »عمیق تر« شود، پرهیز می کند. 
رویایی  تعبیر  به  یا  زبان  ماجراجویی  این  در 
»زنده گی در زبان«، عماًل آن چه انکار می شود 
جریان  همانا  می شود،  دانسته  هنر  دون شان  و 

سیال و خالق زنده گی است.
رویایی در اشاره به شعر حجمی خود می گوید: 
»عبور از بُعدهای سه گانه از حجم های ذهنی، 
همین  به  را.  او  و خود  می کند  نو  را  او  شعر 
جذبۀ  زیر  به ندرت  شاعران  این  جهت، 
قرار  سیاسی  سازمان های  و  ایدیولوژی ها 

و  متعهد می گیرند  آن که  از  پیش  شعرشان 
و  عبور  تکنیک  چون  و  می کند  متعهد  شود، 
پرش از سه بعد را می شناسد، هر بار به نوعی 
عبور  بعد  سه  همان  از  تازه یی  ترکیب  با  و 

می کند.«۷
تعهد به شعر یا به تعبیر رویایی »متعهد شدن 
به شعر« با در نظر گرفتن حیاتی مستقل برای 
آن ممکن می شود؛ زیرا همه چیز تحت الشعاع 
شعر قرار می گیرد. در این تعهد به شعر آن چه 
زنده گی  همانا  می شود،  دانسته  هنر  دون شان 
می شود.  گذاشته  کنار  ناگزیر  به  که  است 
رویایی اگرچه خود را متعهد به شعر می داند 
و ظاهراً در مقابل »شعر متعهد« قرار می گیرد، 
اما او با تعهد به شعر و به طور کلی هنر، همان 
کاری را می کند که شعر متعهد انجام می دهد 
با این تفاوت که در شعر متعهد این شعر است 
که حیات مستقِل خود را از دست می دهد و 
این  در  می شود.  حل  آن  در  زنده گی  نفع  به 
پنهان  فی الواقع  آن چه  مستقل«  »حیات های 
و  هنر  میان  پایان ناپذیر  تنش  همانا  می شود، 
زنده گی است. واقعیت آن است که اثر هنری 
از  را  خود  نمی تواند  هیچ  شعر،  این جا  در  و 
مضحکه های  حتا  و  فجایع  وقایع،  ابهامات، 
زنده گی  که  همچنان  دارد،  نگه  دور  زنده گی 
برای بازآفرینی خود به سویه های شوک آور و 
آزادکنندۀ شعر نیاز دارد تا خود را اعتال بخشد. 

پانوشت ها: 
شعر حجمی در 1۳4۸ با انتشار بیانیه یی اعالم 
مهم ترین  از  رویایی  یداهلل  و  کرد  موجودیت 

شاعراِن شعر حجمی است.
۷0ـ  سنگ قبر، رویایی، ص 2۳

مجموعه اشعار رویایی، صص 55۷ ـ 2۹۹
گزینه، اشعار رویایی، صص 4۹ و 1۸

مسایل شعر، تابستان 56، رویایی
عبارت از چیست؟ رویایی، محمدحسن مدل، 

ص 22۷
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و  هند  کنسولگری های  به  تروریستی  حمالت  از  پس 
افغانستان،  ناامنی و بی ثباتی در شمال  افزایش  پاکستان و 
تاجیکستان دو کنسولگری خود در والیت های بدخشان و 

کندز را به صورت موقت بست.
به وزارت  نامه یی  رسمی  ارسال  با  تاجیکستان    سفارت 
ناامنی ها  دلیل  به  که  کرد  اعالم  افغانستان  خارجه  امور 
در  خود  کنسولگری های  کشور  این  افغانستان،  شمال  در 
تعطیل  به صورت موقت  را  والیت های بدخشان و کندز 

می کند.
همچنین قرار بود تاجیکستان فعالیت های کنسولگری خود 
اما  آورد   در  تعلیق  به حالت  را هم  مزارشریف  در شهر 
مقامات محلی والیت بلخ به آنان اطمینان دادند که امنیت 

این نهاد سیاسی را تأمین می کنند.
به  حمله  از  پس  تاجیکستان  مقامات  که  می شود  گفته 
مزارشریف  شهرهای  در  پاکستان  و  هند  کنسولگری های 
در  خود  کنسولگری  دو  بستن  به  تصمیم  جالل آباد،  و 

والیت های بدخشان و کندز را گرفته  است.
وزارت امور خارجه افغانستان ضمن تایید این خبر گفت: 
بسته  را  خود  کنسولگری  دو  ناامنی  علت  به  تاجیکستان 
است اما این اقدام تاثیری بر روابط کابل و دوشنبه نخواهد 

گذاشت.
خیراهلل آزاد معاون سخنگوی وزارت امورخارجه افغانستان 

این اقدام تاجیکستان را موقتی بیان کرد.
سید عبدالهادی هدایت رییس بنیاد دعوت اسالمی علمای 

افغانستان در این مورد گفت: تاجیکستان کنسولگری های 
نور  محمد  عطا  اما  بست؛  را  کندز  و  بدخشان  در  خود 
این  کنسولگری  شدن  بسته  مانع  بلخ  والیت  سرپرست 
کشور در مزار شریف شد و به مقامات این کشور اطمینان 

داد تا امنیت آن را به طور کامل تامین کند.
دلیل  را  ناامنی  تاجیکستانی  مقامات  بدخشان گفت:  والی 
والیت  این  در  کشورشان  کنسولگری  بسته شدن  اصلی 

می دانند.
نصراهلل استانکزی استاد دانشگاه گفت: ممکن است هدف 
تاجیکستان از این اقدام این باشد تا اعتراض  خود را در 
برابر حکومت افغانستان به دلیل افزایش ناامنی نشان بدهد.
به کنسولگری های هند  چندی پیش دو حمله تروریستی 
در مزارشریف و پاکستان در جالل آباد صورت گرفت که 

تلفاتی بر جای گذاشت.

ابوبکر مجاهد
آمارها نشان می دهد که رقم بیجاشده گان داخلی در 

فصل زمستان رو به افزایش است.
مسووالن در وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان 
کندز،  هلمند،  والیات  که  می گویند  نگرانی  ابراز  با 
هرات، ننگرهار و فاریاب رقم درشت بیجا شده گان 

داخلی را دارند.
آنان تصریح می کنند، در هر والیت موظفین ملی به  
همکاری مشترک دفتر سازمان ملل متحد و وزارت 
مهاجرین، یک گروپ تشکیل داده اند که خانواده های 

بیجا شده را ثبت و راجستر می کند.
یک  از  که  خانواده هایی  از  شماری  می گویند:  آنان 
از  اند،  رفته  دیگر  نا امن  ولسوالی  به  نا امن  ولسوالی 

راجسترشدن باز مانده اند.
بیجا  و  به حوادث  رسیده گی  رییس  صبار  مهرخدا 
عودت کننده گان   و  مهاجرین  امور  وزارت  شده گان 
سال  در  می گوید:  روزنامه ماندگار  با  گفت وگو  در 
است.  بوده  افزایش  به  رو  بیجا شده گان  آمار   1۳۹4
یکی از والیاتی که شمار بیشتر بیجاشده گان را دارد 
که  جنگ هایی  اثر  به  والیت،  این  در  است؛  هلمند 
در ولسوالی های سنگین و سایر ولسوالی های شمال 
این والیت رخ داده است، برخی از خانواده ها بیجا 

شده اند.
به   ملی  موظفین  والیت  هر  در  افزود:  صبار  آقای 
همکاری مشترک دفتر سازمان ملل متحد و وزارت 
مهاجرین یک کمیته را تشکیل دده اندکه خانواده های 

بیجا شده را ثبت و راجستر می کنند.

آقای صبار بابیان این که  پس از ثبت و راجسترشدن 
خانواده های بیجا شده، وزارت مهاجرین و نهادهای 
می کنند،  رسیده گی  خانواده ها  این  به  کمک رسان 
ارقام نشان می دهد که حدود ۷50  آمار و  می گوید: 
خانواده اخیراً در این والیت بیجا شده اند. شماری از 
بیجا شده گان به والیات همجوار رفته اند، اما شماری 
از خانواده ها که از یک ولسوالی نا امن به ولسوالی 

ناامن دیگر رفته اند، از راجستر شدن دور مانده اند.
رییس رسیده گی به حوادث و بیجا شده گان وزارت 
مهاجرین می افزاید: کمیته  های موظف در هر والیت 
زمینۀ دسترسی به خدمات صحی و مواد اولیه را به 

بیجا شده گان فراهم می سازند. 
آقای صبار افزود: وزارت مهاجرین هزینۀ مشخص به 
بیجا شده گان ندارد، مواد غذایی و غیر غذایی را دفتر 
کمیشنری سازمان ملل متحد و نهادهای کمک رسان 
بیجا شده گان همکاری می کنند و در فراهم کردن  به 
بیجا  برای کودکان  خدمات صحی و مکاتب موقت 
المللی کودکان سازمان ملل   شده، دفتر صندوق بین 

»unicef« همکاری می کند.
والیات  می دهد  نشا  آمارها  می افزاید:  صبار  آقای 
بیجا  بیشتر  فاریاب  ننگرهار و  کندز، هلمند،  هرات، 
از خانواده ها که  اند. شماری  داشته  داخلی  شده گان 
از والیت کندز بیجا شده بودند، دوباره به والیت شان 
عودت کرده  اند اما، شمار اندک این خانواده ها  تاهنوز 

دوباره برنگشته اند.
به گفتۀ آقای صبار، پس از کندز برزگترین رقم بیجا 
شده گان از والیت هلمند است و هم چنان در والیت 

داعش و  نظامی، وجود  اثر عملیات های  به  ننگرهار 
طالبان در ولسوالی های اچین، بتی کوت و و لسوالی 

شینوار، شمار زیاد خانواده ها  بیجاشده بود.
بیجا  خانواده ها  وقتی  کرد:  تصریح  صبار  آقای 
می شوند، به مشکالت زیاد دچار می شوند از جمله 
وزارت  باشند؛  نمی داشته  البسه  و  خوراکی  مواد 
مهاجرین کمک های عاجل بشری برای بیجا شده گان 

داخلی هم آهنگ می سازد.
هم چنان، شیخ نعمت اهلل غفاری نمایندۀ مردم هلمند 
مردم  بیشتر  شمار  می گوید:  نماینده گان  مجلس  در 
ولسوالی سنگین و سایر ولسوالی های شمالی والیت 
هلمند به اثر جنگ های اخیر به شهر لشکرگاه مرکز 
مهاجر شده  همجوار  والیات  سایر  و  هلمند  والیت 

اند.
نهادهای کمک رسان،کمپل  و   او، دولت و  به گفتۀ 
کمک  شده  متواری  مهاجران  به  صحی  اولیۀ  مواد 
کرده اند، اما این کمک ها جواب گوی نیازمندی مردم 

نیست.
این نماینده مردم هلمند افزود: بیجاشده گان در فصل 
دچار  بار  رقت  حاالت  و  زیاد  مشکالت  با  زمستان 
ریاست  مسووالن  طرف  از  که  وکمک هایی  استند 
مهاجرین هلمند و نهاد صلیب سرخ صورت گرفته، 

جواب گوی مشکالت مردم نیست.
به  متواری شده  مهاجران  کرد:  غفاری تصریح  آقای 
خدمات صحی  و مواد اولیه دسترسی کافی ندارند؛ 
مردم از دولت می خواهند که در فصل سرما کمک های 

جدی برای شان انجام دهد.
درگیری  و  جنگ  داخلی  مهاجرت های  عمدۀ  عامل 
میان دولت و گروه های تروریستی می باشد. همچنان، 
برخی از خانواده ها به دلیل فقر و تنگ دستی خانه های 
خویش را ترک کرده و به شهرها پناه می آورند. در 
در وضعیت  و  نمناک  زیر خیمه های  در  هم  شهرها 

رقت بار به زنده گی ادامه می دهند. 
کمک ها به بیجاشده گان داخلی بیشتر از سوی دفاتر 

ملل متحد صورت می گیرد.
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محمداکرام اندیشمند 
افغانستان،  در  حاکم  سیاسِی  نظام  و  دولت  بقای 
رهبری  به  غرب  مالِی  و  نظامی  حمایت  به  وابسته 
ایاالت متحدۀ امریکاست. تا زمان استقالل اقتصادِی 
افغانستان از این وابسته گی، تشکیل دولت و حاکمیِت 
سیاسی بدون کسب توافق و حمایِت امریکا و غرب 
که  ائتالف هایی  و  می رسد. گروه ها  نظر  به  نامحتمل 
وجود  عرض  افغانستان  دولِت  اپوزیسیون  عنوان  به 
می کنند، تا خود را به عنوان بدیِل این دولت معرفی 
برسند، چاره یی جز کسِب  سیاسی  اقتدار  به  و  کنند 
حمایت و توافِق امریکا را ندارند؛ مگر آن که کشور و 
یا کشورهای دیگر، تمامی هزینه های مورد نیاز دولِت 

آن ها را تأمین کند. 
است  نشده  دیده  احتمال  این  از  شواهدی  اکنون  تا 
و  منطقه  در  دیگری  دولت های  یا  و  دولت  هیچ  و 
جهان آماده گی ندارند تا هزینۀ مالی و نظامِی دولت 
به  غربی اش  متحدین  و  امریکا  به جای  را  افغانستان 
دوش بگیرند. با توجه به این واقعیت، مرجع تمویِل 
و  افغانستان  فعلِی  دولت مداراِن  حاکمیِت  و  اقتدار 
ائتالف های اپوزیسیونی که هوای بدیل و جانشینی را 
در سر دارند، یک مرجع، یعنی امریکا و غرب است! 
 آیا دو گروه اپوزیسیوِن سیاسی به نام های »شورای 
سیاف  استاد  رهبری  به  افغانستان«  ثبات  و  حراست 
انورالحق  رهبری  به  افغانستان«  ملی  نوین  »جبهۀ  و 

افغان  حزب  فراکسیون های  از  یکی  رییس  احدی، 
حمایت  و  موافق  نظر  تا  توانست  خواهند  ملت، 
امریکایی ها را در کسب اقتدارِ سیاسی جلب کنند؟ اگر 
افغانستان،  دولت  و حامیان خارجی  تمویل کننده گان 
نیاز تغییر و تعویض را در اقتدار سیاسی و دولت فعلی 
احساس کنند، تاج اقتدار را بر سِر کدام یک از این دو 

ائتالف اپوزیسیون نصب خواهند کرد؟ 
چنین  تحلیل گران،  از  برخی  که  است  حالی  در  این 
جدید  دور  آغاز  تا  کم  از  کم  را  تعویضی  و  تغییر 
احتمال  می دانند.  منتفی  جمهوری  ریاست  انتخابات 
بر سر  زمام داراِن  باورِ  تغییر و تعویض در دیدگاه و 
اقتدار نیز نامحتمل است، »حتا اگر افغانستان به سوریه 

تبدیل شود.« 
منتقِد  به عنوان گروه  را  اپوزیسیون  نکتۀ دیگری که 
در  بدیل  عنوان  به  احتماالً  و  حاکم  سیاسِی  نظام 
می سازد،  بررسی  و  بحث  قابل  سیاسی  حاکمیت 
تعویض  و  جابه جایی  این  در  آن  موثریِت  و  کارآیی 
و  افراد  از  متشکل  اپوزیسیون  آیا  است:  قدرت 
گروه هایی بهتر از حاکمان و حاکمیِت سیاسِی موجود 
تا  است  کشور  مدیریِت  و  حکومت داری  عرصۀ  در 
حکومت سالم و پاسخ گو ایجاد شود؟ آیا اپوزیسیون 
سیاسِی افغانستان حتا در عرصۀ نظری، طرحی معقول 
و مورد توجه در جهِت مهار بحران سیاسی، اقتصادی، 
امنیتی و از همه مهم تر برای شکل دهِی یک حکومت 

که توانایی و ظرفیِت مهار فساد را داشته باشد، ارایه 
کرده  است؟ 

بلکه  ندارد،  وجود  پرسش ها  این  به  پاسخی  نه تنهـا 
امارت  از  پس  سال های  تمام  در  سیاسی  اپوزیسیون 
طالبان، از افراد و گروه هایی تشکیل می شود که خود 
از عناصر متشکلۀ قدرِت سیاسی بوده اند. بسیاری از 
افراد و اعضای ارشد و رهبری اپوزیسیون کسانی اند 
که قبل از آن در مسند وزارت، معینیت، ریاست و یا 
یک مقام دولتی قرار داشته اند؛ دولتی که هر سال در 

صدرِ دولت های فاسد جهان رده بندی می شد.
وقتی صدیق پتمن معین قدرتمند و باصالحیِت وزارت 
معارف در تمام سال های ریاست حامد کرزی، از فساد 
عظیم وزارِت معارف در همان سال های معینیِت خود، 
از  و  می گوید  سخن  روشن  و  بی پرده  یک طرف  از 
طرف دیگر، به عنوان یکی از اعضای ارشد و رهبری 
اپوزیسیون، به تغییر نظام سیاسی حاکم به عنوان نظام 
غیرقابل اصالح تأکید می کند، این سوال ایجاد می شود:
از  خود  که  آن هایی  به  اعتماد  و  تضمین  »معیار 
مسوولین و گرداننده گاِن یکی از فاسدترین دولت ها 
در افغانستان بوده اند، چیست تا در صورت برگشت 
به قدرت، همچنان صاحِب مقام و گردانندۀ یک ادارۀ 

فاسد و ناسالم نباشند؟« 
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اپوزیسیون سیاسی و پرسش های بی پاسخ

افـزایش چشم گیـر
 بیجاشـده گان داخـلی

تاجیکستان کنسولگری های خود را در کندز و بدخشان بست

مولوی رحمانی
 چه سنخیتی با احدی دارد؟

امیری
اخیراً  که  جریان هایی   همۀ  عقِب  در 
اعالم  اپوزیسیوِن حکومت  عنوان  به 
نامِ  به  چهره یی  کرده اند،  موجودیت 

"حامد کرزی" قرار دارد.
موجودیِت  اعالم  از  پیش  روز  یک 
به  افغانستان"  ملی  نوین  "جبهۀ 
مولوی  احدی؛  انورالحق  رهبری 

درست  دیدم؛  کرزی  خانۀ  دروازۀ  در  را  رحمانی  عبدالرحمن 
شیشه دودِی  و  گران قیمت  موتِر  به  و  بیرون  َدر  از  هنگامی  که 

خویش باال می شد. 
فردای آن روز، او را در کنار احدی در مراسم اعالم موجودیِت 
جبهۀ تازۀ مخالِف دولت دیدم و درجا "دک"خوردم و از خود 
پرسیدم: مولوی رحمانی چه نسبت و سنخیِت فکری، سیاسی، 
قومی و... با احدی دارد که با او همدست شده و به ایجاد تشکیل 

تازۀ سیاسِی مخالِف دولت پرداخته است؟ 
از دروازۀ خانۀ  او  بی درنگ صحنۀ خروِج  پرسش،  این  از  پس 
رییس جمهورِ پیشین در سرک وزارت امور خارجه به ذهنم آمد 
و فکر کردم که حتمًا او را کرزی به ملحق شدن به جبهۀ انورالحق 
احدی وا داشته است. منتقدان انور الحق احدی رییس حزب افغان ملت 

را به عنوان یکی از چهره های متامیت خواه و قوم گرا می شناسند.

پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، برخی رسانه های غربی با 
توجه به دیدارها و مالقات های حامد کرزی و برخی اطالعاِت 
دیگری که به آن ها دست یافته بودند، و هم با نظرداشِت این که 
قصر  و  جمهوری  ریاست  ارگ  به  چسپیده  کرزی  حامد  خانۀ 
سپیدار است، از او به عنوان "رییس جمهوری در سایه" یاد کردند. 
اما به مرور زمان، سایۀ کرزی از اداره های حکومتی برچیده شد 
و نگاره هایش از شهر جمع. حکومت صرف به مشوره با رییس 
به  کمتر  کشوری،  کالِن  مسایل  در  و  پرداخت  پیشین  جمهور 

دیدگاه ها و نقطه نظراِت او توجه کرد.
این وضعیت برای فردی  که چهارده ساِل تمام، حرف اول و آخر 
را در کشور زده و در تصمیم گیری های کالن و ملی نقشی بارز 
او  از همین  رو،  بود.  تعیین کننده داشته، دشوار و طاقت فرسا  و 
مخالفت و خشِم خود در برابر رهبران حکومت تازه تشکیل را 

پنهان نکرد. 
حامد کرزی همواره گفته است که از حکومت کنونی حمایت 
نیست؛  سیاسی  و حزب  اپوزیسیون  تشکیل  دنبال  به  و  می کند 
به  وابسته  افراد  و  مهره ها  بسیج  به  اظهاراتش،  برخالف  او  اما 
خویش پرداخته و آن ها را با تشکیالت و برنامه های ناهمگون در 

جبهه هایی جداگانه در برابر دولت قرار داده است. 
ایجاد جریان ها و حرکت های سیاسی منتقد دولت، اصل بنیادیِن 
با  جریان ها  این  می باشد.  مردم ساالر  و  دموکراتیک  نظام های 
از  را  نظام سیاسی  می توانند  نقدها و طرح های سازندۀ خویش 
رفتن به استبداد و انحراف باز دارند؛ اما شوربختانه، تشکیالت 
سیاسی حاضر در افغانستان، روی سفارِش برخی چهره ها و منافع 
زوگذرِ سیاسی تشکیل شده و فاقد برنامه و سازوکار جامِع مدنی 
که  است  مشخص  پیش  از  اساس،  این  بر  می باشند.  سیاسی  ـ 
فکر  از  ـ چون  فراگیر  و  بزرگ  بسیار  ولو  ـ  چنین جریان هایی 
نیستند،  برخوردار  راهبردی  و  سیاسی  مشخِص  برنامۀ  و  واحد 
نمی توانند در راستای جلب اعتماد عمومی و وارد کردن فشار بر 
اهداف این جریان ها را تشکیل  نظام سیاسی ـ آن چه که ظاهراً 

می دهند ـ موثر واقع شوند. 
به  حاضر  پول  بدل  در  افغانستان،  سیاسی  چهره های  از  برخی 
از  معامله  طرِف  نیست  مهم  هستند.  سازشی  و  معامله  نوع  هر 
چه فکر و ایده یی برخوردار است، مهم این است که پول دارد 
می رسد  نظر  به  کند!  اقناع  اقتصادی  لحاظ  به  را  او  می تواند  و 
در همین تشکیالِت تازه تأسیس، معامله ها ی پولی نقش برازنده 

داشته است. 
تسلیم  پول  به  که  آدم هایی   شد  مشخص  پسین  سال های  در   
نزده اند،  خویش  آدرِس  و  هویت  فروِش  به  دست  و  نشده 
ما  سیاسی  جامعۀ  اتفاِق  به  قریب  نصب العیِن  انگشت شمارند. 
"دالر" است و این وضعیت برای جامعه یی درمانده و  متأسفانه 

فروپاشیده  مثل افغانستان زهر است. 
افغانستان برای عبور از وضعیت کنونی و رسیدن به یک شرایط 
نسبتًا مطلوب، باید از این معامالت و زدوبندهای "کثیف سیاسی" 
عبور کند. حرکت های سیاسی باید برنامه محور باشند و بر اساس 
منافع کالِن کشوری تنظیم و مدیریت شوند. حرکت های مقطعی 
را  بل وقت و هزینۀ مردم  ندارند،  نه تنها که سودی  و زودگذر 

ضایع ساخته و فرصت ها را هدر می دهند. 
رییس جمهوری  نامیمون،  بازی های  این  از  بسیاری  پشِت  در 
پیشین قرار دارد. او اگر واقعًا به دنبال تأثیرگذاری بر جامعه و 
دولت است، باید به تشکیل یک جریان سیاسی منظم، با برنامه 
و استراتژی بپردازدـ نه این که شخصیت های سیاسی را تحریک 

کرده و به دنبال هرج ومرج و تشتت و پراکنده گی باشد. 
ما از سیاسِت فردمحور باید به سیاسِت برنامه محور و استراتژیک 
عبور کنیم. جامعۀ سیاسی افغانستان در شرایط فعلی، به احزاب 
برنامه محـور ضرورت  حال،  عین  در  و  فراقومی  قوی،  سیاسِی 
دارد. جای خالِی چنین احزابی در چهارده ساِل پسین به شدت 
پسین  روزهای  در  که  تازه یی  جبهه هایی  است.  بوده  محسوس 
سیاسی  واحد  دیدگاه  و  برنامه  نداشتن  از  همه  گرفته اند،  شکل 

رنج می برند، به همین دلیل ره به جایی نخواهند برد! 
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ورزش

دبیرکل سازمان ملل تأکید کرد که محاصرۀ مناطق سوری و به گرسنه گی 
کشاندن غیرنظامیان آن، »جنایت جنگی« است.

در  مناطقی  محاصرۀ  به  اشاره  با  ملل،  سازمان  دبیرکل  کی مون،  بان 
ادلب،  »کفریا« در  »فوعه« و  نشین  از جمله شهرک های شیعه  سوریه 
خاطرنشان کرد، محاصرۀ شهرک های سوریه با هدف گرسنه نگه داشتن 

ساکنان آن »جنایتی جنگی« قلم داد می شود.
بان کی مون در گفت وگو با خبرنگاران افزود: »همۀ ما باید تأکید کنیم: 
توسل به گزینۀ گرسنه نگه داشتن، مانندی سالحی جنگی و به مثابۀ 

جنایتی جنگی است«.
شهرک های فوعه و کفریا در شمال غرب ادلب از یک سال در محاصره 

شدید تروریست ها قرار گرفته اند.

بیش از 1000 دانشمند و استاد دانشگاه که بیانیه یی را علیه عملیات های 
امضا  ترکیه  شرق  جنوب  کردنشین  مناطق  در  اردوغان  دولت  امنیتی 
کرده بودند، اکنون با تحقیقات قضایی به دلیل امضای این بیانیه روبه رو 

هستند.
آژانس های امنیتی ترکیه اقدام به آغاز تحقیقات مجرمانه علیه بیش از 
1000 استاد دانشگاه و دانشمندی کرده اند که اقدام به امضای بیانیه یی 
در محکوم کردن عملیات های امنیتی انکارا در مناطق جنوب شرق این 

کشور کردند.
آن ها در این بیانیه با عنوان »ما بخشی از این جرم نخواهیم بود«، از 
آواره سازی  و  عمدی  کشتار  که  را  آن چه  کردند،  تقاضا  ترکیه  دولت 
کردها و دیگر مردم منطقه خواندند، متوقف کند. این بیانیه از سوی 
دانشمندان  همچنین  و  ترکیه  دانشگاه   ۹0 بر  بالغ  دانشگاه  استادان 
خارجی مشهوری نظیر نوام چامسکی، دیوید هاروی و اسالوی ژیژک 

امضا شد.
خبرگزاری دوغان ترکیه گزارش داد: یکی از این استادان دانشگاه که 
جامعه شناسی به نام »لطیفه آکیوز« بوده از دانشگاهش به نام دانشگاه 

دوزجه اخراج شده است.
این استادان دانشگاه از سوی دادستان های ترکیه به »تبلیغ تروریسم«، 
»تحریک مردم به نفرت، خشونت و قانون شکنی« و همچنین »توهین 

به نهادها و جمهوری ترکیه« متهم شده اند.
نهادهای  انتقاد شدید  قانون جزایی ترکیه که مورد  بند ۳01  براساس 
حقوق بشری اروپا قرار دارد. توهین به ترکیه، ملت ترکیه و نهادهای 

دولتی ترکیه غیرقانونی است.
خشونت های جنوب شرق ترکیه در روزهای اخیر افزایش پیدا کرده 
این  کننده گان  امضا  ترکیه  اردوغان، رییس جمهور  است. رجب طیب 
بیانیه را »نادان« و »ستون پنجم« توصیف کرده و به آن ها گفته است: 

شما روشن فکر نیستید. شما تاریک اندیش هستید.

تعیین زمان  بدون  به یمن  الشیخ، فرستادۀ سازمان ملل  اسماعیل ولد 
مذاکرات صلح صنعا پایتخت این کشور را ترک کرد.

هدف از مذاکرات صلح، پایان دادن به جنگ تقریبًا 10 ماهه در یمن 
است.

ولد الشیخ در همین جهت پس از برگزاری 5 روز مذاکره با رهبران 
جنبش انصاراهلل یمن گفت: زمان مشخصی برای از سرگیری مذاکرات 

صلح تعیین نشده است.
او با ابراز نگرانی از رنج و محرومیت ملت یمن نسبت به از سرگیری 

سریع فرآیند صلح این کشور ابراز امیدواری کرد.
الشیخ فرستادۀ سازمان ملل در بیستم دسامبر )2۹ آذرماه( اعالم  ولد 
کرد که طرف های متخاصم در یمن با برگزاری دور جدید مذاکرات 

صلح در چهاردهم جون )24 دی ماه( موافقت کردند.
بر این اساس، ولد الشیخ از اتخاذ اقدام های به منظور اعتماد آفرینی 
از  انصاراهلل سخن به میان آورده و در همین رابطه  با رهبران جنبش 
و  مستعفی  دولت  پرورش  و  آموزش  وزیر  االشول  عبدالرزاق  آزادی 
فراری منصور هادی و یکی از رهبران حزب االصالح و 4 تن از فعاالن 

سیاسی و خبرنگاران خبر داد.
ولد الشیخ همچنین از آزادی 2 تن از زندانیان غیریمنی سخن به میان 

آورد بدون آن که ماهیت و تابعیت آن ها را مشخص کند.
او توضیح داد: جزئیات این امر ظرف چند ساعت های آینده به اطالع 

خانواده های این دو زندانی آزاد شده خواهد رسید.
از جمله  داد: در خصوص وضعیت ۳ زندانی دیگر  ادامه  الشیخ  ولد 
می برند،  بسر  انصاراهلل  بازداشت  در  که  هادی  منصور  عبدربه  برادر 

اطمینان خاطر به دست آورده است.
او گفت که به طور رسمی تاکیداتی دریافت کرده دال بر این که محمود 
الصبیحی وزیر دفاع دولت مستعفی یمن و سرلشکر فیصل رجب در 

صحت و سالمت و وضعیت خوبی بسر می برند.
افراد یاد شده در جنوب یمن پیش از دخالت نظامی عربستان در 26 

ماه مارس 2015 )6 فروردین ۹4( بازداشت شده اند.

ننگیالی عثمانی
فدراسیون پارا المپیک از سال 1۳۸2 به این سو به هدف تشویق معلولین در 
چارچوب ریاست تربیت بدنی ایجاد شده است که همه ساله مسابقاتی را در 
بخش های دوش، آب بازی، فوتبال، والیبال نشسته و وزن برداری را برگزار 
می کنند که به نام های جام صلح و روز جهانی معلولین از آن تجلیل می شود.

پاراالمپیک  معلولین  فدراسیون  تیم  دوش  قهرمانان  از  یکی  خوشبین،  کبیر 
روزنامۀ  با  گو  گفت و  در  معلولین  فدراسیون  مسابقات  برگزاری  مسوول  و 
در  است.  ناتوانی  نشینی  گوشه  نیست،  ناتوانی  معلولیت  می گوید:  ماندگار 
رهنمایی  کورس  یک   200۷ سال  در  می کنم،  دوش  متر   60 الی   40 فاصلۀ 
در بخش معلولین که در کشور ایران برگزار گردیده بود، اشترک کردم و در 

بخش های شناسایی ورزش های معلولین آموزش دیدم.
آسیایی  قهرمان  مسابقات  در   2010 سال  در  افزود:  همچنان  خوشبین  آقای 
در میان 21 کشور به به مقام اول دست یافتم. در همین سال و در مسابقات 
آسیایی که در کشور چین برگزرا گردیده بود نیز اشتراک کردم و توانستم در 

میان 41 کشور، مقام هفتم را در بخش معلولین از آن خود کنم.
از آقای خوشبین در مورد ویژه گی های یک قهرمان پرسیدم، او اظهار داشت: 
قهرمان شدن در ورزش بسیار مشکل است، چون رسیدن به این مقام زحمت 
فراوان و  تمریِن دوام دار نیاز دارد، قهرمان باید راه رسیدن به دل های مردم 
را پیدا کند و این ممکن نیست، مگر با زحمت زیاد و داشتن اخالق ورزشی.
او با انتقاد از کمیتۀ ملی اولمپیک به دلیل بی توجهی به معلولین ورزشکار از 
حکومت می خواهد: »ما در فدراسیون معلولین بدون امکانات ورزش می کنم 
و از نبود مربیان مسلکی نیز به شدت فقیر هستیم. از حکومت می خواهیم تا 

باالی فدراسیون توجه و حمایت های مادی و معنوی با آن ها داشته باشد.«
خاطر  به  روشان  خصوصی  دارالمعلمین  از  سپاس گزاری  با  خوشبین  آقای 
فراهم کردن زمینۀ تحصیل برای معلولین گفت: از دولت و بازرگان های کشور 

می خواهیم تا در زمینۀ کمک رسانی به معلولین اقدادم کنند.
خوش بین از معلولین می خواهد تا از منزوی بودن و نشستن در گوشۀ خانه 
دوری کرده به ورزش رو بیاورند، چون ورزش هم پیام آور صلح است و هم 

به صحت مندی خودشان نیز کمک زیادی می کند.

خرید  از  خود  یک سالۀ   محرومیت  به  بیانیه یی  انتشار  با  رئال مادرید  باشگاه 
بازیکن که از سوی فدراسیون جهانی فوتبال به این باشگاه تحمیل شده است، 

واکنش نشان داد.
به دنبال محرومیت یک سالۀ دو باشگاه شهر مادرید از خرید بازیکن به دلیل 
نقض قوانین فیفا برای عقد قرارداد با بازیکنان زیر سن قانونی، سفیدپوشان 
بند منتشر و در آن به مجازات در نظر  بیانیه یی مشتمل بر سه  شهر مادرید 
گرفته شده برای کهکشانی ها که آن ها را تا پایان ماه جون سال 201۷ از جذب 

بازیکنان جدید منع می کند، اعتراض کرده اند.
در این بیانیه، باشگاه رئال مادرید تأکید کرده است که قرارداد بازیکنان جوان 
فدراسیون  مدیریت  با  و  نظر  زیر  مادرید،  شهر  اول  تیم  توسط  جذب شده 
فوتبال اسپانیا منعقد شده است. در این بیانیه همچنین عنوان شده است که 
باشگاه رئال مادرید برای عقد بازیکنان زیر سن قانونی طبق قوانین فدراسیون 
فوتبال اسپانیا عمل کرده که یکی از این قوانین، تأیید شدن قراردادها توسط 

کمیتۀ اساسنامۀ بازیکنان فیفا بوده است.
رئالی ها مدعی هستند که فدراسیون فوتبال اسپانیا کاماًل با آگاهی از قوانین 
فیفا برای عقد قرارداد بازیکنان، از تصمیم این باشگاه برای جذب بازیکنان 
زیر سن قانونی آگاه بوده و به سفیدپوشان مادرید چراغ سبز نشان داده است.

در بیانیۀ باشگاه رئال مادرید تأکید شده است که این باشگاه از کمیتۀ استیناف 
فیفا فرجام خواهی می کند و در صورت به نتیجه نرسیدن، اعتراض خود را به 

گوش مسووالن دادگاه عالی ورزش )CAS( خواهد رساند.
نکتۀ جالب در خصوص محرومیت باشگاه های شهر مادرید از خرید بازیکن 
فدراسیون  آن  در  که  بارسلونا  باشگاه  مشابه  پروندۀ  برخالف  که  است  این 
فوتبال اسپانیا نیز عالوه بر بارسایی ها جریمه شد، این بار فدراسیون فوتبال 

اسپانیا جریمه نشده است.

سازمان ملل:

محاصره مناطق سوری »جنایت جنگی« است

دولت اردوغان استادان معترض دانشگاه را 
به دادگاه می کشاند

فرستاده سازمان ملل
 به یمن مذاکرات صنعا را ترک کرد

قهرمان تیم پاراالمپیک:

معلولیت ناتوانی نیست

واکنش باشگاه رئال مادرید 
به محرومیتش از سوی فیفا

عزیزاهلل ایما

صـد کـاروان دل را در راهِ محـــنِت تـو
هم دزد رخت برده، هم شحنه خر گرفته

اوحدی مراغی
و  پولی  امکاناِت  بی ماننِد  فرصِت  از  پُر  ساِل  چهارده  در  که  فاسدانی 
حمایتِی بی پیشینۀ تاریخ افغانستان، همه هستوبودِ مردم را تاراج کردند، 
این  دیگر مخالف.  نیمی  از  بیش  و  نیمی شده اند حاکم  از  بیش  حاال 
مردم اند که -تاواِن گرانی برای فعل و انفعاالِت این ره گیراِن رسمی و 
نیمه رسمِی جان و مالِ شان پرداخته اند- با دقت و هوشیاری باید خود 

را از دامِ این بازی گراِن مسخشده و مسخره برهانند.
یکی می آید همۀ سودِ خیزش ها و دادخواهی های مردم را به حساب 
خیانت هایش  از  شرمی  بی آن که  دیگری،  و  می ریزد  خویش  شخصی 
در  سودجویانه  ایستادِن  و  جهان  رییس جمهورِ  فاسدترین  کنارِ  در 
پهلوی ریِش این و دستارِ آن داشته باشد، با موضع گیری های رسوا در 
نابهسامانی های رونِد انتخاباتِی سالِ پار و پس از شکستِن ُکرسی وزارت 
دکاِن پُر از متاِع کهنه و َکس َمخر را به نام جبهۀ نوین  و تجارت، درِ 

ملی می گشاید.
َکر  و  کور  را  مردم  قدرت،  خودفروخته گاِن  این  که  دریغا  و  دردا 
پنداشته اند و هربار برای فریبی دیگر، شعارِ دیگر سرداده اند و درفِش 

دیگر برافراشته اند.

سمیع حامد

باید  داریم  »مشکل«  هم  با  موضوعی  بارۀ  در  اگر 
پنهان کاری نکنیم و آن را در میان گذاریم، تا »حل« شود. 
حتا اگر حل نشود، ما مانند دو »مخالف« که می دانیم از 
اخالقی  دالیل  به  اگر  داشت.  خواهیم  هم زیستی  می خواهیم  چه  هم 
اما در  بود،  و عاطفی خودسان سوری کنیم، در ظاهر دوست خواهیم 
بیابد  قدرت  تا  است  فرصت  منتظر  که  دشمنی  »دشمن«.  دو  واقعیت 
و با خشونت خواسته هایش را تحمیل کند. آن چه امروز »تعصب« به 
نظر می رسد، شاید صادقانه تر از آن، »محبت« باشد که برای مصلحتی 
آدم ها  و  استیم  آدم  ما  می شود.  داده  نمایش  خودسان سوری  از  ناشی 
می توانند با هم »مخالف« باشند؛ انسانیت آن ها در این است که نگذارند 
»مخالفت« به »دشمنی« تبدیل شود. آن هایی که می گویند اول »جنگ« 
تمام شود سپس به چالش های دیگر می رسیم، شاید از یاد برده اند که 
تا »دلیِل جنگ« تمام نشود، جنگ هم تمام نخواهد شد و هر »صلح« 
فقط »آتش بس« خواهد بود. آتش بس خوب است، اما راه حل ِ پایدار 

نیست.

سالم وحدت

غرب  افغانستان،  ملت  انتظار  و  طلب  سال ها  از  بعد 
)جیت هایA2۹(ساخت  جنگی  طیاره های  بالخره 
کشور برازیل را که کم ارزش ترین و بی مصرف ترین و 
غیرحرفوی ترین طیارۀ جنگی است را با هزاران ناز و منت بر ملت و 

ارتش افغانستان تسلیم داد.
در حالیکه کشورهای غربی، حامی تروریزم )پاکستان( را با ُمدرن ترین 
بر  و  حمایت  است  سال ها  دفاعی  و  مالی  خوب  امکانات  بهترین  و 

سرنوشت منطقه حاکم ساخته اند!
یک جای مبارزۀ دو سره با تروریزم، افراط گرایی و داعش می لنگد !

گپ ما :
اگر واقعًا شکست طالبان و داعش را در افغانستان می خواهید، ارتش 
ثقیلۀ  سالح های  و   )16 جنگی)اف  جیت های  با  را  افغانستان  ملی 
پیشرفته مجهز کنید و به زودی شاهد شکست تروریزم و پیروزی ملت 

افغانستان باشید !
در غیر آن، اگر به تسلیمی همین سطحامکانات و حمایت ادامه دهید، 
حتمًا تا سال ۳016 میالدی مبارزۀ تان با تروریزم در افغانستان و منطقه 

دوام می کند و نتیجه هم نمی دهد !

نثار آریانفر

ما به گزینۀ »نافرمانی مدنی« نزدیک شده ایم و باید این 
گزینه مورد بررسی قرار گیرد!

در حالیکه بیشتر از یک سال و نیم از توشیح قانون ثبت 
فرایند  در  تخنیکی  و  حقوقی  مشکل  هیچ  و  می گذرد  نفوس  احوال 
را  ملی  روند  این  حکومت  ندارد،  وجود  برقی  شناسنامه های  توزیع 
الحال قرار داده و خواست  در قید خواسته های چند فاشیست معلوم 

مشروع شهروندان را زیر پا می کند.
و اما، این بار مقام های امنیتی کشور پا از گلیم خود فراتر گذاشته و حق 
مشروع و قانونی شهروندان که همانا راهپیمایی های مدنی است را مانع 
شده و برخورد استبدادی کردند که در واقع این عمل پولیس کابل، زیر 
پا کردن آشکار قانون برای یک عمل غیرقانونی بزرگ تر یا بهتر بگویم 

در توجیه خیانت ملی حکومت است.
این در حالی است که حکومت وحدت ملی خود هیچ گونه مشروعیت 
حقوقی و قانونی ندارد و عملکردهای این چنینی اش پایه های لرزان اش 
را به دست خود فرو می پاشد و افغانستان را به سوی یک بحران جدی 

سوق می دهد.

فیـسبـوک نـــامــه



ویدا بره کی
سوء استفادۀ جنسی و دیگر بهره گیری های فزیکی و روانی 
در  که  مردان  مقصد خوش گذرانی  به  سال  ُخرد  پسران  از 
که  متأسفانه  بازی« می گویند،  »بچه  آن  به  افغانستان  جامعه 
سایه آن حتا در قرن 21 هم شخصیت اجتماعی بسیاری از 

اطفال و نوجوانان افغانستان را تعقیب می کند.
بچه بازی، پدیده یی است که در آن به پسران ُخرد سال و 
نوجوان لباس زنانه پوشانده می شود و گاهی هم آنها را با 
آرایش زنانه و بستن زنگ به پاهای شان در مجالس مردانه 
که آن را بچه بازی یاد می کنند و یا در مراسم عروسی می ر 

قصانند.
ماه  قربانیان پدیدۀ شوم بچه بازی است چند  از  اصغر یکی 
محدود از رهایی و نجات این پسر نوجوان از چنگ افرادی 
به  و هوس رانی  به هدف خوش گذرانی  او  از  که  می گذرد 
عنوان بچه در محافل شخصی و گاهی هم برای فرونشاندن 

غرایض جنسی شان استفاده می کردند.
از  یکی  در  آدرس اش شدم  دریافت  به  موفق  آنکه  از  پس 
روزهای سرد زمستانی سراغش رفتم تا بدانم که کدام عوامل 
نزدشان  بچه  عنوان  به  را  او  افراد  از  شماری  تا  شد  سبب 

نگه دارند و او نیز تن به بچه بازی بدهد.
را  دلم  اش  سخنان  نشستم،  اصغر  صحبت های  پای  وقتی 
چنان به درد آورد و چون خار به چشمم فرو رفت که هر دو 

یک جا اشک ریختیم.
به من گفت که صنف دهم مکتب بود که از روی تصادف با 
هم نشینان بد، نشست و برخاست پیدا کرد و این امر سبب 
شد تا ساعت ها دیرتر به خانه برود و در نهایت پا به فرار 

از خانه بگذارد.
بجه  پنج  که  کردم  فرار  خانه  از  بهخاطری  می گوید:  اصغر 
رخصت از مکتب می شدیم، 6 یا ۷ بجه خانه می رفتم، بچه ها 
مجبور  بنشین؛  ما  که همراه  می گفتند  و  می گرفتند  را  راهم 
می کشیدیم،  هم  با  و چرس  باشم، سگرت  آنها  با  می شدم 
پدرم برایم می گفت که چرا ناوقت آمدی و مرا لت می کرد 

و می گفت که بگو چه گپ است. 
حرف هایش  به  حوصله مندی  با  که  کرد  درک  وقتی  اصغر 
گوش می دهم و با مهربانی نگاهش می کنم، با اعتماد تمام 

ناگفته های دلش را برایم قصه کرد.
او برایم گفت که روزهای شیرین عمرش را به جای ماندن 
در فضای گرم خانواده، در آغوش و کناری قفس دارانی که 
غرورش را به بهانه های مختلف شکستن و او را به بیراهه 

سوق دادند سپری کرده است.
بچه های  دیگه  همراه  باز  کردم  فرار  خانه  »از  می گوید:  او 
ایال گشت سرخوردم، مرا به جبر در موتر باال کردند و به 
به  مرا  می کردند، سپس  بازی  زور سرم  به  بردند،  شکردره 
قریه بهزادی بردند و همرایم فعل لواط را انجام می دادند، در 
محافلی بردند که در آن نفرهای دولت هم می بودند و مسلح 
هم بودند، اگر به کسی می گفتی که مرا به زور اینجا آورده اند 
شاید مرا می کشتند یا نمی دانم، بچه های دیگر هم بودند که 
همراه کسانی دیگر می آمدند. برایم می گفتند که رقص را که 
خوب یاد گرفتی باز برایت پیراهن زنانه می پوشانیم و زنگ 

را در پاهایت می بندیم. »
جای  به  زنده گی اش  بهار  شانزدهمین  در  نوجوان  این 
بالنده گی به شخصیت اش، از خود متنفر است و می گوید 
برایش  بیهوده گی  با مرور خاطرات گذشته اش احساس  که 
این مردم  کار  تا که زنده هستم  دست می دهد و می گوید: 
دادیم،  دست  از  را  خود  هوش  و  فکر  نمی رود،  یادم  از 
ناخن های خود را می خورم و تکلیف عصبی برایم پیدا شده، 
یانه؟  بخشید  مرا خواهد  که خداوند  می زنم  شب ها چرت 
کسانی که عاملین این کار بودند و با من گرفتار شدن همه 

شان از محکمه برائت گرفتند. 
بیشتر اطفال بین سنین 12 تا 1۸ سال که از لحاظ ظاهری 
زیبا به نظر برسند مورد این نوع سوء استفاده قرار می گیرند 
و آنان برای رقصیدن، مساژ دادن و در بسیاری حاالت هم 
به هدف سوء استفاده جنسی فرد یا گروهی توسط بچه بازان 

نگه داشته می شوند.
اما آیا کی ها در عقب ظهور این چنین یک شخصیت متفاوت 

اجتماعی دست دارند؟
برای دریافت پاسخ این پرسش به دفتر کار سیماسمر رییس 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان رفتم و از او پرسیدم 

که یافته های آنان در این خصوص نشان دهنده چیست؟
خانم سمر، به عوامل مختلف اشاره کرده گفت که قربانیان 
بچه بازی معموالً متعلق به خانواده های کم درآمد و یا فقیر 
قربانی  مالی شان  برای بدست آوردن مخارج  جامعه اند که 

است  فقر  آن  عوامل  از  »یکی  بانو سمر:  گفتۀ  به  اند،  شده 
که اطفال ُخرد را به این بهانه که بیا بیت می خوانی یا بیا که 
رقص می کنی و بعداً منجر می شود به بسیار گپ های دیگر؛ 
والیت  یک  از  که  است  اطفال  تعداد  یک  قاچاق  متأسفانه 
افراد  گرفته می شود به جاهای دیگری و توسط یک تعداد 
زورمند نگاه و وادار به بچه بازی می شوند، یک تعداد اطفالی 
که زورمند هستند بیشتر بچه نگاه کردند و در اجتماع هم 
چون دو یا سه بچه همراهش است بسیار مهم فکر می شود، 
وقتی در مجلس داخل می شود او را در صدر می نشانند و نان 
خوب و گوشت بیشتر هم برای همان کس آورده می شود .«
در افغانستان اصطالح بچه باز یا بچه بی ریش برای بسیاری 
مکالمات  در  برخی حاالت  در  که  اند  آشنا  واژه های  مردم 
روزمره و حتا در اشعاری شماری از آهنگ هایی که توسط 

هنرمندان محلی سروده می شوند، کاربرد دارد.
اما نوجوانانی هم هستند که در اکثر اوقات به رضایت خود 
تن به این کار می دهند و یا با وجود آنکه خانواده های شان 
سمت  این  به  باشند  می داشته  اطالع  شان  عمل  این  از  نیز 

گرایش پیدا می کنند.
نوید که بیشتر به نام مستعار خوشبو در میان عالقهمندانش 
شهرت دارد، یک تن از همین نوجوانانی ست که او را کسی 

مجبور به رقاصی در محافل نکرده است.

دستان این نوجوان به جای گرفتن قلم بیشتر با بستن زنگ 
برای جلب  را  اینکه چگونه خود  و  است  آشنا  پاهایش  به 

توجه مردان بیآراید.
او در گفت و گو با رادیو آزادی گفت که با رفتن به محافل 
این  از  اما خانواده اش  بهدست می آورد  کافی  پول  عروسی 
کارش اطالع ندارند، او می گوید: »در پنجصد فامیلی کراچی 
داشتم باز وقتی که پول دبل را دیدم کراچی را رها کردم، 
داشتم  خوب  احساس  و  رفتم  هوتل  در  بار  اولین  برای 
مشکل  بهخاطر  شدم،  وقت  دیدم خوش  را  زیاد  پول  زیرا 
محفل  می کنم،  غربی  و  عربی  رقص های  یگان  خانواده گی 
واالیی که عالقهمند باشد ما را می برند اما قیودات زیاد است 
باالی ما وقتی برآمدن بسیار برای ما مشکل خلق شده، حتا 

لت هم خوردیم.«
این نوجوان می گوید که در این مدت با هیچ مردی  ظاهراً 
روابط جنسی نداشته، اما دوستان دیگرش که با او یک جا کار 
افراد مختلف  می کنند همواره مورد تجاوز جنسی از سوی 

قرار گرفته اند.
این پسر نوجوان می گوید که افراد زیادی در کشور عالقهمند 
محافل  در  که  زنانه یی  عشوه های  و  حرکات  بچه،  رقص 
»گپ  او:  گفتۀ  به  می باشند،  می دهند  نشان  خود  از  شادی 
قوماندان و پولدار نیست، هرکسی که ذوق داشته باشد این 

کار را می کند، در کابل همه مردم رقص بچه را خوش دارد 
من در جایی تا حال نرفتیم که مرا مالی مسجد برده باشد، 
در همه جا رقص مرا با عالقهمندی سیل می کنند؛ اگر کسی 
بدش می آمد بر می خاست و می گفت که مه سیل نمی کنم. »
پدیدۀ  که  می گوید  افغانستان  بشر  مستقل حقوق  کمیسیون 

بچه بازی در اکثریت والیت های افغانستان رایج است.
وجود  مخصوصی  نیزجاهای  کابل  شهر  مختلف  نقاط  در 
دارند که بچه های رقاص از آن طریق با مشتریان شان ارتباط 

قایم می کنند.
 1۳۹۳ درسال  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
پیامدهای رسم زشت  نام »عوامل و  را تحت  ملی  تحقیقی 

بچه بازی در افغانستان » به نشر رسانده است.
تمام  به  باید  که  شده  تقاضا  حکومت  از  گزارش  این  در 
دهد  هدایت  پولیس  ادارات  و  قضایی  و  عدلی  ارگان های 
تا جلو پدیده بچه بازی را از طریق بازداشت و پیگرد عدلی 
مرتکبان این عمل بگیرد و در این خصوص اقدام قانون کنند.
اما قربانیان بچه بازی ادعا می کنند که بسیاری از افراد پولیس 
در بیشتر محافل عروسی و شخصی، خود حضور دارند و 

حتا از آنان توقعات نامشروع می کنند.
و  می دهد  ما  آزار  »پولیس  می گوید:  قربانیان  این  از  یکی 
و  بیایید  که  می گویند  ما  برای  می روید،  کجا  که  می گوید 

با ما بروید و این کاری را که می کنید با ما چرا نمی کنید؟ 
بیایید  که  می گویند  می کنید،  را  کار  این  چرا  که  نمی گوید 
یا  برای تان می سازیم،  با ما هم بروید در غیر آن دوسیه یی 
پول بدهید رهای تان می کنیم. بارها ما را از هوتل ها برده و 
گفته اند که یا پول بدهید یا همراه ما بروید. ما مجبور شدیم 
پولی که کارکردیم همراه تیلفون های خود برای شان دادیم، 
می گویند بیایید به ما هم رقص کنید یا کار خراب با ما هم 

کنید.« 
روانشناسان می گویند که بچه بازی منجر به پیامدهای متعدد 

اجتماعی و روانی نزد قربانیان این پدیده می گردد.
مورد  در  روانشناسان  از  یکتن  عظیمی  الدین  شرف  داکتر 
این که کی ها و از کدام طریق می توانند اطفالی را که مورد 
می گوید:  او  کنند،  قرارگرفته اند کمک  استفاده جنسی  سوء 
»اولین و آخرین جایی که می تواند به این کودک کمک کند، 
مراکز  به  شود  داده  سوق  باید  او  است  روانشناس  مشاور 
مشاوره و روان درمانی، حمایت خانواده خیلی مفید است 
چون این کودک باالیش تجاوز شده باید همکارش شوند، 
مراکز  دارالتادیب ها،  مرستون ها،  پرورشگاه ها،  همچنان 
حقوق بشر و خانه های امن می توانند با کودکانی که آسیب 

دیده اند کمک کنند.«
عمل  مرتکبین  برای  افغانستان  جزای  قانون  در  هرچند 

بچه بازی جزا تعیین نشده، اما گفته می شود که حداقل سه 
سال دیگر در کار است تا قوانین پراکندۀ فعلی افغانستان زیر 

چتر یک کود جزایی تنظیم گردد.
ساحوی  دفتر  رییس  که  حالی  عین  در  احمدزی  شمس 
عضویت  است،  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
کمیسیونی را در وزارت عدلیه این کشور نیز بر عهده دارد 
منع  قانون  مسوده  در  تعدیالت  آوردن  برای  مشخصًا  که 

بچه بازی ایجاد شده است.
این  قانون که از سوی  این  او می گوید که تصویب مسوده 
در  را  پولیس  اجرات  مدت  کوتاه  در  شده  تهیه  کمیسیون 
قانون مند  بچه بازی  عاملین  بازداشت  و  جلوگیری  راستای 

خواهد ساخت.
یکبار  نفر  یک  وقتی  ما  قانون  »در  احمدزی:  آقای  گفتۀ  به 
فعل لواط را انجام می دهد آن را تعقیب عدلی می کنیم؛ اما 
کسی که یک طفل را در 24 ساعت برای اجرای این عمل در 
اختیار دارد او معافیت دارد، برای اینکه همین معافیت خاتمه 
داده شود وزارت عدلیه در صدد این است که در این مسوده 
رییس  توشیح  و  پارلمان  تصویب  از  بعد  و  بیاید  تغییرات 

جمهور اجراأت پولیس قانون مند شود.« 
تا  داد  دستور  نیز  غنی  اشرف  جمهور  رییس  قبل  چندی 
برای  نظارتی  میکانیسم  ایجاد  و  نظارت  هدف  به  کمیته یی 
پیشگیری و تعقیب قضایی عامالن استفادۀ جنسی از کودکان 

تشکیل شود.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که اخیراً نیویارک تایمز 
در یک گزارشی از وجود بچه بازی و سوء استفاده جنسی 

از کودکان در میان پولیس محلی افغانستان خبر داده بود.
مسئوالن وزارت داخله افغانستان با وجود تماس های مکرر 
گذشته  در  اما  نشدند،  پاسخ  ارایه  به  حاضر  زمینه  این  در 

اتهامات وارده به نیروهای پولیس را رد کرده اند.
در عین حال، عبدالرحمان رحیمی فرمانده امنیه کابل، وارد 
کردن اتهامات مبنی بر شرکت مقامات امنیتی به ویژه افراد 
از دسایس دشمنانان  پولیس را در محافل بچه بازی بخشی 
مردم افغانستان می خواند، او می گوید: »وقتی پولیس این قدر 
دشمن داشته باشدT طبیعی است که با هرگونه توطئه مواجه 
میشود، جای شک نیست که کسی یونیفورم پولیس را به تن 
کند و برای بدنامی پولیس در محافل بچه بازی اشتراک کند 
تا زمینه سوء استفاده دشمنان افغانستان را فراهم کند و به 
اجیران فروخته شده شان نشان دهند که پولیس این کارها 

را انجام میدهد.«
آقای رحیمی میگویدT در صورتی که اسناد و شواهد موثقی 
در این زمینه وجود داشته باشد، به آن رسیدگی خواهد شد 

و متهمین به گونه جدی مورد پیگیرد قانونی قرار خواهند.
و  جنگ  شاهد  مردم  اکثراً  بچه بازی  محافل  از  بسیاری  در 
از  میان دوگروه که  باالی بچههای رقاص  دعواهای زیادی 
بچه بازان یا مالکان اصلی این بچه ها حمایت می کنند، بوده 

اند.
چنانچه چندی پیش، بیست و دو نفر در نتیجه یک درگیری 
مراسم عروسی در ولسوالی ده صالح  برگزاری  در جریان 
زخمی  دیگر  تن  ده  از  بیش  و  شدند  کشته  بغالن،  والیت 

شده اند.
برخی رسانه ها به نقل از مسئوالن امنیتی آن والیت گزارش 
دادند که اختالف بر سر بچه بازی منجر به این درگیری شد.
اما اضغر نوجوانی که قربانی این پدیده است می گوید که پس 
از این هرگز به گذشته برنخواهد گشت. به گفتۀ او: »وقتی 
رها شدم دست مادر و پدرم را می بوسم و زیر پاهای شان 
ادامه  درس هایم  به  بعداً  می کنم،  توبه  و  می اندازم  را  خود 
می دهم و به کسب پدری ام که فلزکاری است بر می گردم.«

بین عالقهمندانش است  به خوشبو در  نوید که مشهور  اما 
و  ندارد  خاص  پالن  کدام  آینده اش  برای  که  می گوید 

می خواهد همچنان به رقاصی در محافل ادامه دهد.
او می گوید: »همین عادتم شده، نمی توانم کاری دیگری کنم 
این  اگر  آزار می دهد،  زیاد  را  ما  پولیس  اما  کنم؛  ترکش  یا 
شکایت ما را به دولت پیش کنید البته که نمی خواهیم آزادانه 
اما مقصد در همین لباس مردانه هم ما  لباس زنانه بپوشم، 

را آزار ندهند.«
سوء  مورد  که  نوجوانانی  و  اطفال  می گویند  روانشناسان، 
چون  مشکالتی  با  آینده  در  گیرند  قرار  جنسی  استفاده 
تمایل  بزرگ ساالن،  به  نسبت  بدگمانی  و  گوشه گیری 
داشتن  دیگران،  با  روابط  برقراری  عدم  خودکشی،  به 
عالقهمندی های غیر معمول و پرخاشگری رو بهرو خواهند 
شد و وادار کردن سایر کودکان به کارهای غیر اخالقی پیامد 

ناگوار دیگر این پدیده بوده می تواند.
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