
شهر کهنه ولسوالی ینگی قلعه 
تخار پس از چهار سال به 

تصرف دولت درآمد
۱۲ عضو قطعه سرخ طالبان 

در ننگرهار کشته شدند

سازمان ملل شرکای انتخاباتی را به حراست از روند 
انتخابات فرا خواند

از روز جهانی عصای سفیدیا روز »نابینایان« در  همه ساله 
متفاوت  گونه های  به  افغانستان  مختلف،از جمله  کشورهای 
ناامنی  و  جنگ  دلیل  به  اما  افغانستان  در  می شود.  تجلیل 
اما  است،  دشوار  عادی  شهروندان  برای  زنده گی  شرایط 
به  افغانستان  جامعهدر  طیف  این  دشوارتر.  نابینایان  برای 
دلیلنابینایی، با چالش هایی چون برخورد تبعیض آمیز مردم، 
و  آموزش  خانواده،  تشکیل  در  دشواری  خانواده،  بی مهری 

استخدام در ادارات دولتی و غیر دولتی...

یگانه مرکز ارتوپیدی »کمیته ی جهانی صلیب سرخ« در 
زون غرب کشور، پذیرای افرادی است که از محدودیت 
جسمی رنج می برند. در این مرکز برای کسانی که دچار 
رایگان  گونه ی  به   حرکی اند،  مشکالت  یا  عضو  قطع 
مسلکی،  کارمند   116 میان  در  می شود.  ارایه  خدمات 
اداری و خدماتی مرکز، بیش تر شان افراد معلول اند. برخی 
چوکی  روی  پا،  دو  نداشتن  وجود  با  مسلکی  کارمندان 
و  جوش کاری  مانند  فنی  کارهای  )ویل چیر(  چرخ دار 

نجاری انجام می دهند. 
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قابله ای که در سمنگان مورد تجاوز 
جنسی گروهی قرار گرفته بود، از 

فیصله ی محکمه ابتدایی راضی نیست

امریکای مدنظر ترمپصلح ناتمام

نابینایان تشنه ی محبت اند

معلولیت ناتوانی نیست
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ینگی قلعه  ولسوالی  کهنه  شهر  کابل:  ۸صبح، 
والیت تخار پس از چهار سال و  شش ماه به تصرف 
نیروهای دولتی درآمد. وزارت دفاع ملی با اعالم این 
خبر گفته است که یکی از پایگاه های اساسی گروه 
طالبان شهر کهنه ولسوالی ینگی قلعه تخار بود که از 

چنگ این گروه خارج شده است.
یک شنبه،  روز  که  خبرنامه ای  در  وزارت  این 
بیست ویکم میزان نشر کرد، گفته است: »طی یک 
عملیات ویژه و مشترک نیروهای امنیتی و دفاعی با 
حمایت قوای هوایی کشور، شهر کهنه ینگی قلعه که 
یکی از پایگاه های اساسی و مرکز سوق  و اداره گروه 
نیروهای  به تصرف  بود،  طالبان در ماورای کوکچه 

مشترک امنیتی و دفاعی درآمد.«
هم چنان طبق خبرنامه، در این عملیات پنج روستای 
وجود  از  ینگی قلعه  ولسوالی  کهنه  شهر  هم جوار 

پاک سازی شده است.
و  نفر   1۰ را  طالبان  کشته گان  شمار  دفاع  وزارت 

زخمیان این گروه را هشت نفر اعالم کرده است.
در عملیات پاک سازی ولسوالی ینگی قلعه از وجود 
وزارت  اول  معاون  ضیا  محمدیاسین  طالبان،  گروه 

دفاع ملی نیز حضور داشته است.
والیت تخار در شمال از والیت های ناآرام به شمار 
می رود. در روزهای اخیر نیروهای امنیتی با اجرای 
عملیات مشترک توانسته  اند که گروه طالبان از برخی 

ولسوالی های این والیت عقب برانند.

والیت  در  محلی  مقام های  کابل:  ۸صبح، 
ننگرهار می گویند که در پی اجرای حمله های 
 1۲ ارتش  نیروهای  توپ خانه ای  و  هوایی 
ولسوالی  در  طالبان  گروه  سرخ  قطعه ی  عضو 

خوگیانی والیت ننگرهار کشته شده اند.
عطاءاهلل خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار روز 
یک شنبه، بیست ویکم میزان، به روزنامه ۸صبح 
گفت که این حمله ها در ساحات »تنگی وزیر« 
و »میاگان« ولسوالی خوگیانی اجرا شده است.

در  ارتش  توپ خانه ای  حمله  در  او،  گفته  به 
ساحه تنگی وزیر هفت عضو قطعه سرخ گروه 
طالبان و در حمله هوایی در  منطقه میاگان 
کشته  گروه  این  سرخ  قطعه  دیگر  عضو  پنج 

شده اند. 
حمله های  این  در  که  کرد  اضافه  خوگیانی 
هوایی و توپ خانه ای سه موتر مربوط به گروه 
طالبان نیز از بین برده شده است. گروه طالبان 

تاکنون در این مورد چیزی نگفته  است.
ننگرهار در شرق از والیت های ناآرام به شمار 
والیت  این  ولسوالی های  از  برخی  در  می رود. 
گروه طالبان و گروه داعش به صورت گسترده 

فعال اند.
شاهد  نیز  والیت  این  مرکز  جالل آباد  شهر 
شده  کارگذاری  ماین های  انفجار  بیش ترین 
است. مسوولیت بیش تر این انفجارها را فرد و یا 
گروهی بر عهده نگرفته است. این انفجارها در 
مواردی به غیرنظامیان آسیب رسانده و از آن ها 

قربانی گرفته است.

سیاسی  نماینده گی  کابل:  ۸صبح، 
سازمان ملل متحد در کابل یا یوناما اعالم 
با شرکت  افغانستان  کرده است که مردم 
مسوولیت شان  میزان  ششم  انتخابات  در 
همه  باید  اکنون  و  آورده اند  جای  به  را 
از  انتخاباتی  شرکای  و  بازیگران  مقام ها، 
و  سیاسی  احزاب  دولت،  نامزدان،  جمله 
و  »حفظ  برای  انتخاباتی  کمیسیون های 
تکمیل انتخابات و حفاظت از یک پارچه گی 
این روند، با توجه به جدول بندی و اعالم 

نتایج« آن تعهدشان را عملی کنند. 
یوناما از تمامی طرف های دخیل خواسته 
مورد  در  نظر  اظهار  از  پیش  که  است 
شمارش  روند  از  دقیق  درک  انتخابات، 
از  هم چنان  نهاد  این  باشند.  داشته  آرا 
است  خواسته  انتخاباتی  کمیسیون های 
که در مورد جریان شمارش آرا به نامزدان 
تا  بدهند  معلومات  دخیل  طرف های  و 
یوناما  فراهم شود.  اطمینان همه طرف ها 
ذی دخل  افراد  »همه  است:  کرده  تأکید 
به  اعتباردهی  در  مشترک  مسوولیت 

انتخابات دارند.«
ملل  سازمان  سیاسی  نماینده گی  دفتر 
متحد در کابل در اعالمیه ای گفته است: 
مقامات  که  است  دریافته  متحد  »ملل 

ضد  بی شمار  اقدامات  افغان  انتخاباتی 
روی  شفافیت  تضمین  برای  را  تقلب 
احزاب  ناظر،  نهادهای  و  گرفته اند  دست 
را  رأی دهنده گان  و  نامزدان  سیاسی، 
آگاهانه  فعال،  نقش  تا  می نماید  تشویق 
درستی  از  حراست  برای  را  سازنده ای  و 
آرا،  شمارش  جریان  در  انتخابات  پروسه 

ایفا کنند.«
ششم  جمهوری  ریاست  انتخابات  یوناما 
افغانستان  گذار  در  عطف  نقطه  را  میزان 
به سوی خودکفایی توصیف کرده و گفته 
است که این نخستین انتخاباتی  است که از 
سال ۲۰۰1 به این سو به رهبری و توسط 

مسووالن افغان برگزار می شود.
مردم  از  هم چنان  متحد  ملل  سازمان 
خواسته است، در صورتی که فعالیت های 
روند  در  را  تخطی  و  تقلب  مشکوک، 
انتخابات مشاهده می کنند، به کمیسیون 

شکایات انتخاباتی گزارش دهند.
انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان 
دو  از  بیش  انتخابات  این  در  شد.  برگزار 
نفر شرکت کرده اند.  میلیون و 6۰۰ هزار 
جمهوری  ریاست  انتخابات  ابتدایی  نتایج 
قرار است در ۲۷ میزان و نتایج نهایی آن 

در 16 عقرب اعالم شود.

جنگ از صلح فراتر می رود. ارتباط  مذاکرات و روند صلح بر دو اصل بحث راست و ظاهر قانع کننده متکی است. مذاکرات برای 
تعهد به صلح و پایان دادن به درگیری سیاسی و خشونت سیاسی الزم است. چون صلح حاصل مذاکرات، استدالل و توافق 

دوجانبه است، لزوماً قطع نامه های بلند  مدت و مؤثر ارایه می دهد. 
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تغییر در شیوه انتقال 
معلومات بایومتریک به 

سرور مرکزی

قابله ای که در اواخر ثور امسال در یک مرکز صحی در روستای آب خورک ولسوالی 
روی دوآب والیت سمنگان شب هنگام مورد تجاوز گروهی قرار گرفته بود، از فیصله 
محکمه ابتدایی این والیت راضی نیست و استیناف خواه شده است. لوی سارنوالی 

نیز به فیصله محکمه ابتدایی معترض است.

تجلیل از روز جهانی عصای سفید:
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نگرانی از ترافیک سنگین دیپلماتیک 
در کمیسیون مستقل انتخابات



زن حدوداً 35 ساله به نظر می رسید؛ 
بسیار  اما  دلنشین  چهره ای 
آرایش  کم ترین  با  معمولی 
ممکن و تا حدی جدی و خسته. 
نشان  خوبی  به  که  پوششی 
کرده  دقت  انتخابش  در  می داد 
لباس هایش  رنگ  داشته  سعی  و 
با این که خسته به  هم آهنگ باشد. 
نظر می رسید، اما سعی داشت قوی 
نامش  دیدم،  که  را  اطالعاتش  برگه  برسد.  نظر  به  با نشاط  و 
فاطمه بود؛ 30 ساله، مجرد، کارمند یکی از مؤسسات معتبر 

در کابل. 
از او خواستم موضوعش را مطرح کند؛ این که چه چیزی باعث 
شده بیاید برای مشاوره. پاسخش برایم کمی عجیب بود. گفت 

نمی دانم. 
- نمی دانم چرا آمده ام. نمی دانم چه بگویم. حاال مشکل خاصی 
با  معتبر  نیست. در یک مؤسسه  ولی حالم هم خوب  ندارم، 
و  می خوانم  ماستری  دانشگاه  در  می کنم،  کار  خوب  معاش 
کسی  زن ها،   و  دخترها  از  خیلی  مثل  آزادم.  زنده گی ام  در 
نیست مرا قید کند و بگوید کجا می روی. البته خانواده ام سر 
اعتبار دارند و می دانند که من کاری هم نمی کنم  واقعاً  من 
که آبروی شان را بریزم. با خانواده و دوستانم هم رویه ام خوب 
است، اما هیچ خوش نیستم. حوصله هیچ کاری را ندارم. از 

این زنده گی خسته شده ام...
ـ گفتی رابطه ات با خانواده و دوستانت بد نیست، اما نگفتی 

چطور است. دوست صمیمی داری؟
- با خانواده ام خوبم، جنجالی نداریم. همکاران و دوستانم هم 
خوب اند. می فهمم که دوستم دارند. اما من دیگر حوصله هیچ 

کدام شان را ندارم. بیش تر دوست دارم تنها باشم.
ـ از خانواده و گذشته ات بگو.

- من با پدر و مادر و دو خواهر و دو برادرم زنده گی می کنم. 
فرزند بزرگ خانواده ام. 14 سال قبل از ایران آمدیم به کابل. 
داشتیم. من  مالی  و همیشه مشکل  داشت  کار ساده ای  پدر 
از 18 ساله گی کار کردم. اول در یک عکاسی، بعد در بانک، 
بعدش در یک رسانه و کم کم رشد کردم. چون زبانم خوب بود 
و باهوش بودم، زود کار یاد می گرفتم. بعد به این مؤسسه ای 
که هستم، رفتم. این جا هم کارم خوب بود و تا حاال همین جا 
زیاد و سخت است، ولی چون معاشش خوب  هستم. کارش 
مجبور  خانواده  زنده گی  هزینه های  خاطر  به  ماندم.  است، 
هزار  هشت  است.  کم  خیلی  پدرم  معاش  کنم.  کار  بودم 
بیش تر نمی گیرد. من به خاطر خرج خانه و این که خواهرها 
همیشه  کردم.  کار  همیشه  نشوند،  بدبخت  برادرهایم  و 

می ترسیدم که آن ها مشکل پیدا کنند.  
ـ  آن ها قدر این همه زحمت تو را می دانند؟

می پرسم  خود  از  می دهد.  رنجم  هم  همین  نمی دانم،   -
کشیدم؟  سختی  چه قدر  خاطرشان  به  که  می فهمند  آن ها 
درست  چرا  که  می کنم  جنجال  زیاد  هم  آن ها  با  اواخر  این 
و  اند  و بی سواد  مادرم خیلی عاجز  و  پدر  نمی خوانند.  درس 
باشم.  هم  آن ها  مراقب  باید  باشند.  آن ها  مراقب  نمی توانند 

دیگر خسته شده ام.
ـ مثل این که تو به جای چند نفر داری زنده گی می کنی!

- یعنی چه؟
ـ یعنی هم به جای پدرت کار می کنی، هم به جای مادرت 
مراقبت خواهرها و برادرهایت هستی و خرج خانه را می دهی، 
هم به جای خودت زنده گی می کنی و درس می خوانی. خب، 
زنده گی  نفر  چند  جای  به  که  است  خیلی خسته کننده  این 
کنی. اگر مجبور نبودی این قدر مسوولیت به دوش بکشی و 
نداشتی، وقت کافی هم  را  مالی و مسوولیت دیگران  نگرانی 

داشتی، دوست داشتی به جایش چه کار کنی؟
پیش  بخرم.  لباس  برای خودم  بروم خرید،  داشتم  - دوست 
دلم  باورتان می شود  بزنیم.  فقط گپ  با هم  و  بروم  دوستانم 
َآشپزخانه  دارم یک  است. دوست  َآشپزخانه تنگ شده  برای 
که  شیرینی هایی  و  غذاها  و  داشتم  مجهز  و  بزرگ  و  خوب 
دوست  که  لباس هایی  و  بروم  مهمانی  بپزم.  را  دارم  دوست 

دارم را بپوشم. 
ـ در واقع دلت برای زنانه گی ات تنگ شده است.

این که  از  است.  تنگ شده  بودن  زن  برای  دلم  دقیقاً.  بلی   -
شب  تا  صبح  از  مردها  مثل  خشن  جامعه  این  در  مجبورم 
همه اش کار کنم و با این و آن سروکله بزنم، خسته شده ام. 
کار کردن و درس خواندن را دوست دارم، اما نه این قدر زیاد. 
گاهی می گویم کاش می توانستم ازدواج کنم و از این تنهایی  
و این همه مسوولیت خالص شوم، اما این زنده گی و شرایط 

خانه را که می بینم، نمی شود.
فاطمه را می توان نماینده دختران و زنانی دانست که به اجبار 
و  شده اند  خانواده شان  نان آور  و  سرپرست  زنده گی،  شرایط 
بسیار  شده اند  مجبور  جامعه  مردساالرانه  فرهنگ  خاطر  به 
بیش تر از حد طبیعی شان برای رسیدن به خواست ها و رفع 
نیازهای شان سختی بکشند، وقت بگذارند و از آن چه اقتضای 

زن بودن شان است هم بگذرند.
زن باید در کنار تحصیل، کار و روابط اجتماعی اش، زنانه گی 
کند تا از هویت جنسیتی اش احساس نشاط و رضایت داشته 
کابل  در  زنده گی  خشن  و  سخت  شرایط  که  چیزی  باشد؛ 
است.  گرفته  شهر  این  زنان  و  دختران  از  بسیاری  از  را  آن 
روابط  محبت  و  عشق ورزی  زنانه،  تفریحات  فرصت  وقتی 
و  گفت وگو ها  و  مادر  نقش  در  کردن  نوازش  همسری،  بین 
فراغت های زنانه از یک زن گرفته شد، فرقی نمی کند چه قدر 
در کار و تحصیل و موقعیت اجتماعی رشد کرده باشد، دیگر 
زنانه گی اش  برای  دلش  داشت.  نخواهد  را  طبیعی اش  نشاط 

تنگ می شود.

۸صبح، کابل: شرکت برشنا روز یک شنبه، 
برق  لین  که  کرد  اعالم  میزان  بیست ویکم 
در  سرخ«  »پل  منطقه  در  غزنی  وارداتی 
و  جنگ  دلیل  به  میدان وردک  مربوطات 
در  شرکت  این  است.  شده  قطع  درگیری 
برق  لین  قطع  با  که  است  گفته  اعالمیه ای 
غزنی  و  میدان وردک  والیت های   »۲8۲«

بی برق شده است.
مقام های محلی در غزنی می گویند که برق 
بار  وارداتی به غزنی در جریان امسال 100 
شده  قطع  والیت  این  به  انتقالش  مسیر  در 

است.
در  غزنی،  والی  سخنگوی  نوری،  عارف 
در  که  گفت  8صبح  روزنامه  با  صحبت 
جریان سال 13۹8 لین برق غزنی به دلیل 
جنگ و درگیری مسلحانه ۹۷ بار در والیت 
میدان وردک و در مسیر انتقال به غزنی قطع 

شده است.
دلیل  به  برق  پایه  نیز  بار  یک  او،  گفته  به 
شده  تخریب  و  شکسته  درگیری  و  جنگ 
است. هم چنان برخی از باشنده گان محل در 
برق  لین های  دوبار  نیز  میدان وردک  والیت 

غزنی را قطع کرده اند.
گروه  به  بیش تر  غزنی  برق  قطع  مسوولیت 
نیز  مورد  چند  می شود.  داده  نسبت  طالبان 
باشنده گان محل به دلیل مشکالت حقوقی و 
استمالک نشدن زمین هایی که پایه های برق 

حق پرست،  محمد  کابل:  ۸صبح، 
استنیاف  دادستانی  ریاست  سارنوال 
والیت پروان ، توسط تفنگ داران ناشناس 

به قتل رسیده است.
وحیده شهکار، سخنگوی والی پروان، روز 
یک شنبه، بیست ویکم میزان در صحبت با 
روزنامه 8صبح گفت که آقای حق پرست 
شهر  دوالنه  روستای  در  شنبه  روز  شام 
ضرب  به  پروان  والیت  مرکز  چاریکار، 
نشده اند،  شناخته  که  تفنگ دارانی  گلوله 

کشته شده است.
این  در  حق پرست  محمد  او،  گفته  به 
بود  مهمانی شرکت کرده  در یک  روستا 

اقدام به قطع لین های  روی آن نصب شده، 
برق وارداتی به غزنی کرده اند.

می گوید  غزنی  والی  نوری، سخنگوی  عارف 
زمین  استمالک  برشنا مشکالت  که شرکت 

را با باشنده گان محل حل کرده است.
برق   لین های  قطع  نوری،  معلومات  طبق 
غزنی  شرکت برشنای غزنی را متضرر کرده 
این  زیان  به  غزنی  وارداتی  برق  انتقال  و 

شرکت است.
برشنا  شرکت  که  کرد  تأکید  نوری  عارف 
تالش  و  است  بدیل  راه کار  در جست وجوی 
می کند تا ابتدا مشکل قطع لین برق غزنی را 
حل کند و در صورت نیافتن راه حل، ممکن 
دوباره برق حرارتی در غزنی جای گزین برق 

وارداتی شود. 
والیت  برق  خورشیدی  گذشته  سال  در 
والیت  مربوطات  در  بار   300 حدود  غزنی 

میدان وردک قطع شده بود.
لین های برق وارداتی غزنی از کابل و از مسیر 

میدان وردک به غزنی منتقل شده است.
برای شهر غزنی 30 کیلوولت برق از طریق 
اوزبیکستان  از  برق  این  و  انتقال  لین ها  این 
تأمین می شود. وحیداهلل توحیدی، سخنگوی 
شرکت برشنا می گوید که ظرفیت لین برق 
نظر  اما  است،  کیلوولت  غزنی ۲۲0  وارداتی 
به نیاز برق به غزنی از این لین ها انتقال داده 

می شود.

که هدف حمله تفنگ داران ناشناس قرار 
گرفت.

که  کرد  تأکید  پروان  والی  سخنگوی 
تا  می کند  کار  قضیه  این  روی  پولیس 
عامالن آن را شناسایی و به پنجه قانون 

بسپارد. 
نهادهای عدلی  بر کارمندان  اخیراً حمله 
کنون  تا  است.  یافته  افزایش  قضایی  و 
و  عدلی  نهادهای  کارمندان  بر  حمله  از 
ننگرهار،  کابل،  والیت های  در  قضایی 

زابل، پروان و هرات گزارش شده است.

برق غزنی برای صدمین بار
 در جریان امسال قطع شد

یک سارنوال در پروان کشته شد

دو شنبه
شماره ۳۲۱۰

۲۲ میزان ۱۳98
۱۴ اکتوبر ۲۰۱9
قیمت: ۲۰ افغانی

سال یازدهم

2
 

ترمپ نیروهای امریکایی را بیرون 
می کند،  ما چه می کنیم؟

دلم برای زن بودن 
تنگ شده است

دونالد ترمپ، رییس  جمهور ایاالت متحده، بار دیگر در یک 
گردهمایی انتخاباتی گفته است که نیروهای نظامی خود را از 
افغانستان بیرون می کند. وقت آن است که نیروهای سیاسی 
افغانستان صرف نظر از منافع جناحی و انتخاباتی در این مورد 
فکر کنند. خروج نیروهای امریکایی موضوعی است که روی 
کل افغانستان اثر گذار است. سوال این است که ایاالت متحده 
به چه صورتی و بر چه مبنایی خارج می شود؟ آنان در شروع 
می کنند  مذاکره  طالبان  با  که  گفتند  میالدی  جاری  سال 
امر  این  و  بخورد  کلید  افغانستان  در  سیاسی  حل  روند  تا 
زمینه را برای خروج نیروهای امریکایی فراهم می کند. سفیر 
خلیل زاد بارها گفته بود که اولویت امریکا حل سیاسی جنگ 
افغانستان است و بعد خروج؛ اما از سخنان اخیر آقای ترمپ 
برمی آید که او می خواهد در هر صورتی نیروهای امریکایی را 
بیرون کند. جنگ افغانستان طوالنی ترین جنگ تاریخ ایاالت 
دارند که  اجماع  امریکا  در  و همه  است  لقب گرفته  متحده 
که  می شد  گفته  ندارد.  امکان  نبرد  این  در  نظامی  پیروزی 
خروج نیروهای امریکایی بخشی از روند حل سیاسی جنگ 
افغانستان است، ولی به نظر می رسد که در حال حاضر چنین 

اولویتی وجود ندارد. 
از آن جایی که ایاالت متحده اعالم می کند که در هر صورتی 
بیرون می شود،  برای طالبان دیگر انگیزه ای برای امتیازدهی 
و  اصلی  خواست  امریکایی  نیروهای  خروج  نمی ماند.  باقی 
گروه  که  می کرد  ایجاب  منطق  است.  طالبان  استراتژیک 
طالبان اگر می خواهند از راه مذاکره به این هدف برسند،  باید 
امتیاز بدهند، ولی حال طالبان می بینند که در هر صورتی به 
این هدف می رسند و نیازی به امتیازدهی ندارند. در چنین 
افغانستان  سیاسی  نیروهای  همه ی  که  است  نیاز  وضعیتی، 
خروج  مورد  در  انتخاباتی،  موضع گیری های  از  نظر  صرف 
نیروهای امریکایی بحث کنند و به اجماع برسند. اگر ایاالت 
متحده مثل شوروی در سال 1۹8۹ کل نیروهای نظامی خود 
را خارج کند و به حضور امنیتی اش در افغانستان پایان دهد، 
 آیا کابل آماده گی آن را دارد که مثل حکومت داکتر نجیب 
وقتی  دهد؟  ادامه  جنگ  به  خارجی  نیروهای  حضور  بدون 
طالبان حاضر به ختم خشونت و امتیازدهی نباشند،  روشن 
تدابیر  به  نیاز  صورت  آن  در  می کند.  دوام  جنگ  که  است 

جدی است. 
در  بزرگ  قدرت های  حمایت  مورد  حکومت های  مقاومت 
برابر شورشیان حتا در صورت خروج نیروهای خارجی، یک 
اما این واقعیت تاریخی زمانی تحقق  واقعیت تاریخی است، 
می یابد که تدابیر کافی و جدی قبل از خروج کامل نیروهای 
خارج  شوروی  نیروهای  وقتی  باشد.  داشته  وجود  خارجی 
شدند،  ذخیره گاه های بزرگ سالح،  مواد غذایی و مهمات را 
از  از آن ها  استفاده  با  تا حکومت داکتر نجیب  جا گذاشتند 
خود دفاع کند. با وجود آن هم در آن زمان چند شهر محاصره 
شهرهای  آن  هوا  راه  از  مسکو  و  بود  دولت  اختیار  در  شده 
با  آیا  که  است  این  سوال  می کرد.  اکمال  را  شده  محاصره 
خروج نیروهای امریکایی، کمک های مالی و نظامی غرب هم 
به افغانستان قطع می شود  یا ادامه می یابد؟ اگر این کمک ها 
افغانستان به سال 1۹۹۲ و بعد  قطع شود، روشن است که 
1۹۹6 گذار می کند؛ ولی اگر این کمک ها قطع نشود،  در آن 
صورت نیاز به مکانیزمی جدید برای همکاری میان افغانستان 
و غرب است  تا دولت افغانستان بتواند از خودش دفاع کند. 
در آن صورت باید تصمیم های بسیار دشوار سیاسی و نظامی 
را  وضعیت  افغانستان  مردم  به  دولت  رهبران  و  گرفته شود 
موضوعات  این  تمام  مورد  در  که  است  نیاز  بدهند.  توضیح 
میان نیروهای سیاسی افغانستان بحث جدی صورت بگیرد و 

همه روی آن به توافق برسند. 
به  رسیدن  برای  خیابانی  و  سیاسی  تقابل  وضعیت  این  در 
اهداف انتخاباتی به هیچ وجه به سود افغانستان نیست. تقابل 
انتخاباتی در وضعیتی که امریکا شعار خروج سر می دهد،  زیان 
بیش تری به افغانستان وارد خواهد کرد. همه باید بپذیرند که 
کمیسیون مستقل انتخابات پالیسی و طرز العمل های خود را 
در حضور ناظران به صورت شفاف عملی کند. چیزی که قابل 
بحث است و ایجاب می کند همه روی آن فکر کنند،  موضوع 

خروج و تبعات آن است. 

سید روح اهلل رضوانی

قسمت ششم

کابل در  روان شناسی 



از  انتخابات  بر  ناظر  نهادهای 
ترافیک سنگین دیپلماتیک در 
انتخابات  مستقل  کمیسیون 
نماینده گان  دیدوبازدهای  و 
کشورها  از  شماری  سیاسی 
کمیسیون  این  کمیشنران  با 
هفته  در  تنها  شده اند.  نگران 
سیاسی  نماینده گان  گذشته 
شمول  به  کشور  چهار  دست کم 
به مقر کمیسیون مستقل  بریتانیا،  و  امریکا  کانادا،  ایران، 
انتخابات رفته اند و با رهبری این کمیسیون مالقات کرده اند. 
در کنار این، رییس انستیتوت ملی دموکراتیک ساحه ای 
ناتو  اروپا، نماینده ملکی  اتحادیه  از سفرای  آسیا، 11 تن 
و نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در کابل نیز با 
رهبری کمیسیون مستقل انتخابات دیدار کرده اند. در این 
دیدارها که در بازه زمانی نهم تا هژدهم میزان انجام شده 
مدیریت  چگونه گی  انتخابات،  پروسه  اهمیت  روی  است، 
آتی  برنامه های  همین طور  و  پروسه  این  پیش رفت  و 
کمیسیون مستقل انتخابات گفت وگو شده است. نهادهای 
ناظر بر انتخابات، صرف نظر از این که در این دیدارها روی 
دیدارها  این  انجام  نفس  از  است،  شده  بحث  مسایل  چه 
انتقاد دارند و می گویند که نگران اند این دیدوبازدیدها روی 

سالمت پروسه انتخابات اثر منفی بگذارد.
یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه 
افغانستان یا »فیفا«، می گوید که رفت وآمد سفرای شماری 
نگران کننده،  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  در  کشورها  از 
غیرمعمول و نادرست است. به گفته او، کمیسیون مستقل 
از  شماری  سفرای  که  نیست  خارجه  وزارت  انتخابات، 
کشورها بدون توجه به عرف های دیپلماتیک، هر زمانی که 
دل شان خواست، از آن سر بزنند. رشید هم چنان می گوید 

که کمیشنران نیز اصوالً حق ندارند با نماینده گان سیاسی 
کشورها در مقر کمیسیون مستقل انتخابات دیدار و درباره 
مسایل مربوط به انتخابات به آن ها معلومات بدهند. او تأکید 
کرد که برای تنظیم همکاری ها و روابط افغانستان با دیگر 
کشورها، نهادی به نام وزارت امور خارجه موجود است و هیچ 
دلیلی برای برقراری تماس مستقیم بین نماینده گان سیاسی 
کشورهای دیگر با کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات 

وجود ندارد.
رییس اجرایی »فیفا« از جانب دیگر تصریح کرد که درست 
است افغانستان با کمک مالی دیگر کشورها، انتخابات خود 
را برگزار کرده است، ولی این به معنای آن نیست که اصول 
روابط بین افغانستان و کشورهای کمک کننده نادیده گرفته 
سازمان های  و  کشورها  اگر  که  افزود  رشید  یوسف  شود. 
در  شفافیت  خواستار  افغانستان  انتخابات  به  کمک کننده 
این پروسه و هم چنان دل نگران حیف ومیل کمک های شان 
هستند، باید از مجاری مناسب این موارد را دنبال کنند. به 
گفته رشید، کمک های مالی تمامی کشورها به انتخابات از 
طریق سازمان ملل متحد صورت گرفته است و این کشورها 
برای پی گیری این کمک ها و همین طور مسایل مربوط به 

انتخابات نیز باید از طریق همین سازمان، اقدام کنند.
برنامه های  ارتباط، حبیب اهلل شینواری، مسوول  در همین 
موسسه دیده بان انتخابات و شفافیت افغانستان یا »ایتوا«، 
کمیسیون  کمیشنران  نیست  مناسب  که  می گوید  نیز 
کشورها  دیگر  سیاسی  نماینده گان  با  انتخابات  مستقل 
با  کمیشنران  دیدوبازدید  او،  گفته  به  کنند.  دیدوبازدید 
احتمالی  نفوذ  برای  دیگر  کشورهای  سیاسی  نماینده گان 
این کشورها در انتخابات زمینه خواهد داد و این می تواند 
افزود  شینواری  بزند.  آسیب  انتخابات  پروسه  سالمت  به 
در  این کشورها دخالت  نماینده گان سیاسی  نیت  اگر  که 

انتخابات هم نباشد، هر گونه دیدوبازدید آن ها با  امور 
کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات می تواند باعث 
ایجاد شک وتردید در افکار عمومی شود. او گفت که با 
توجه به تجارب انتخابات های گذشته که عمدتاً درباره 
نتایج آن در سفارت خانه ها و نماینده گی سازمان ملل 
متحد تصمیم گرفته شده است، مردم حق دارند نسبت 
کمیسیون  در  آمده  میان  به  دیپلماتیک  ترافیک  به 
که  گفت  شینواری  باشند.  نگران  انتخابات  مستقل 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  کمیشنران  از  »ایتوا« 
می خواهد که برای رفع این نگرانی و جلوگیری از ایجاد 
فضای شک وتردید، از هر گونه مراوده با سفارت خانه ها 
پرهیز کنند و در صورت نیاز به همکاری آن ها از مجاری 

مناسب وارد اقدام شوند.
باور  این  به  یا »تیفا«  افغانستان  انتخابات شفاف  بنیاد 
است که اگر هدف این دیدارها، بهبود پروسه ی انتخابات 
است، مشکلی به بار نخواهد آورد. احمدزبیر حبیب زاده، 
سخنگوی »تیفا«، می گوید که اگر نماینده گان سیاسی 
با  انتخابات  امور  در  دخالت  هدف  با  کشورها  این 
این  انتخابات می بینند،  کمیشنران کمیسیون مستقل 
کار مشکل ساز خواهد شد. او تأکید کرد که در هر دو 
حالت، بهتر است این دیدارها متوقف شود و اجازه داده 
شود تا کمیسیون مستقل انتخابات کارش را مستقالنه، 
و بدون آن که شبهه ای نسبت به کارش ایجاد شود، به 

پیش ببرد.
دبیرخانه  پیشین  رییسان  از  یکی  نجفی،  داوودعلی 
پی آمد  نیز  انتخابات  انتخابات،  مستقل  کمیسیون 
نماینده گان سیاسی شماری  با  دیدوبازدید کمیشنران 
نجفی  می داند.  زیان بار  انتخابات  برای  را  کشورها  از 
دیگر  سیاسی  نماینده گان  به  گذشته  در  که  می گوید 

کشورها اجازه ورود به مقر کمیسیون مستقل انتخابات 
داده نمی شد و در کنار آن هیچ کسی اجازه نداشت بدون 
رییس  این  شود.  کمیسیون  این  وارد  نظارت  اعتبارنامه 
پیشین دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات تأکید کرد 
که اجازه دادن به نماینده گان سیاسی کشورهای خارجی 
ویژه  به  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون  از  بازدید  برای 
خالف  کاری  کمیسیون،  این  محرم  و  ممنوعه  ساحات 
اصول مدیریت انتخابات است. نجفی افزود که کمیشنران 
حتا حق این را ندارند که معلومات مربوط به انتخابات را با 
سفارت خانه ها در میان بگذارند و در مورد کارهای مربوط 
این  که  او گفت  بگیرند.  آن ها مشورت  از  به کمیسیون 
ممنوعیت از آن جهت موجه می نماید که محتمل است 
سفارت خانه ها با دست یافتن به معلومات محرم کمیسیون 
به  مرتبط  سیستم های  همین طور  و  انتخابات  مستقل 
یا  بگیرند و  این پروسه  به دخالت در  انتخابات، تصمیم 
اقتضای  که  کنند  مدیریت  شکلی  به  را  عمومی  فضای 
حال آن ها است. این رییس پیشین دبیرخانه کمیسیون 
مستقل انتخابات نیز توصیه کرد که روابط کمیشنران با 
زودتر  هرچه  باید  دیگر  کشورهای  سیاسی  نماینده گان 
قطع شود تا به این ترتیب از ایجاد فضای شک وتردید و یا 

احتمال نفوذ آن در انتخابات جلوگیری شود.
افتخاری  علی  نگرانی ها،  و  انتقادات  این  به  واکنش  در 
که  می گوید  انتخابات  مستقل  کمیسیون  سخنگویان  از 
دیدارهای سفیران کشورهای مختلف با کارکنان و رهبری 
این کمیسیون، »تعارفی« و »علنی« بوده است. افتخاری 
تأکید کرد که در این دیدارها »مسایل کلی« مربوط به 
قرار  پروسه، مورد بحث  این  فنی  نه مسایل  و  انتخابات، 
کشورها  این  سیاسی  نماینده گان  هدف  و  است  گرفته 
هم نفوذ در انتخابات نبوده است. به گفته او، کمیسیون 
مستقل انتخابات هر دیداری را که در مقر این کمیسیون 

انجام شده است، اطالع رسانی کرده است.
انتقاد از دیدارهای نماینده گان سیاسی شماری از کشورها 
با مسووالن کمیسیون مستقل انتخابات در حالی مطرح 
در  نماینده گان  این  موضع گیری  این،  از  پیش  که  است 
است.  بوده  تعیین کننده  بسیار  افغانستان  انتخابات  امور 
هم چنان موضع سازمان های بین المللی از جمله سازمان 
ملل متحد نیز روی چگونه گی اعالم نتیجه انتخابات مؤثر 
بوده است. چنان که در انتخابات 13۹3 مشاهده شد، به 
دلیل ضعف کمیسیون مستقل انتخابات، نتیجه نهایی این 
انتخابات حدود یک سال پس از برگزاری آن اعالم شد، در 
وضعیتی که وزارت خارجه امریکا در افغانستان حکومت 
وحدت ملی را تشکیل و این حکومت نیز به کارش آغاز 
کرده بود. این بار نیز این نگرانی موجود است و از همین رو 
نهادهای ناظر بر انتخابات تأکید دارند تا زمینه ی دسترسی 
کشورهای دیگر به کمیسیون مستقل انتخابات محدودتر 
انتخابات  نتیجه  اعالم  تا  کمیشنران  هم چنان  و  شود 
»قرنطین« شوند. البته رییس جمهور غنی نیز در زمان 
معرفی کمیشنران کنونی کمیسیون مستقل انتخابات از 
آن ها خواسته بود تا طرزالعملی را برای »قرنطین« شدن 
خودشان آماده کنند، اما چنان که مشاهده می شود، چنین 

طرزالعملی هنوز آماده نشده است.

نگرانی
 از ترافیک سنگین 

دیپلماتیک در 
کمیسیون مستقل 

انتخابات
دو شنبه                             
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حسیب بهش

در ۲3 هزار دستگاه هایی که فورم نتایج آن انتقال یافته، 
وضاحت خواسته اند.

در  درمالوگ  کمپنی  سوی  از  که  روش  این  اساس  بر 
و  نامزدان  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  با  هم آهنگی 
کارمند   ۲0 است،  شده  گرفته  پیش  به  سیاسی  احزاب 
فنی کمیسیون مستقل انتخابات با استفاده از کامپیوترها، 
نمونه برداری  از  را پس  بایومتریک  معلومات دستگاه های 
سرور  به  مشاهدان  و  ناظران  حضور  در  کامپیوتر،  در 
ُکندی  که  است  حالی  در  این  می کنند.  ارسال  مرکزی 
انتقال معلومات دستگاه های بایومتریک از طریق وای فای 
را  سوال هایی  آن،  کار  جریان  از  ناظران  نظارت  عدم  و 
برانگیخته بود. کارمندان در کمیسیون مستقل انتخابات 
هزار  چهار  حدود  معلومات  این،  از  پیش   که  می گویند 
آن  بیش تر  که  یافته  انتقال  مرکزی  سرور  به  دستگاه 

کمپنی  تصمیم گیری  از  پس 
هم آهنگی  در  درمالوگ 
مستقل  کمیسیون  با 
سیاسی  احزاب  انتخابات، 
تغییر  بر  مبنی  نامزدان،  و 
معلومات  انتقال  در  روش 
دستگاه های بایومتریک به سرور 
معلومات  انتقال  روند  مرکزی، 
این دستگاه ها از طریق کامپیوترها آغاز  می شود. پیش 
معلومات حدود چهار  توانستند  تنها  کارمندان  این،  از 
والیت  دستگاه های  ویژه  به  بایومتریک،  دستگاه  هزار 
کابل را با استفاده از سیستم وای فای به سرور مرکزی 
انتقال دهند، اما با ُکندی آن روند، قرار است معلومات 
سایر دستگاه ها از طریق کامپیوترها و در حضور ناظران 
به سرور مرکزی انتقال یابد؛ روندی که گفته می شود به 

دلیل مشکالت تا پایان روز گذشته نیز آغاز نشد.
مسووالن در کمیسیون مستقل انتخابات از آماده گی های 
خبر  کامپیوترها  طریق  از  مواد  انتقال  روند  آغاز  برای 
می دهند. ذبیح اهلل سادات، سخنگوی کمیسیون مستقل 
انتخابات روز یک شنبه، ۲1 میزان در گفت وگو با هشت 
این  آغاز  برای  آماده گی ها  تمامی  آنان  که  افزود  صبح 
معلومات  انتقال  است  قرار  و  گرفته اند  نظر  در  را  روند 
با این روش آغاز شود. این در حالی است که دبیرخانه 
آغاز  برای  آماده گی ها  نیز  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
دبیرخانه  این  در  مسووالن  کرد.  تایید  را  روند  این 
از  رای دهنده گان  معلومات  است  قرار  که  می گویند 
طریق  از  مرکزی  سرور  به  بایومتریک  دستگاه های 

کامپیوترها انتقال یابد.
کامپیوترها  طریق  از  معلومات  انتقال  ارزیابی  از  پس 
انتقال  روند  که  می گویند  ناظران  مرکزی،  سرور  به 
است  یافته  تسریع  روش  این  از  استفاده  با  معلومات 
و معلومات رای دهنده گان یک دستگاه بایومتریک در 
36 ثانیه به سرور مرکزی انتقال می یابد. با این وجود، 
انتخابات تصریح کردند  ناظران در کمیسیون مستقل 
که روند انتقال معلومات دستگاه ها از طریق کامپیوتر به 
سرور مرکزی به دلیل ناتوانی در فرستادن شماره های 

جی پی اس و تشخیص دستگاه ها، آغاز نشده است.
اواخر  هم گرایی  و  ثبات  تیم  ناظر  اخالقی،  نوررحمان 
روز یک شنبه، ۲1 میزان در گفت وگو با روزنامه 8صبح 
افزود که انتقال معلومات برای دانستن میزان سرعت 
آن آزمایش شده،  اما این روند بنا بر ناتوانی در انتقال 
شماری از معلومات دستگاه ها، آغاز نشده است. با این 
در خصوص  درمالوگ  کمپنی  از  که  افزود  وی  حال، 
انتقال این معلومات )نمبر جی پی اس و نمبر تشخیص( 

معلومات رای دهنده گان که با این شیوه از دستگاه های 
مطمین  می یابد،  انتقال  مرکزی  سرور  به  بایومتریک 
و  شفاف  انتخابات  بنیاد  رییس  رشید،  یوسف  نیستند. 
در  میزان  یک شنبه، ۲1  روز  »فیفا«  افغانستان  عادالنه 
را  روند  این  تسریع  روزنامه 8صبح هرچند  با  گفت وگو 
پذیرفت، اما می گوید که از میزان امنیت معلوماتی که از 
سوی کمپنی درمالوگ تامین می شود، اطمینان ندارد. 
وی افزود که نیاز است تا شفافیت روش انتقال مواد از 
طریق کامپیوتر به سرور مرکزی به نامزدان و نهادهای 

ناظر تضمین شود.
تیم  سخنگوی  کیانی،  عارف  که  است  حالی  در  این 
آغاز  از  نبیل  رحمت اهلل  رهبری  به  عدالت«  و  »امنیت 
تشریک  شورای  که  می گوید  و  است  ناراضی  روند  این 
روند  این  طریق  از  معلومات  انتقال  با  نامزدان  مساعی 
به دلیل باال بودن احتمال »دست برد آرای شهروندان« 
موافق نیستند. وی تصریح کرد که در صورت آغاز این 
این که  دلیل  به  درمالوگ  کمپنی  کاری  جایگاه  روند، 
زیر  است،  کرده  دریافت  مورد  این  برای  بودجه خاصی 
عدلی  مراجع  در  کمپنی  این  از  آنان  و  می رود  سوال 
نظر  تا  شد  تالش  چند  هر  کرد.  خواهند  درج  شکایت 
کمیسیون مستقل انتخابات و دبیرخانه آن در این مورد 
گرفته شود،  اما با وجود تماس های مکرر زمینه ارتباط 

فراهم نشد.
از  پس  بایومتریک  دستگاه های  معلومات  بود  قرار 
سرور  به  والیات،  مرکز  ارسال  با  و  انتخابات  برگزاری 
مشکالت  دلیل  به  روند  این  اما  یابد،  انتقال  مرکزی 
مخابراتی با چالش جدی روبه رو شد. کمیسیون مستقل 
انتخابات پس از آن اعالم کرد که روند انتقال معلومات 
خواهد  دنبال  مرکزی  دفتر  در  بایومتریک  دستگاه های 
شد، اما این روند نیز به دلیل ُکندی در انتقال معلومات 

رای دهنده گان به  بن بست خورده است. 
از میان مجموع دستگاه هایی که به کمیسیون مواصلت 
دلیل  به  دستگاه   ۲00 و  هزار  دو  حدود  است،  کرده 
به  بیش تر  دستگاه ها  این  است.  قرنطین شده  مشکالت 
دلیل نداشتن کارت حافظه و برنامه کنار گذاشته شده و 
قرار است شماری دیگر از دستگاه ها نیز به دلیل استفاده 
نشدن در انتخابات ریاست جمهوری از مجموع دستگاه ها 
از ۲۹  بیش  ریاست جمهوری  انتخابات  در  حذف شود. 
هزار دستگاه بایومتریک استفاده شده است. این در حالی 
اشتراک  میزان  انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  است 
میلیون  دو  از  بیش  را  میزان  ششم  انتخابات  در  مردم 
جمهوری  ریاست  انتخابات  بود.  کرده  اعالم  هزار   600
میان 13 نامزد و با استفاده از دستگاه بایومتریک برگزار 

شده است.

مربوط والیت کابل می شود.
دستگاه های  از  معلومات  انتقال  روش  در  تغییر 
بایومتریک به سروری مرکزی پس از انتقاد نامزدان 
درج  در  سرعت  که  بودند  گفته  آنان  شد.  ایجاد 
و  نیست  پذیرفتنی  آنان  برای  کاغذی  نتایج  فورم 
درمالوگ  کمپنی  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون  از 
خواستار توقف روند انتقال آرای بی بایومتریک شده 
معلومات  سریع  انتقال  احتمال  این که  با  بودند. 
مستقل  کمیسیون  در  مسووالن  اما  یافته،  افزایش 
نتایج  دارد  احتمال  که  می کنند  تایید  انتخابات 
ابتدایی انتخابات به تعویق بیفتد؛ موقفی که نهادهای 
ناظر انتخابات و شماری از کمیشنران پیش تر بر آن 

تاکید داشتند.
امنیت  از  ناظر می گویند  نهادهای   در همین حال، 

تغییر در شیوه انتقال معلومات بایومتریک
 به سرور مرکزی

خلیل اسیر
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    امریکای
 مدنظر ترمپـ

او این طور تشخیص داده است که قدرت مند شدن 
بیش تر ترکیه ی اردوغان برای اسراییل مشکل ایجاد 
صورت  در  صرف  او  که  است  گفته  ترمپ  می کند. 
تا میان  امریکایی را می فرستد  امکان، دیپلمات های 
کردها و ترک ها میانجی گری کنند. او گفته است که 
را هم مدنظر دارد.  ترکیه  اقتصادی  گزینه ی تحریم 
از سخنان ترمپ این طور معلوم می شود که او نقش 
بین  که  میانجی گری  به  کردها  متحد  از  را  خودش 
می کند،  وساطت  ترکیه  و  سوریه  کردنشین  قلمرو 

 تغییر داده است.
ترمپ همین سناریو را در مورد افغانستان هم دنبال 
می کرد. او سفیر خلیل زاد را فرستاده بود تا مشکل 
امریکا را با طالبان حل کند.  خلیل زاد می خواست از 
طالبان تضمین بگیرد که این گروه در صورت تضمین 
خروج نیروهای امریکایی با القاعده که دشمن امریکا 
است مبارزه خواهد کرد. اگر طالبان می پذیرفتند که 
نیروی  یک  از  دیگر  طالب  کنند،   مبارزه  القاعده  با 
دشمن امریکا به نیرویی که متحد امریکا است، بدل 
و  و حوزه ی جمهوری  طالب  آن صورت  در  می شد. 
امریکا  دشمن  کدام  هیچ  افغانستان  اساسی  قانون 
نمی بودند. روشن است که در وضعیتی که نه حوزه ی 
جمهوری و قانون اساسی و نه طالبان متحد دشمنان 
از  که  نمی بیند  نیازی  متحده  باشند،  ایاالت  امریکا 
یکی در برابر دیگری حمایت کند. آن زمان به صورت 
بدل می شد.  میانجی  به یک  ایاالت متحده  خودکار 
چیزی که ترمپ در مورد آن سخت حساسیت دارد 
پولیس  عنوان  به  امریکا  نظامی  نیروی  از  استفاده 
جهانی است. ترمپ نمی خواهد که ایاالت متحده به 
کند.  عمل  جهان  در  نظم دهنده  قدرت  یک  عنوان 
اروپا  و  عربستان  است که جاپان،  گفته  بارها  ترمپ 

با جهادیسم جهانی  دشمن می داند. کردهای سوریه 
ضد امریکا هم پیمان نیستند. کردها با سرسختی در 
برابر خالفت داعش دوشادوش نیروهای ویژه ی امریکا 
جنگیدند. از این بابت خیال امریکا راحت است. ترمپ 
به  اتحاد  دست  صورتی  هیچ  به  کردها  که  می داند 
در  مسلط  کردهای  نمی کنند.  دراز  القاعده  و  داعش 
هستند  ناسیونالیست هایی  سوریه  کردنشین  مناطق 
که گرایش سوسیالیستی دارند. آنان هیچ نوع پیوند 
فکری و سازمانی با نیروهای اسالم گرا ندارند. ترکیه 
هم، دولتی است که خودش را متحد امریکا می داند. 
ترکیه عضو ناتو است. آقای جان بولتن مشاور امنیت 
کناره گیری  قبل  مدتی  که  سفید  کاخ  پیشین  ملی 
رهبر  اردوغان  رجب طیب  که  بود  باور  این  کرد،  به 
کنونی ترکیه     زمام داری است که آرمان های بلند 
باال دارد و می خواهد امپراطوری عثمانی را زنده  کند. 
او اردوغان را برای نظم جهانی پس از جنگ جهانی 
دوم یک تهدید می دانست. جان بولتن در سخنرانی ها 
و نوشته های سال ۲016 اش به صراحت در این مورد 
سخن گفته بود. ولی به نظر می رسد که ترمپ به این 

باور نیست. 
است  امریکا  متحد  ترکیه  که  می کند  فکر  ترمپ 
ترمپ  نمی کند.  خلق  کشور  این  برای  مشکلی  و 
تشخیص  بی ضرر  امریکا  برای  را  اردوغان  و  کردها 
آنان  میان  جنگ  در  که  می کند  فکر  و  است  داده 
هر کسی که پیروز شود، برای ایاالت متحده مشکلی 
ایاالت متحده در  اما اسراییل متحد  خلق نمی شود. 
خاورمیانه هم با ترمپ هم نظر نیست. رییس حکومت 
اسراییل اعالم کرده است که او به کردها کمک خواهد 
کرد تا در برابر ارتش ترکیه ایستاده گی کنند. شاید 

نیروهای  دارد  قصد  ترمپ 
افغانستان  از  را   امریکایی 
قول  به  او  کند.  خارج 
جنگ های  تمام  از  خودش 
امریکا  که  پایان ناپذیری 
دخیل  آن ها  در  را  خودش 
می شود.  خارج  است،  کرده 
امریکایی  نیروهای  به  ترمپ 
است.  داده  عقب  نشینی  دستور  سوریه  در  مستقر 
ترکیه با استفاده از این خال به نیروهای کرد حمله ی 
نظامی را آغاز کرده است. هواپیماهای ترکیه به مناطق 
کرد نشین بمب می  ریزند و نیروهای زمینی آن کشور 
به پیش روی در قلمرو کردنشین سوریه آغاز کرده اند. 
ترکیه کردهای سوریه را برای خودش تهدید تعریف 
کرده است و به همین دلیل به خودش حق می دهد 
از  بسیاری  بفرستد.  آنان  قلمرو  به  را  ارتش خود  که 
کامل  خروج  با  امریکایی  سیاست مداران  و  نظامیان 
نیروهای آن کشور از قلمرو کردنشین سوریه مخالف 
که  می دانستند  کردهایی  به  خیانت  را  آن  و  بودند 
ایاالت متحده همکاری  با  با خالف داعش  در جنگ 
کردند. اما گوش ترمپ به این حرف ها بدهکار نیست. 
او می گوید ارتش امریکا نباید وظیفه ی پولیس جهانی 
را اجرا کند و مثاًل در قلمرو کردنشین سوریه مستقر 

باشد تا ترکیه به آن حمله نکند.
ترمپ که شاید مشاوران تاریخ دان داشته باشد، گفت 
که 100 سال است که کردها و ترک ها با هم درگیر 
ورود  آنان  جنگ  در  ندارد  نیاز  متحده  ایاالت  و  اند 
داعش  مخالف  کردها  بگیرد.  پولیس  موقف  و  کند 
را  آن  واشنگتن  که  هستند  اسالم گراهای  دیگر  و 

که ارتش امریکا در تامین امنیت خارجی کمک شان 
از  بپردازند.  پول  متحده  ایاالت  به  باید  است  کرده 
و  اخالقی  رسالت  دارای  ابر  امریکای  ترمپ  دید 
الگوی  و  آزادی  و پرچم دار  لیبرال  ارزش های  مدافع 
مهم  این  او  برای  دارد.  معنایی  هیچ  دموکراسی،  
است که متحدان امریکا به این کشور در نقش یک 
کمپنی امنیتی قراردادی نگاه کنند و بابت خدماتی 
ایاالت  داخل  در  بپردازند.  می کند،  پول  عرضه  که 
ویژه ی  اقشار  به  ترمپ رهبری است که  متحده هم 
جامعه ی امریکا توجه دارد. او خودش را مدافع منافع 
حساب  کارگری  و  نکرده  تحصیل  سفیدپوستان 
و  جهانی  اقتصاد  بر  حاکم  لیبرالی  نظم  که  می کند 
الیت سیاسی واشنگتن به ضرر آنان عمل کرده است. 
مردم  از  گروه  همین  به  متعلق  را  متحده  ایاالت  او 
مهاجران،  ورود  با  را  سریع اش  مخالفت  و  می داند 
خروج سرمایه از امریکا و مصرف پول امریکا در خارج 
از  نظم جهانی پس  برای حفظ  این کشور  قلمرو  از 
ترمپ  می کند.  ابراز  صراحت  به  دوم  جهانی  جنگ 
به این عقیده است که یک رهبر منتخب باید اتصال 
سازمان  و  حزب  باشد،  به  داشته  توده ها  با  عاطفی 
ارزش ندهد،  خودش همه ی کارها را انجام دهد و به 
رسانه ها،  جامعه ی مدنی و تفکیک قوا وقعی نگذارد. 

در  امریکایی  نیروهای  که  است  گفته  بارها  ترمپ 
کنند.  بازی  را  پولیس  نقش  نباید  هم  افغانستان 
عمل  گورباچف  مثل  او  که  دارد  وجود  آن  احتمال 
کند و  نیروهای امریکایی را از افغانستان بیرون کند. 
افغانستان  داخلی  سیاست  در  که  است  این  مشکل 
که  است  گرفته  شدت  چنان  انتخاباتی  تنش های 
کسی متوجه پدیده ی پیش بینی ناپذیری به نام ترمپ 

نیست.

فردوس کاوش

لطیفه مبشر

صلح دارند. طالبان هنگامی که دیگر مجبور به جنگ 
سخت گیرتر  سیاست شان  در  است  ممکن  نباشند، 
این  به  است،  کم  صلح  به  امید  کل،  در  اما  شوند، 
جایی  به  راه  گذشته  در  صلح  روزنه های  که  دلیل 
نبرده است. به طور مثال در جون ۲018 آتش بس 
نیروهای  برای  طالبان،  توسط  اعالن شده  سه روزه 
اولین  بین المللی  نیروهای  و  غیر نظامیان  دولتی، 
رویداد  این  بود.  ساله   18 جنگ  در  رسمی  مکث 
کسی  کم تر  که  بود  توجه  قابل  رویدادهای  یکی  از 
از  تصاویری  کند.  پیش بینی  را  آن  می توانست 
طالبان، نیروهای دولتی و غیر نظامیان که جشن عید 
اجتماعی  را در کنار هم گذشتاندند، در شبکه های 
نشر شد. افغان ها کم کم به این فکر افتادند که برای 
امنیت  از  اقدام کنند. مردم  کم کم  رسیدن به صلح 
کوتاه مدت آن روزها خوشحالی می کردند، اما جنگ 
بالفاصله از سر گرفته شد. طالبان معتقد اند که اگر 
پایان  جنگ  کنند،  عقب نشینی  امریکایی  نیروهای 

می یابد.
در  قطر،  در  امریکا  با  مذاکرات  جریان  در   طالبان 

جنگ از صلح فراتر می رود. روند صلح بر اصل هایی به 
ظاهر قانع کننده متکی است. مذاکرات برای رسیدن 
است؛  انکارنشدنی  جنگ  به  دادن  پایان  و  صلح  به 
و  استدالل  پایه ی  بر  مذاکرات،  حاصل  صلِح  چون 
توافق دوجانبه است که لزوماً قطع نامه های بلند  مدت 
خارجی  ذی نفعان  و  دولت ها  می دهد.  ارایه  مؤثر  و 
تقسیم  و  معامالت  مذاکرات،  شروع  هنگام  باید 
سیاسی ـ اجتماعی  پی آمدهای  و  انگیزه ها  قدرت، 

رفتار همه ی گروه ها را در نظر بگیرند.
بازگشت  برای  آماده سازی  صرف  را  سال ها  طالبان 
اکنون  همین  که  مناطقی  در  کرده اند.  قدرت  به 
را  دولت شان  شورشیان،  است،  آن ها  کنترل  تحت 
»محکمه ی  کرده اند،  افغانستان  دولت  جای گزین 
شرعی« دایر کردند و به جمع آوری مالیات یا عشر 
پرداختند. اکثر باشنده گان این مناطق که همه روزه 
جنگ اند.  پایان  خواهان  می کنند،  تحمل  را  جنگ 
آن ها تصور می کنند که معامله  با طالبان با وساطت 

امریکا، به ساده گی به صلح دایمی می انجامد. 
به  امید ناچیزی  از مردم،  این حال بخش بزرگی  با 

پی تثبیت کنترل شان بر بخشی از کشور بودند، به 
همین دلیل آتش جنگ را شعله ورتر ساختند. طالبان 
به این باور اند که طرف جنگ آن ها امریکا است و 
باید با واشنگتن به توافق برسند. تا اکنون مذاکرات 
نبوده  نتیجه بخش  افغانستان  برای  طالبان  با  صلح 
از یک استراتژی  است. مذاکره کننده گان صلح غالباً 
را  درگیری  می تواند  که  می کنند  چشم پوشی  مؤثر 
کاهش دهد و ثبات را به بار آورد که آن هم، زنان را 
شامل می شود. در این مذاکرات برای حقوق زنان و 
آینده سیاسی افغانستان نیز نظر قانع کننده ای وجود 
مبهم  افغانستان  صلح  آینده  ملحوظ  بدین  نداشت. 
برای صلح چه  افغانستان نمی دانند که  است . مردم 
خم وپیچ هایی را باید پشت سر بگذارند. آیا مذاکرات 
که  صلحی   یا  ماند؟  خواهد  بی نتیجه  همیشه  برای 
حقیقت  به  هستند،  راهش  به  چشم  دیرزمانی 
اذهان  در  همه روزه  سوال ها،  این  شد؟  خواهد  بدل 
شهروندان کشور خطور می کند . اما به نظر من، صلح 
دست یافتنی خواهد بود، در صورتی که طرف مذاکره 
طالبان فقط امریکا نباشد و خود افغان ها نیز نقش 

الزمه ی  باشند.  داشته  صلح  مذاکرات  در  مستقیم 
و  تفکر  در  را  تغییراتی  طالبان  گروه  این که  دیگر 
اگر در  بیاورند.  به وجود  به صلح  بینش شان نسبت 
جریان مذاکرات طرفین به تصامیم هم دیگر احترام 
درگیری،  از  دست  صلح طلبی  نشان  به  و  بگذارند 
در  که  بپذیرند  طالبان  و  بردارند  تخریب  و  کشتار 
دنیای مدرن، نمی شود زنان را در خانه حبس و از 
تحصیل، کار و نقش آن ها در جامعه جلوگیری کرد، 
مسیر رسیدن به صلح هموار می شود. طرفین باید با 
در نظر  داشت منافع مردم افغانستان، به یک توافق 
جامع دست یابند. صلح خواست مردم افغانستان است 
و تنها امیدی است که می توانند با آن، آینده  ی شان 
را ترسیم کنند. مردم افغانستان سال های زیادی را 
در آتش جنگ سوخته  اند و عزیزان شان را از دست 
داده اند. شرایطی را تحمل کرد ه اند که قلم از ذکرش 
برای  عاجز است. به همین دلیل، رسیدن به صلح، 
مردم  که  روزی  امید  به  دارد.  اهمیت  بسیار  آن ها 
پایدار که شایسته ی شان  بتوانند به صلح  افغانستان 

است، برسند.

صلح 
ناتمام

ترمپ بارها گفته است که نیروهای امریکایی در افغانستان هم نباید 
نقش پولیس را بازی کنند. احتمال آن وجود دارد که او مثل گورباچف عمل 
کند و  نیروهای امریکایی را از افغانستان بیرون کند. مشکل این است 
که در سیاست داخلی افغانستان تنش های انتخاباتی چنان شدت گرفته 
است که کسی متوجه پدیده ی پیش بینی ناپذیری به نام ترمپ نیست.
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قیمت: ۲۰ افغانی

سال یازدهم

تجلیل از روز جهانی عصای سفید:

نابینایان تشنه ی محبت اند
همه ساله از روز جهانی عصای سفید 
کشورهای  در  »نابینایان«  روز  یا 
به  افغانستان  جمله  از  مختلف، 
می شود.  تجلیل  متفاوت  گونه های 
جنگ  دلیل  به  اما  افغانستان  در 
برای  زنده گی  شرایط  ناامنی  و 
شهروندان عادی دشوار است، اما برای 
جامعه  طیف  این  دشوارتر.  نابینایان 
برخورد  چون  چالش هایی  با  نابینایی،  دلیل  به  افغانستان  در 
تشکیل  در  دشواری  خانواده،  بی مهری  مردم،  تبعیض آمیز 
دولتی  غیر  و  دولتی  ادارات  در  استخدام  و  آموزش  خانواده، 
روبه رو اند. از این رو، تجلیل از روز جهانی عصای سفید به دلیل 
هم سویی و ایجاد محیط سالم و مناسب برای نابینایان از سوی 

کمیسیون مستقل حقوق بشر با اهمیت خوانده شده است.
نمادی  عنوان  به  اول  جهانی  جنگ  زمان  از  سفید  عصای 
سفید  رنگ  این که  به  توجه  با  شد.  شناخته  نابینایان  برای 
از  پیش گیری  برای  است،  دید  قابل  خوبی  به  همه گان  برای 
خطراتی که نابینایان را تهدید می کند، این رنگ برای عصای 
استفاده  مورد  عصا  این  است.  شده  تصویب  رهنمای شان 

نابینایان و کسانی است که اختالالت بینایی دارند.
»روز  از  تجلیل  با  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  مسووالن 
با  کشور  در  نابینایان  که  می گویند  سفید«  عصای  جهانی 
مشکالت فراوان روبه رو اند. به گفته مسووالن این کمیسیون، 
ساختارهای اجتماعی و دولتی زمینه ی الزم برای رشد استعداد 
و ظرفیت این طبقه را فراهم نکرده است. از این رو کمیسیون 
حقوق  برای  مدنی  نهادهای  همکاری  به  بشر  حقوق  مستقل 

فردی نابینایان دادخواهی کرده است.

نابینایان حق ایجاد حساب بانکی یافتند
روز  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  رییس  اکبر،  شهرزاد 
نابینایان گفت که  یک شنبه، بیست ویکم میزان در روز جهانی 
ایجاد  زمینه ی  داده،  انجام  که  دادخواهی  در  کمیسیون  این 
افراد دارای معلولیت حسی را فراهم کرده  بانکی برای  حساب 
است. به گفته او، پیش از این افراد دارای معلولیت در باز کردن 
به  نمی توانستند  و  بودند  روبه رو  محدودیت  با  بانکی  حساب 
افراد  این  از  پیش  کنند.  ایجاد  بانکی  حساب  انفرادی  گونه ی 
کردن  باز  حق  دیگر  شخص  نیابت  به  حسی  معلولیت  دارای 

حساب بانکی داشتند.
نقض  را  محدودیت  این  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  رییس 

نابینایان زمینه دسترسی به  مستقل حقوق بشر برای 
مواد آموزشی را فراهم کرده است. او گفت: »نخستین 
در  معلولیت  دارای  افراد  به  را  دسترس  قابل  منابع 

کمیسیون حقوق بشر فراهم ساختیم.«
زمینه ی  که  می پذیرد  معارف  وزارت  رابطه  همین  در 
میرویس  نیست.  فراهم  کشور  در  نابینایان  آموزش 
که  گفت  زمینه  این  در  معارف  سرپرست وزیر  بلخی، 
برای افراد دارای معلولیت، زمینه و امکانات آموزشی در 
مکاتب عمومی فراهم نیست. هرچند آقای بلخی گفت 
افراد دارای معلولیت، یک مکتب  برای  این وزارت  که 
مکاتب  در  اکنون  است.  کرده  فراهم  والیت  هر  در  را 
معلولیت  دارای  افراد  از  شماری  وزارت،  این  عمومی 
وزارت معارف گفت که  نامزدوزیر  آموزش اند.  مصروف 

این وزارت امکانات الزم برای این گونه افراد را فراهم کرده 
است.

معینیت  که  کرد  نشان  خاطر  بلخی  آقای  دیگر  از سوی 
بدنه  از  تازه گی  به  که  معارف  وزارت  مسلکی  و  تخنیکی 
این وزارت جدا شده است، در نظر دارد تا برای افراد دارای 
معلولیت در تمامی والیات ولسوالی های مکاتب اختصاصی 
و  تخنیکی  معینیت  این،  از  که پس  او گفت  کند.  ایجاد 
مسلکی مسوولیت فراهم کردن زمینه ی آموزش برای افراد 

دارای معلولیت را دارد.
در  حسی  معلولیت  افراد  میزان  از  دقیق  آمار  چند  هر 
افغانستان وجود ندارد، اما مسووالن وزارت دولت در امور 
شهدا و معلوالن می گویند که نزدیک به 400 هزار تن در 
کشور معلولیت نابینایی دارند. از این میان تنها سه هزار 

تن آن ها توانایی خواندن و نوشتن را دارند.
 زمینه ی استخدام نابینایان در ادارات دولتی فراهم 

شود
شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر در عین 
نابینایان در  برای  ایجاد فرصت های شغلی  حال خواستار 
قانون  اساس  بر  که  گفت  اکبر  خانم  شد.  دولتی  ادارات 
داری  افراد  به  دولتی  کارمندان  درصد  سه  افغانستان، 
معلولیت اختصاص داده شده است. از این رو ادارات دولتی 
مطابق قانون مکلف اند که نظر به توانایی و ظرفیت آن ها 

زمینه ایجاد فرصت های شغلی را فراهم کنند.
در همین حال شماری از افراد دارای معلولیت از حکومت 
را  شغلی  فرصت های  و  آموزش  زمینه ی  که  می خواهند 

برای شان فراهم کند.
دانشکده  دوم  صنف  که  او  است.  نابینایان  از  یکی  زهیر 
در  معلول  افراد  که  می گوید  است،  کابل  دانشگاه  حقوق 
اجتماع و خانه با مشکالت فراوانی روبه رو اند. به باور او، 
مردم به این طیف جامعه به دیده حقارت می نگرند. از این 
رو او از شهروندان می خواهد که به افراد دارای معلولیت با 
دیده پرمهر بنگرند. هم چنان زهیر از حکومت می خواهد 
که برای افراد دارای معلولیت، به ویژه نابینایان، زمینه ی 
کار فراهم کند تا آنان بتوانند زنده گی مرفه داشته باشند.

حسیبا محمدی نیز یکی از نابینایان است. او همین حاال 
که  می گوید  حسیبا  است.  مکتب  دهم  صنف  دانش آموز 
حکومت باید در زمینه ی آموزش نابینایان بیش تر کار کند. 
او از حکومت خواست که برای نابینایان، کتاب های صوتی 

و الکترونیک فراهم کند تا بتوانند بهتر آموزش ببینند.

حقوق فردی افراد دارای معلولیت حسی عنوان کرد و گفت: 
»با امکاناتی که اکنون وجود دارد و زمینه های دسترسی به 
بانکی  نیز می توانند حساب  نابینایان  معلوماتی که هست، 

داشته باشند.«

زمینه ی آموزش نابینایان فراهم شود
شمار زیادی از نابینایان در کشور از آموزش محروم اند. برای  
این قشر جامعه زمینه ی آموزش استثنایی در تمامی والیات 
فراهم نیست. اکنون رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر 
نیز می گوید که نابینایان به گونه ی قابل توجهی، به آموزش 
وزارت  ویژه  به  آموزشی،  نهادهای  از  او  ندارند.  دسترسی 
معارف خواست که برای نابینایان، زمینه ی آموزش را فراهم 
کمیسیون  که  کرد  اضافه  حال  عین  در  اکبر  خانم  کند. 

نابینایان  که  می گویند  سفید«  عصای  جهانی  »روز  از  تجلیل  با  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  مسووالن 
و  اجتماعی  ساختارهای  کمیسیون،  این  مسووالن  گفته  به  اند.  روبه رو  فراوان  مشکالت  با  کشور  در 
کمیسیون  رو  این  از  است.  نکرده  فراهم  را  طبقه  این  ظرفیت  و  استعداد  رشد  برای  الزم  زمینه ی  دولتی 
است. کرده  دادخواهی  نابینایان  فردی  حقوق  برای  مدنی  نهادهای  همکاری  به  بشر  حقوق  مستقل 

عبداالحمد حسینی

رضا مرادی

امسال  ثور  اواخر  در  که  قابله ای 
در یک مرکز صحی در روستای 
روی دوآب  ولسوالی  آب خورک 
شب هنگام  سمنگان  والیت 
قرار گرفته  تجاوز گروهی  مورد 
بود، از فیصله محکمه ابتدایی این 
والیت راضی نیست و استیناف خواه 
به  نیز  لوی سارنوالی  است.  شده 

فیصله محکمه ابتدایی معترض است.
تأمین  برای  هم چنان  گروهی  جنسی  تجاوز  قربانی  این 
عدالت، خواهان انتقال پرونده اش از سمنگان به کابل است؛ 
قابله  این  امینی، شوهر  علی شفا  به گفته ی  که  درخواستی 
آقای  است.  نشده  پذیرفته  استره محکمه  سوی  از  تاکنون 
را  قابله  این  انتقال پرونده ی  امینی می گوید که درخواست 
به استره محکمه سپرده، اما این اداره آن را به لوی سارنوالی 
محول کرده است. او  هم چنان برای رسیده گی پرونده تجاوز 
جنسی بر همسرش به دیدار فرید حمیدی لوی سارنول رفته 
است، اما آقای حمیدی گفته که پرونده به محکمه استیناف 
محول شده و باید استره محکمه مطابق به قانون و اصول، در 
به  بار دیگر  امینی  بگیرد. علی شفا  انتقال آن تصمیم  مورد 
استره محکمه مراجعه کرده و این نهاد این بار نیز از اتخاذ 
تصمیم در این مورد خودداری کرده و تصمیم گیری در مورد 
انتقال پرونده را از صالحیت لوی سارنوالی عنوان کرده است.

آقای  لوی سارنولی می گوید که  جمشید رسولی، سخنگوی 
حمیدی با خانواده قربانی دیدار کرده و هدایت الزم را برای 
اجراآت درباره پرونده قربانی داده است. به گفته او، آن چه 
مربوط لوی سارنوالی می شد، با جدیت پی گیری شده است، 
اما موضوع انتقال پرونده از سمنگان به کابل از صالحیت های 

استره محکمه است.  
که  می گوید  8صبح  روزنامه  با  صحبت  در  امینی  علی شفا 
سارنوالی  که  را  جزایی  سمنگان  والیت  ابتدایی  محکمه ی 
در صورت دعوا برای مجازات متهمان درخواست کرده بود، 
تغییر داده است. به گفته او، سارنوالی در صورت دعوا ماهیت 
جرم را تجاوز جنسی خوانده، اما محکمه ابتدایی آن را به 
معلومات  است. طبق  داده  ماهیت  تغییر  عنف«  به  »تجاوز 
جزای  متهمان  برای  سارنوالی  دعوای  صورت  در  شفاهی، 

»اعدام« پیش بینی شده است. 
که  می پذیرد  نیز  لوی سارنوالی  سخنگوی  رسولی،  جمشید 
»تجاوز  مجازات  پرونده،  این  دعوای  صورت  در  نهاد  این 

جنسی« را براساس ماده هفدهم قانون منع خشونت علیه 
زنان برای متهمان درخواست کرده بود، اما محکمه »تغییر 
وصف جرمی« به پرونده داده و مجازات خفیف برای متهمان 
حکم شده است. آقای رسولی گفت که لوی سارنوالی به این 
حکم محکمه اعتراض کرده است و استیناف خواه شده است. 
به گفته رسولی، لوی سارنوالی در خصوص پرونده های تجاوز 

جنسی و خشونت علیه  ی زنان با جدیت برخورد می کند.  
در قوانین جزایی افغانستان و نیز قانون منع خشونت علیه 
زنان، برای تجاوز جنسی اشد مجازات تعیین شده، اما برای 
زهرا  است.  به عنف مجازات خفیف پیش بینی شده  تجاوز 
سپهر، از وکیالن مدافع می گوید که مجرمان تجاوز به عنف 
می تواند از فرمان های عفو ریاست جمهوری برخوردار شوند، 

اما مجرمان تجاوز جنسی این امتیاز را ندارند.
در  قابله  این  به  گروهی  تجاوز  متهمان  ابتدایی  محاکمه ی 
این  بود.  شده  برگزار  سمنگان  والیت  در  اسد  شانزدهم 
از جمع 10  قربانی،  بسته گان  اساس گفته های  بر  محکمه 
متهم پرونده، سه نفر آن را به هفت سال حبس، یک نفر را 
به چهار ماه زندان، یک تن دیگر را به سه ماه حبس محکوم 
کرده و چهار نفر دیگر را برائت داده است. این چهار نفر به 
دلیل قرار داشتن در زیر سن 18 برائت گرفته اند، اما خانواده 
قربانی می گوید که آزمایش های طب عدلی نشان می دهد 
که تنها یک متهم زیر سن 18 قرار دارد. هم چنان یک متهم 

دیگر از سوی قربانی برائت گرفته است. 
علی شفا شوهر این قربانی مدعی است که این حکم ناعادالنه 
است و محکمه در صورت دعوای سارنوالی تغییر آورده است 
او هم چنان  باید محاکمه استنیاف در کابل برگزار شود.  و 
گفت که به دلیل تهدیداتی که از متهمان علیه او خانمش 

وجود دارد، نمی تواند در سمنگان دادخواهی کنند. 
قرار بود که محاکمه ی استیناف پرونده تجاوز گروهی به این 
قابله، روز یک شنبه، بیست ویکم میزان در والیت سمنگان 
برگزار شود. اما علی شفا امینی می گوید که محکمه را اطالع 
به کابل کار  از سمنگان  انتقال پرونده  داده است که روی 
اما  شود.  حاضر  نمی تواند  محکمه  نشست  در  و  می کند 
محکمه استیناف گفته است که وقت کافی در اختیار ندارد 
به  استره محکمه  داراالنشای  طریق  از  زودتر  هرچه  باید  و 

صورت رسمی اطالع داده شود. 
تا  با تماس مکرر به سخنگوی استره محکمه موفق نشدیم 
انتقال  نیز درخواست  و  ابتدایی  فیصله ی محکمه  مورد  در 
پرونده تجاوز گروهی از سمنگان به کابل دیدگاه این نهاد را 

داشته باشیم، اما سخنگوی استره محکمه به تماس های 
مکرر ما پاسخ نداد. 

این قربانی و شوهرش در کابل به سر می برند و تالش 
بر  دعوا  صورت  در  شده  پیش بینی  جزای  تا  دارند 

متهمان تطبیق شود. 

برای اثبات جرم به آزمایش دی ان ای نیاز است
و  مدافع  وکیالن  از  سپهر،  زهرا  گفته های  اساس  بر 
در  که  جنسی  تجاوز  جرم  اثبات  برای  قربانی  شوهر 
نیاز  یافته،  تغییر ماهیت  به عنف«  به »تجاوز  محکمه 
است تا آزمایش دی ان ای روی لباس قابله قربانی انجام 
گفت:  8صبح  روزنامه  با  صحبت  در  سپهر  زهرا  شود. 
به  متهمان  و  است  ناعادالنه  ابتدایی  محکمه  »حکم 
اثبات تجاوز  از دالیل  زیرا یکی  جزای شان نمی رسند، 
و آثار باقی مانده از آن نیاز به آزمایش دی ان ای دارد 
که امکانش در افغانستان مهیا نیست و هزینه ی باالیی 
تجاوز  می شود  جنسی  تجاوز  راحتی،  همین  به  دارد، 

به عنف.«
توانایی  قربانی  خانواده  سپهر،  زهرا  گفته های  طبق 
است  نیاز  و  ندارد  دی ان ای  آزمایش  انجام  برای  مالی 
که نهادهای دولتی در این قسمت، اقدام کنند و یا هم 
از سوی  آزمایش دی ان ای  برای  پول  برای جمع آوری 

نهادهای حقوق بشری همکاری صورت گیرد. 
هم چنان علی شفا می گوید که لباس قربانی را برای آزمایش 
دی ان ای به طب عدلی در کابل سپرده است، اما طب عدلی 
نیست  ممکن  کابل  در  دی ان ای  آزمایش  که  است  گفته 
هزینه  عدلی  طب  شود.  فرستاده  کشور  از  بیرون  به  باید 
اثبات  برای  قربانی  لباس  روی  آزمایش دی ان ای  احتمالی 
جرم متهمان را حدود چهار هزار دالر امریکایی برآورد کرده 
را  مبلغ  این  پرداخت  توانایی  که  می گوید  علی شفا  است. 
اما  از وزارت صحت عامه خواستار همکاری شده،  ندارد و 

تاکنون پاسخی نیافته است. 
در  مرکز صحی  در یک  قابله  این  بر  گروهی  تجاوز  قضیه 
روستای آب خورک ولسوالی روی دوآب والیت سمنگان در 
۲6 ثور سال جاری رخ داد. به دنبال آن، مسووالن محلی 
سمنگان از بازداشت 10 نفر در پیوند به این رویداد خبر 
دادند. هم چنان اداره لوی سارنوالی چهار روز پس از وقوع 
این  بررسی  برای  را  اعالم کرد که یک هیأت  این رویداد، 
یافته های  سپرد.  محکمه  به  را  پرونده  و  فرستاد  قضیه 
هیأت تحقیق سارنوالی نشان می داد که متهمان افزون بر 
لت وکوب، آزار و اذیت و تجاوز جنسی، پول نقد و زیورات 
این قابله  را نیز با خود برده اند. اکنون قربانی و لوی سارنوالی 
شده  نظر  تجدید  و  خواهان  و  معترض  محکمه  فیصله  به 

است.

قابله ای که در سمنگان مورد تجاوز جنسی گروهی قرار گرفته بود، 
از فیصله ی محکمه ابتدایی راضی نیست



پارلمان یا همان مرجع 
قانون گذاری جایی است که 
نماینده گان انتخابی مردم 
برای مدتی معین که در قانون 
اساسی تصریح گردیده است، 
به وظایف مختلفی مشغول اند. 
در ادبیات حقوقی افغانستان 
به نماینده گان مردم از کلمه 
وکیل استفاده شده است که 
به وکالی ملت مشهور اند. 
وکیل، نماینده شماری از 
مردم است که انتخاب شده 
تا بر پایه  راهنمایی روشن یا 
دستوراتی معین در مطابقت به 
قانون برای انتخاب کنندهگان 
کاری انجام دهد. 

با وجود این که وظیفه اصلی پولیس تنفیذ و تطبیق 
پولیس  خانواده  از  بزرگی  بخش  اما  است،  قانون 
و  ارضی  تمامیت  از  دفاع  برای  داغ  سنگرهای  در 
همه جانبه  جنگ  در  اسالمی  جمهوری  نظام  حفظ 
در  که  است  و سال ها  می برند  به سر  تروریستان  با 
این راه قربانی می دهند. با آن هم و با وصف تمامی 
مشکالت، پولیس به خاطر تأمین امن و نظم جامعه از 
هیچ تالش و کوششی دریغ نمی ورزد و برای مبارزه 
دوام دار با جرایم گوناگون در سطح کشور، به  خصوص 
اراده  می کند.  مبارزه  راهبردی  به صورت  کابل   در 
محکم در بین رهبری وزارت امور داخله موجب شده 
است که پولیس ملی در چند ماه گذشته در خصوص 
موفقیت های  به  کابل،  والیت  در  مجرمان  گرفتاری 
عمل  سرعت  که  می شود  گفته  یابد.  دست  کالنی 
پولیس در خصوص گرفتاری مجرمان کالن در کابل، 
کاهش چهل و پنج درصدی جرم را در این شهر باعث 
جهت  در  زیادی  موانع  هنوز  هم  آن  با  است.  شده 
سال ها  و  دارد  قرار  کشور  سراسر  در  قانون  تطبیق 
از  دور  به  جامعه ای  بتوانیم  تا  کشید  خواهد  طول 
قانون گریزی و قانون شکنی داشته باشیم. این نوشته 
در پیوند به مشاجره لفظی در بین وکیالن پارلمان 
)قانون گذاران( و پولیس )مجریان قانون( که سه شب 
پیش در کابل اتفاق افتاد، نوشته شده است که منجر 
حاال  گردید.  پارلمان  اضطراری  جلسه  تشکیل  به 
پرسش اساسی این جا است که چه اتفاق مهمی افتاده 
بود که نماینده گان مجلس در نیمه ی شب، دروازه ی 
پارلمان را گشودند و رهبری وزارت امور داخله را به 
استجواب فرا خواندند؟ پیش از این که به این پرسش 
پاسخ بدهم، جا دارد تا به کارکرد مراجع قانون گذاری 
این دو  ارتباط  از  و  بپردازم  قانون  و تطبیق کننده ی 

بگویم.

مرجعقانونگذاری
است  جایی  قانون گذاری  مرجع  همان  یا  پارلمان 
که نماینده گان انتخابی مردم برای مدتی معین که 
وظایف  به  است،  گردیده  تصریح  اساسی  قانون  در 
افغانستان  حقوقی  ادبیات  در  مشغول اند.  مختلفی 
شده  استفاده  وکیل  کلمه  از  مردم  نماینده گان  به 
است که به وکالی ملت مشهور اند. وکیل، نماینده 
پایه   بر  تا  شده  انتخاب  که  است  مردم  از  شماری 
به  یا دستوراتی معین در مطابقت  راهنمایی روشن 
در  دهد.  انجام  کاری  انتخاب کنندهگان  برای  قانون 
قانون اساسی افغانستان وظایف وکالی مردم بر سه 
اصل  مردم،  از  نمایندهگی  اصل  است:  استوار  اصل 
قانون گذاری.  اصل  و  حکومت  عمل کرد  از  نظارت 
قانون گذاری می پردازم که محور  اصل  به  این جا  در 
وظایف  از  و  می دهد  تشکیل  را  نوشته  این  اصلی 
سنگین نماینده گان مجلس است. در این اصل، وکیل 
مردم در نقش قانون گذار ظاهر می گردد که نظر به 
نیازمندی های جامعه و دولت، به وضع قوانین بپردازد. 

برابر در جامعه است و در این راستا از هیچ تالشی 
دریغ نمی ورزد و هرگز عقب نشینی نخواهد کرد. حاال 
که وزارت امور داخله تا این اندازه بر تطبیق یکسان 
شهروندان  تمام  پس  می کند،  تاکید  همه  بر  قانون 
و...(  قانون گذاران  مدنی،  جامعه  حکومت،  )اهالی 
کنند  مسووالنه  حمایت  داخله  امور  وزارت  از  باید 
فرهنگ  به  این  از  بیش  قانون گریزی  تا  نگذارند  و 
وکالی  مشاجره  در  شود.  تبدیل  اجتماعی  مبتذل 
ملت و پولیس که بر سر پاک کردن شیشه های سیاه 
وکالی  افتاد،  اتفاق  نماینده گان  از  برخی  موترهای 
پارلمان مدعی شدند که پولیس به آن ها هتک حرمت 
و بدرفتاری کرده است. از جانبی پولیس ادعا می کند 
که وکالی پارلمان به مقامات ارشد وزارت امور داخله 
فحش و ناسزا گفته  و برخی از افراد پولیس را تهدید 
همین  خاطر  به  پارلمان  وکالی  هم چنان  کرده اند. 
معین  سعادت،  خوشحال  برکناری  خواهان  قضیه 
ارشد امنیتی وزارت امور داخله گردیدند. به هر صورت 
تا به حال این قضیه به من نیز به عنوان یک معلِم 
دانشگاه واضح و روشن نیست و باید منتظر بمانیم تا 
در روزهای آینده به حقیقت مسأله بیش تر پی ببریم. 
گفته می شود پس از این مشاجره لفظی تعداد زیادی 
از وکالی پارلمان به محل واقعه آمدند و در حالی که 
پاسی از شب گذشته بود، از وزیر امور داخله خواستند 
که به محل واقعه بیاید و به آن ها پاسخ بدهد. پس 

از تماس های مکرر با وزیر امور داخله، باألخره آقای 
اندرابی می گوید که من در خانه ملت می توانم بیایم 
و با شما صحبت کنم. جالب این جا است که وکالی 
ملت، دروازه خانه ملت را ساعت 11:30 شب گشودند 
و وزیر امور داخله را مورد استجواب قرار دادند. گفته 
می شود آقای اندرابی از این که ممکن پولیس به برخی 
از نماینده گان بی حرمتی کرده باشد، معذرت خواهی 
کرد. البته این معذرت خواهی به معنای پذیرش و یا 
رد هیچ اتهامی از هیچ جانبی نبوده است و بیش تر 
از سر احترام به مرجع قانون گذاری گفته می شود که 

ریشه در اخالق و ادب آقای وزیر دارد. 
نصف  در  پارلمان  وکالی  چرا  این که  صورت  هر  به 
شب جلسه اضطراری برگزار کردند، باید از خودشان 
مفاد  اضطراری  جلسه  این  موضوع  آیا  )که  پرسید 
استعجالیت  و  اهمیت  از  آیا  و  است  داشته  عمومی 
برخوردار بوده و آیا حد نصاب در این جلسه تکمیل 
بوده است یا خیر؟( از این پرسش که آیا در نصف شب 
می توان جلسه استجوابی پارلمان را دایر کرد یا خیر، 
نیز می گذرم و بیش تر به این می پردازم که از نظر من 
در این قضیه، وکالی پارلمان از زور مشروع در جهت 
رفتار نامشروع بهره جسته اند و هیچ وقعی به مراجع 
تطبیق قانون، که خودشان )گذار( می کنند، نگذاشتند 
و از آن هم چنان گریز کردند. از نظر من بیش از هر 
کسی، این قانون گذار است که باید از تطبیق قانون 
خوشحال شود و از مجریان آن امتنان بورزد؛ بدین 
معنا که اگر قوانین تطبیق نشود، مرجع قانون گذاری 
و  می دهد  دست  از  خود  ذاتی  اهمیت  رفته رفته 
قانون گذاری دیگر هیچ ضرورتی نخواهد داشت. پس 
میان نهاد قانون گذاری و نهاد تطبیق قانون، رابطه ای 
منطقی و اجتناب ناپذیر وجود دارد که مانند دو روی 
ملزوم  و  الزم  واقع  در  و  می کنند  عمل  سکه  یک 
هم اند. به بیان دیگر، همان طور که قانون گذاری امری 
تعمیمی و فراگیر باید باشد، تطبیق آن نیز مستثنا از 
این امر نیست و باید به صورت یکسان، برابر و به دور 
از تبعیض در جامعه تطبیق گردد. در واقع همان طور 
که ]نوشتن قانون[ باید خیر عموم را تأمین و عدالت 
اجتماعی را تضمین کند، تطبیق آن نیز باید سبب 
امن و نظم عمومی و تأمین عدالت و برابری در جامعه 
گردد. پس نتیجه می گیریم که بیش از هر کسی این 
قانون گذاران هستند که باید از تطبیق قانون به خاطر 

نظم و امن جامعه استقبال کنند.
در این نوشته بیش از این هیچ نقدی به عمل کرد وکال 
ندارم که تا چه اندازه از قانون و قانون گذاری آگاهی 
دارند و الزم ندیدم که چیزی در این مورد بنویسم. 
الزم به ذکر است که از نظر من هیاهوی نماینده گان 
مجلس به خاطر توقف موترهای غیر قانونی و شیشه 
سیاه شان، جز شرمساری در برابر قانون معنای دیگری 
نخواهد داد و قانون گذاران باید آگاه باشند که تطبیق 
میان  در  اجتماعی  تمایز  سبب  نباید  هرگز  قانون 

شهروندان جامعه گردد.

قانون گذاران پاس گردید،  از جانب  قانون  زمانی که 
مسوول  حکومت  اجرایی  نهادهای  و  می گردد  نافذ 
اجرا و تطبیق آن هستند. در واقع پارلمان ها با درک 
تا  قانون گذاری می پردازند  به  نیازمندی های جامعه، 
زندهگی شهروندان را در سایه قانون تنظیم و عدالت 

اجتماعی را تأمین کنند. 

مرجعتطبیققانون
تمامی  حفظ  مسوولیت  که  داخله  امور  وزارت 
دارد،  بر دوش  را  معنوی جامعه  و  مادی  ارزش های 
این  است.  قانون  تنفیذ  و  تطبیق  اصلی اش  وظیفه 
وزارت که به  امور مرزهای ملی می پردازد، به عنوان 
نگهبان و پاسبان جامعه عمل می کند که باید قانون 
را به صورت عادالنه و برابر در تمامی امور زندهگی 
شهروندان تطبیق و زمینه تمامی آزادی های قانونی 
ملی  پولیس  کند.  فراهم  را  شهروندان  حقوقی  و 
به سر می برد  است در جنگ  افغانستان که سال ها 
جهانی  تروریسم  برابر  در  ملی  منافع  از  دفاع  به  و 
می جنگد، از وظایف اصلی اش )تطبیق قانون( تا حدی 
دور مانده است که باید رفته رفته به جایگاه اصلی اش 
برگردد. در واقع پولیس باید معتمد زندهگی مادی و 
معنوی مردم باشد. این پولیس است. اگر چه مشکالت 
مختلفی در صفوف پولیس ملی در کشور وجود دارد 
دیده  هم  آن  با  کرد،  آن چشم پوشی  از  نمی توان  و 
می شود که پولیس به عنوان مرجع اصلی تأمین امن 
و نظم عامه در کنار مردم حضور دارد و از حمایت 
به  داخله  امور  وزارت  است.  برخوردار  مردم  دوام دار 
صورت استراتژیک به دنبال تغییر اساسی در تمامی 
بخش های این وزارت است و تالش می ورزد تا تمامی 
می شود  گفته  گردد.  معیاری  کارکرد ها  و  ساختارها 
که در چند ماه گذشته رهبری وزارت امور داخله به 
دست آوردهای زیادی در خصوص مبارزه با جرایم در 
کابل دست یافته است که کاهش 45 درصدی جرم 
را نشان می دهد. به عبارتی، هدف از تطبیق قانون، 
یکسان  به صورت  که  است  اجتماعی  عدالت  تأمین 
امری  قانون گذاری  باید تطبیق گردد. همان طور که 
عمومی تلقی می گردد، تطبیق آن نیز امری عمومی، 

برابر و به دور از تبعیض است. 

مشاجرهوکالیپارلمانوپولیسدرکابل
خاطر  به  داخله  امور  وزارت  گفتم،  که  همان طور 
عامه،  امن  و  نظم  تأمین  و  با جرایم جناحی  مبارزه 
دست به اقدامات بی سابقه ای در شهر کابل زده است. 
متخلفان، جلوگیری  و  زورگویان  بازداشت مجرمان، 
از تردد موتر های بی پلیت، جلوگیری از عبور و مرور 
موتر های شیشه سیاه و... از مواردی  است که وزارت 
امور داخله در برابر آن ها بدون هیچ مسامحه ای مبارزه 
می کند و در این راستا هیچ تمایزی میان متخلفان و 
قانون گریزان قایل نمی شود. رهبری وزارت امور داخله 
مکلف به تطبیق و تنفیذ قانون به صورت یکسان و 
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معلولیت ناتوانی نیست

یگانه مرکز ارتوپیدی »کمیته ی 
جهانی صلیب سرخ« در زون 
افرادی  پذیرای  کشور،  غرب 
است که از محدودیت جسمی 
رنج می برند. در این مرکز برای 
یا  عضو  قطع  دچار  که  کسانی 
گونه ی  به   حرکی اند،  مشکالت 

رایگان خدمات ارایه می شود. 
در میان 116 کارمند مسلکی، اداری و خدماتی مرکز، 
بیش تر شان افراد معلول اند. برخی کارمندان مسلکی با 
)ویل چیر(  چرخ دار  روی چوکی  پا،  دو  نداشتن  وجود 
کارهای فنی مانند جوش کاری و نجاری انجام می دهند. 
فعالیت مرکز دو بخش عمده دارد: توان بخشی فزیکی و 
اجتماعی. در بخش توان بخشی فزیکی، برای افرادی که 
دچار قطع عضو شده اند، اندام مصنوعی ساخته می شود. 
وظیفه ی کارمندان توان بخشی اجتماعی، فراهم کردن 
افراد  برای  اجتماعی  فعالیت  و  کار  تحصیل،  زمینه ی 

معلول است. 
که  می دهد  نشان  ارتوپیدی  مرکز  در  شده  ثبت  آمار 
از 2006 میالدی به این سو شمار معلوالن غیرجنگی 
حال  این  با  است.  شده  بیش تر  جنگی  معلوالن  از 
و دست  رفته  به چشم شان  دود جنگ  که  بسیاری ها 
و پای خود را در جنگ از دست داده اند، برای ساخت 
اندام های مصنوعی یا دریافت خدمات به مرکز ارتوپیدی 

هرات می آیند. 
اندام های مصنوعی با توجه به ویژه گی های فرد معلول 
ساخته شده و روش استفاده از آن ها نیز آموزش داده 

می شود. 

جنگقربانیمیگیرد
روی یکی از تخت های مرکز ارتوپیدی صلیب سرخ در 
هرات مردی نشسته بود که دو پایش را در انفجار ماین 
در ولسوالی شیندند والیت هرات از دست داده است. 
ماین از سوی طالبان در بازار ولسوالی کارگذاری شده 
بود و انفجار آن جان چهار نفر را گرفت و 12 تن دیگر 

را زخمی کرد. 
عزیزاهلل، از انفجار جان به در برد، اما قطع شدن هر دو 
پایش زنده گی را برایش دشوار کرد. او افزون بر مشکل 
جسمی، دچار مشکل عصبی هم شده و حاضر نشد در 

مورد انفجار چیزی بگوید. 
پای مصنوعی  با کمک  دیگری  مرد  عزیزاهلل،  کنار  در 
تالش می کرد راه برود. غالم جیالنی، از والیت غور، برای 
درمان به هرات آمده بود. او در شهر فیروزکوه، مرکز 
بر  مسلح  دزدان  شلیک  و  است  آموزگار  غور،  والیت 

زانویش سبب قطع پای راستش شده است. 
پای  تا  بود  آمده  فراه  از  دیگری  جوان  آن سوتر  کمی 
مصنوعی خود را ترمیم کند. عبدالحق، ساکن ولسوالی 
بکواه والیت فراه است و انفجار ماین پایش را از باالی 
زانو قطع کرده است. نمی توانست فارسی صحبت کند و 
با زبان پشتو چند دقیقه ای با من درد دل کرد و آن چه 

بر سرش آمده را شرح داد. 

او گفت: »جنگ باعث تباهی زنده گی من شد و آینده ام 
را برباد داد، اما یگانه آرزویم پایان یافتن جنگ و تأمین 
آسیب  من  مثل  کسی  دیگر  تا  است  کشور  در  صلح 

نبیند.«

قهرمانانگمنام
در بخش های گوناگون مرکز ارتوپیدی کمیته ی صلیب 
دارند  تالش  مسلکی  کارمند  ده ها  هرات  در  سرخ 
زنده گی بهتری برای افراد معلول و کسانی که اعضای 

بدن شان قطع شده است، رقم بزنند. 
بسیاری از معلوالن هنگام مراجعه به این مرکز، کارمندان 
فنی را نمی بینند و نحوه ی کار آن ها را نمی دانند؛ این که 
چگونه اندام مصنوعی با دقت و ظرافت اندازه گیری و 
استفاده کننده   دست  به  نهایت  در  و  می شود  ساخته 

می رسد. 
عبدالرازق، کارمند کارگاه تولیدی مرکز که وظیفه ی او 
بررسی نهایی اندام تولید شده است، می گوید: »تمامی 
کارمندان هدف و تمرکز شان ارایه خدمات خوب و تولید 

اندام های مصنوعی با کیفیت باال برای معلوالن است.«
عبدالظاهر، کارمند بخش »قالب گیری« بهترین لحظات 
زنده گی اش را وقتی می داند که معلوالن با نصب اندام 
لب  با  بدن شان،  شده  قطع  عضو  جای  به  مصنوعی 
خندان مرکز را ترک می کنند. به  گفته ی او، بسیاری 
از بیماران کارمندان مسلکی کارگاه را نمی شناسند و 

آن ها با اراده ا ی قوی زنده گی را ادامه می دهند. 

دستوپایمانابودشد،خانهیهمسایهآباد!
مختص  تنها  هرات  در  سرخ  صلیب  توان بحشی  مرکز 
کسانی که دچار قطع عضو شده اند، نیست. در این مرکز 
خدمات ویژه ای برای کسانی که »قطع نخاع شوکی« 
شده اند، نیز ارایه می شود. این دسته از بیماران به دلیل 
نیستند  رفتن  راه  و  به حرکت  قادر  نخاع،  قطع شدن 
و پاهای شان بی حس است. از همین سبب، مدت های 

روی بستر مانده و نیاز به رسیده گی ویژه دارند. 
جوان  چندین  شوکی  نخاع  آسیب دیده گان  بخش  در 
و هرکدام سرگذشت  بودند  دراز کشیده  روی تخت ها 
کسانی اند  بیش تر شان  داشتند.  خود  بیماری  از  تلخی 
که برای کارگری به کشور همسایه ایران رفته و هنگام 
یا کار در کارخانه های صنعتی، آسیب  کار ساختمانی 
دیده اند. یکی از ساختمان بلندمنزل سقوط کرده ، دیگر 
کمرش با دستگاه صنعتی آسیب دیده و یکی هم درون 
مشترک  وجه  یک  همه   داستان  اما  است،  افتاده  چاه 
دیدن  آسیب  از  پس  ایرانی  این که صاحب کاران  دارد؛ 
را  آسیب شان  و مسوولیت  رها کرده  را  آن ها  کارگران 

عهده دار نشده اند. 
در این میان خداداد، داستان غم انگیزی دارد. او قاچاقی 
از افغانستان راهی ایران شده و با تصادف موتر حاملش 
در نزدیکی تهران قطع نخاع شده است. این مرد جوان 
همراه 13 مهاجر دیگر داخل موتری تیزرفتار جای داده 
شده بودند. به  گفته ی او، مهاجرانی که قاچاقی به ایران 
می روند، در موترهای تیزرفتار به  شکل خطرناک جای 
داده شده و حتا برخی از آن ها درون »تول بکس« موتر، 
و در سیت  موتر  زیر »داش بود« جلو  پشت چوکی ها، 
پیش رو جا به جا شده و موتری که حداکثر 5 نفر ظرفیت 

نمی دانند که چه کسانی برای آن ها اندام های مصنوعی 
و وسایل توان بخشی تولید می کنند، اما برای کارمندان 

مسلکی قهرمانان گم نام می گویند. 

معلوالنبرایمعلوالن
ایجاد  سرخ،  صلیب  ارتوپیدی  بخش  اهداف  از  یکی 
زمینه ی کار برای افراد معلول است. بر همین اساس در 
فرایند استخدام کارمند مسلکی و اداری در این اداره، 

برای معلوالن امتیاز ویژه ای در نظر گرفته شده است. 
توان بخشی  یا  »گیت«  بخش  مسوول  محمدظاهر، 
بود، در  زمانی که سرباز  اندام مصنوعی، سال ها پیش 
منطقه ی سالنگ پایش قطع شد. او به مرکز ارتوپیدی 
صلیب سرخ در کابل مراجعه کرد و برایش پای مصنوعی 

ساختند. 
مهارت  مرکز  این  در  او  مصنوعی  پای  نصب  از  پس 
هرات  مرکز  در  بعدها  و  آموخت  را  »فیزیوتراپی« 
استخدام شد و بیش تر از دو دهه می شود که در این 

مرکز برای معلوالن خدمات فیزیوتراپی ارایه می کند. 
روی  است،  شده  قطع  پایش  دو  آن که  با  عبدالحلیم 
دو  از  نیز  فضل الدین  می کند.  »ویل چیر« جوش کاری 
پای خود معلول است، ولی کارهای بخش  نجاری مرکز 

را بدون مشکل پیش می برد. 
از میان 116 کارمند مرکز ارتوپیدی هرات، بیش  از 80 
تن شان معلول  هایی هستند که قباًل به عنوان بیمار به 

مرکز مراجعه کرده بودند. 
کارمندان معلول باور دارند که آن ها به دلیل معلولیت 
و  دارند  مراجعه  کننده گان  وضعیت  از  خوبی  درک 
خدمات بهتری برای شان ارایه می کنند. افرادی که به 
تازه گی دچار معلولیت فیزیکی و قطع عضو شده اند، با 
دیدن کارمندان مرکز روحیه می گیرند و با الگوبرداری از 

ترتیب  این  به  می دهد.  انتقال  را  نفر  تا 16  دارد، 14 
کارگران افغانی یا در راه رسیدن به ایران آسیب دیده و 
زمین گیر می شوند و یا پس از رسیدن به خانه ی همسایه 
مشاغل خطرناک به آنان واگذار شده و دچار قطع عضو 
و آسیب دیده  گی می شوند؛ کسانی که به قیمت نابودی 

اعضای بدن شان خانه ی همسایه را آباد کرده اند. 

توانبخشیفزیکیواجتماعی
دارد:  عمده  بخش  دو  توان بخشی  مرکز  فعالیت 
که  کسانی  برای  خدمات  ارایه  یا  فزیکی  توان بخشی 
دچار قطع عضو شده و ساخت و نصب اندام مصنوعی 
برای آن ها و توان بخشی اجتماعی یا ارایه خدمات برای 
معلوالنی که اندام مصنوعی دریافت کرده و کمک برای 

زنده گی عادی آنان در جامعه. 
سید امی شایان، مسوول مرکز ارتوپیدی کمیته ی جهانی 
صلیب سرخ در زون غرب افغانستان، می گوید که این 
مرکز برای ساکنان والیت های هرات، فراه، غور، بادغیس 

و نیمروز به  گونه ی رایگان خدمات ارایه می کند. 
فرد  از  حمایت  شامل  اجتماعی  توان بخشی  خدمات 
معلول برای ادامه ی تحصیل، فراهم کردن زمینه ی کار، 
فراهم کردن برنامه های آموزشی و ارتقاع ظرفیت برای 
گوناگون،  رشته های  در  حرفه  و  فن  آموزش  معلوالن، 
پرداخت قرضه های نقدی کوچک برای ایجاد کسب و کار 

و توزیع مواد غذایی برای معلوالن است. 
مرکز  سوی  از  نیز  معلول  ورزش کاران  این،  کنار  در 
توان بخشی صلیب سرخ حمایت می شوند. همین چند 
روز پیش تیم ملی »بسکت بال با ویل چیر« افغانستان که 
دو ملی پوش هراتی در ترکیب آن هستند، در مسابقات 
جهانی کشور لبنان مقام نخست را کسب کرد. قرار است 
طی روزهای آینده نیز تیم دیگری در مسابقات کشور 

تایلند اشتراک کند. 
قالب  در  هرسال  هرات  بر  افزون  مرکز  این  کارمندان 
تیم سیار دو مرتبه به والیت فراه و دو مرتبه به والیت 
باغیس سفر کرده و برای معلوالن اندام های مصنوعی و 
لوازم توان بخشی مانند عصا و چوکی چرخ دار )ویل چیر( 

توزیع می کنند. 
با این وجود ناامنی و تهدیدهای مخالفان مسلح دولت 
صلیب  جهانی  کمیته ی  کارمندان  مشکل  عمده ترین 
تمامی  به  نمی توانند  آنان  و  است  افغانستان  در  سرخ 

ولسوالی ها و روستاهای کشور سفر کنند. 

افزایششمارمعلوالنغیرجنگی
شمار  افزایش  از  سرخ  صلیب  توان بخشی  مراکز  آمار 
در  جنگی  معلوالن  به  نسبت  غیرجنگی  معلوالن 
افغانستان حکایت دارد؛ در شرایطی که جنگ، حمالت 
قربانی  کشور  در  هم  هنوز  ماین ها  انفجار  و  انتحاری 

می گیرد. 
مسووالن صلیب سرخ در هرات می گویند، آمار موجود 
نزد آن ها نشان می دهد که تا سال 2006 میالدی شمار 
معلوالن جنگی از معلوالن غیرجنگی بیش تر بود، اما از 
سال 2006 میالدی به این سو رفته رفته شمار معلوالن 

غیرجنگی افزایش یافته است. 
عوامل مختلف از جمله فقر، افزایش حوادث ترافیکی، 
حوادث ساختمانی و سوء اشکال والدی، عوامل افزایش 

شمار معلوالن غیرجنگی پنداشته می شود. 
 بر بنیاد آمار مرکز ارتوپیدی جهانی صلیب سرخ هرات، 
از زمان آغاز فعالیت این مرکز در سال 1993 میالدی 
به  است.  شده  ثبت  معلول  و 620  هزار  کنون 39  تا 
همین ترتیب در جریان 9 ماه نخست سال روان میالدی 
27 هزار و 782 معلول از خدمات این مرکز بهره مند 
شده اند. در جریان هر ماه به  طور میانگین 400 تا 450 
نفر از جمله 200 تا 250 معلول به مرکز توان بخشی 

زون غرب مراجعه کرده اند. 
 760 و  هزار   4 میالدی  روان  سال  نخست  ماه   9 در 
وسیله ی راه رفتن، 4 هزار و 494 عصا، 2 هزار و 40 
وسیله ی فیزیوتراپی و 238 چوکی چرخ دار )ویل چیر( 

به  گونه ی رایگان توزیع شده است. 
کارمندان مرکز توان بخشی کمیته ی جهانی صلیب سرخ 
در زون غرب طی بیش تر از دو دهه فعالیت شان امید به 
ادامه ی زنده گی را برای صدها فرد معلول ایجاد کرده و 
با فراهم کردن زمینه ی زنده گی بهتر از خودکشی ده ها 
معلول دیگر پیش گیری کرده اند. آن ها شعار »معلولیت 
ناتوانی نیست« را به  گونه ی عملی اجرا کرده و هم برای 
معلوالن و هم برای افراد عادی این  را ثابت کرده اند که 
فرد معلول هم می تواند مانند افراد سالم زنده گی عادی 

در جامعه داشته باشد. 

محمدحسین نیک خواه 

یگانه مرکز ارتوپیدی »کمیته ی جهانی صلیب سرخ« در زون غرب کشور، پذیرای 
افرادی است که از محدودیت جسمی رنج می برند. در این مرکز برای کسانی که 
دچار قطع عضو یا مشکالت حرکی اند، به  گونه ی رایگان خدمات ارایه می شود. در 
میان 116 کارمند مسلکی، اداری و خدماتی مرکز، بیش تر شان افراد معلول اند. 
برخی کارمندان مسلکی با وجود نداشتن دو پا، روی چوکی چرخ دار )ویل چیر( 

کارهای فنی مانند جوش کاری و نجاری انجام می دهند. 
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