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وزارت معارف: استفاده از 
دانش آموزان در کارزارهای 

انتخاباتی ممنوع است

از  اســتفاده  کــه  اســت  کــرده  اعــام  معــارف  وزارت 
مهمانــان  از  پذیرایــی  محافــل  در  مکتــب  دانش آمــوزان 
ــت. ــوع اس ــی ممن ــای انتخابات ــی و کارزاره ــی و خارج داخل
ایــن وزارت، روز یک شــنبه )30ســرطان(، بــا نشــر اعامیــه ای 
ــه هیــچ فــرد حقیقــی و حقوقــی  تأکیــد کــرده اســت کــه ب
اجــازه داده نخواهــد شــد تــا از دانش آمــوزان مکتــب در 
تبلیغــات، تظاهــرات و گردهمایی هــا، بــه شــمول کارزارهــای 

انتخاباتــی اســتفاده کننــد.
ــه  ــه ب ــا توج ــم، ب ــن تصمی ــه ای ــت ک ــده اس ــه آم در اعامی
وضعیــت امنیتــی و بــه هــدف جلوگیــری از وارد شــدن 
آســیب های جســمی و روحــی بــه دانش آمــوزان، حفــظ 
بی طرفــی و عــدم دخیــل ســاختن معــارف در مســایل 

ــت. ــده اس ــاذ ش ــی اتخ سیاس
ــر اســاس ایــن تصمیــم،  وزارت معــارف افــزوده اســت کــه ب
ــی از  ــتقبال و پذیرای ــم اس ــوزان در مراس ــتراک دانش آم اش
مقامــات )به شــمول وزیــر معــارف( بــا اصــول و مکلفیت هــای 

آموزشــی در مغایــرت قــرار دارد.
ایــن وزارت گفتــه اســت کــه وادار کــردن دانش آمــوزان 
ــدن  ــه دار ش ــبب خدش ــم  س ــو مراس ــرکت در همچ ــرای ش ب
روحیــه ی شــخصیتی آن هــا شــده و آن هــا را دچــار احســاس 

ــرد. ــد ک ــارت خواه حق
ــن موضــوع  ــم، ای ــه از ســویی ه ــده اســت ک ــه آم در اعامی
ــوزان  ــی دانش آم ــای درس ــا فرصت ه ــد ت ــد ش ــبب خواه س
بــه هــدر رفتــه و تطبیــق نصــاب درســی بــا چالــش روبــه رو 

شــود .
تمامــی  بــه  کــه  اســت  کــرده  تأکیــد  معــارف  وزارت 
ــتور داده شــده  ــا، دس ــز و والیت ه ــارف مرک ریاســت های مع
ــورد  ــن، برخ ــا متخلفی ــد و ب ــت کنن ــوارد را رعای ــن م ــا ای ت

جــدی صــورت می گیــرد.
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2مردم تبسم را زنده می خواستند!

عبدالرزاق وحیدی از دادگاه استیناف برائت گرفت
عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، از سوی دادگاه استیناف مرکز عدلی و قضایی جرایم سنگین برائت گرفت.

جلســه ی دادگاه آقــای وحیــدی، روز شــنبه )29ســرطان( برگــزار شــده بــود؛ امــا بــه دلیــل طوالنــی شــدن آن، اعــام حکــم نهایــی بــه روز یک شــنبه 
)30ســرطان( موکول شــد.

اعضای هیأت قضایی، پس از شنیدن صورت دعوا و دفاعیه ی وکیل مدافع آقای وحیدی، او را برائت دادند.
دادگاه اســتیناف مرکــز عدلــی و قضایــی جرایــم ســنگین، حشــمت اهلل معــاون شــرکت »مطبعــه ی احمــدی« را بــه شــش مــاه زنــدان محکــوم کــرده 

و ایــن شــرکت را نیــز ۱9 میلیــون افغانــی جریمــه ی نقــدی کــرده اســت.
در دادگاه اول کــه در مــاه حمــل ســال جــاری برگــزار شــده بــود، عبدالــرزاق وحیــدی، بــه اتهــام سوءاســتفاده از صاحیت هــا در هنــگام مأموریــت 

در وزارت مالیــه، بــه ســه ســال زنــدان محکــوم شــده بــود و تــا کنــون در زنــدان پلچرخــی بــه ســر می بــرد.

کودکان افغانستان
در معرض سوءتغذیه

پسر وزیر دفاع پیشین افغانستان متهم به 
تجاوز بر یک مدل امریکایی شد

داکتــران می گوینــد کــه روزانــه بیــش از ده هــا کــودِک ســوءتغذیه 
معاینــه و تحــت تــداوی قــرار می گیرنــد. در هــر شــفاخانه ای کــه 
ــه  ــی ک ــق را می بین ــودکان بی رم ــادی از ک ــداد زی ــوی، تع وارد ش
ــت و  ــا دس ــت و ب ــن اس ــان روش ــورت ش ــر و ص ــوءتغذیه از س س

ــزرگ می شــوند. پاهــای کوچــک شــان در جنــگ زندگــی ب
عامــه،  صحــت  وزارت  ســخنگو  معــاون  شــکوهمند،  توحیــد 
ــه ســوءتغذیه اســت و  ــد کــه دو میلیــون کــودک مبتــا ب می گوی
ایــن تعــداد هــر ســال در حــال افزایــش اســت. بــه گفتــه ی آقــای 

شــکوهمند، آمــار ســوءتغذیه نســبت بــه ســال گذشــته 3۶درصــد 
ــوء  ــه س ــا ب ــودکان مبت ــان ک ــه از می ــت ک ــه اس ــش یافت افزای
تغذیــه 2۱۶ هــزار آن حــاد و 3۱۷ هــزار واقعــه ی آن ســوء تغذیه ی 

متوســط می باشــد.
ــودکان  ــوءتغذیه در ک ــبب س ــی، س ــذی حیات ــواد مغ ــود م کمب
می شــود و کــودکان زمانــی از ســوءتغذیه رنــج می برنــد کــه 
ــن،  ــه دارای پروتی ــی ای ک ــواد غذای ــی م ــدار کاف ــان مق ــدن ش ب

منرال هــا... و  شــحمیات  کاربوهایدریــت، 
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مدل های افغانی؛
درماندگی انسان جهان سومی 

در بازار جهانی
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نگرانی ها از قطع 
شب هنگام شبکه های 

مخابراتی در مزار شریف

سـارا گولـدن، مدل مشـهور امریکایی، به تازگی ادعا کرده اسـت 
کـه حامـد وردک، پسـر عبدالرحیـم وردک، وزیـر دفاع پیشـین 
افغانسـتان بر او تجاوز جنسـی کرده اسـت. او به نیویارک پُسـت 
گفتـه اسـت: »حامـد وردک، پـس از آن بـر مـن حملـه ور شـد 
کـه بـا او ازدواج نکـردم.« او شـکایت خـود را در دادگاه فـدرال 
منطقـه ی منهتـن نیویـارک به ثبت رسـانده اسـت. سـاراگولدن، 
در  میـادی،  سـال 20۱8  در  وردک  حامـد  کـه  اسـت  گفتـه 
جریـان یـک سـفر، دو بـار بـر او حملـه کـرده و بـه ایـن دختـر 
گفتـه کـه کسـی بـه حرف هایش بـاور نمی کنـد. او افزوده اسـت 

کـه حامـد وردک، بیشـتر اهـل مهمانی اسـت و از مصـرف پول، 
هیـچ ترسـی ندارد.حامد وردک، در دانشـگاه جورج تـاون امریکا 
درس خوانـده و بـه گفتـه ی سـارا گولـدن، او بـا اسـتفاده از پول 
خـود، بـرای نفوذ بـر دیگـران کار می گیـرد. وکیل مدافـع حامد 
وردک، ادعـای سـاراگولدن را نادرسـت خوانـده و او را بـه تاش 
بـرای سوء اسـتفاده از فضـای کنونـی سیاسـی و ضـد مهاجرتـی 
در امریـکا متهـم کـرده اسـت. حامـد وردک، در سـال 2009 
میـادی، برنـده ی یک قـرارداد 3۶0 میلیون دالری بـرای انتقال 

تجهیـزات نظامیـان امریکایـی به افغانسـتان شـده بود.
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روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی

سـخنان ناجـی در حضـور داکتـر عبـداهلل، سـخن 
نسـل جدیـد جامعـه را از یـک تریبـون رسـمی 
ابـاغ کـرد. شـاید داکتر عبـداهلل و محقق و سـایر 
همراهـان شـان بـا ایـن زبـان بیگانـه نبودنـد؛ اما 
بـرای اولیـن بـار بـود کـه بـه ایـن صراحـت نیش 
می کردنـد،  مغـز خـود حـس  بـر  را  آن  خطـاب 
بـدون ایـن کـه بتواننـد جیغ بزننـد و یـا مانع آن 
شـوند. خادم حسـین کریمـی ایـن سـخنان را بـه 
صـورت کامـل در کتـاب »کوچه بازاری هـا« آورده 

ست: ا
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

خصـوص  بـه  شـهدا  ارواح  خشـنودی  جهـت 
مظلوم تریـن شـهدای تاریـخ افغانسـتان، صلـوات.
ریاسـت محتـرم اجرائیـه ی دولـت وحـدت ملـی 
افغانسـتان، جنـاب داکتـر صاحب عبـداهلل؛ جناب 
اسـتاد محقـق، معـاون ریاسـت اجرائیـه؛ جنـاب 
محمـد خـان؛ جنـاب اسـتاد دانـش؛ آقـای سـام 
رحیمـی؛ جنـاب آقـای پوپـل و بقیـه ی بزرگواران 
خـوش آمدیـد. شـاید هم زیـاد خـوش نیامدید به 
ایـن کـه در بدتریـن و عزادارتریـن و سـیاه ترین 
سـردترین  در  و  آمده ایـد  برچـی  دشـت  در  روز 
تـاالر. کسـانی کـه این جا جمـع شـده اند، اعضای 
سـتاد اسـتقبال از شـهدای زابـل اسـتند. اتفـاق 
زابـل ممکـن اسـت بـه لحـاظ شـمار قربانیـان و 
تبـار قربانیـان مخصوص بـه قوم خاصی باشـد؛ اما 
تأثیـر ایـن حادثـه و پیامـد ایـن حادثـه بـه تمـام 
جایـی  بـه  افغانسـتان  می گـردد.  بـر  افغانسـتان 
رسـیده کـه اسـیر زن و کـودک را سـر می برنـد. 
عمـق فاجعـه در تصویرهایـی کـه از این شـهدای 
مظلـوم در شـبکه های اجتماعـی پخـش شـد، بـه 
وضـوح دیده می شـود. برخـی از مردم افغانسـتان، 
فاجعـه،  ایـن  ایجـاد  در  را  ملـی  وحـدت  دولـت 
ایـن فاجعـه  مسـؤول می داننـد؛ بـرای ایـن کـه 
خلق السـاعه نبـوده. این هـا اسـیر بودنـد و مدت ها 
اسـیر بونـد؛ امـا دولت اقـدام مؤثری که بـه نجات 
این هـا منجـر شـود، انجـام نـداد یـا انجـام داده 
نتوانسـت کـه در هـر دو صـورت، رفع مسـؤولیت 

نمی کنـد. 
افغانسـتان  مـردم  جنجالـی،  انتخابـات  از  پـس 
حالـی  در  را  شـما  چهره هـای  بـار  نخسـتین 
کـه دسـت بـر قـرآن شـریف داشـتید، دیدنـد و 
و  ابتدایی تریـن  از  کـه  خوردیـد  سـوگند  شـما 
حـق  کـه  افغانسـتان  مـردم  حـق  طبیعی تریـن 
حیـات اسـت، پاسـداری می کنید. شـما بـه لحاظ 
سـوگند شـخصی تـان مسـؤولید. شـما بـه لحاظ 
رأیـی کـه از مـردم افغانسـتان گرفتید، مسـؤولید 
و شـما بـرای ایـن کـه بـه لحـاظ قانونـی حـق 
اسـتفاده ی قـدرت را بـه صـورت مشـروع به عنوان 
دولـت افغانسـتان داریـد، مسـؤولید؛ اما خـود نیز 
می دانیـد کـه در انجـام مسـؤولیت خـود کوتاهی 

کردیـد و ایـن بـر مـا آشـکار اسـت.
می خواسـتند.  زنـده  را  تبسـم  افغانسـتان  مـردم 
تبسـم دانشـجو )دانش آمـوز( بـود. اسـتعداد بـود 
بـود. تبسـم  افغانسـتان  آینـده ی  بـرای  توانـی  و 
ایـن نیـرو را داشـت کـه فـردا در جایـگاه خـود 
و  عبـداهلل  دکتـور  آقـای  جنـاب  بنشـیند  شـما 
اسـتاد محقـق. تبسـم هیـچ کار غیـر قانونـی در 
افغانسـتان انجـام نداده بود. سـفر می کرد و سـفر، 
ابتدایی تریـن حـق قانونی هر شـهروند افغانسـتان 
و هـر انسـان در کل جهان اسـت. گروگان گیری و 
سـر بریـدن عمق فاجعه اسـت؛ امـا همان گونه که 
می دانیـد ایـن اتفـاق مخصـوص زابل نیسـت. بله، 
مـا شـاهد فجیع تریـن جنایـت در اچیـن ننگرهار 
هـم هسـتیم. مـا زخـم وردوج و ننگرهـار را بـه 
انـدازه ی غـم زابـل حـس کردیـم و شـما در برابر 
تـک تـک این حـوادث مسـؤولید و افغانسـتان در 
تاریـخ خـود بـا چنیـن دولـت بی کفایتـی مواجـه 
نبـوده اسـت. بحـران اگـر مهـار نشـود، اقدامـات 
جـدی اگـر صـورت نگیـرد، آن کـه بیشـتر ضـرر 
می کنـد، شـمایید؛ چـون به قـول معـروف، آن که 

بامـش بیـش، برفش بیشـتر.
سـتاد برگـزاری اسـتقبال از شـهدا و مـردم عزادار 

از حادثـه ی زابل خواسـت های بسـیار مشـخص و 
مرحله بندی شـده ای دارنـد؛ امـا بخـش اعظـم این 
خواسـت ها هـم زمان با شـهدای سـر بریده شـده 
در جلـو ارگ ریاسـت جمهـوری بیان خواهد شـد 
و فهرسـت خواهد شـد. ما خواسـت های مشخصی 
بین المللـی  از سـازمان ملـل متحـد و جامعـه ی 
داریـم. مـا خواسـت های مشـخصی از دولت مردان 
خـود داریـم؛ امـا بـه روز و بـه موقعش بـه صورت 
مکتـوب بـه شـما بیـان خواهیـم کـرد و از حلقوم 
میلیون هـا آدم، ایـن خواسـت ها را شـما خواهیـد 
شـنید. یک بار دیگر از تشـریف آوری تان، تشـکر.

خواسـت مشخص امروز ستاد اسـتقبال از شهدای 
زابـل از شـما یـک چیـز سـاده اسـت. شـهدای ما 
را بـه کابـل منتقـل کنیـد. اگـر شـما نمی کنیـد، 
تصمیمـی کـه امـروز در ایـن سـتاد گرفتـه شـد، 
مـا در هماهنگـی با اعضـای شـورای والیتی کابل 
حرکـت می کنیـم و این شـهدا را از غزنـی به کابل 
منتقـل می کنیـم. اتفاقـی اگـر می افتد، بـار دیگر، 
مسـؤول شـمایید. تشـکر.« )کوچه بازاری ها، چاپ 

اول، از صفحـه ی ۱29 تـا ۱3۱(.
***

سـخنان ناجـی فضـای جلسـه را بیشـتر از پیـش 
سـرد و سـنگین کرد. درد نهفته در صدا و کلمات 
هـزاران  ذهـن  نهان خانـه ی  در  کـه  را  آتشـی  او 
انسـان نهفتـه بـود، پکـه می کـرد. به یـاد حوادث 
مشـابهی در تاریـخ می افتـادم؛ حـوادث بـزرگ و 
از همیـن لحظـات  تکان دهنـده ای کـه در واقـع 
کوچـک شـروع شـده اند. گاهی سـخنانی بـر زبان 
مـی رود کـه ترجمـان حرف هـای ناگفتـه ی یـک 
نسـل و یـک جامعـه می شـود. حـس می کـردم 
ناجـی در ایـن لحظـه، نقـش خـود را بـه خوبـی 
و اسـتواری انجـام داد. حـاال نوبـت داکتـر عبداهلل 
بـود کـه بایسـتد و از موقـف نسـل دیگـری کـه 
جایگاهـی را در پشـت سـتیج، در جایـگاه سـنتی 

رهبـران، اشـغال کـرده بـود، سـخن گویـد.
بدرقـه نشـد.  بـا هیـچ واکنشـی  داکتـر عبـداهلل 
تریبـون  پشـت  و  برداشـت  گام  شـمرده  و  آرام 
قـرار گرفـت. ابـراز همـدردی کـرد، از کوتاهی هـا 
گفـت  ملـی  وحـدت  مسـؤولیت های حکومـت  و 
بیـان  مـردم  مطالبـه ی  کـه  کـرد  درخواسـت  و 

شـود. وعـده داد کـه دولـت در حـد تـوان خـود 
بـه خواسـت مـردم رسـیدگی می کند. سـخنانش 
طوالنـی و بـی روح بـه نظر می رسـید. پشـت ذهن 
همـه یـک حـرف بـود: عبـداهلل می خواهـد بـال 
مـردم را بخوابانـد تـا جنازه هـا بـه کابـل انتقـال 
او در همیـن  تقریبـا همـه ی حرف هـای  نیابنـد. 
جمله تفسـیر می شـد. هنـوز چند دقیقـه ای پیش 
جمعیـت  وسـط  از  سـوال هایی  کـه  بـود  نرفتـه 
سـخنان او را قطـع کـرد. او بـا خون سـردی اجازه 
بعـدا پاسـخ  تـا  داد کـه سـوال ها مطـرح شـوند 
گویـد. در واقـع آن چه گفته می شـد، سـوال نبود. 
یـک حـرف کوتـاه بـود: در انتقـال شـهدا کمـک 

کنیـد و دیگـر هیـچ.
تصمیمـی  بـا هرگونـه  کـه  کـرد  اعـام  عبـداهلل 
کـه مـردم بگیرنـد، حکومـت همراهـی می کنـد. 
سـخن و سـوال تکـرار می شـد. پـچ پـچ جمعیـت 
بـه همهمـه تبدیل شـد. عبـداهلل هم بیشـتر از آن 
دوام نـداد. گفـت: »حـاال که شـما تصمیـم تان را 

گرفته ایـد، پـس اجسـاد را منتقـل کنیـد.« 
بـرای  دیگـری  کـس  عبـداهلل،  داکتـر  از  پـس 
بـرای  کسـی  واقـع  در  نشـد.  دعـوت  سـخنرانی 
شـنیدن سـخنرانی حوصلـه نداشـت. جنازه هـا به 
کابـل می رسـیدند. دولـت باید در انتقـال جنازه ها 
کمـک می کـرد. رهبـران، اگـر حیثیتـی داشـتند، 
ایسـتادگی در کنـار مـردم و عـزاداری در کنـار 
گلـوی بریده ی تبسـم بـود نه ایسـتادن در جایگاه 
دولت مـردان و توجیـه کارهایـی کـه نکـرده بودند 
یـا نتوانسـته بودنـد انجام دهنـد. نمی دانـم در آن 
لحظـه محقـق و دانـش مایل بودند سـخن بگویند 
یـا نـه. کسـی بـه آنهـا تعارفـی نکـرد و آن هـا هم 
کاری نکردنـد کـه نشـان از تمایـل شـان بـرای 

سـخن گفتن باشـد.
هیـأت از جـا برخاسـت کـه برگـردد. هالـه ای از 
خشـم و نفـرت و ترس بر سـیمای شـان نشسـته 
بـود. جمعیـت یـک بار دیگـر انزجار و خشـم خود 
را در واکنـش سـرد و بی تفـاوت نشـان دادنـد. در 
همـان حالـی کـه هیـأت در حـال خـروج از تاالر 
بـود، سـر و صـدای زیـادی شـنیده می شـد کـه 
حاکـی از آمـاده شـدن بـرای اسـتقبال از جنازه ها 
می دادنـد  گـزارش  کـه  بودنـد  کسـانی  بـود. 

جنازه هـا از غزنـی حرکـت کرده اسـت. ایـن خبر 
از هیـچ منبعـی تأییـد نمی شـد؛ امـا بـرای ایجـاد 

مـوج و هیجـان بـه حـد کافـی اثـر می کـرد.
***

جمعیـت بـه گروه هـای مختلـف تقسـیم شـدند. 
گروهـی از جوانـان خشـم گین آن جـا ماندند و در 
اطـراف عرفانـی و سـجادی و علـی زاده، سـه تـن 
از وکیـان غزنـی حلقـه زدنـد. این سـه وکیل در 
نظـر جوانـان متهـم بـه معاملـه بـا گروگان گیران 
بودنـد. در لحظـه ای که شـاهد بودم، سـخنان تند 
و حمـات اهانت آمیـزی بـر زبان برخـی از جوانان 
رفـت، بـدون ایـن کـه پاسـخ و یـا دفاعیـه ای از 

جانـب مقابل شـنیده شـود. 
مـن، داوود ناجـی و ذکـی دریابـی از ایـن جمـع 
کمیتـه ی  جلسـه ی  بـه  رفتیـم  و  شـدیم  جـدا 
فرهنگـی تـا بـه کارهایـی کـه در پیـش داشـتیم، 
رسـیدگی کنیـم. اندکـی بعدتـر داکتـر عارفی هم 
بـه دنبـال مـا آمـد. برخـی از تصمیم هایـی کـه 
هنـوز تکمیـل نشـده بـود، در دسـتور کار قـرار 
داشـت. مهمتـر از همـه آمادگی برای اسـتقبال از 
جنازه هـا بـود کـه باید تـا میدان شـهر به پیشـواز 

می رفتیـم.  شـان 
لحظـه ای در حلقـه ی اعضـای کمیتـه ی فرهنگی 
نمانـده بودیـم که کسـی آمد، مـن و داکتر عارفی 
را بـه جلسـه ای دعـوت کـرد کـه گفتـه می شـد 
ایـن  آمده انـد.  گـرد  غزنـی«  والیـت  »بـزرگان 
دعـوت بـا و اکنـش تند جمعـی از جوانـان مواجه 
شـد که فکـر می کردنـد »بـزرگان والیـت غزنی« 
کاری جـز شکسـت دادن روحیـه و انسـجام مـردم 
در نظـر ندارنـد. عـده ای بـا رفتـن مـا مخالفـت 
کردنـد و گفتنـد کـه هیـچ ضـرورت نیسـت بـه 
آن جـا برویـد. عـده ای دیگـر گفتنـد کـه رفتن ما 
بـه آن جلسـه خـوب اسـت و بایـد بـزرگان والیت 
انتقـال  در  تـا  کنیـم  همـراه  خـود  بـا  را  غزنـی 
جنازه هـا و تظاهـرات فـردا سـهم فعـال بگیرنـد. 
لحظـه ای بگومگو شـد و باالخره بـا رضایت جمع، 
مـن و داکتـر عارفـی بـه اتـاق دیگـری رفتیـم که 
حـدود سـی نفـر دور میزهایـی گـرد بـه صـورت 
حلقـه وار نشسـته بودنـد. جنـرال مـراد و جنـرال 
قاسـمی نیـز در میان آن هـا بود. سـعادت غزنوی، 
وکیـل عرفانـی، رییـس انـوری و واثق هـم بودند. 
کسـی حـرف خاصی نمی گفـت. من کنار اسـداهلل 
عرفانـی نشسـتم. هنوز جلسـه شـروع نشـده بود. 
از  نصـر  سـازمان  جهـادی  مسـؤوالن  از  عرفانـی 
سبزپوشـان دره ی قیـاغ بـود. گزارش هـای غزنـی 
در  هنـوز  »جنازه هـا  گفـت:  پرسـیدم.  او  از  را 
حیدرآبـاد اسـت و بـه سـوی کابـل منتقل نشـده 
اسـت.« در همـان جمـات اول، نگرانـی خـود از 
انتقـال شـهدا بـه کابـل را ابـراز کـرد و گفـت که 
راه امـن نیسـت. در کابـل هـم معلـوم نیسـت چه 
اتفـاق می افتـد. بـا شـوخی به مـن گفـت: »معلوم 

نیسـت شـما کابلی هـا چـه کار می کنیـد.«
آقـای سـلطان علی پیمـان کـه از اعضـای شـورای 
اجرائیـه ی حزب وحدت اسـامی مردم افغانسـتان 
بـود، نیـز با انتقـال جنازه ها و راه انـدازی تظاهرات 
مخالـف بـود. او که پهلـوی من روی یـک صندلی 
نشسـته بـود، بـا اشـاره بـه تجربه هـای خـود از 
تظاهراتـی کـه قبـًا در حمایـت آقـای محقـق به 
بـه  قـادر  بـود، می گفـت کـه کسـی  افتیـده  راه 
سـنگینی  فاجعـه ی  و  نیسـت  جمعیـت  کنتـرل 
غیـر  بـه صـورت  ایـن حرف هـا  اتفـاق می افتـد. 
رسـمی و قبـل از شـروع جلسـه بر زبـان می رفت. 
مـن گفتـم: »حـاال تصمیم گرفته شـده اسـت که 
جنازه هـا انتقـال یابنـد. بهتـر اسـت همـه بـه فکر 
تدابیـری باشـیم که وضعیـت را مدیریـت کنیم.«
فضـای جلسـه دم آلـود بود. بـه نظر می رسـید این 
جمـع از آنچـه در جلسـه بـا هیـأت دولـت اتفـاق 
افتاده بود، دل خوشـی نداشـتند. شـاید به همین 
دلیـل، از ورود جوانـان در ایـن جلسـه جلوگیـری 
کـرده بودنـد. وقتـی سـخنان اولیـه شـروع شـد، 
زهـر تلـخ آنچـه در ذهن »بـزرگان والیـت غزنی« 
خانـه کـرده بود، یکـی یکی بیرون آمـد و در قالب 
طعنـه و نیـش و کنایـه بـر زبـان رفـت. جلسـه 
دیگـر بـه هیـچ وجـه جلسـه ی یـک مجموعـه ی 
مصیبت دیـده و دردمنـد نبـود. جلسـه ای بـود که 
در آن جنـگ غـرور و حیثیت و مقـام تصویر غالب 

را شـکل می داد.

مردم تبسم را زنده می خواستند!

 عزیز رویش

نگرانی هـای  اواخـر،  ایـن  امنیتـی در کشـور در  بـد  وضعیـت 
شـدیدی را بـه وجـود آورده اسـت. ایـن نگرانی هـا سـبب ایـن 
مقامـات  اسـتجواب  بـه  دسـت  نماینـدگان،  مجلـس  تـا  شـد 
امنیتـی بزنـد و مجلـس سـنا نیز در جلسـه ی دیـروزش بر این 

مـورد تأکیـد جـدی داشـته باشـد. 
مـردم نیـز از ایـن وضعیت شـکایت دارند و نارضایتی هـا در این 
مـورد روزبـه روز رو بـه رشـد اسـت. بـا ایـن کـه امیـد می رفت 
پـس از نشـر قطع نامـه ی طالبـان و هیـأِت شـامل سیاسـیون، 
نماینـدگان جامعـه ی مدنـی و نمایندگانـی از میان رسـانه های 
کشـور، تلفـات مـردم ملکی کاهش یابـد؛ اما طالبـان با حمات 
بـر ولسـوالی ها و انتحاری هایـی که در شـهرها انجـام می دهند، 

قربانـی زیـادی از مـردم می گیرند.
ایـن در حالـی اسـت کـه در کنـار این موضـوع اساسـی و قابل 
درنـگ، تهدیدهـای زیـادی متوجـه  نیروهـای امنیتی نیـز بوده 
اسـت. این تهدیدها، از محاصره شـدن و شـهید شـدن نیروهای 
از مواضـع دفاعـی در  افغـان گرفتـه تـا ازدسـت دادن بعضـی 

والیت هـای مختلـف را شـامل می شـود.
نفـر   ۵00 محاصـره ی  از  حاکـی  خبرهـا  مـورد،  آخریـن  در 
والیـت  باالمرغـاب  ولسـوالی  در  کشـور  امنیتـی  نیروهـای  از 
بادغیـس بـوده اسـت. عبدالعزیـز بیـگ، رییس شـورای والیتی 
بادغیـس، گفتـه کـه بـه تعـداد ۵00 تـن از نیروهـای امنیتـی 
کشـور در ولسـوالی باالمرغـاب تحـت محاصره ی گـروه طالبان 
قـرار دارنـد و هم اکنـون بـه جـز کنـدک ارتـش در باالمرغـاب، 
تمـام جغرافیـای ولسـوالی در کنتـرل ایـن هراس افگنان اسـت. 
والیـت بادغیـس از سـال ها بدین سـو مـورد حمـات گروه های 
تروریسـتی قرار داشـته اسـت کـه به گفتـه ی مقامـات مختلف 
در ایـن والیـت، نـا امنی هـا، نتیجـه ی مداخـات کشـورهای 

ایـران و پاکسـتان اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه درگیری هـا میـان نیروهـای امنیتی و 
گـروه تروریسـتی طالبـان در ایـن اواخـر شـدت یافتـه اسـت و 
در بسـیاری از عملیـات  حکومـت بـر مواضع تروریسـتان، تعداد 
زیـادی از ایـن افـراد کشـته شـده اند. شـدت جنـگ میـان دو 
طـرف، مصـارف را نیز باال می بـرد و این موضوع بـرای نیروهای 
امنیتـی ممکـن اسـت یـک چالش بـزرگ به شـمار بـرود؛ زیرا 
در گزارش هـا از ولسـوالی باالمرغـاب آمـده اسـت کـه نیروهای 
امنیتـی تحـت محاصـره ی طالبـان، از لحـاظ تجهیـزات نظامی 

حمایـت نشـده اند و ایـن ممکـن اسـت سـبب فاجعه  شـود.
حکومـت افغانسـتان با توجـه به موقعیت حساسـی که مردم در 
آن قـرار دارد، بایـد توجه  ویژه ای به چنین موارد داشـته باشـد. 
در صـورت دادن تلفـات در نتیجـه ی ایـن محاصـره، روحیـه ی 
بـاور مـردم بـر اسـتواری  الزم در میـان نیروهـای امنیتـی و 

حکومـت در برابـر گروه هـای تروریسـتی فـرو خواهـد ریخت.
افغانسـتان در آسـتانه ی دو اتفـاق مهـم اسـت و هـردوی این ها 
بـر یک دیگـر تاثیرگـزار خواهـد بـود؛ انتخابـات کـه از اساسـات 
نظـام جمهـوری اسـامی افغانسـتان اسـت و صلـح کـه نیـاز 
حیاتـی مـردم. گسـترش نفـوذ طالبان در ولسـوالی های کشـور، 
خطـر جـدی برای هردو مورد محسـوب می شـود کـه در صورت 

عـدم توجـه  جـدی، کشـور را به بحـران خواهـد برد.
انتخاباتـی کـه نیاز مبرم بـه آرامش و امنیت سرتاسـری دارد، با 
پیش روی هـای نیروهـای تروریسـتی به بن بسـت خواهـد خورد 
و امـکان کاهـش اشـتراک مـردم را بـه وجـود مـی آورد. قابـل 
ذکـر اسـت که کاهش اشـتراک مـردم در انتخابات کـه از موارد 
اصلـی تقویه کننـده ی نظـام اسـت، هدف اساسـی گـروه طالبان 

به شـمار مـی رود.
بـا موفقیـت این گروه تروریسـتی در رابطه به چنیـن هدفی، دو 
مـورد دیگـر مطـرح می شـود که اولـی آن گرفتـن امتیـاز باالتر 
طالبـان در گفت وگوهـای صلـح خواهـد بـود. در گفت وگوهـای 
صلـح، حـرف اول را طرفـی خواهـد زد کـه مناطـق بیشـتری را 

تحت تصرف داشـته باشـد. 
مـورد دوم ایـن اسـت کـه طالبـان بـا اخـال در انتخابـات، این 
نتیجـه ی آن  را زیـر سـوال می برنـد و ممکـن اسـت  پروسـه 
نیـز مـورد قبـول واقـع نشـود. در حقیقـت ضربـه ی طالبـان در 
حمـات اخیـر صرفـا بـر پیکـر نیروهـای امنیتی و مـردم ملکی 
نیسـت. ایـن حمات، اهـداف سیاسـی ای را نیز مـورد نظر دارد 
کـه شـامل همـه ی اصـول اساسـی قانـون و نظـام جمهـوری 

اسـامی افغانسـتان اسـت.
سـربازان کشـور، به عنـوان محافظـان اصلـی قانون و نظـام، باید 
بیشـتر از هـر زمانـی مـورد حمایـت قـرار بگیرنـد تـا روحیـه ی 
بهتـری در پیـش روی بـر علیـه گروه هـای تروریسـتی داشـته 
باشـند. حکومـت افغانسـتان مکلـف اسـت تـا ایـن زمینـه را در 
هـر صورتـی کـه ممکـن اسـت بـرای نیروهـای امنیتـی فراهـم 
کنـد. در غیـر ایـن صـورت، چالشـی کـه فـراراه ماسـت، روز به 

روز بیشـتر خواهـد شـد.

نگرانی ها از اوضاع بد امنیتی را 
جدی بگیرید!

سرمقاله
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قصه ی آدم های زیر پل سوخته

»درد نبودن یا درد معتاد بودن«
برای یک مادر

 حسن ابراهیمی

پـل  بـاالی  نتوانسـتم  شـب  آن  را  مـادرم 
سـوخته پیـدا کنـم و امشـب برَعکـس آن دو 
شـب قبـل، من دنبـال مـادرم می گشـتم؛ اما 
از او خبـری نبـود و خمـاری بـا بی خبـری از مـادرم داشـت پـل 
سـوخته را برایـم بـه جهنـم تبدیـل می کـرد؛ جهنمی کـه برای 
اولیـن بـار داشـتم تکه های آتشـش را بـر جانم حـس می کردم. 
مگـر امـکان داشـت خمـاری ایـن قـدر سـخت و طاقت فرسـا 
باشـد. مـن قبـل از این هم خمـار می شـدم همان اوایـل؛ اما آن 
خمـاری کجـا و ایـن خمـاری کجـا. مـواد مخـدر کار خـود را با 
مـن کـرده بود و من همانی شـده بـودم که افیون و پل سـوخته 
از یـک معتـاد می خواهـد. هـر روز باید پـول به دسـت می آوردم 
تـا مـواد می خریـدم و بعـد آن مـواد را دود می کـردم و نشـئه 
می شـدم و چنـد سـاعت بعـدش خمار. همین روند سـاده اسـت 
کـه پل سـوخته و خیلـی از مکان های دیگر در کابـل اجازه داده 

اسـت تا هنـوز نفس بکشـند.
ایـن سیسـتم سـاده بـرای مـن معتـاد مراحـل سـختی دارد و 
بـا انجامـش در نهایـت بـه مـن نشـَئگی می رسـد و بـرای آن 
کسـی کـه ایـن سیسـتم سـاده را مدیریـت می کند روزانـه پول 

هنگفتـی از خریـد و فـروش مـواد مخـدر.
مـادرم شـب سـوم نبود؛ ناامید بـا دیگر افراد خانواده ام به سـمت 
هـرات حرکـت کـرده بودنـد و مـن تـا خـود عصـر در خمـاری 
مانـده بـودم و بی رمق تـر از آن چیـزی که تصـورش را می کردم. 
همـان بـاالی پـل سـوخته خمـار در گوشـه ای افتاده بـودم. هوا 
داشـت تاریک تـر می شـد و هنـوز مـن بـر ایـن بـاور بـودم کـه 
مـادرم پیـدا خواهد شـد و بـه من مقـداری پول می دهـد تا این 
درد لعنتـی را از جـان خـود دور کنـم و بعد دسـتم را بگیرد و با 
هـم حرکـت کنیـم برویم به سـمت هر جایـی کـه او می خواهد؛ 

هـر جایـی به جـز این پـل سـوخته ی لعنتی.
چشـمانم از خمـاری داشـت بسـته می شـد؛ امـا نمی خواسـتم 
چشـمانم بسـته شـود تـا بتوانـم مـادرم را ببینـم کـه بـا لبخند 
دارد بـه سـمت مـن نزدیـک می شـود. در البـه الی ایـن بـاز و 
بسـته شـدن چشـمانم متوجـه سـایه ای شـدم کـه دارد نزدیک 
نـور  میـان  در  و  شـب  تاریکـی  در  سـایه  آن  می شـود.  مـن 
چراغ هـای موترهایـی کـه از بـاالی پـل سـوخته رفـت و آمـد 
می کردنـد چقـدر شـبیه همان کسـی بـود که آن لحظه دوسـت 

داشـتم ببینمـش. 
مامـا  بـه جـز  نبـود  نبـود، آن سـایه کسـی  آن سـایه مـادرم 

می شـد.  نزدیـک  مـن  بـه  داشـت  کـه  قندهـاری 
همیـن کـه چنـد دودی در گلویـم فـرو بـردم از همـان مـوادی 
کـه مامـا قندهاری بـا دیـدن حالت خمـاری ام به مـن داده بود، 
کمـی حالـم بهتـر شـده بـود و دیگـر داشـتم دودهای بعـدی را 
بـا ولـع خاص تـر  در سـینه ی خـود فرو مـی دادم تا زودتر نشـئه 

شـوم و جهـان همان طـوری شـود که دوسـتش دارم.
همـان شـب همین کـه آن خماری برایم تبدیل به نشـئگی شـد 
تمـام اطـراف پل سـوخته را به دسـتور ماما قندهـاری برای پیدا 
کـردن مـادرم و ایـن کـه حاضر شـوم بـا مـادرم بروم هـر جایی 
کـه می خواهـد، زیـر و رو کـردم و آن قـدر منتظـرش مانـدم که 
سـاعت از نصفـه شـب هـم گذشـت. ناامید برگشـتم پیـش ماما 
قندهـاری و سـاعتی در آغـوش آن پیرمرد مهربـان که هم معتاد 
بـود و هـم مثـل مـن تنها، گریـه کردم و یادم اسـت کـه برایش 
می گفتـم: »مامـا مامـا، دیدی مـادرم من را فراموش کرده اسـت 
و رفتـه اسـت. او درد نبودنـم را به درد معتـاد بودنم ترجیح داده 
اسـت و فکـر کنـم دیگـر قبول کـرده کـه نبودنم برایـش بهتر از 

معتاد بودنم اسـت.«
امـا ایـن حرفـم را مامـا قبـول نمی کـرد و سـخت بود کـه قبول 
کنـد مـادری کـه دو شـب آمـده تمام پـل سـوخته را گریسـته 
اسـت تـا پسـرش را پیـدا کنـد، ایـن قـدر زود از پیـدا کـردن 
خسـته شـده باشـد و ناامید شـده باشـد و فراموش کند و برود.
درسـت می گفـت مامـا قندهـاری؛ مـادرم نتوانسـته بـود مـن را 
فرامـوش کنـد، فقـط بـه خاطـر ایـن کـه از جهـات دیگـر تحت 
فشـار بـود و پـول زیـادی نداشـت بـرای این کـه در کابـل و در 
هوتـل بماننـد بایـد زودتـر می رفتند هـرات و در آن جـا منتظرم 

می ماندنـد. 
مـادرم بـا دیگـر اعضـای خانـواده ام بعـد از ایـن کـه بـه سـمت 
هـرات حرکـت کـرده بـود، دو تـا از دوسـتانم را در کابـل کـه 
از قبـل می شـناخت، از آن هـا تقاضـا کـرده بـود کـه مـن را هـر 
بـرای مـن  تماسـی  پیـدا کننـد و شـماره ی  طـوری می شـود 

گذاشـته بـود تـا بـا مـادرم در تمـاس شـوم.
مـادرم رفتـه بـود هـرات و من هنوز غـرق در مواد مخـدر در پل 

سـوخته دسـت و پا می  زدم.

ریاست دفتر والی بلخ گفته است: 
»آنتن های شـبکه های مخابراتی از سـاعت شـش 
شـام دیـروز تا صبـِح امـروز در مزارشـریف قطع 
شـده بـود کـه باعـث نگرانـی مـردم مبنـی بـر به 
هـم ریختـن اوضـاع امنیتی در این شـهر شـد.«

  چالش های حمایِت حقوق بشر در سایه ی دولت 

از ایجـاد کمیسـیون حقـوق بشـر افغانسـتان هفده 
بـه  افغانسـتان  در  آن  از   پیـش  می گـذرد.  سـال 
بحـث  حتـا  جنگـی  گروه هـای  حاکمیـت  دلیـل 
دو  آن،  از  پیـش  نداشـت.  وجـود  حقـوق  بشـری 
دهـه کشـتار و نقـص حقـوق بشـری کـه توسـط 
حاکمیـت  و  مجاهدیـن  اسـام گرای  گروه هـای 
بـود،  گرفتـه  صـورت  خلـق  دموکراتیـک  حـزب 
ایجـاد نهادهـای مدافـع حقـوق  بشـری را بـه وجود 
و  اجتماعـی  عوامـل  افغانسـتان  در  بـود.  آورده 
سیاسـی بـه صـورت گسـترده سـبب نقـض حقوق 
بشـری می شـود. از تعهـدات کنفرانـس بـن، ایجـاد 
کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـر بـود که ایـن نهاد 

در دولـت موقـت حامـد کـرزی ایجـاد شـد. 
دکتر سـیما سـمر که آن زمان، دو دهه در شـرایط 
سـخت در بخـش معـارف و خدمـات صحـی خـوب 
درخشـیده بـود و به عنـوان کسـی کـه توانایی خود 
را در انجـام فعالیت هـای متفـاوت به اثبات رسـانده 
بـود، رییس کمیسـیون حقوق بشـر تعیین شـد. در 
آن زمـان رهبـران و گروه هـای جهـادی قدرت منـد 
بودنـد و بحث حقوق بشـر برابر به کفریت پنداشـته 
می شـد. بانو سـمر، رهبری کمیسـیون حقوق بشـر 
را بـه عهـده گرفـت و بـا چالـش و تهدیدهایـی که 
وجـود داشـت، کوتـاه نیامد و توانسـت ایـن نهاد را 

تقویـت کند. 
مخالفـِت  بـا  آغـاز  از  بشـر  حقـوق  کمیسـیون   
مذهب گرایـان افراطـی و زورمنـدان جهـادی مواجه 
پـی  محدودشـدن  در  سـخت  شـرایط  در  و  بـود 
فعالیـت ناقضـان حقوق بشـر و معرفـی کارنامه های 
آن هـا شـد. ایـن کمیسـیون، بـا رهبـری بانو سـمر، 
همـکاران و یـاری فعـاالن مسـتقل حقـوق بشـری، 
بین المللـی  سـازمان های  و  دموکـرات  نیروهـای 
بـه نهـادی پـرآوازه ی حقـوق بشـری در افغانسـتان 
مبدل شـده کـه یکـی از دسـت آوردهای آن تقویت 
کـه  اسـت  کشـوری  در  بشـری  حقـوق  گفتمـان 

اسـت. آن  بـزرگ  سـنت گرایی چالـش 
بـا آن که نقش کمیسـیون حقوق بشـر و بانو سـمر 
تـا این جـای کار قابـل تقدیر اسـت؛ امـا انتقادهایی 
نیـز متوجه رهبری پیشـین کمیسـیون حقوق بشـر 
و ایـن نهـاد بـوده کـه یکـی از انتقادهـا ایـن  اسـت 
کـه بانـو سـمر را بـه قوم گرایـی و محلی گرایـی در 
اسـتخدام کارمنـدان کمیسـیون حقوق بشـر متهم 
می کنـد. انتقـاد دیگـر ایـن اسـت کـه کمیسـیون 
بـه  موافـق  مـوارد  بسـیاری  در  بشـر  حقـوق 
سیاسـت های دولـت عمـل کـرده و نتوانسـته کاری 
مؤثـری را به عنـوان یک نهـاد رسـمی مدافع حقوق 

بشـر انجـام بدهد. 
اسـتخدام  و  شـهروندان  حقـوق  رعایـت  موضـوِع 
ارزش هـای  بـه  نهـاد کـه متعهـد  ایـن  کارمنـدان 
حقـوق بشـری باشـند و کارکرد مؤثر انجـام بدهند، 
هـر دو، بـرای کمیسـیون حقـوق بشـر مهم اسـت؛ 
چـه  زمینه هـا  ایـن  در  سـمر،  بانـو  کـه  ایـن  امـا 
بی طرفانـه  بررسـی  بـه  نیـاز  داشـته،  برخـوردی 
مسـأله،  دو  ایـن  تأمـل  قابـل  نکتـه ی  امـا  اسـت؛ 
پیشـین کمیسـیون  رییـس  بـرای  بـزرگ  چالـش 
مسـتقل حقـوق بشـر بـود و بـرای رهبـری جدیـد 

ایـن کمیسـیون نیـز اسـت. 
کمیسـیون  در  قومـی  عادالنـه ی  مشـارکت  اگـر 
حقـوق بشـر، رعایـت شـود، بایـد از آن مهمتـر بـه 
متعهـد بـودن کارمندانی که اسـتخدام می شـوند یا 
در ایـن نهـاد فعالیـت می کننـد، اهمیت داده شـود. 
رهبـری جدیـد کمیسـیون تاش کند کـه ظرفیتی 
را در سـطح ملـی بـرای حمایـت از حقـوق بشـر و 

فعالیـت در ایـن راسـتا ایجـاد کنـد؛ یـک چالـش 
بـزرگ تـا حـاال ایـن بـوده و ایـن ظرفیـت شـکل 
نگرفتـه و سـطح حمایـت از حقـوق بشـر نیـز در 

جامعـه گسـترده نیسـت. 
بـا وجـودی کـه کمیسـیون حقوق بشـر بـا کوتاهی 
و ناکامی هایـی همـراه بـود؛ امـا اقتدار آن از دسـت 
نرفتـه اسـت. بـه حفـظ اقتـدار این نهـاد کـه بتواند 
بـه دور از سیاسـت ها و فشـارهای بیرونـی به کارش 
ادامـه بدهد، بیشـتر از گذشـته توجه شـود. هر چه 
کمیسـیون حقـوق بشـر زیـر نفـوذ حاکمیـت قـرار 
بگیـرد بـه همـان تناسـب اقتـدار خـود را از دسـت 
می دهـد و رویکـرد حاکمیـت نیـز بـا آن سیاسـی 
می شـود. بانو سـمر در هفده سـال گذشـته توانست 
اقتـدار کمیسـیون حقـوق بشـر را نظر به شـرایطی 

کـه مواجه بـود حفـظ کند.
کمیسـیون حقوق بشـر هر چند عنوان آن مسـتقل 
اسـت؛ امـا یک نهـاد دولتی اسـت؛ ایـن محدودیت، 
بزرگتریـن چالـش بـرای نهادهـای مدافـع حقـوق 
بشـری اسـت کـه می تواند تاثیـری در کارکـرد این 
نهاد هـا و کسـانی  کـه در چنیـن شـرایط فعالیـت 
می کننـد، بگـذارد. تردیـدی نیسـت کـه شـهرزاد 
اکبـر، متعهـد بـه ارزش هـای حقوق بشـری اسـت؛ 
امـا باید اقتدار کمیسـیون حقوق بشـر را حفظ کند 
و متعهدتـر از گذشـته در موقفـی کـه قـرار گرفتـه 
بـه ظرفیت پـروری ایـن نهـاد توجـه کنـد و برایش 
شکسـتن اقتدار کمیسـیون زیـر تأثیر قـرار نگرفتن 
این نهاد از سیاسـت های بیرونی، خط سـرخ باشـد.

رهبـری جدید کمیسـیون کمبودی ها و نارسـایی ها 

را شناسـایی کـرده بـا کارکـرد بهتـر و متفـاوت از 
گذشـته کمیسـیون حقـوق بشـر را رهبـری کنـد و 
بتوانـد بـه سیاسـت ها و برنامه هـای حاکمیـت کـه 
را  بشـری  حقـوق  از  دفـاع  زمینه هـای  می توانـد 
محـدود کنـد، توجـه کـرده و در ایـن راسـتا کوتـاه 

. ید نیا
 در رونـد صلـح نقش کمیسـیون حقوق بشـر، برای 
دفـاع از حقوق زنـان، دموکراتیک بـودن دولت پس 
از موافقـه ی صلـح و حقـوق اساسـی شـهروندان و 
آزادی هـای اجتماعـی، مهـم اسـت کـه بایـد بـرای 
حفـظ این ارزش ها و دسـت آوردهای حقوق بشـری 

متعهدانـه توجه شـود. 
حقـوق  کمیسـیون  کارکـرد  و  نقـش  از  مهمتـر 
بشـر، ایـن واقعیـت در نظـر گرفتـه شـود کـه بایـد 
ارزش هـای حقـوق بشـری، برابری و حقوق انسـانی 
از  دفـاع  مسـؤولیت  بـار  کننـد.  حمایـت  همـه  را 
بشـر  حقـوق  کمیسـیون  بـه  تنهـا  بشـر  حقـوق 
محدود نشـود؛ چنیـن انتظـاری واقع بینانه نیسـت. 
بایـد در جامعـه، حساسـیت در برابـر نقـض حقـوق 
و  تبعیـض  عوامـل  و  نابرابـری  انسـان ها،  بشـری 
زمینه هایـی کـه سـتم را خلـق می کنـد، بـه وجـود 
آیـد؛ بـا ایـن ظرفیت، بهتـر می توانیـم از ارزش های 
در  آن  غیـر  در  کنیـم  حمایـت  بشـری  حقـوق 
جامعـه ی افغانسـتان کـه زمینه هـا و عوامـل نقـض 
حقـوق بشـری فـراوان و گسـترده اسـت؛ پیشـرفت 
در عرصـه ی حقـوق بشـری و رسـیدن بـه جامعه ی 

دموکراتیـک دشـوار اسـت.  

بشیر یاوری

شــهر  در  خصوصــی  مخابراتــی  شــبکه های 
از  کــه  بلــخ  والیــت  مرکــز  شــریف  مــزار 
ــرود،  ــمار می ــه  ش ــتان ب ــهرهای افغانس بزرگ ش
ــزار  ــهروندان م ــد و ش ــع ش ــته قط ــِب گذش ش
ــت  ــان را از دس ــی ش ــاط مخابرات ــریف ارتب ش

ــد. دادن
ــع  ــد، قط ــریف میگوین ــهر مزارش ــندگان ش باش
شــهری  در  مخابراتــی  شــبکه های  شــدن 
ماننــد مــزار شــریف میتوانــد زنــگ خطــر بــرای 
پیش زمینــه ی بدترشــدن اوضــاع امنیتــی باشــد 
ــت  ــانگر آن اس ــوع نش ــن موض ــان ای و همچن
در  توانســته اند  هراس افگــن  گروه هــای  کــه 
امن تریــن  عامــه ی  و  تجارتــی  ســکتورهای 

والیت هــای کشــور تهدیــد وارد کننــد.
شــِب  خصوصــی  مخابراتــی  هــای  شــبکه 
گذشــته از ســاعت 9 شــب بــدون آگاهــی 
ــی شــان  ــات مخابرات ــردم، خدم ــرای م ــی ب قبل
ــاط  ــان ارتب ــزاران انس ــد و ه ــف کردن را متوق
شــهر  محــدوده ی  در  را  شــان  مخابراتــی 

مزارشــریف از دســت دادنــد. 
مدنــی  جامعــه ی  فعــال  هوتــک،  اســداهلل 
ــل  ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــخ ب ــت بل در والی
ناگهانــی  شــدن  قطــع  کــه  می گویــد 
ماننــد  شــهری  در  مخابراتــی  شــبکه های 
مــزار شــریف بــه شــدت بــر روح و روان مــردم 

اســت. کــرده  وارد  منفــی  تأثیــرات 
بــه گفتــه ی او، بــا گذشــت بیشــتر از 20 ســاعت 
ــل  ــخ دلی ــت بل ــی والی ــای محل ــوز مقام ه هن

ــاخته اند. ــن نس ــردم روش ــرای م ــن کار را ب ای
ــار  ــی در چه ــبکه های مخابرات ــدن ش ــع ش قط
والیــت شــمالی کشــور کــه گفتــه شــده اســت 

بــه علــت فشــار طالبــان قطــع شــده، پیــش از 
ــه همــراه داشــت  ــادی را ب ایــن نگرانی هــای زی
و حتــا ســبب شــد کــه امنیــت ایــن والیت هــا 

نســبت بــه گذشــته بدتــر شــود.
هرچنــد  میکنــد،  اضافــه  هوتــک  آقــای 
کــه دلیــل وضــع محدودیــت بــر فعالیــت 
ــه  ــا ب ــی روشــن نیســت؛ ام شــبکه های مخابرات
گفتــه ی او ممکــن بــا فشــار طالبــان مســؤولین 
ــن کار  ــه ای ــن ب ــی ت ــبکه های مخابرات ــن ش ای

داده باشــند.
والیت هــای کنــدز و بغــان در شمال شــرق 
ــه  ــه از س ــتند ک ــی اس ــتان از والیت های افغانس
ــع  ــی در آن قط ــات تلفون ــو خدم ــال بدین س س
شــده اســت و از امســال نیــز والیت هــای تخــار 
ــه رو شــدند  ــه ایــن سرنوشــت روب و جوزجــان ب
ــردم  ــا وجــود واکنش هــای گســترده ی م کــه ب
هنــوز مســؤولین شــبکه های مخابراتــی در ایــن 

ــد. ــخ نگفته ان ــاره پاس ب
در عیــن حــال فیس بــوک ریاســت دفتــر والــی 
بلــخ تصویــری از نشســت امــروز مســؤوالن 
و  کــرده  نشــر  را  مخابراتــی  شــرکت های 

ــت: ــته اس نگاش
ایــن  در  مخابراتــی  شــبکه های  »مســؤالن 
آدرس  از  را  پیامــی  کــه  می گوینــد  والیــت 
ناشناســی دریافــت کرده انــد تــا آنتن هــای 
بایــد قطــع شــود و  شــبکه های مخابراتــی 
مســؤوالن بــدون در جریــان گذاشــتن مقامــات 
بلــخ، شــبکه های  مقــام والیــت  و  امنیتــی 
خودشــان را قطــع کرده انــد. والــی والیــت 
ــه کســی اجــازه ی  ــر ب ــه دیگ ــد ک ــخ می گوی بل
این گونــه خودســری ها را نخواهــد داد و بــا 
ــد  ــورت خواه ــی ص ــورد قانون ــن برخ متخلفی

ــت.« گرف
ریاست دفتر والی بلخ گفته است: 

»آنتن هــای شــبکه های مخابراتــی از ســاعت 
در  امــروز  صبــِح  تــا  دیــروز  شــام  شــش 
مزارشــریف قطــع شــده بــود کــه باعــث نگرانــی 
مــردم مبنــی بــر بــه هــم ریختــن اوضــاع 

ــد.« ــهر ش ــن ش ــی در ای امنیت
ــا واضــح نســاخته اند  ــخ ام ــی بل ــای محل مقام  ه
کــه پــس از ایــن فعالیــت شــبکه های مخابراتــی 
همچنــان از طــرف شــب متوقــف خواهــد مانــد 

و یــا فعالیــت شــان را از ســر خواهنــد گرفــت.
ــبکه های  ــؤوالن ش ــدگاه مس ــم دی ــاش کردی ت
ــرات و پولیــس بلــخ را  مخابراتــی، رییــس مخاب
داشــته باشــیم؛ امــا بــا تماس هــای مکــرر آنــان 

ــاره نشــدند. ــن ب ــه گفت وگــو در ای حاضــر ب
پــس از والیت هــای کنــدز، تخــار، بغــان و 
جوزجــان در شــمال و شمال شــرق افغانســتان، 

والیــت بلــخ پنجمیــن والیتــی اســت کــه 
ــب  ــرف ش ــز از ط ــی در آن نی ــاط مخابرات ارتب
قطــع شــده اســت کــه ایــن کار نگرانــی و 
ــهر  ــهروندان ش ــزد ش ــادی را ن ــش های زی پرس

ــت. ــار آورده اس ــه ب ــریف ب ــزار ش م
ــخنگوی  ــد س ــح اهلل مجاه ــن ذبی ــش از ای پی
ــی  ــدف ردیاب ــه ه ــه ب ــود ک ــه ب ــان گفت طالب
از طریــق  گــروه  ایــن  نشــدن جنگجویــان 
زیگنال هــای مخابراتــی اقــدام بــه قطــع کــردن 

کرده انــد. مخابراتــی  شــبکه های 

  محراب ابراهیمی

نگرانی ها از قطع شب هنگام شبکه های مخابراتی در مزار شریف
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در دنیای مهاجرت باید هر لحظه 
آماده ی کار بود

ــه  ــه ترکی ــه ب ــد ک ــه روزی می ش ــازه س ت
رســیده بــودم. هنــوز خســتگی راه در 
ــل دراز  ــرد. روی مب ــی می ک ــم زندگ بدن
کشــیده بــودم و بــا گوشــی ام کلنجــار 
وارد  همخانــه ام،  بچه هــای  از  یکــی  یک بــار  می رفتــم. 
ــودم. گفــت: »کار نمیــری؟«   اتاقــی شــد کــه مــن در آن ب
ــد روزی  ــرای چن ــت ب ــون آن وق ــود. چ ــی ب ــخم منف پاس
جیــب پولــی ام را داشــتم و از ســویی هــم خســتگی ای کــه 
ــه کار  ــود، باعــث می شــد ب ــده ب ــم مان از راه قاچــاق در بدن
فکــر نکنــم. یــک دقیقــه ای نگذشــته بــود کــه دوبــاره وارد 
اتاقــم شــد. بــا همــان حالــت پرسشــی عجیــب گفــت: »کار 
ــرای شــنیدن حــرف  ــه ب ــدون  آن ک ــار ب ــن ب ــری؟« ای نمی
مــن انتظــار بکشــد، گفــت: »یــک ســاعت کار اســت، 
هشــتاد لیــر میتــه.« بــاز هــم در پاســخش گفتــم کــه مــن 
ــا ناامیــدی برایــم گفــت: »دو  ــرو. ب ــو خــودت ب خســته ام ت
ــا یــک ســاعت اســت،  نفــر کار داره، یــک نفــر نمیشــه، بی

ــه.«  ــر میت ــتاد لی زود خــاص میشــه، هش
در آن لحظــه در چهــره ی ایــن پســر همخانــه ام تنهــا مــی 
شــد نیــاز شــدیدش را بــه پــول خوانــد. دیــدم برایــم حــق 
انتخــاب باقــی نمانــده اســت و بــرای پســر همخانــه ام، هــم 
کــه شــده بایــد بــروم ســر کار. دوتایــی رفتیــم بــه ســمت 
کاری کــه نمی فهمیــدم چیســت. بی خبــر از ایــن کــه 
ــر اســت از  ــه پ ــر ک ــه درازی بیســت مت ــی اســت ب کامیون
کــه  فلــزی  و شــصت کیلویی  بســته های چهل کیلویــی 
درون کارتــن بســته بنــدی شــده بــود. محتــوای درونــش را 
ــن بســته ها را از کامیــون  ــد ای ــا بای دقیــق نمی فهمیــدم. م
پاییــن آورده و درون انبــار می چیدیــم. در شــروع بــا انــرژی 
ــن آورده  ــون پایی ــته ها را از کامی ــی بس ــه راحت ــودم، و ب ب
ــا  ــردن م ــاعتی از کار ک ــم س ــردم. نی ــار می ب ــه درون انب ب
ــم ســرازیر  ــرق از ســر و روی ــه ع ــس ک ــود. از ب نگذشــته ب
ــن  ــم پایی ــوش های ــم از گ ــته های عیکن ــود، دس ــده ب ش

ــاد و شیشــه اش شکســت. آمــده و عینکــم زمیــن افت
ــی  ــه کل ــرژی ام ب ــه ان ــود ک ــته ب ــه ای نگذش بییســت دقیق
تحلیــل رفــت. بســته ها آن قــدر زیــاد بــود کــه حــاال بایــد 
ــه ارتفــاع دو متــری آن هــا را بلنــد می کــردم و روی هــم  ب
می چیــدم. از فــرط خســتگی تعادلــم را از دســت داده بــودم. 
ــصت کیلویی  ــته های ش ــن بس ــی از همی ــه یک ــی ک هنگام
ــود،  ــر ب ــاد ســانتی مت ــر در هفت ــه مســاحت آن دو مت را ک
ــا دو دســتم از اطــراف آن  ــودم و ب روی شــانه ام گذاشــته ب
ــپ  ــمت چ ــه س ــی ب ــان اندک ــودم. ناگه ــه ب ــم گرفت محک
ــی  ــاری یک ــه ی کن ــرعت روی گوش ــا س ــتم ب ــدم، دس لغزی
ــرون  ــر بی ــته های دگ ــان بس ــی از می ــه کم ــته ها ک از بس
زده بــود، لغزیــد. ســوزش ســختی را در پشــت دســتم حــس 
کــردم؛ امــا نمی توانســتم بســته را زمیــن بگــذارم. بســته را 
ــگاه  ــتم ن ــه دس ــپس ب ــتم، س ــته ها گذاش ــتون بس روی س
کــردم. دیــدم پــاره و خونــی شــده اســت. همیــن جــا بــود 
کــه مــرد تــرک داد زد: »چبــوک چبــوک.« در فاصله هــای 
کمتــر از هــر پنــج دقیقــه ایــن واژه را دو ســه بــار پی هــم 
تکــرار می کــرد؛ امــا مــن چیــزی ســر در نمــی آوردم. گاهــی 
ــا  ــرد. ب ــرار می ک ــن واژه را تک ــا صــدای خشــم گینی همی ب
ــازه از  ــون ت ــدم کامی ــم، دی ــرون رفت ــار بی ــی از انب ناخوش
نیــم گذشــته اســت. حــاال از دســت خــودم عصبانــی بــودم، 
ــدم ســر کار و از ســویی هــم نمی توانســتم از  کــه چــرا آم
کار شــانه خالــی کنــم؛ چــون اگــر مــن کار را نیمــه تمــام 
می گذاشــتم، بــرای پســر همخانــه ام نیــز پولــی نمــی داد. در 
همیــن حــال صدایــی بــرای بــار چنــدم گوشــم را خراشــید. 

بــاز هــم بــه ترکــی مــی گفــت: »چبــوک، چبــوک.«
مــن چیــزی ســر در نمــی آوردم. تنهــا می دیــدم کــه 
ــر  ــه نظ ــادی ب ــر ع ــی و غی ــرک عصبان ــرد ت ــره ی م چه
ــزد  ــم گوش ــتگی برای ــه آهس ــه ام ب ــر همخان ــد. پس می رس
کــرد کــه می گویــد : »تیــز تیــز کار کــن.« ایــن حــرف مثــل 
چاقویــی در ســرم فــرو رفــت؛ امــا بایــد چنــد دقیقــه ی دگر 
هــم دوام مــی آوردم. در آخــر کار هــم، مــرد تــرک زد زیــر 
قولــش. و بــه دو تــای مــان پنجــاه پنجــاه لیــر داد. پنجــاه 
ــه اضافــه ی  ــرای مــن صــد لیــر تمــام شــد، ب لیــری کــه ب
خســتگی و زخم هــای روی بــازو و پشــت دســتم. ایــن صــد 
لیــری کــه گفتــم، پولــی بــود کــه ناچــار شــدم بــرای خریــد 

شیشــه ی عینکــم بپــردازم.

 مجیب ارژنگ 
رســیدن  جهانی شــدن،  پیامدهــای  از  یکــی 
بــه فرهنــگ همگانــی اســت؛ راهــی کــه بــا 
فرهنگ هــای  در  خرده فرهنگ هــا  تحلیل رفتــن 
ــی ای  ــه مقصــد می رســد. دهکــده ی جهان ــزرگ ب ب
در  اســت؛  کــرده  پیش بینــی  ارتباطــات  کــه 
ــگ  ــک فرهن ــه در آن ی ــت ک ــی اس ــت جای حقیق
فرهنگ هــای  و  کنــد  حکم روایــی  می توانــد 
دیگــر در جبــر تبلیغــات و ســرعت ارتباطــات 
کــم کــم ذوب می شــوند تــا در فرهنگــی کــه 
مشــترک اســت و پیــش رو، پهلــو بدهنــد. ایــن کــه 
دســت آخــر فرهنــگ کــدام ملــت بــر همــه غالــب 
خواهــد شــد؛ شــاید نتــوان آدرس کشــور یــا قــاره ی 
خاصــی را داد؛ امــا اگــر قــرار باشــد تیــپ زندگــی 
ــد  ــه چن ــا ب ــم، بن ــرار بدهی ــمت ق ــان ها را َس انس
مؤلفــه، ایــن غــرب اســت کــه فرهنگــش بــر شــرق 
ــس از  ــه پ ــن« ی ک ــلوار »جی ــود. ش ــب می ش غال
ــا کمــک فیلم هــای وســترن،  جنــگ جهانــی دوم ب
از امریــکای امپریالیســتی برخواســت و چنــد ســال 
ــرا  ــای اکث ــا در اروپ ــن لباس ه ــد از پرفروش تری بع
ــی،  ــتراکات مذهب ــه اش ــر ب ــود، نظ ــتی ب کمونس
ــکا  ــان در امری ــه همزم ــی ک فرهنگــی و جنبش های
و اروپــا شــکل گرفــت؛ تــا جایــی تفاوت هــای 
فرهنگــی را دســت کــم در پوشــش و نــوع زندگی از 
میــان برداشــت؛ طــوری کــه بــه ســختی می تــوان 
از پوشــش یــک امریکایــی، فرانســه ای یــا دنمارکــی 

ــش را. ــخیص داد ملیت تش
حــاال همیــن فرهنــگ مشــترک امریکایی-اروپایــی، 
ــز  ــان تجوی ــام جه ــرای تم ــه ب ــت ک ــخه ای اس نس
شده/می شــود. کشــورهایی ماننــد چیــن و جاپــان، 
ســعی کردنــد کــه دســت آوردهای وارداتــی را 
ــه  ــد ک ــی کنن ــوری ط ــد و روال را ط ــی کنن بوم
از انحــال فرهنــگ بومــی  شــان در فرهنگــی 
ــان  ــع  ش ــی وارد جوام ــوان کاالی بازرگان ــه به عن ک
شــده بــود، جلوگیــری کننــد؛ موجودیــت امپراتــور 
ــی  ــام سیاس ــی در نظ ــدرت بوم ــاد ق ــوان نم به عن
ــود  ــه ای ب ــای آگاهان ــان، از تاش ه ــروزی جاپ ام
ــان، در فرهنگــی کــه از  ــرای تحلیــل نرفتــن جاپ ب
ــی دوم وارد  ــای پــس از جنــگ جهان ــکا و اروپ امری
ــی  ــگ بیرون ــوم فرهن ــن هج ــد. ای ــور ش ــن کش ای
ــرعتی  ــن، س ــان و چی ــد جاپ ــورهایی مانن در کش
ــت.  ــده را نداش ــتان آم ــراغ افغانس ــروز س ــه ام ک
آنچــه پــس از 200۱ وارد افغانســتان شــد؛ حتــا در 
کشــورهایی کــه آن را وارد کردنــد؛ دســت کــم در 
یــک قــرن به دســت آمــده بــود. انســان افغانســتانی 
خســته از دگم اندیشــی حکومــت طالبانــی، همــراه 
بــا عقــده ی سرکوب شــده در ایــن دوران از حکومــت 
صبحــی  از  یک شــبه  داخلــی،  جنگ هــای  و 
ــد،  ــش از چهــل کشــور قدت من ــه بی ســردرآورد ک
ــای  ــن داده ه ــا بروزتری ــا ب ــدرن دنی ــدن و م متم
علمــی و فرهنگی-اجتماعــی، وارد کابــل شــده بــود. 
ایــن یک شــبه ســردرآوردن از همــه چیــز، او را 
ــت انتخــاب  ــه ظرفی ــرارداد ک ــی ق وســط دکمه های
آن را نداشــت. ایــن بی ظرفیتــی در انتخــاب را 
ــد؛  ــتان دی ــز افغانس ــه چی ــوان در هم ــروز می ت ام

ــگ  ــس از جن ــه پ ــا آنچ ــز؛ ام ــد نی ــه می کن توجی
خواهــد مانــد، خرده فرهنــگ مفلوکــی خواهــد بــود 
کــه قطــره قطــره در فرهنگ هــای وارداتــی تحلیــل 

ــت. ــد رف خواه
دوران  از  بخشــی  کشــوری،  هــر  در  مدل هــا 
ــی در داخــل کشــور و کشــورهای  ســرمایه ی داخل
ــک  ــه کم ــکا ب ــه امری ــور ک ــت؛ همان ط ــر اس دیگ
ــلوار  ــترن، ش ــای وس ــینمایی فیلم ه ــای س مدل ه
ــه در  ــرده ک ــی ک ــن اروپای ــر ت ــوز را ب ــن و بل جی
صنعتــی  انســان  رســمی  لباس هــای  خفقــان 
ــر کشــوری  ــس بکشــد، ه نمی توانســت راحــت نف
داشــته های  تــا  باشــد  ایــن  تــاش  در  بایــد 
رپــی  موســیقی  کنــد.  همگانــی  را  بومــی اش 
سیاه پوســتی  کوچه پس کوچه هــای  از  کــه 
فولــک،  اهلی نشــده ی  اعتراضــی  حــرکات  بــا 
ــروز  ــرد، ام ــاز ک ــان ب ــیقی جه ــه موس ــش را ب راه
تبدیــل  جهــان  در  سیاه پوســت ها  هویــت  بــه 
ــوع پوشــش  ــه ن ــا ب ــه حت ــی ک شــده اســت؛ هویت
و رفتــار انســان های سیاه پوســت گــره خــورده 
می کنــد.  فــرق  داســتان  امــا  این جــا  اســت. 
بردگــی  در  عمــری  کــه  سیاه پوســت هایی 
کشــورها  دیگــر  و  امریکایــی  سفیدپوســتان 
ــان  ــروی انس ــاهد پیش ــی ش ــه خوب ــد؛ ب گذراندن
متمــدن بودنــد و بــه ایــن درک رســیدند کــه 
ــه  ــودن در جهــان بایــد خــودت باشــی ورن ــرای ب ب
ــی،  ــودت باش ــن خ ــه ای. ای ــی باخت ــی باش هرکس
تأکیــد بــر ایــن نیســت کــه مــا بــا چنــگ و دنــدان 
ــم و  ــه داری ــدی ک ــوب و ب ــه خ ــه آنچ ــپیم ب بچس
هیــچ انعطافــی در رونــد جهانی شــدن از خــود 
نشــان ندهیــم. مــا بخواهیــم نخواهیــم، زمــان پیش 
مــی رود و زمیــن در معادله هایــی پیچیده تــر از 
ــک  ــوان ی ــا را به عن ــه م ــا آنچ ــد؛ ام ــن می پیچ ای
ملــت یــا فرهنــگ تعریــف می کنــد بایــد در تاقــی 
فرهنگ هــای دیگــر خــودش را نشــان بدهــد و 

ــد. ــرده باش ــوش نک ــی اش را فرام ــت بوم اصال
افغانســتانی  مدل هــای  ایــن  کــه  لباســی 
ــه  ــی ک ــپ موی ــش و تی ــا ری ــراه ب ــیده اند هم پوش
ــه  ــت ک ــان اس ــای جه ــن تیپ ه ــد؛ از بروزتری دارن
ــروز می شــود؛ امــا نوعیــت رنگــی کــه  هــر ســال ب
ــج و  ــت ک ــا ژس ــده ب ــاب ش ــا انتخ ــط مدل ه توس
ــی  ــه خوب ــد؛ ب ــل کمــره گرفته ان ــه ای کــه مقاب کول
نشــان می دهــد کــه فاصلــه ی بیــن آن هــا و لباســی 
ــن  ــرای ای ــی ب ــدر اســت؛ یعن ــیده اند چق ــه پوش ک
ــا  ــه ای ی ــی، فرانس ــدل امریکای ــک م ــد ی ــه مانن ک
ــوی،  ــپ م ــتن تی ــا گذاش ــا ب ــی، تنه ــی باش ترک
ــرای  ــد؛ ب ــه ش ــوان آن گون ــش نمی ت ــش و پوش ری
بدنــی  و  اســت  نیــاز  زمــان  این گونــه شــدن، 
ــد و از همــه  ــرار کن ــس برق ــاس ان ــن لب ــا ای ــه ب ک
ــل آن  ــا مقاب ــد ت ــدا کن ــس پی ــا کمــره ان ــر ب مهم ت
ــوان  ــد به عن ــد و بتوان ــم نکن ــی اش را گ ــار واقع رفت
ــر  ــر ب ــق تصوی ــذار از طری ــای تاثیرگ ــک کاریزم ی
ــن بخــش تیــپ  ــره شــود. افتضاح تری مخاطــب چی
ــت.  ــگ آن اس ــت رن ــا نوعی ــن مدل ه ــاس ای و لب
ــده  ــا دیــدن ایــن رنگ هــا کســی کــه ســینما دی ب
 باشــد بــه یــاد صحنه هــای شــعبده بازی و یــا 
ــی  ــتر در نمایش های ــه بیش ــد ک ــی می افت دختران
ــوند.  ــر می ش ــکی ظاه ــظ و عروس ــش غلی ــا آرای ب
اصلــی  کمپنی هــای  کــه  می دانــم  بعیــد 

تولیدکننده هــای ایــن نــوع لباس هــا در جهــان 
ــا ایــن رنگ هــا لبــاس عرضــه کننــد. ایــن  امــروز ب
ــا شــناخت زیباشــناختی انســان  ــا بیشــتر ب رنگ ه
افغانســتانی توســط شــرکت های تولیدکننــده ی 
دســت دوم؛ وارد کشــورهایی چــون افغانســتان 
می شــود کــه زنانــش در روســتا لبــاس آیینــه کاری 
ــهر،  ــش در ش ــند و مردان پاکســتانی شــده می پوش

ــد. ــرخ تن ــش و س ــیرچایی، بنف ــاس ش لب
بــه  تنهــا  افغانســتان  در  فرهنگــی  واماندگــی 
لبــاس، خــوراک و امکانــات خاصــه نمی شــود؛ 
امــروزی جهــان  هجــوم سرســام آور داده هــای 
یکــی  دانســتن  علمی-تجارتــی،  زبان هــای  بــا 
ویــژه  بــه  دنیــا  علمی-تجارتــی  زبان هــای  از 
ــه  ــه، ب ــه چ ــا ک ــی از امتیازه ــه یک ــی را ب انگلیس
ــر  ــت. ه ــرده اس ــل ک ــا تبدی ــی از مجبوریت ه یک
ــا دانســتن  ــه ب ــد ک انســانی در افغانســتان می فهم
انگلیســی بــه امکانــات بیشــتری دســت پیــدا 
ــی اش  ــرای زندگ ــری ب ــای بهت ــد و زمینه ه می کن
تعریــف می کنــد. ایــن جبــر ناخواســته کــه نوعــی 
از تهاجــم فرهنگــی مــدرن اســت، بــه جایــی 
رســیده اســت کــه در هــر کوچــه و خیابانــی چنــد 
ــان  ــری زب ــوص یادگی ــگاه مخص ــگاه و دانش آموزش
ــتوران ها  ــد رس ــاه درص ــم پنج ــت ک ــت و دس اس
نام گــذاری  انگلیســی  یــا  تجارتــی  محــات  و 
می شــوند و یــا نام هــای فارســی و پشــتو را بــا 

دســتور زبــان انگلســی می نویســند.
زبــان بیشــتر از وســیله ی افهــام و تفهیــم، بخشــی 
از هویــت  جدانشــدنی انســان اســت و هــر انســانی 
ــادری اش  ــان م ــانه هایی در زب ــا و افس ــا آموزه ه ب
زبــان  نابــودی  می شــود.  بازتعریــف  و  تعریــف 
ــگ و  ــودی فرهن ــای ناب ــه معن ــه  ب ــر جامع در ه
همــه داشــته های آن جامعــه اســت. حاکمیــت 
دوصدســاله ی زبــان عربــی به عنــوان زبــان رســمی 
ــرن  ــس از ده ق ــی، پ ــکل تهاجم ــن ش در بومی تری
ــتو، اردو و  ــی، پش ــان فارس ــر زب ــوز گریبان گی هن
ترکــی افغانســتانی اســت. انســان در جهــان کلمــات 
ــان  ــا در جه ــا معن ــود ی ــا می ش ــه معن ــت ک اس
ــن داد  ــود؛ در ای ــان می ش ــه انس ــت ک ــات اس کلم
و ســتد متقابــل، هــر کودکــی بــا یادگیــری اولیــن 
زبــان خــودش را در آن زبــان پیــدا می کنــد و 
خــوی و خاصیــت زبــان موجــود در رفتــارش 
جــا می گیــرد. انســانی کــه بــا ده بــار کافــه 
ــتانی  ــذای افغانس ــت غ ــر نیس ــر حاض ــن دیگ رفت
ــد  ــأن بدان ــر ش ــاید کس ــه ش ــد ک ــفارش بده س
وانمــود  و  شــبه مدرن  کافه نشــین های  بیــن 
ــا  ــت، ی ــرده اس ــر ک ــه اش تغیی ــه ذایق ــد ک می کن
کافــه داری کــه در مینــوی غذایــی اش هیــچ غــذای 
ــده شــود،  ــاکاس خوان ــدارد کــه ب افغانســتانی ای ن
هــر دو وقتــی حســابی گرســنه می شــوند در یکــی 
ــاب  ــا کب ــی ی ــراغ قابل ــنتی س ــتوران های س از رس
و  روشــن فکرنماها  در جمــع  امــا  می گیرنــد؛  را 
ــگار  ــه ان ــد ک ــار می کنن ــوری رفت ــا ط مدرن نماه
همیــن دیــروز از نــاف واشــنگتن پیــاده شــده 
باشــند. نســل امــروز افغانســتان، وامانده تریــن 
ــده از اقتصــاد، سیاســت  نســل جهــان اســت؛ وامان
و فرهنــگ صداقــت و تعهــد. چنیــن موجــودی 
وامانــده ای از اولیــن جســد هایی اســت کــه در 

ــود. ــن می ش ــی دف ــده ی جهان دهک

ــه در  ــی ک ــا نان ــگ و ت ــاد، فرهن ــت، اقتص از سیاس
کافه هــا نــوش جــان می کنیــم. کافــی اســت 
ــوی  ــه مین ــد و ب ــل بزنی ــای کاب ــه کافه ه ــری ب س
ــذای  ــوع غ ــد ن ــه چن ــد ک ــگاه کنی ــان ن غذایی ش
ــه  ــم ده ــک و نی ــی در ی افغانســتانی جــادارد؟ وقت
ــرده اســت  ــر ک ــا تغیی ــی م ــه ی عذای ــدر ذایق این ق
یــا وانمــود می کنیــم کــه تغییــر کــرده، پنــج 
دهــه بعــد، عکــس کابــل را بــه خــودش هــم نشــان 
بدهــی نمی شناســد؛ یــا وانمــود می کنــد کــه 

نمی شناســد!
ــا لبــاس افغانــی بــزرگ شــده باشــد،  آدمــی کــه ب
»جانی دیــپ« هــم کــه باشــد، بلــوز و شــلوار 
بپوشــد، ریختــش بــه هــم می ریــزد؛ نوعیــت 
لبــاس حتــا در شــکل گیری بــدن، راه رفتــن و 
ــیلورپوش ها  ــه س ــاری ک ــش دارد. رفت ایســتادن نق
ــات«  ــای »پس ق ــان کفش ه ــد، مخصــوص هم دارن
ــی  ــند؛ وقت ــه می پوش ــت ک ــی اس ــت لباس و نوعی
چنیــن رفتــاری را در پوشــش مــدرن جهانــی 
داخــل کنــی، بیشــتر بــه نمایــش ُکمــدی می مانــد 
ــه باشــد. ــا فــردی کــه واقعــا راه رفتنــش این گون ت
این روزهــا در رســانه های جمعــی و اجتماعــی، 
ــای  ــه اصطــاح از مدل ه ــی ب ــا و ویدیوهای عکس ه
کــه  می شــود  دســت  بــه  دســت  افغانســتانی 
گویاتریــن پاســخ تحلیل رفتــن خرده فرهنگ هــا 
بــا  افغانســتان  اســت.  بــزرگ  فرهنگ هــای  در 
ادعــای تاریخــی چنــد هزارســاله ای کــه دارد، 
ــه  ــت ک ــه اس ــرار گرفت ــط ق ــی از رواب در موقعیت
ظاهــرا خاطــره ی خوشــی از هیــچ همســایه ی 
اســتراتیژکش نــدارد؛ همیــن واماندگــی در میــدان 
از خرده فرهنگ هــای در حــال  بــه یکــی  را  آن 
ذوب تبدیــل کــرده اســت. فاصلــه ی بیــن شــهروند 
ــهروندی  ــا ش ــد ب ــاری می کن ــه انتح ــی ای ک کابل
ــود،  ــانه ای می ش ــش رس ــوع پوش ــن ن ــا ای ــه ب ک
ــر  ــه ی اخی ــی دو ده ــه ط ــد ک ــا می گوی ــرای م ب
ــتان  ــود در افغانس ــگ موج ــن فرهن ــه درزی بی چ
ــود  ــن درز را نمی ش ــت. ای ــرده اس ــاز ک ــان ب ده
دوخــت. هــر روز در حــال فــراخ شــدن اســت تــا بــه 
دو تکــه ی جداشــده از هــم تقســیم شــود. جنــگ 
تمــام می شــود؛ انســان ها از کشــتن و کشته شــدن 
خســته می شــوند؛ از آموزه هایــی کــه جنــگ را 

مدل های افغانی؛
درماندگی انسان جهان سومی 

در بازار جهانی

 زاهد مصطفا

شـده  بـزگ  افغانـی  لبـاس  بـا  کـه  آدمـی 
باشـد، »جانی دیـپ« هـم کـه باشـد، بلـوز و 
شـلوار بپوشـد، ریختـش بـه هـم می ریـزد؛ 
بـدن،  شـکل گیری  در  حتـا  لبـاس  نوعیـت 
راه رفتـن و ایسـتادن نقـش دارد. رفتـاری 
کـه سـیلورپوش ها دارنـد، مخصـوص همان 
لباسـی  نوعیـت  و  »پس قـات«  کفش هـای 

می پوشـند. کـه  اسـت 
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ــه بیـــش از  ــه روزانـ ــد کـ ــران می گوینـ داکتـ
ده هـــا کـــودِک ســـوءتغذیه معاینـــه و تحـــت 
ـــفاخانه ای  ـــر ش ـــد. در ه ـــرار می گیرن ـــداوی ق ت
ـــودکان  ـــادی از ک ـــداد زی ـــوی، تع ـــه وارد ش ک
بی رمـــق را می بینـــی کـــه ســـوءتغذیه از 
ســـر و صـــورت شـــان روشـــن اســـت و بـــا 
دســـت و پاهـــای کوچـــک شـــان در جنـــگ 

ــوند. ــزرگ می شـ ــی بـ زندگـ
توحیـــد شـــکوهمند، معـــاون ســـخنگو وزارت 
ــون  ــه دو میلیـ ــد کـ ــه، می گویـ صحـــت عامـ
کـــودک مبتـــا بـــه ســـوءتغذیه اســـت و 
ایـــن تعـــداد هـــر ســـال در حـــال افزایـــش 
اســـت. بـــه گفتـــه ی آقـــای شـــکوهمند، 
ـــته  ـــال گذش ـــه س ـــبت ب ـــوءتغذیه نس ـــار س آم
ــه از  ــت کـ ــه اسـ ــش یافتـ ــد افزایـ 3۶درصـ
ــه  ــوء تغذیـ ــه سـ ــا بـ ــودکان مبتـ ــان کـ میـ
ـــه ی آن  ـــزار واقع ـــاد و 3۱۷ ه ـــزار آن ح 2۱۶ ه

می باشـــد. متوســـط  ســـوء تغذیه ی 
کمبـــود مـــواد مغـــذی حیاتـــی، ســـبب 
ـــودکان  ـــود و ک ـــودکان می ش ـــوءتغذیه در ک س
ـــدن  ـــه ب ـــد ک ـــج می برن ـــی از ســـوءتغذیه رن زمان
شـــان مقـــدار کافـــی مـــواد غذایـــی ای کـــه 
دارای پروتیـــن، کاربوهایدریـــت، شـــحمیات و 

ــد. ــت نکننـ ــد را دریافـ ــا باشـ منرال هـ
ــف در  ــن، مؤظـ ــد بهمـ ــن محمـ ــر دیـ داکتـ
شـــفاخانه ی صدبســـتر برچـــی، می گویـــد، 
ــا  ــه ایـــن  جـ ــاری کـ ــودکان بیمـ ــتر کـ بیشـ
دچـــار  می شـــوند،  آورده  معاینـــه  بـــرای 
ـــاهد  ـــات ش ـــیاری اوق ـــتند؛ »بس ـــوءتغذیه اس س
ـــران حـــس همـــدردی همـــرای  ـــودم کـــه داکت ب
بیمـــاران ندارنـــد و مســـأله ی ســـوتغذیه را جـــدی 
ـــار  ـــم دوا بیم ـــد قل ـــا دادن چن ـــد و ب نمی گیرن
می گویـــد،  وی،  می کننـــد.«  رخصـــت  را 
ـــدید  ـــوءتغذیه ی ش ـــه س ـــه ب ـــی ک ـــد بیماران بای
مبتـــا اســـتند در شـــفاخانه بســـتر شـــوند و 
تحـــت مراقبـــت قـــرار گیرنـــد و تعـــداد کـــه 
بـــه درجه هـــای پایین تـــر ســـوء تغذیـــه  
ـــز  ـــان تجوی ـــرای ش ـــذا ب ـــتند دوا و غ ـــار اس دچ

شـــود.
در افغانســـتان، کـــودکان خانواده هـــای فقیـــر 
ـــن  ـــتند؛ ای ـــا اس ـــوءتغذیه مبت ـــه س ـــتر ب بیش
خانواده هـــا بـــه دلیـــل قیمـــت بـــاالی مـــواد 
و  نمی تواننـــد غذاهـــای مغـــذی  غذایـــی 
ـــد. ـــه کنن ـــان تهی ـــودکان ش ـــرای ک ـــد را ب مفی
آمنـــه کـــه طفـــل ســـه ســـاله اش را بـــرای 
ـــال  ـــک س ـــد: »ی ـــت، می گوی ـــه آورده اس معاین
پیـــش متوجـــه شـــدم اســـتخوان ســـینه اش 
برآمـــده معلـــوم میشـــه ، پســـرم را بـــه شـــفاخانه 
ـــوءتغذیه  ـــار س ـــه دچ ـــد ک ـــرا گفتن آوردم داکت
ـــه  ـــوب ب ـــذای خ ـــار دوا غ ـــد در کن ـــت بای اس
طفـــل بخـــورد.« ایـــن خانـــم می گویـــد کـــه 
ــر دوای  ــه ی داکتـ ــس از معاینـ ــار پـ ــر بـ هـ
ــوهر  ــا شـ ــت؛ امـ ــده اسـ ــخه اش را خریـ نسـ
ــد  ــا درآمـ ــد بـ ــه نمی توانـ ــری دارد کـ کارگـ
ـــه  ـــل  ب ـــذای کام ـــه غ ـــرای همیش ـــش ب اندک

کودکـــش تهیـــه کنـــد.
داکتـــر علـــی گل ســـخی زاده، متخصـــص 
ــه  ــد کـ ــال می گویـ ــه و اطفـ ــراض داخلـ امـ
ـــف،  ـــی ضعی ـــم غذای ـــر، رژی ـــوس، فق ـــد نف رش
ـــود  ـــب، کمب ـــه ی مناس ـــی از تغذی ـــدم آگاه ع
ـــودک،  ـــه ک ـــیردهی ب ـــدم ش ـــی، ع ـــواد غذای م

عفونـــی ضعیـــف عمـــل می کنـــد
ــاله اش را بـــرای  فریـــدون کـــه دختـــر دوسـ
ـــد:  ـــت، می گوی ـــفاخانه  آورده اس ـــه در ش معالج
ـــش  ـــت خوراک ـــض اس ـــرم مری ـــه دخت »همیش

ـــره.« ـــده می ـــف ش ـــر روز ضعی ـــده ه دوا ش
داکتـــران میگویـــن ســـوءتغذیه اســـت هیـــچ 

نمیدانـــم چـــه کار کنـــم
ــد:  ــی گویـ ــخی زاده مـ ــی گل سـ ــر علـ داکتـ

»ســـه قســـم ســـوءتغذیه وجـــود دارد:
 ســـوتغذیه ی مرســـموس کـــه از کمبـــود 
مـــواد انرژی دهنـــده یـــا کاربوهایدریـــت بـــه 
ــات  ــت عضـ ــن حالـ ــد؛ در ایـ ــود می آیـ وجـ
و  می شـــود  ذوب  ران هـــا  و  ســـینه  روی، 
ـــه خـــود مـــی  ـــر را ب ـــواره ی شـــخص پی طفـــل ق
گیـــرد. در ســـوءتغذیه ی کواشـــیرکور کـــه از 
ـــد،  ـــود می آی ـــه وج ـــی ب ـــواد پروتین ـــود م کمب
برعـــاوه ی ذوب شـــدن غضـــات و کـــم 
شـــدن وزن، ورم و پندیدگـــی در دســـت ها 
و پاهـــای طفـــل پیـــدا می شـــود. در ملنتـــی 
کواشـــیرکور طفـــل بیمـــار هـــم عایـــم 
ـــیرکور را دارد  ـــم کواش ـــم عای ـــموس و ه مرس

همـــراه بـــا ناآرامـــی شـــدید.
عامـــه  وزارت صحـــت  حـــال  همیـــن  در 
ــودکان  ــادی از کـ ــداد زیـ ــه تعـ ــد کـ می گویـ
در کشـــور بـــه ســـوءتغذیه ی حـــاد و مزمـــن 

ــتند. ــار اسـ دچـ
ــت،  ــم اسـ ــودک کـ ــد کـ ــه رشـ ــی کـ زمانـ
حالـــت ضعـــف دارد و وزنـــش هـــر روز کـــم 
ـــال  ـــص اطف ـــه متخص ـــورا ب ـــد ف ـــود، بای می ش
مراجعـــه شـــود؛ امـــا بیشـــتر ایـــن بیمـــاران 
زندگـــی  کشـــور  دوردســـت  مناطـــق  در 
می کننـــد و بـــه خدمـــات صحـــی دسترســـی 
ندارنـــد. وزارت صحـــت بـــا راه انـــدازی یـــک 
تیـــم از طریـــق موبایـــل بـــرای والدیـــن 

می کنـــد. مشـــوره دهی  ســـوءتغذی 
داکتـــر علـــی  گل ســـخی زاده، می گویـــد کـــه 
ـــوءتغذیه،  ـــه س ـــا ب ـــال مبت ـــان اطف ـــرای درم ب
ـــری و  ـــیم، کال ـــبی از کلس ـــداری مناس ـــد مق بای

ـــی  ـــای غن ـــدن و غذاه ـــاز ب ـــورد نی ـــن م پروتی
ـــودک  ـــی ک ـــوی غذای ـــذی، در مین ـــواد مغ از م
گنجانیـــده شـــود و در طـــول دوره ی رشـــد، 
ـــرده  ـــر ب ـــه داکت ـــار ب ـــاه یک ب ـــر م ـــودکان ه ک
ـــران را  ـــی داکت ـــد رهنمای ـــن بای ـــوند و والدی ش
ـــا  ـــود ت ـــویق ش ـــودک تش ـــد و ک ـــر بگیرن در نظ
ـــد و  ـــذی را بخورن ـــواد مغ ـــی از م ـــای غن غذاه
ـــد. ـــاب کنن ـــالم اجتن ـــای ناس ـــوردن غذاه از خ

ـــودکان  ـــروری، ک ـــذی ض ـــواد مغ ـــت م ـــا دریاف ب
اســـترس زای  شـــرایط  بـــر  می تواننـــد 
ســـوءتغذیه غلبـــه کننـــد و زندگـــی ســـالمی 

داشـــته باشـــند.
غذاهایـــی کـــه بـــرای کـــودکان ســـوءتغذیه 
ســـبزی های  و  میوه هـــا  اســـت،  مهـــم 
ـــو،  ـــدم، ج ـــی، گن ـــفید، ماکارون ـــج س ـــازه، برن ت
ــت،  ــات، گوشـ ــرغ، حبوبـ ــم مـ ــو، تخـ کچالـ

پنیـــر، ماســـت و شـــیر می باشـــد.
ـــال ســـازمان  ـــت از اطف ـــدوق حمای ـــزارش صن گ
ملل متحـــد )یونیســـف( در افغانســـتان نشـــان 
می دهـــد کـــه دو میلیـــون کـــودک زیـــر 
ـــه و شـــیرده  ـــج ســـال و ۴8۵ هـــزار زن حامل پن
در 22 والیـــت ایـــن کشـــور بـــه ســـوءتغذیه 

ـــتند. ـــا اس مبت
ـــوا  ـــدن ه ـــرم ش ـــا گ ـــران، ب ـــه ی داکت ـــه گفت ب
ــاد  ــهاالت زیـ ــد اسـ ــی ماننـ ــراض گوارشـ امـ
شـــده و ایـــن خـــود زمینـــه ی ســـوءتغذیه ی 
ــد.  ــم می کنـ ــانی فراهـ ــه آسـ ــودکان را بـ کـ
ـــات  ـــه واقع ـــد ک ـــه می گوی ـــت عام وزارت صح
ــا  ــه بـ ــال در مقایسـ ــزد اطفـ ــوءتغذیه نـ سـ
ــت و  ــش یافته اسـ ــته افزایـ ــال های گذشـ سـ
ـــور،  ـــراه، ارزگان، غ ـــان، ف ـــای بدخش در والیت ه
دایکنـــدی و هلمنـــد ارقـــام کـــودکان مبتـــا 
ـــا  ـــر والیت ه ـــه دیگ ـــبت ب ـــوءتغذیه نس ـــه س ب
بـــاال اســـت. هرچنـــد ایـــن وزارت به خاطـــر 
ــی را  ــوءتغذیه کارهایـ ــان سـ ــداوی مبتایـ تـ
انجـــام داده اســـت؛ امـــا در مقایســـه بـــه 

نیازمندی هـــا بســـنده نیســـت.

امـــراض دســـتگاه گوارشـــی و اســـهاالت، 
ازعواملـــی اســـت کـــه ســـبب می شـــود 

اطفـــال بـــه ســـوءتغذیه مبتـــا شـــوند.
وزارت صحـــت عامـــه، نبـــود ترانسپورتیشـــن 
در والیت هـــای دوردســـت را همـــراه بـــا 
ـــودت  ـــگ و ع ـــدگان جن ـــکاری، بیجاش ـــر، بی فق
ـــاران  ـــش بیم ـــی افزای ـــل اصل ـــران، از دالی مهاج

ســـوءتغذیه می داننـــد.
بـــه گفتـــه ی داکتـــر احمـــدی، عایـــم 
ــر،  ــدن سـ ــودکان، کان شـ ــوءتغذیه در کـ سـ
فـــرو رفتگـــی چشـــم، برآمدگـــی اســـتخوان 
ـــی،  ـــکات تنفس ـــدن وزن، مش ـــم ش ـــینه، ک س
پاییـــن آمـــدن غیرعـــادی دمـــای بـــدن، 
ــی، کاهـــش  ــتم ایمنـ ضعیـــف شـــدن سیسـ
ریزیـــش  افزایـــش  ماهیچه هـــا،  جـــرم 
ــت،  ــکی پوسـ ــدن و خشـ ــروک شـ ــو، چـ مـ
عقب ماندگـــی ذهنـــی، ناتوانـــی یادگیـــری 
ـــش  ـــی، کاه ـــتگاه گوارش ـــاالت دس ـــان، اخت زب
ـــت. ـــان اس ـــد آن ـــال در رش ـــطح IQ، و اخت س
زهـــرا، مادرکودکـــی اســـت کـــه دچـــار 
ـــم  ـــد: »طفل ـــی گوی ـــرا م ـــت. زه ـــوءتغذیه اس س
چهارســـاله شـــده؛ امـــا هنـــوز گـــپ زده 
نمی تانـــه؛ آوردم پیـــش داکتـــر گفتـــن چـــرا 
وقـــت مراجعـــه نکـــدی حداقـــل از عایمـــی 
کـــه در وجـــود کودکـــت اســـت متوجـــه 
ـــاد  ـــوءتغذیه ی ح ـــار س ـــت دچ ـــدی طفل می ش

اســـت.«  
داکتـــر احمـــدی، می گویـــد کـــه بـــرای 
ــد  ــدا وزن و قـ ــوءتغذیه در ابتـ ــخیص سـ تشـ
کـــودک  بررســـی می شـــود و نظـــر بـــه 
ـــودک نظـــر  ـــذی، وزن ک جـــدول نشـــرونما و تغ
ــم   ــود؛ وزن کـ ــنجده می شـ ــنش سـ ــه سـ بـ
ــودک  ــه کـ ــت کـ ــن اسـ ــان دهنده ی ایـ نشـ
و  می بـــرد  رنـــج  غذایـــی  نقض هـــای  از 
کـــودک  بـــازوی  بعـــدی  مرحلـــه ی  در 
ــر  ــه ۱۱0میلی متـ ــود کـ ــری می شـ اندازه گیـ
از  کمتـــر  و  متوســـط  ســـوءتغذیه ی 
را  شـــدید  ســـوءتغذیه ی  ۱۱0میلی متـــر 
نشـــان می دهـــد. خانـــم احمـــدی مـــی 
ـــت های  ـــوءتغذیه تس ـــال س ـــه از اطف ـــد ک گوی
ـــون،  ـــای خ ـــمارش گلبول ه ـــد ش ـــی مانن خون
ـــی  ـــه م ـــز گرفت ـــون نی ـــن خ ـــوز و پروتی گلوک

شـــود
ــد  ــذی می توانـ ــذای مغـ ــی غـ ــودی کافـ نبـ
ســـبب ســـوءتغذیه در کـــودکان شـــود و 
ــتم ایمنـــی  ــرد سیسـ ــر عملکـ ــوءتغذیه بـ سـ
ـــتم  ـــه سیس ـــذارد ک ـــی می گ ـــودک تأثیرمنف ک
بیماری هـــای  برابـــر  در  کـــودک  ایمنـــی 

کودکان افغانستان در معرض سوءتغذیه
پنجره ای به حاشیه  های دو مجلس

مجلس سنا، از نفوذ ش به نفع 
گفت وگوهای صلح استفاده کند

گروه هـای  حملـه ی  بـه  رابطـه  در  افغانسـتان  سـنای  مجلـس 
سـنگین  تلفـات  بـا  افـراد  ایـن  کـه  اسـت  گفتـه   تروریسـتی 
درمیدان هـای نبـرد از اهالـی ملکی انتقـام می گیرنـد. این موضوع 
کـه بـرای مجلـس سـنا نگرانی هـای بزرگـی را خلـق کرده اسـت، 
بی دلیـل نیسـت و آنچـه از گزارش هـا بـر می آیـد نیـز آن را تأیید 
می کنـد؛ امـا بایـد در نظـر داشـته باشـیم کـه برخـورد بـا چنیـن 
مسـأله ای نیازمنـد به بررسـی همه  جانبه از سـوی کمیسـیون های 
مجلـس و در کلیـت، اعضـای آن دارد. در واقـع، آنچـه ایـن اعضـا 
بایـد در اجـرای آن تـاش کنند این اسـت که دالیـل امنیتی ای را 
کـه سـبب بـه وجودآمـدن ایـن ناامنی هـا بـرای مردم ملکی شـده 
اسـت دنبـال کننـد و کمبودی هایـی را کـه مربـوط بـه مقامـات 

امنیتـی کشـور می شـود نیـز روشـن کننـد.
در گـزارش ایـن مجلـس از نشسـت دیـروزش آمـده کـه ناامنی ها 
قربانیـان  ناامنی هـا  ایـن  و  کـرده  رشـد  نیـز  کشـور  والیـات  در 
زیـادی از نیروهـای امنیتـی و همچنـان مردم ملکی گرفته اسـت. 
شـدت جنـگ در ایـن اواخـر در کنـار گفت وگوهـای صلـح، یکـی 
از تناقض هایـی اسـت کـه بـرای اکثـر مـردم نگران کننـده بـوده. 
ایـن تناقض هـا توانسـته بـر رونـد گفت وگوهـای صلـح در اذهـان 
عامـه صدمـه وارد کنـد و خوش بینی هـا را تـا حـدی بـه بدبینی و 

برداشـت های نگران کننـده بـدل کنـد.
مجلـس سـنا در موضـع مردمی  خودش نسـبت به اوضـاع امنیتی، 
کار قابـل قـدری انجام داده اسـت؛ اما الزم اسـت تا بـرای رفع این 
ناامنی هـا، دسـت بـه تحریـک نیروهـای امنیتـی نیـز بزنـد. این را 
می توانـد بـا مورد پرسـش قـرار دادن مقامات در رابطـه به موضوع 
یـاد شـده انجـام دهـد. در حقیقـت، نقـدی کـه بـر اعضـای ایـن 
مجلـس وارد اسـت، قناعـت اعضـای آن  بـه واکنش هـای لفظـی 
و اعتـراض  در جلسـات اسـت؛ در حالـی کـه بایـد ایـن واکنش ها، 
بـا پرسـش های دقیـق و بیـان مشـکات مردم بـه راه حل برسـد. 
مردم افغانسـتان در شـرایط حساسـی که هم انتخابات را در پیش 
رو دارنـد و هـم موضـوع مهـم ملـی ای را کـه گفت وگوهـای صلـح 
اسـت، بیشـتر از هـر زمانـی تحـت فشـارهای روحـی و همچنـان 
امنیتـی اسـتند. انتخابـات بـه دلیـل داشـتن مخالفـان زیـادی از 
چـون  تروریسـتی ای  گروه هـای  همین طـور  و  سیاسـیون  جمـع 
طالبـان، چالش هـای امنیتـی و قضاوت هـای سیاسـی زیـادی را 
بـه بـار خواهـد آورد و ایـن موضـوع، نیـاز مبـرم بر تصمیـم قاطع 
دولـت بـرای حفـظ امنیـت و همین طـور ارزش هـای نظـام دارد. 
ایـن قاطعیـت را صرفـا نماینـدگان ملـت در دو مجلـس می توانند 

بـر دولـت تأکیـد کنند.
مجلـس بـا تأکید بـر موضوعـات مختلـف، تأثیر مسـتقیم بـر امور 
مربـوط بـه دولـت دارد. طـوری کـه در مجلـس دیروز سـنا، نکات 
مهمـی تأکیـد شـد کـه عبـارت از تأکیـد بـر برگـزاری انتخابـات 
ریاسـت جمهـوری بـه وقـت تعیین شـده، بازنگری پروسـه ی صلح 
بـا گـروه طالبـان، انتقاد از افراد و اشـخاصی کـه در وضعیت جاری 

خواهـان ایجـاد اداره ی مؤقت انـد و برخـی مسـایل دیگـر بود.
مـردم افغانسـتان از شـدت جنگی کـه در میان گروه های سیاسـی 
ایـن  دیده انـد.  زیـادی  صدمه هـای  دارد،  جریـان  حکومـت  و 
صدمـات شـامل آوارگـی، زخمی شـدن و کشـته شـدن اسـت. در 
کنـار همـه ی این هـا، وضعیـت روحـی مـردم تحـت ایـن شـرایط 
بـه نحـوی صدمـه دیـده کـه دیگـر باورهـای شـان را نسـبت بـه 
پیشـرف های اجتماعـی و داشـتن زندگـی بهتـر از دسـت داده اند. 
گـروه  تروریسـتی طالبـان کـه در نشسـت دوحـه به هیـأت کابل، 
وعـده ی کاهـش تلفـات ملکـی را داده بـود، اگـر واقعا به مسـأله ی 
قربانـی دادن مـردم عـادی اهمیتـی قایـل اسـت، بایـد دسـت بـه 
ایجـاد راه حلـی بـرای آتش بس نیز بزند؛ زیرا شـرکت در جلسـات 
مربـوط بـه صلـح ولی شـدت دادن بـه حمات بـر مواضـع دولتی 
و قربانـی گرفتـن از مـردم عـادی، نیـت آنـان را برخـاف وعـده و 

ادعـای  شـان نشـان می دهـد.
در  مردمـی  بـزرگان  به عنـوان  سـنا  مجلـس  در  نماینـدگان 
والیت هـای کشـور، می تواننـد بـا اباغیـه ی مسـتقیم بـه طالبـان 
ایـن موضوعـات را مطـرح کننـد و به نحـوی در مسـایل مربوط به 
پروسـه ی صلـح سـهم بگیرنـد. کارکرد ایـن مجلس صرفـا، نظارت 
بـر امـور دولتـی و شـکایت های مـردم نیسـت و از آن جایـی کـه 
سـاختار شـکل گیری آن متناسـب بـا فرهنـگ مـردم کـه اسـتوار 
بـر مشـوره بـا ریش سـفیدان و بـزرگان اسـت، بایـد سـعی شـود 
تـا اعضـای مجلـس سـنا، مسـؤولیت پادرمیانی هـا را نیز بـه عهده 
بگیرنـد. تاش مجلس سـنا بـر ابراز نظرهـا در مورد رفتـار طالبان 
بـا مـردم عـادی، تأثیر زیـادی خواهد داشـت؛ چرا کـه اعضای این 
مجلـس بـا در نظرداشـت ایـن که بزرگان قومی در کشـور اسـتند، 
در والیت هـای  دارنـد.  مـردم  میـان  در  قابـل ماحظـه ای  نفـوذ 
از میـان مـردم  نیـز سـربازگیری های طالبـان  دوردسـت کشـور 
صـورت می گیـرد کـه در صـورت تأثیـر دیـدگاه اعضـای مجلـس 
سـنا به عنـوان رهبـران عقیدتـی و قومی، ممکن اسـت این مسـأله 

تـا حـد زیـادی حل شـود.

 نیما کاوه

 ساره 

زمانـی که رشـد کـودک کم اسـت، حالت ضعـف دارد و 
وزنـش هـر روز کـم می شـود، بایـد فـورا بـه متخصص 
در  بیمـاران  ایـن  بیشـتر  امـا  شـود؛  مراجعـه  اطفـال 
مناطـق دوردسـت کشـور زندگی می کننـد و به خدمات 
صحی دسترسـی ندارند. در همیـن حال وزارت صحت 
بـا راه انـدازی یـک تیـم از طریـق موبایل بـرای والدین 

سـوءتغذی مشـوره دهی می کنـد.

در افغانسـتان، کـودکان خانواده هـای فقیـر بیشـتر بـه 
دلیـل  بـه  خانواده هـا  ایـن  اسـتند؛  مبتـا  سـوءتغذیه 
قیمـت بـاالی مـواد غذایـی نمی تواننـد غذاهـای مغذی 

و مفیـد را بـرای کـودکان شـان تهیـه کننـد.
آمنـه کـه طفـل سـه سـاله اش را بـرای معاینـه آورده 
شـدم  متوجـه  پیـش  سـال  »یـک  می گویـد:  اسـت، 
اسـتخوان سـینه اش برآمـده معلـوم میشـه ، پسـرم را 
بـه شـفاخانه آوردم داکتـرا گفتند که دچار سـوءتغذیه 
اسـت بایـد در کنـار دوا غـذای خـوب بـه طفـل بخـورد.«
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را  مـا  زندگـی  کلـی  مسـیر  مـا  ارزش هـای 
مشـخص می کننـد. ایـن  کـه در چـه زمینـه ای 
می خواهیـم  را  چیـزی  چـه  و  برمی داریـم  گام 
دنبـال کنیـم. هر انسـانی در زندگـی و کار خود 
پیـش  مسـیر  آن  در  و  برمی گزینـد  را  راهـی 
تصمیم هـا  انتخاب هـا،  همیشـه  مـا  مـی رود. 
مختلـف  حوزه هـای  در  را  خـود  اقدام هـای  و 
زندگی مـان بـر اسـاس ارزش هـای مـان تعییـن 
می کنیـم. ارزش هـا چیزی نیسـتند کـه از پیش 
در عالـم وجـود داشـته باشـند و آدمیـان فقـط 
موفـق بـه کشـف آن هـا بشـوند. ارزش را انسـان 
بـر پایـه ی بعضـی از ویژگی هـای دگرگون ناپذیر 
طبیعـت بشـر و بـه دلیـل اهمیت وضـرورت آن 
بـرای خـود مـی آفرینـد. بررسـی سیسـتماتیک 
تصـورات،  یک دیگـر،  بـا  انسـان ها  مناسـبات 
انسـان ها  رفتـار  کـه  آرمان هایـی  و  عاقه هـا 
یـا یک دیگـر از آن هـا بـر می خیـزد، نظام هـای 
آن هـا  بـر  زندگـی  هدف هـای  کـه  ارزشـی ای 
ایـن کـه  بـاره ی  اعتقادهـا در  مبتنـی اسـت و 
زنـان  و  مـردان  و  کـرد  زندگـی  بایـد  چگونـه 
بایـد چگونـه باشـند و چگونـه عمـل کننـد همه 
و همـه بـه ارزش هـای اجتماعـی بـر می گـردد. 
ارزش هایـی چون عدالـت، آزادی، حـق و انصاف 
کـه  اسـت  اساسـی ای  مفهوم هـای  جملـه  از 
ارزش هـا براسـاس آن در هر جامعـه ای به وجود 
می آیـد. هرچنـد تعـارض ارزش ها بخـش ذاتی و 
جدایی ناپذیـر زندگـی انسـان اسـت. اصطکاک و 
برخـورد ارزش هـا جزئـی از ماهیـت آن ها و خود 
ماسـت. میان ارزش هـای خوب و خواسـتنی نیز 
تعـارض وجود دارد؛ امـا در جامعه ی بحران زده ی 
افغانسـتانی ارزشـی چـون آزادی به چـه معنایی 
اسـت و چـه جایگاهـی دارد؟ افـرادی این آزادی 
را در چارچـوب هر کاری و هرجایی که خواسـته 

باشـند تعریـف کرده انـد و در بنـد هیـچ چیـزی 
نیسـتند؛ بی بندوبـاری و هتـک حرمـت به مردم 
و مأموریـن قانـون در چارچـوب همین برداشـت 
از آزدای ایـن افـراد اسـت کـه در هر جـای قابل 
مشـاهده اسـت. عدالـت در جامعه ی افغانسـتانی 
اسـت؛  شـده  تعریـف  چیـزی  چـه  مبنـای  بـر 
عدالـت بـه مثابـه ی انصـاف، جایـی در جامعه ی 
مـا نـدارد، کودکی کـه مکتـب مـی رود، زنی که 
در خیابـان راه می رود، کسـی کـه حقش خورده 
شـخص  می کنـد،  مراجعـه  دادگاه  بـه  و  شـده 
متضـرری کـه بـه حـوزه ی امنیتـی سـر می زند، 
پسـری کـه طـرح دوسـتی بـا دختـری را دارد، 

دکان دار، داکتـر و... بـا هیچ کـدام از این افراد به 
انصـاف رفتـار نمی شـود و در هرجا و هـر مکانی 
حـق و حقـوق ایـن افـراد پامـال می شـود؛ اما به 
راسـتی چـرا چنیـن اسـت، در جامعـه ی مـا بـه 
رقـم ظاهـر اسـامی که سـنت را به ایـن حد به 
جدیـت دنبـال می کننـد، ایـن نـوع رفتـار دیده 
می شـود. بحرانـی کـه در ارزش هـای اجتماعـی 
در جامعـه ی مـا وجـود دارد یـا بـه وجـود آمده، 
راه و رویـه ی منافق گونـه را بیـن مـردم باز کرده 
اسـت؛ رفتـاری جـز آن چیـزی کـه شـخص بـه 
آن تظاهـر می کنـد. اهدنـا الصـراط المسـتقیمی 
کـه روزانـه چندیـن بـار توسـط خیلی هـا تکرار 

می شـود؛ امـا نتیجـه ای در بر ندارد و راه راسـت 
همانـی اسـت کـه فرد برگزیـده اسـت و خالی از 
هرگونه ارزش انسـانی اسـت و نه راه راسـتی که 
تقاضـای آن را هـر دم از خـدای خـود می کنـد. 
در ایـن جامعـه ارزش هـای اجتماعـی آن چنانـی 
بـه هـم ریختـه و درهـم اسـت کـه نـه ارزش 
بـه  غربـی  ارزش  نـه  و  اسـت  مـاک  اسـامی 
معنـای مـدرن کلمـه، سـردرگمی و گـم شـدن 
بیـن ارزش هـای متفاوت و درک نادرسـت از این 
ارزش هـا رویه هـای امـروزی را رقـم زده اسـت 
کـه هیـچ جایـی بـرای هیـچ کـس امن نیسـت 
و کسـی نمی توانـد بـه عدالـت مـردم و نهادهای 
حکومتـی باور داشـته باشـد و به راحتـی زندگی 
کنـد. گیر کردن در سـنت و نیم نگاهی داشـتن 
بـه ارزش هـای امـروزی جهان دسـت اول؛ یعنی 
سـوار شـدن بر چهـار پـا در میان خیل وسـایط 
پیشـرفته ی حمـل و نقـل در یـک شـهر مدرنی 
مثـل پاریـس. در واقـع هیـچ کسـی را نمی توان 
یـا بـه سـختی می تـوان پیـدا کـرد کـه بـه یک 
ارزش بـه صورت واقعی باورد داشـته باشـد و آن 

را پذیرفتـه و طبـق آن عمـل کنـد. 

بحران ارزش های اجتماعی 

مشاوران دولتی، گزارش دهندگان تقلبی

ســفرهای والیتــی رییس جمهــور 
بلند رتبــه ی  مقامــات  ســایر  و 
ــیال داری  ــی س ــه نوع ــی ب حکومت

شده اســت.  مبــدل 
خیلی هــا ســفرهای شــان بــه خاطــر کمپاین هــای 
بلند رتبــه ی  مقامــات  رفتــن  اســت.  انتخاباتــی 
حکومتــی در والیــات و میــان مــردم و فهمیــدن حــال 
ــم  ــق دارد. درک می کن ــانه ها تعل ــه افس ــان ب و روز ش
کــه ســفر رفتــن مقامــات بــرای کســب احــوال مــردم 

شــاید عملــی نباشــد؛ امــا اگــر مســؤولی واقعــا پیگیــر و 
ــازی  ــای مج ــد فض ــا رص ــد ب ــد می توان ــد باش عاقه من
ــد  ــاب می آی ــه حس ــی ب ــنج اجتماع ــی دماس ــه نوع ک
حــرف دل مــردم را بشــنود. از رســانه های جمعــی 
می تواننــد بفهمنــد کــه در کــدام والیــت چــه جریــان 

دارد؟ 
در افغانســتان خصوصــا در ســال های اخیــر مشــاوربازی 
ــال  ــؤولین خی ــت. مس ــد شده اس ــیال داری و م ــز س نی
می کننــد هرقــدر کــه شــماِر مشــاوران شــان از دیگــری 
ــی  ــگاه اجتماع ــی و پای ــگاه مردم ــد جای ــتر باش بیش

ــر اســت.  شــان زیادت
ــرادی  ــه اف ــه را ب ــد جامع ــؤوالن رص ــیاری از مس بس

ــه  ــر صادقان ــه اگ ــپرده اند ک ــاور س ــوان مش ــت عن تح
ــای  ــا و رفتاره ــن گفتاره ــاهد ای ــد ش ــل می کردن عم

ــم.  ــؤوالن نبودی ــوی مس ــب از س عجی
ــک را  ــه ی ــؤولین درج ــا مس ــه ماه ه ــه ب ــاورانی ک مش
ــردی  ــی ف ــوادی و منفعت طلب ــد. بی س ــده  نمی توانن دی
ــوق  ــه ماف ــی را ب ــاوران حرف های ــود مش ــث می ش باع
ــنوند.  ــد بش ــت دارن ــا دوس ــه آن ه ــد ک ــل کنن منتق
انتقــال گزارش هــای ناقــص بــه مســؤولین درجــه یــک 
ــایی های  ــامانی و نارس ــب نابس ــت موج ــری حکوم رهب
بیشــتر شــده  اســت. راپــور خیــر و خیریــت دادن یکــی 
ــت.  ــتان اس ــت افغانس ــاوران در حکوم ــادات مش از ع
ــات  ــد والی ــاع ب ــا و اوض ــدن کم کاری ه ــه خوان دسیس
از ســوی مشــاوران یکــی از چالش هــای دیگــر اســت. 
ــی  ــت مشــرقی و جنوب ــد - والی ــار ســفر می رون ــر ب ه
ــت،  ــوب نیس ــردم خ ــال م ــد ح ــدارد- می بینن ــم ن ه
شــنوایی  گــوش  دنبــال  ناراضی انــد،  و  گله منــد 
ــد  ــاع ب ــد؛ از اوض ــرف بزنن ــش ح ــه برای ــد ک می گردن
ــه ســکوت   شــان  امنیتــی و اقتصــادی می ترســند وگرن

ــت نیســت.  از رضای
بلندپایــه ی حکومتــی  ســفرهای والیتــی مقامــات 
زمانــی موثــر اســت کــه تــرس از گفتــن وجــود نداشــته  
ــه آن  ــل ب ــا عم ــت ب ــود و در نهای ــنیده ش ــد، ش باش
ــع  ــود. در واق ــتجو ش ــردم جس ــکات م ــل مش راه ح
وظیفــه ی مشــاوران نشــان دادن راه مناســب و معقــول 
اســت. کار مشــاوران اســت تــا بــا مــردم ببیننــد و بــه 

ــد. ــات ســفر کنن والی
حرف هــای مــردم را بــدون کــم و کاســت منتقــل 
کــرده و بــرای هــر والیــت راه حــل پیشــنهاد کننــد. در 
کشــور مــا متأســفانه مشــاوران مســؤولین گزارش هــای 
ــتند و  ــی اس ــه حکومت ــات بلند رتب ــه مقام ــت ب نادرس
ــکات  ــل مش ــال ح ــه دنب ــن  ک ــتر از ای ــات بیش مقام
مــردم در والیــات برونــد و بگردنــد در پــی جمــع 
ــی و دادن وعده هــای میان تهــی  کــردن لشــکر انتخابات

اســتند.

 سید محمد تقی حسینی 

بعد از شکست
چه  کارهایی انجام دهیم؟

تفـاوت بیـن آدم هایـی که اجازه می دهند شکسـت آن ها را از مسـیر 
اهـداف  شـان خـارج کنـد و آن هایـی کـه از شکسـت بـه نفـع خود 

شـان اسـتفاده می کنند، چیسـت؟
پنـج مـورد از ایـن مـوارد بـه کارهایـی ربـط دارد کـه بایـد انجـام 
دهیـد و 3 مـورد بـه نحـوه ی تفکـر شـما مرتبـط اسـت. آنچـه در 
برابـر شکسـت انجـام می دهید برای بازگشـت شـما به حالـت عادی 
ضـروری اسـت و اثـر زیـادی روی برداشـتی کـه دیگـران از شـما و 

اشـتباه  تـان خواهنـد داشـت، دارد.
پنـج کاری که وقتی شکسـت خوردیـد باید انجام دهید تـا در آینده 
بـه پیـروزی برسـید و باعـث شـوید دیگـران نیـز شـما را برخـاف 

شکسـتی کـه داشـتید بـا دید مثبـت بنگرنـد، عبارت اسـت از:
1- خبـر بـد را خودتان اعالم کنیـد: اگـر اشـتباهی کردید دعا 
نکنیـد کـه کسـی متوجـه آن نشـود، چـون دیگـران نهایتـا متوجـه 
می شـوند و ایـن غیـر قابـل اجتناب اسـت. اگـر صبر کنید تا کسـی 
به اشـتباه شـما اشـاره کند، این یعنی دو اشـتباه. چون اگر سـکوت 
کنیـد مـردم از خـود سـوال می کنند که چـرا چیـزی نگفته اید و آن 

را بـه حسـاب ترس یـا بی توجهـی شـما می گذارند.
۲- توضیحـی بابـت اشـتباه خـود بدهیـد؛ اما بهانه تراشـی 
نکنیـد: پذیرش مسـؤولیت اشـتباه  تان در حقیقت وجهه ی شـما را 
ارتقـا خواهـد داد. این کار نشـانه ی اعتمادبه نفس، مسـؤولیت پذیری 
شـخصی و انسـجام درونـی شـما اسـت. فقـط مطمئن شـوید که در 

توضیـح  تـان از حقایق اسـتفاده کنید.
باشـید:  داشـته  اشـتباه  تان  جبـران  بـرای  برنامـه ای   -3
برعهـده گرفتـن مسـؤولیت یـک اشـتباه کار را بـه انتها نمی رسـاند. 
کاری کـه بعـد از ایـن مرحلـه انجـام می دهید هـم حیاتی اسـت . به 
جـای ایـن کـه منتظـر باشـید کسـی پیدایش شـود و اشـتباه شـما 
را درسـت کنـد، راه هـای  حـل  خودتـان را پیـدا کنید. حتـا بهتر آن 
اسـت رییـس یا هر کسـی که الزم اسـت را نسـبت بـه قدم هایی که 
برداشـته اید تـا همـه چیز را بـه حال عـادی بازگردانیـد مطلع کنید.
بـر  عـاوه  باشـید:  داشـته  پیش گیـری  بـرای  4-برنامـه ای 
داشـتن برنامـه ای بـرای جبـران اشـتباه، بـرای جلوگیـری از تکـرار 
اشـتباه مشـابه هـم بایـد برنامـه ای داشـته باشـید. ایـن روش بـه 
سـایرین اطمینـان می دهـد کـه از اشـتباهات شـما نتایـج خوبـی 

حاصـل خواهـد آمـد.
۵- دوبـاره بـه مسـیرتان بازگردیـد: بسـیار مهم اسـت کـه به 
شکسـت اجـازه ندهیـد اعتمادبه نفـس و شـجاعت شـما را از بیـن 
ببـرد. اگـر گرفتـار این نگاه شـوید هر بـار که دچار لغزش می شـوید 
روح  شـما از درون خـرد شـده و فلـج می شـوید. زمان کافـی به خود 
بدهیـد تـا درسـی کـه از این شکسـت گرفته اید را درونـی کنید و به 
محـض ایـن که این کار را انجـام دادید، دوباره به میـدان بازگردید و 
مجـددا تـاش خود را از سـر بگیریـد. صبر کردن تنها به احساسـات 

بـد دامـن می زنـد و جـرأت و جسـارت را نابـود می کند.
زمانـی کـه شکسـت می خورید سـه نگـرش وجـود دارد کـه باید آن 

را حفـظ کنید.
1- داشـتن چشـم انداز، مهم تریـن عامـل بـرای مدیریـت 
شکسـت اسـت: افرادی که پس از مواجهه با شکسـت برای ادامه  
دادن مسـیر مهـارت بیشـتری دارند با احتمال بیشـتری شکسـت را 
بـه عمل شـان )زنجیـره ای از عملکردهـای اشـتباه یـا غفلتـی ناشـی 
از بی توجهـی( نسـبت می دهنـد تـا بـه شـخصیت خـود شـان در 
مقابـل آن هایـی کـه بـا شکسـت زمین گیـر می شـوند شکسـت را به 
تنبلـی، هـوش کـم، یـا سـایر خصوصیت های شـخصی  شـان مرتبط 
می کننـد، ایـن افـراد بـا اتخاذ چنیـن نگاهی به شکسـت، امـکان در 
اختیـار داشـتن هـر گونـه کنترلـی را از خـود می گیرنـد و در آینده 

احتمـال کمـی وجـود دارد که دسـت بـه ریسـک بزنند.
۲- خوش بینـی: خصوصیـت دیگـر افـرادی کـه بعـد از شکسـت 
بـه مسـیر بـاز می گردنـد، خوش بینـی اسـت. این حـس خوش بینی 
مانـع می شـود که فرد فکر کند شکسـت موقعیت همیشـگی اسـت. 
در عـوض، آن هـا بـه دلیـل یادگیـری ای که شکسـت با خـود فراهم 
مـی آورد بـه هـر شکسـت به عنـوان خشـتی بـرای سـاختن بنـای 

موفقیـت نهایـی خـود نـگاه می کنند.
3- پایـداری : خوش بینـی یـک احسـاس مثبـت اسـت و پایـداری 
انجـام  ایـن احسـاس مثبـت  بـر  بـا تکیـه  کاری اسـت کـه شـما 
می دهیـد. پایـداری همـان خوش بینـی در مرحلـه ی عمـل اسـت. 
زمانـی کـه همـه می گوینـد وقـت متوقـف کـردن کاری فرارسـیده 
اسـت و بهتـر اسـت کـه بـه خانـه برویـم، آدم هـای پایـدار خـود را 
می دهنـد.  ادامـه  مسیرشـان  بـه  و  می کننـد  آزاد  اشـتباهات  از 
افـراد پایـدار خـاص اسـتند؛ چـرا کـه خوش بینـی آن ها هیـچ وقت 
نمی میـرد. ایـن خصوصیـت قـوت برخاسـتن پـس از زمیـن خوردن 

را بـه آن هـا می دهـد.
شکسـت نتیجـه ی زاویـه ی دیـد شـما اسـت. اتفاقـی که بـرای یک 
نفـر شکسـتی سـهمگین بـه نظـر می آیـد بـرای دیگـری تنهـا بـه 
معنـی یـک عقب نشـینی کوچـک اسـت. زیبایـی ماجـرا آن جایـی 
اسـت کـه شـما می توانیـد نگاه تـان را بـه شکسـت تغییـر دهیـد تـا 

بتوانیـد از آن بـرای بهتـر شـدن اسـتفاده کنیـد.

 زهرا اکبری

 صبور بیات

 بحرانـی کـه در ارزش هـای اجتماعـی در جامعـه ی مـا 
وجـود دارد یـا به وجود آمـده، راه و رویه ی منافق گونه 
را بیـن مـردم بـاز کـرده اسـت؛ رفتـاری جـز آن چیـزی 
الصـراط  اهدنـا  می کنـد.  تظاهـر  آن  بـه  شـخص  کـه 
المسـتقیمی کـه روزانـه چندیـن بـار توسـط خیلـی هـا 

می شـود؛ تکـرار 
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خبرهای خارجی

خبرهای داخلی

پـی  در  بریتانیـا،  عدلیـه ی  وزیـر  گـوک،  دیویـد 
از  کـه  کـرد  اعـام  برگزیـت،  سـر  بـر  جنجال هـا 
مقامـش کنـار مـی رود، تـا شـاهد تحقیر کشـورش 
نباشـد. آقـای گـوک، گفتـه اسـت کـه از کابینـه ی 
بوریـس  بـا  چـون  می کنـد؛  کناره گیـری  فعلـی 
جانسـون کار نمی توانـد، و بـه نظـر او یـک برگزیت 

بـدون توافـق »تحقیـر ملـی« بـه همـراه دارد.
بـر اسـاس گـزارش دویچه ولـه، به نقل از »َسـندی 
تایمـز« آقـای گـوک روز یک شـنبه )30 سـرطان( 
بوریـس  بـا  نمی توانـد  دیگـر  کـه  اسـت  گفتـه 
جانسـون، کـه در پـی رسـیدن بـه برگزیـت بـدون 

توافـق اسـت، کار کنـد.

از  او در ادامـه افـزوده اسـت کـه خـروج بریتانیـا 
اتحادیـه ی اروپـا )برگزیـت( بدون توافق بـا »تحقیر 

ملـی« همـراه خواهد شـد.
چهارشـنبه  اسـت  گفتـه  بریتانیـا  عدلیـه ی  وزیـر 
مـی،  تـزرا  بـه  را  خـود  اسـتعفانامه ی  اسـد(   2(
نخسـت وزیر فعلـی بریتانیـا تسـلیم خواهـد کـرد، 
پیـش از آن  کـه از سـوی جانشـین احتمالـی وی 

شـود. برکنـار  جانسـون(  )بوریـس 
بوریـس جانسـون، وزیـر خارجـه ی سـابق بریتانیا و 
گفتـه می شـود که بـرای رهبری حـزب محافظه کار 
بیش تریـن  بریتانیـا  نخسـت وزیری  نهایـت  در  و 

شـانس را دارد.

وزیر عدلیه ی بریتانیا:
از مقامم کنار می روم تا شاهد تحقیر کشورم نباشم

دمـای آب و هوا در شـهرهای مختلـف ایاالت متحده 
در روزهـای اخیـر بـه صـورت چشـم گیری افزایـش 
یافتـه اسـت. شـهرهای سـاحل شـرقی امریـکا مانند 
جملـه  از  واشـنگتن  و  فیادلفیـا  نیویـورک،  شـهر 
شـهرهایی اسـتند کـه گفته می شـود سـاکنان آن ها 
بـا گرمـای غیرقابـل تحملـی در ایـن  روزهـا مواجـه 
شـده اند. ایـن شـهرها در ایـن چنـد روز حتـا گرمتر 
از شـهرهای چـون فینیکـس، آریزونـا و میامی که به 

طـور معمول گـرم اسـتند، بوده اسـت.
در پـی افزایـش دمـا، مقام های محلی این شـهرها به 
مـردم توصیـه کرده اند تـا آب کافی بنوشـند، در حد 
ممکـن از اماکن سـر بسـته خـارج نشـوند و مواظب 

سـال خوردگان  کـودکان،  ماننـد  آسـیب پذیر  افـراد 
و بیمـاران باشـند. بیـل دی باسـیو، شـهردار شـهر 
نیویـورک، در ایـن شـهر وضعیـت اضطـراری اعـام 
کـرده و مسـابقات ورزش سـه گانه یا ترایاتلـون برای 
اولین بـار در عمـر برگـزاری این مسـابقات لغو شـده 

است.
همچنـان یـک جشـنواره ی موسـیقی، کمـدی و غذا 
کـه قـرار بـود در سـنترال پـارک شـهر نیویـورک 
برگـزار شـود، از سـوی مسـؤوالن برنامـه لغـو اعـام 
شـد. مـردم هـم بـه هر نحـو ممکـن سـعی می کنند 
خـود را خنـک نگه دارنـد؛ از حضـور در اسـتخرهای 
عمومـی گرفتـه تـا پریـدن وسـط آب نماهای شـهر.

افزایش شدید دمای هوا در امریکا

از سـوی  بـه خصـوص  مقاومـت شـدید،  بـا وجـود 
بـرای  امدادرسـانی  سـازمان  دو  بریتانیـا،  دولـت 
نجـات پناهجویـان آمـاده ی هـم کاری شـده اند. ایـن 
دو سـازمان »اس اواس مدیترانـه« و »پزشـکان بدون 
مـرز« بـرای نجـات پناهجویـان در دریـای مدیترانـه 
دو  ایـن  گرفته انـد.  دسـت  روی  جدیـدی  برنامـه ی 
سـازمان در حالـی اعـام آمادگـی کرده انـد که هفت 
مـاه پیـش، امدادگـران مجبـور شـدند تـا عملیـات 
دریـای  در  پناهجویـان  بـه  امدادرسـانی  و  نجـات 
مدیترانـه بـا کشـتی »آکواریـوس« را متوقـف کردند. 
ایـن دو سـازمان ماموریـت خـود در ایـن دریـا را بـا 

کشـتی جدیـدی بـه نـام »اوشـن وایکینـگ« از سـر 
خواهنـد گرفـت. سـازمان های »اس اواس مدیترانـه« 
و »پزشـکان بـدون مـرز« اعـام کرده انـد: »از آن جـا 
کـه همـواره تعـداد زیـادی از لیبیـا از طریـق یکی از 
خطرناک تریـن مسـیرها فـرار می کننـد و در دریـای 
مدیترانـه نیـز بـه نـدرت امکانی بـرای امـداد و نجات 
وجـود دارد، بـرای مـا آشـکار بـود کـه بایـد بـه دریا 
در  میـادی  سـال 20۱۱  از  کـه  لیبیـا  برگردیـم.« 
جنـگ داخلـی بـه سـر می بـرد از مدت هـا پیـش بـه 
یکـی از مهم تریـن مسـیرها بـرای فـرار پناهجویـان 

افریقایـی بـه سـوی اروپـا تبدیـل شـده اسـت.

برنامه های جدید دو سازمان امدادرسانی
برای پناهجویان

ــرات و  ــر پیشــین مخاب ــدی، وزی ــرزاق وحی عبدال
ــی، از ســوی دادگاه اســتیناف  ــوژی معلومات تکنال
ــت  ــم ســنگین برائ ــی جرای ــی و قضای مرکــز عدل

گرفــت.
روز شــنبه  آقــای وحیــدی،  دادگاه  جلســه ی 
ــه دلیــل  ــود؛ امــا ب )29ســرطان( برگــزار شــده ب
ــه روز  طوالنــی شــدن آن، اعــام حکــم نهایــی ب
ــای  ــد. اعض ــول ش ــرطان( موک ــنبه )30س یک ش
ــوا  ــس از شــنیدن صــورت دع ــی، پ ــأت قضای هی
ــای وحیــدی، او را  ــع آق و دفاعیــه ی وکیــل مداف

ــد. ــت دادن برائ
دادگاه اســتیناف مرکــز عدلــی و قضایــی جرایــم 
ســنگین، حشــمت اهلل معــاون شــرکت »مطبعــه ی 
احمــدی« را بــه شــش مــاه زنــدان محکــوم 
کــرده و ایــن شــرکت را نیــز ۱9 میلیــون افغانــی 

جریمــه ی نقــدی کــرده اســت.
ــاری  ــال ج ــل س ــاه حم ــه در م در دادگاه اول ک
برگــزار شــده بــود، عبدالــرزاق وحیــدی، بــه 
اتهــام سوءاســتفاده از صاحیت هــا در هنــگام 
ســال  ســه  بــه  مالیــه،  وزارت  در  مأموریــت 
زنــدان محکــوم شــده بــود و تــا کنــون در زنــدان 

ــرد. ــر می ب ــه س ــی ب پلچرخ
محمــد فرهنــگ، وکیــل مدافــع عبدالــرزاق 
ــی  ــد: »بعضــی از مراحــل قانون ــدی، می گوی وحی
ــای  ــد از ســپری شــدن آن، آق ــده و بع ــی مان باق
وحیــدی آزاد می شــود.« گفتــه می شــود کــه 
ــم  ــه حک ــده ب ــن پرون ــف ای ــتان موظ ــر دادس اگ
ــای وحیــدی  ــده ی آق ــد، پرون دادگاه قناعــت نکن
ــه ســومین دور دادگاه )تمیــز( ســپرده خواهــد  ب

شــد.

عبدالرزاق وحیدی
از دادگاه استیناف برائت گرفت

ــدان  دادگاه اســتیناف، حکــم مجــازات 30 ســال زن
ــر خردســالی  ــرای عامــان اختطــاف و قتــل دخت ب

بــه نــام مهســا را تأییــد کــرد.
ــجادآقا و روح اهلل،  ــرای س ــدان ب ــال زن ــم 30 س حک
ــن از  ــل مهســا، پیــش از ای ــان اختطــاف و قت عام
ــل  ســوی دادگاه ابتدائیــه ی حــوزه ی دوم شــهر کاب
صــادر شــده بــود و روز یک شــنبه )30ســرطان(، از 
ســوی هیــأت قضایــی دادگاه اســتیناف نیــز مــورد 

تأییــد قــرار گرفــت. 
در جلســه ی دادگاه اســتیناف، متهمــان جــرم خــود 
را پذیرفتنــد و از کار خــود ابــراز پشــیمانی کردنــد. 
ــه ی دادگاه  ــا، در جلس ــدر مهس ــم، پ ــویی ه از س
ــرش  ــل دخت ــز در قت ــری نی ــراد دیگ ــه اف ــت ک گف

نقــش داشــتند؛ امــا نهادهــای عدلــی و قضایــی در 
ــد. ــق نکرده ان ــورد تحقی ــن م ای

مهســا، دختــر شــش ســاله ای بــود کــه اواســط مــاه 
حــوت ســال قبــل، از مربوطــات حــوزه ی پانزدهــم 
ــود و  ــوده شــده ب ــل رب ــهر کاب ــس ش ــی پولی امنیت
ــد روز، پولیــس جســد او را کــه داخــل  ــد از چن بع
بوجــی انداختــه شــده بــود، از زیــر یــک پــل پیــدا 

کــرد.
آدم ربایــان، پیــش از ایــن اعتــراف کــرده بودنــد کــه 
ایــن کــودک را پــس از یــک شــب نگــه داری، خفــه 
ــل  ــان دلی ــن آدم ربای کــرده و کشــته اند. یکــی از ای
ــرده  ــوان ک ــکاری عن ــر و بی ــان را، فق ــن کار ش ای

اســت.

دادگاه استیناف حکم 30 سال زندان
برای عامالن قتل مهسا را تأیید کرد

هزاران شهروند روسیه در دفاع از انتخابات آزاد دست به تظاهرات زدند

بانک جهانی: رشد اقتصادی افغانستان با 
چالش های جدی مواجه است

روزنامه ی دیلی تلگراف: بریتانیا اقدام های جدید علیه ایران را اعالم می کند

هـزاران شـهروند روسـیه در دفـاع از انتخابـات آزاد به 
بـه تظاهـرات  خیابان هـای مسـکو ریختنـد و دسـت 

زدند. گسـترده 
روز شـنبه )29 سـرطان(، بیـش  از 20 هـزار شـهروند 
حضـور  خواسـتار  آزاد  انتخابـات  از  دفـاع  در  روسـی 
محلـی  پارلمانـی  انتخابـات  در  اپوزیسـیون  نامـزدان 
مسـکو شـدند. نهادهای غیردولتی روسـیه از بازداشـت 
گـزارش  براسـاس  داده انـد.  خبـر  نیـز  نفـر  چنـد 
مسـکو صحنـه ی حضـور  شـهر  فرانسـه،  خبرگـزاری 
بیـش  از 20هـزار تظاهرات کننـده در اعتـراض بـه رد 
صاحیـت ده هـا نفـر از نامـزدان مخالـف در انتخابـات 

پارلمانـی محلـی مسـکو بـود.
شـمار  همیشـه  کـه  آن   بـا  روسـیه  پولیـس 
از  را کمتـر  اعتراضـی  تظاهـرات  شـرکت کنندگان در 
میـزان واقعـی گـزارش می دهـد، از حضـور ۱2 هـزار 
تظاهرات کننـده در ایـن تظاهـرات خبـر داده اسـت؛ 
امـا بـه گـزارش سـازمان غیردولتـی »وایـت کانتـر« 
در حـدود 22 هـزار نفـر در ایـن تظاهـرات شـرکت 
کردند. از جمله شـخصیت های برجسـته ی اپوزیسـیون 
روسـیه، الکسـی ناوالنـی در تظاهـرات حضـور داشـته 
رد  بـا  را  شـان  مخالفـت  شـرکت کنندگان  و  اسـت 

چـاپ  تلگـراف«،  »دیلـی  روزنامـه ی  نوشـته ی  بـه 
لنـدن، در پـی توقیـف یـک نفت کـش بریتانیایـی از 
سـوی ایـران، بریتانیـا اقدام هـای جدیـد علیـه ایران 

را اعـام خواهـد کـرد.
فکـر  در  بریتانیـا  دولـت  گـزارش،  ایـن  براسـاس 
تحریم هایـی علیـه ایـران اسـت و قـرار اسـت وزیـر 
خارجـه ی ایـن کشـور اقدام هـای جدید علیـه ایران 

را اعـام کنـد.
ایـن روزنامـه نوشـته اسـت کـه جرمـی هانـت، وزیر 
خارجـه ی بریتانیـا ممکـن اسـت ایـن هفتـه اقدام ها 

صاحیـت نامـزدان اپوزیسـیون در انتخاباتـی کـه قرار 
اسـت در مـاه سـپتمبر برگـزار شـود، اعـام کردنـد.

آقـای ناوالنـی، کـه از مخالفـان سرسـخت والدیمیـر 
پوتیـن، رییـس جمهـور کنونی روسـیه می باشـد، طی 
سـخنرانی در ایـن گردهمایـی بـه مسـؤوالن انتخابات 
گفـت: »مـا بـه شـما نشـان می دهیـم کـه ایـن یـک 
بـازی خطرنـاک اسـت.« در ادامـه وی افـزود: »ما باید 

بـرای نامـزدان خـود مبـارزه کنیم.«
آقـای ناوالنـی کـه ۴3 سـال دارد در سـخنرانی خـود 

دیپلماتیـک و اقتصـادی علیـه ایـران را اعـام کند.
بـه نقـل از ایـن روزنامـه، ایـن اقدامات ممکن اسـت 
مالـی  منابـع  و  دارایی هـا   کـردن  مسـدود  شـامل 

مسـؤوالن دولـت ایـران باشـد.
در ایـن روزنامـه همچنـان آمـده اسـت کـه بریتانیـا 
ممکـن اسـت از سـازمان ملـل متحـد و اتحادیـه ی 
اروپـا بخواهـد، تحریم هایـی کـه تا پیش از رسـیدن 
بـه توافـق اتمی بـا ایران علیه این کشـور برقـرار بود 
را بـار دیگـر بـه جریـان بیندازنـد. ایـن تحریم هـا از 
سـال 20۱۶ بعد از بسـته شـدن توافق اتمی از میان 

برداشـته شـد. ایـن اقدام هـا در واکنـش بـه توقیـف 
یـک نفت کـش بریتانیایـی در آب های خلیـج فارس 

توسـط سـپاه پاسـداران ایـران انجام می شـود.
خبرگـزاری فـارس در این مورد نوشـت، این کشـتی 
بـا یـک شـناور صیـادی ایـران تصـادم داشـت و بـه 
نکـرد.  توجهـی  سـانحه دیده  کشـتی  هشـدارهای 
دولـت بریتانیـا این اتهـام را رد کرده اسـت. بر بنیاد 
گـزارش رویتـرز، بریتانیا به شـورای امنیت سـازمان 
آب هـای  در  ایرانـی  نیروهـای  گفـت،  متحـد  ملـل 
سـرزمینی عمـان بـه نفت کـش ایـن کشـور نزدیک 
شـده اند کـه ایـن به عنـوان »مداخلـه ی غیرقانونی« 

به حسـاب مـی رود.
آلمـان و فرانسـه بـه ایـران هشـدار داده انـد کـه هر 
چـه سـریعتر نفت کـش بریتانیایـی را آزاد کنـد و به 
تنش هـای منطقـه دامـن نزد. ناتـو نیز بـا حمایت از 
بریتانیـا اقـدام ایـران را محکـوم کـرده و آن را نقش 

آزادی کشـتی رانی بین المللـی خوانـده اسـت.
شـدت  زمانـی  از  ایـران  و  بریتانیـا  میـان  تنش هـا 
»اسـتنا  بریتانیایـی  نفت کـش  ایـران  کـه  گرفـت 

کـرد. توقیـف  هرمـز  تنگـه ی  در  را  ایپمـرو« 

گفـت کـه اگـر مقام های مسـؤول طی یک هفتـه راه را 
بـرای حضـور نامزدان مخالـف در رقابت هـای انتخاباتی 
همـوار نکنند، شـنبه ی آینـده  باز هم تظاهـرات بزرگ 
دیگـری برگـزار خواهـد شـد. یکـی از شـعارها در ایـن 

تظاهـرات ایـن بـود که »روسـیه آزاد خواهد شـد.«
در ایـن تظاهـرات ۱۶ تـن از نامـزدان اپوزیسـیون در 
بیانیه ای مشـترک سـرگئی سـوبیانین، شـهر مسـکو را 
بـه ایجـاد یـک »بحـران سیاسـی« در پایتخـت متهـم 

کرده انـد.

بانــک جهانــی، اعــام کــرده اســت کــه بــا وجــود 
افغانســتان،  اقتصــادی  پالیســی های  بهبــود در 
رشــد اقتصــادی ایــن کشــور در ســال 20۱8، 

ــت. ــوده اس ــد ب ــدود دو درص ح
یک شــنبه  روز  کــه  جدیــدی  گــزارش  در 
)30ســرطان( از ســوی بانــک جهانــی منتشــر 
شــده، آمــده اســت کــه کاهــش در میــزان رشــد 
اقتصــادی افغانســتان، ســبب افزایــش ســطح فقــر 
ــی  ــت زندگ ــود شــرایط و وضعی ــو بهب شــده و جل

شــهروندان ایــن کشــور را می گیــرد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، عواملــی به شــمول 
پی درپــی  خشک ســالی  ناگــوار  تاثیــرات 
ســال های گذشــته، چالش هــای امنیتــی و اوضــاع 
ــتان  ــادی افغانس ــد اقتص ــر رش ــی، ب ــم سیاس مبه
ســایه افگنــده کــه در نهایــت ایــن کشــور شــاهد 
میــان  در  اقتصــادی  رشــد  میــزان  کمتریــن 

کشــورهای جنــوب آســیا شــده اســت.
در  جهانــی  بانــک  رییــس  کرالــی،  هینــری 
در  »افغانســتان  اســت:  گفتــه  افغانســتان، 
ناشــی  پیامدهــای  بــر  عــاوه  حاضــر  حــال 
امنیتــی،  چالش هــای  بــا  خشک ســالی،  از 
پیچیدگــی اوضــاع سیاســی در آســتانه ی انتخابــات 
ــی  ــای امنیت ــه ی کمک ه ــل ماحظ ــش قاب و کاه

ــا،  ــن چالش ه ــک از ای ــر ی ــه ه ــت ک ــه رو اس روب
می توانــد بــه مثابــه ی یــک مانــع بــزرگ در برابــر 
ــه  ــرد ک ــرار گی ــور ق ــن کش ــادی ای ــد اقتص رش
افغانســتان بــا تمــام ایــن موانــع همزمــان مواجــه 

اســت.«
ــادی در  ــور اقتص ــه ام ــده ک ــزارش آم ــن گ در ای
ــده  ــت ش ــت مدیری ــه ی درس ــه گون ــتان ب افغانس
راســتای  در  دولــت  پالیســی های  همچنــان  و 
تــورم،  پاییــن  از نگه داشــتن میــزان  حمایــت 
بهبــود در جمــع آوری عوایــد و کســر محــدود 

ــت. ــده اس ــع ش ــر واق ــه، موث بودج
ایــن گــزارش، عوایــد دولــت در  اســاس  بــر 
ــی ۱90  ــزان، یعن ــن می ــه باالتری ــال 20۱8، ب س
میلیــارد افغانــی رســید کــه ایــن رقــم نســبت بــه 
ــان  ــد را نش ــد رش ــادی، ۷ درص ــال 20۱۷ می س
می دهــد. ایــن گــزارش افــزوده اســت کــه دولــت 
ــا  ــادی توانســته ت افغانســتان در ســال 20۱8 می
ــرف  ــه مص ــود را ب ــی خ ــه ی مل ــد بودج 92 درص

ــاند. برس
بانــک جهانــی تأکیــد کــرده کــه اگــر امــور 
ــت  ــر مدیری ــه ی بهت ــتان به گون ــادی افغانس اقتص
شــود، توقــوع مــی رود کــه میــزان رشــد اقتصــادی 
ــد.  ــود یاب ــده بهب ــال های آین ــور در س ــن کش ای

ــزان  ــه می ــده ک ــی ش ــزارش، پیش بین ــن گ در ای
 2020 ســال  در  افغانســتان  اقتصــادی  رشــد 
 202۱ ســال  در  و  درصــد   3،2 بــه  میــادی، 
میــادی، بــه 3،۵ درصــد افزایــش خواهــد یافــت.
ــه  ــت ک ــه اس ــاره گفت ــن ب ــی، در ای ــری کرال هین
و  ســرمایه گذاری  محیــط  بهبــود  به منظــور 
ــات الزم  ــد اقدام ــتان بای ــت افغانس ــارت، دول تج
را در عرصه هــای مختلــف به شــمول برگــزاری 
ــت  ــاد و مدیری ــا فس ــارزه ب ــفاف، مب ــات ش انتخاب
موثــر منابــع مالــی در ماه هــای پیــش رو روی 

ــازد.  ــی س ــه و عمل ــت گرفت دس
او تأکیــد کــرده اســت کــه جامعــه ی جهانــی نیــز 
ــتای  ــود در راس ــدات خ ــداوم تعه ــا ت ــد ب می توان
فراهم ســازی حمایت هــای مالــی و امنیتــی در 
ــتان، در  ــت افغانس ــای دول ــا برنامه ه ــی ب هماهنگ
راســتای تأمیــن اعتمــاد مــردم بــر رشــد اقتصــادی 

نقــش مهمــی بــازی کنــد.
همچنــان بانــک جهانــی گفتــه اســت کــه دســت 
ــد  ــا طالبــان، می توان ــه توافــق سیاســی ب یافتــن ب
ــتان  ــرای افغانس ــی را ب ــادی بزرگ ــت اقتص منفع
ــای اعتمــاد،  ــال داشــته باشــد و ســبب احی در قب
افغان هــای  بازگشــت  و  ســرمایه  برگشــت 

ــود. ــان ش ــاط جه ــر نق ــص از دیگ متخص
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از ترس طالبان رادیو را خاموش 
نمی توانستم

»کسـی چـه می فهمـد کـه طالبـان بـا مـا چـه کـرده؟ طالب هـا 
زندگـی را بـر سـر مـا جهنم سـاخته بود و حتـی باورتان می شـود 
کـه مـا رادیـو را هـم باید پَُتکـی گـوش می دادیم.  وقتی موسـیقی 
کسـی  تـا  می رفتیـم  جایـی  بایـد  مـا  می شـد  پخـش  رادیـو  از 
صدای مـان را نشـود و آن جـا موسـیقی را بـا صـدای آرام گـوش 

می کردیـم.«
محمـد برهـان )اسـم مسـتعار( که حـاال در یکـی از دانشـگاه های 
طالبـان حرف هـای  دوران  از  اسـت  تدریـس  بـه  کابـل مشـغول 

زیـادی دارد. 
او کـه حـاال در میان سـالی بـه سـر می بـرد، می گوید کـه آن زمان 
کـه جـوان بودیـم و سـال های اول حکومـت طالبـان بـه سـختی 
خـود را بـا شـرایط حاکـم در زمـان حکم فرمایـی طالبـان وقـف 
می دادیـم. در زمـان طالبـان رادیـو ملـی کابـل فعـال بـود و کمتر 
می شـد کـه مـا بتوانیم از رادیو موسـیقی را بشـنویم و اگر رادیویی 
را هـم مـردم بـه دسـت می آوردند سـعی داشـتند تـا از آن طریق 
بـا شـنیدن رادیـو ی بـی بی سـی و  چنـد رادیـوی محـدود که در 
آن زمـان نشـرات داشـتند از اوضـاع و احوال کشـور باخبر شـوند.
قطعـه  یـک  بتواننـد  کابـل  در  مـردم  تـا  می شـد  زمانـی  کمتـر 
موسـیقی را از رادیـو بشـنوند و اگـر قطعـه ی موسـیقی ای نشـر 
می شـد، افـرادی کـه رادیو داشـتند با ولـع خاصی به آن موسـیقی 
گـوش می دادنـد. اسـتاد محمـد برهـان می گویـد: »دقیـق یـادم 
می آیـد کـه یـک شـب چندتـا از دوسـتان دور هـم جمـع شـده 
بودیـم و یکـی از دوسـتان  مان یک رادیـو با خـود آورده بود تا هم 
بتوانیـم اخبـار را گـوش بدهیـم و همیـن کـه اگر موسـیقی پخش 

شـد، بتوانیـم بـا خیـال راحـت آن را گـوش کنیـم.«
بـرای موسـیقی گـوش کـردن محمـد برهـان و دوسـتانش بایـد 
یـک مـکان آرام و خلـوت و بـه دور از چشـمان طالبـان را پیـدا 
می کردنـد تـا بتواننـد بـه اخبـار و موسـیقی دلخـواه  شـان گـوش 
دهنـد. محمـد برهـان ادامـه می دهـد کـه گـروه چند نفـری آن ها 
رفتنـد بـه انتهـای کوچـه ای  کـه در تاریکـی مطلق فـرو رفته بود 
تـا فـردی از طالبـان آن هـا را نبینـد. آن هـا هیـچ حـرف نمی زدند 
تـا صـدای موسـیقی ای کـه از رادیـو پخش می شـد شـنیده شـود. 
محمـد برهـان و دوسـتانش داشـتند بـه موسـیقی رادیـو گـوش 
می کردنـد کـه ناگهـان موتـری بـا چنـد مـرد طالـب از راه رسـید 
و بـه آخـر کوچـه چـراغ قـوه انداختنـد و آن هـا را دیدنـد. محمـد 
برهـان می گویـد: »بـا دیـدن طالبـان مـا همگـی ترسـیده بودیـم 
و فـرار کردیـم. رادیـو در دسـت مـن بـود و از تـرس طالبـان حتـا 
نمی  توانسـتم جـرأت کنم کـه رادیو را از دسـت خود بینـدازم. من 
در حـال دویـدن بـودم و رادیـو هـم در حـال پخـش موسـیقی در 
دسـتم، تـا ایـن کـه خـود را از ترس بـه داخـل حویلـی انداختم... 
همیـن کـه وارد خانه شـدم دیدم چنـد زن هسـتند و مردهای آن 
خانـه نیسـتند، مـن هـم برای زنـان همـه ماجـرا را گفتـم و آن ها 
اجـازه دادنـد کـه مـن در خانـه ی آن هـا پنهان شـوم و تـا این که 
طالبـان نرونـد از آن کوچـه در آن خانـه بمانـم.« محمـد برهـان 
چنـد سـاعتی را در آن خانـه مانـد تـا طالبـان آن منطقـه را ترک 
کردنـد و رفتنـد و زمانـی کـه محمـد برهـان خـوب مطمین شـد، 
آن خانـه را تـرک کـرد و رفـت تـا بـه جسـتجوی دیگـر دوسـتان 
خـود باشـد. محمـد برهـان می گوید کـه از آن شـب به بعـد دیگر 
جـرأت نداشـتند در رادیـو موسـیقی گـوش کنند و حتـا بعدها که 
در خانـه ی خـود شـان رادیـو آمـده بود و شـب ها همه خانـواده به 
اخبـار رادیـو گـوش می کردنـد وقتی کـه موسـیقی از رادیو پخش 
می شـد، بـه خاطـر ترسـی کـه در دل از آن شـب مانده بـود و فکر 
می کـرد اگـر موسـیقی گـوش کنـد حتما طالبـان مثـل مانند جن 

ظاهـر می شـوند، می رفـت سـریع رادیـو را خامـوش می کـرد.
از  برگرفتـه  سـتون،  ایـن  در  شـده  درج  مطالـب  پی نوشـت: 
قصه هـای مردمـی اسـت کـه قسـمتی از زندگـی خـود را تحـت 
را  خاطرات شـان  و  گذرانده انـد  افغانسـتان  در  طالبـان  سـلطه ی 
از  را  کرده انـد. خاطرات تـان  کابـل شـریک  روزنامـه ی صبـح  بـا 
طریـق ایمیـل و یـا صفحـه ی فیس بـوک روزنامـه ی صبـح کابـل 
بـا مـا شـریک کنیـد. مـا متعهـد بـه حفـظ هویـت شـما و نشـر 

اسـتیم. خاطرات تـان 

اشتراک در روزنـامـه
برای دفترها و سازمان ها

شش ماه: ۴۵00 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برای دانشجویان و خانواده ها
شش ماه: 2۵00 افغانی
یک سال: ۴۵00 افغانی

برای دفتر ها و سازمان های بین المللی
شش ماه: 200 $
یک سال: 3۵0 $

 فیروزه سیمین

ــد،  ــه کن ــه فیصل ــن زمین ــه در ای ــی محکم جزای
ــم  ــا نمی دانی ــا م ــا واقع ــی آی ــت، ول ــکی نیس ش
ــا  ــد؟ واقع ــاه را می کش ــردم بی گن ــب دارد م طال
ــی  ــت و کودک کش ــه جنای ــن هم ــر ای ــای اتم آق
طالبــان را نمی بینــد؟ بــر هیــچ کــس بــه شــمول 
ــد  ــای اتمــر پوشــیده نیســت کــه طالبــان دارن آق
انجــام می دهنــد. هــر  جنایــت ضــد بشــری 
ــن  ــب ای روز در کشــور خــون جــاری اســت و اغل
خون هــا از مــردم بی دفــاع اســت. چــرا بــرای 
آقــای اتمــر صــدور حکــم در مــورد طالبان دشــوار 
اســت؟ قضیــه بســیار ســاده اســت. او نمی خواهــد 
رأی طالبــان را در انتخابــات پیــش روی از دســت 
بدهــد. بــرای او ایــن موضــوع کــه طالبــان چقــدر 
انســان می کشــند، مهــم نیســت، بلکــه ایــن 
ــد و  ــدر رأی دارن ــان چق ــه طالب ــت ک ــم اس مه
او چطــور می توانــد رأی آن هــا را در انتخابــات 
بــرای خــود بگیــرد. آیــا قضــاوت در مــورد جنایــت 

ــه  ــن اســت کــه قــدرت را ب گروه هــای محــروم ای
نحــوی متــوازن ســاخته و فرصــت اعمــال قــدرت 
ــر  ــای اتم ــا آق ــد؛ ام ــر بگیرن ــک نف ــه را از ی مطلق
ــای  ــان صاحیت ه ــا هم ــی ب ــه کس ــاور دارد ک ب
ــاال نشســته فقــط گاهــی لطــف  شــبیه شــاه در ب
ــاب  ــد. جن ــن کن ــف تعیی ــه تکلی ــه بقی ــرده و ب ک

اتمــر اصــل مشــکل مــا همیــن اســت.  
اتمــر آدم بســیار زیرکــی اســت. او تســلط بســیار 
مخاطــب  می توانــد  و  دارد  کام  بــر  زیــادی 
ــن  ــا در حی ــه از دیده ــد. آنچ ــذب کن ــود را ج خ
شــنود ســخنان یــک سیاســتمدار زیــرک پنهــان 
اتمــر  قضایاســت.  واقعیــت  و  اصــل  می مانــد، 
می توانــد بــا ســود بــردن از قدرتــش در کام، 
ــه ســویی کــه خــودش میــل  ذهــن مخاطــب را ب
دارد بکشــاند؛ امــا آقــای اتمــر را مــا تنهــا امــروز 
ــن  ــه ای ــیم. مدت هاســت ک ــه می شناس نیســت ک
ــای سیاســی نقــش برجســته ی  ــاب در بازی ه جن

دارد.  
خطیب هــای مجــرب غالبــا افــراد موفقــی در 
ــد  ــا می توانن ــع جهــان ســومی اســتند. آن ه جوام
بــا اســتفاده از کلمــات نیــت شــان را پشــت هــزار 
پــرده پنهــان کــرده و واقعیــت را دگرگونــه جلــوه 
دهنــد. مقطــع انتخابــات بــه نامزدهــای انتخاباتــی 
ــکار  ــا اف ــازی ب ــرای ب فرصــت بســیار مســاعدی ب
عمومــی مهیــا می کنــد. کاری هــم نمی شــود 
ــت  ــک مش ــه ی ی ــواد فریفت ــوده ی بی س ــرد. ت ک
حــرف میان خالــی می شــوند. همــان گفتــه ی 
معــروف اســت کــه می گویــد؛ پایانــی بــرای قصــه 
ــه بره هــا هوشــیار می شــوند و  نیســت چــرا کــه ن

ــیر. ــا س ــه گرگ ه ن

ــد  ــورد دیورن ــاوت در م ــر از قض ــان پیچیده ت طالب
ــی در  ــن حماس ــا لح ــر ب ــای اتم ــرا آق ــت؟ چ اس
ــورد  ــا در م ــد؛ ام ــاوت می کن ــد قض ــورد دیورن م
ــه ی مــردم بی دفــاع توســط طالبــان  کشــتار روزان
ســکوت می کنــد؟ هیــچ مرجــع اخاقــی بــا هیــچ 
توجیهــی نمی توانــد ایــن همــه کشــتار را نادیــده 
ــد، چــون اخــاق  بگیــرد؛ امــا آقــای اتمــر می توان
سیاســی بــه او اجــازه ی چنیــن کاری را می دهــد. 
وقتــی اخــاق در خدمــت سیاســت قــرار گرفــت، 
ــروز  ــر می شــود و ام ــت هــم توجیه پذی ــا جنای حت
ــر را نشــان داد.   ــن ام ــه روشــنی ای ــای اتمــر ب آق
محتــوای صحبــت آقــای اتمــر چیــز خاصــی 
نداشــت. او بــا تأکیــد بــر تــداوم ســاختار کنونــی 
نظــام، میــل خــود را بــه یــک نظــام متمرکــز کــه 
قابلیــت مبــدل شــدن بــه قــدرت مطلقــه را دارد، 
نشــان داد. جالــب اســت کــه حتــا بــدون ایــن کــه 
ــد  ــرون پری ــل بی ــن مث ــش ای ــودآگاه از دهن ناخ
ــا صدراعظــم انتصابــی، مثــل  کــه نظــام کنونــی ب
ــه  ــن زمین ــتر در ای ــه بیش ــلطنتی. آنچ ــام س نظ
مــورد انتقــاد قــرار دارد، بحــث تمرکــز قــدرت در 
ــای  ــام تاش ه ــور اســت. تم ــس جمه دســت ریی

وقتــی بــه ادبیــات فاخــر سیاســی مســلط باشــی، 
ــت  ــر سیاس ــه ای؛ اگ ــت را رفت ــی از راه سیاس نیم
ــود از  ــردم خ ــی م ــت تجرب ــان برداش ــه هم را ب
ــم؛  ــر بپنداری ــم و دروغ و هن ــی؛ عل ــت یعن سیاس
ــه اخــاق بدانیــم،  ــا اگــر سیاســت را متعهــد ب ام

ــود.   ــوض می ش ــاد ع ــتان از بنی داس
پــای یــک جامعــه ی کم ســواد کــه در میــان 
ــی  ــرای فرافکن ــی ب ــکان بزرگ ــات ام ــد، کلم باش
ــه  ــکار مزدوران ــت و اف ــای نادرس ــه رفتاره و توجی
ــی و  ــه ی خاص ــا ارائ ــد ب ــات می توان ــت. کلم اس
پشــتیبانی ادا و اطــوار ویــژه ی نفــوذ در مخاطــب، 
موجــی از تحســین و ســتایش را، بــا وجــود 

ــد.   ــاع، بیافرین ــورد دف ــع م ــتی موض نادرس
در  اتمــر،  حنیــف  شــب صحبت هــای  شــنبه 
ــن  ــال ای ــه دنب ــاید ب ــنیدم. ش ــوز را ش ــوع نی طل
ــا  ــی اق ــازه و امیدبخش ــی ت ــه حرف ــتم ک می گش
در ظاهــر قضیــه هــم کــه شــده، بــه مــردم بگویــد. 
بــه عقیــده ی مــن اتمــر، در تمــام گفت وگــو، ســه 
هــدف را دنبــال کــرد. اول حفــظ جایــگاه گفتمــان 
ــی. او  ــای کام ــتفاده از ترفند ه ــا اس ــی اش ب قوم
تــاش کــرد در تمــام گفت وگــو تــوازن را بــا 
ــای  ــد. در جاه ــظ کن ــی حف ــر قوم ــر ام ــد ب تأکی
ــوده ی  ــک ت ــه تحری ــدام ب ــو اق خاصــی از گفت وگ
پشــتون بــا اســتفاده از کلمــات و نشــانه های 
خــاص کــرد. )هــر کســی دیورنــد را بــه رســمیت 
ــی  ــاه دران ــزرگ احمدش ــراث ب ــه می ــد، ب بشناس
خیانــت کــرده اســت( ایــن جملــه در واقع ســپردن 
تعهــد دوبــاره بــه قومــش اســت تــا تــوده ی 
ــای  ــه دیدگاه ه ــد ب ــر را متعه ــای اتم پشــتون، آق
ــر آن  ــد. عــاوه ب مــورد منازعــه ی ســرزمینی بدان
ایــن جملــه بــار تحریکــی بــرای درانی هایــی دارد 
کــه همــواره روی مســأله ی قــدرت بــا غلجایی هــا 
ــرای  ــد. آنچــه در ایــن گفتــه ب در کشــمکش بودن
مــن ارزش دارد لحــن و ســاختار کام اتمــر اســت. 
ــه  ــد ک ــأله ی دیورن ــل مس ــی مث ــه ی عمیق منازع
ــا  ــت، ب ــده اس ــور ش ــن دو کش ــوا بی ــل دع عام
ــور دارد،  ــه کش ــی ک ــت خاص ــه وضعی ــه ب توج
ــود.  ــرح ش ــی مط ــن لحن ــا چنی ــت ب ــازی نیس نی
ــزی  ــت. چی ــد نیس ــا رد دیورن ــول و ی ــأله، قب مس
ــت  ــردم اس ــت م ــه ذهنی ــدف گرفت ــر ه ــه اتم ک
ــز  ــاختار تحریک آمی ــن س ــتفاده از چنی ــا اس ــا ب ت
ــد.  ــب نیفت ــی، عق ــان انتخابات ــا حریف ــت ب در رقاب
معاهــده ی دیورنــد تــا کنــون توســط چنــد تــن از 
زعمــای افغانســتان امضــا شــده اســت. آیــا زمانــی 
ــه حیــث خایــن  ــام آن زعمــا را ب از آقــای اتمــر ن
ملــی شــنیده ایم؟ نــه هیــچ وقــت؛ چــون از بیــان 
ــارش دور خواهــد  ــی را از کن آن افراطی هــای قوم
ــتون  ــوده ی پش ــد ت ــه بای ــد ک ــر می دان ــرد. اتم ک
را بــا اســتفاده از نشــانه های بســیار ســنتی و 
ــتفاده از  ــاند. اس ــود بکش ــوی خ ــه س ــه ای ب قبیل

ــه همیــن  ــاز میــخ خــرش را می آیــد ب می کنــد، ب
ــی کــه  مفاهیــم می بنــدد. سیاســتمداران رده باالی
بــه روشــنی می داننــد انتخابــات مســیری نیســت 
ــه تنهایــی در آن وارد شــوند؛ بایــد  کــه بتواننــد ب
یــک بــاک از اقــوام بســازند و ایــن مفاهیــم 
ــدی  ــش کلی ــی نق ــاک انتخابات ــاختن ب ــرای س ب
در تبلیغــات دارنــد. پــس واضــح اســت، مفاهیمــی 
می رســانند،  را  همگرایــی  و  وحــدت  کــه 
ــه  ــت ک ــن اس ــأله ای ــا مس ــتند؛ ام ــد اس ارزش من
تنهــا حــرف زدن از ایــن مفاهیــم ارزش منــد 
ــن  ــی ای ــه آن، ارزش واقع ــل ب ــه عم ــت، بلک نیس
ــر در  ــاب اتم ــد. جن ــخص می کن ــم را مش مفاهی
طــول ســال های طوالنــی فعالیــت سیاســی شــان 
کجــا در تــرازوی سیاســت وقتــی منازعــه  ای بیــن 
اقــوام روی داده اســت، طــرف مظلــوم را گرفتــه و 
ــد  ــت؟ در ح ــرده اس ــاع ک ــأله دف ــت مس از حقانی
ــی چیزهــا  ــوان خیل ــه ســادگی می ت حــرف کــه ب

ــن  ــا ای ــی، ب ــانه های قوم لحــن حماســی روی نش
ــود.   ــام می ش ــدف انج ه

دومیــن هدفــی کــه اتمــر در ایــن گفت وگــو دنبال 
ــی  ــی و فراقوم ــه ی مل ــک روحی ــه ی ی ــرد، ارائ ک
اســت. تأکیــد بــر اصــل مشــارکت اقــوام و رعایــت 
ــتفاده  ــورد اس ــام م ــم ع ــاالری از مفاهی شایسته س
در میــدان سیاســت افغانســتان اســت. حتــا کمــال 
ناصــر اصولــی، زمانــی کــه بــه بقیــه اقــوام توهیــن 

گفــت؛ آنچــه صداقــت را در مــورد خــاص نشــان 
می دهــد، عمــل بــه آن اســت. امــروزه همــه 
ایــن مفاهیــم را گــرو گرفته انــد و روی آن در 
ــت حــرف  ــه قل ــا ب ــد. م ــور می دهن ــا مان تریبون ه
همگرایــی و وحــدت مواجــه نیســتیم، بلکــه نبــود 
قدم هــای عملــی وحــدت بیــخ مــا را بریــده 
ــات، کشــور  اســت. در آســتانه ی هــر دور از انتخاب
پــر می شــود از حــرف و حدیث هــای وحــدت؛ 
همگرایــی و غیــره؛ امــا بــا ختــم انتخابــات جنــگ 
و  دشــت ها  تــا  ادارات  از  قومــی  منازعــه ی  و 
کوه هــا ادامــه پیــدا می کنــد. اگــر 20 درصــد 
ــا  ــا قطع ــع م ــود، وض ــه ب ــا صادقان ــن گفته ه ای

ــود. ــت، نب ــروز اس ــه ام ــور ک این ط
ــو  ــر در گفت وگ ــای اتم ــه آق ــومی ای ک ــورد س م
به عنــوان هــدف دنبــال کــرد، حالــت خنثــا بــودن 
موضعــش در قبــال تمــام قضایایــی جــدی جــاری 
ــع  ــان موض ــورد طالب ــا در م ــود. او حت ــور ب کش
برابــر ســوالی در  خنثــا را گرفــت. وقتــی در 
ــی  ــه راحت ــت، ب ــرار گرف ــان ق ــورد کشــتار طالب م
ــه  ــاوت را ب ــؤولیت قض ــرده و مس ــی ک ــانه خال ش
ــور  ــورد ام ــد در م ــه بای ــن ک ــپرد. ای ــه س محکم
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محتـوای صحبـت آقـای اتمـر چیـز خاصـی نداشـت. او با 
تأکیـد بـر تـداوم سـاختار کنونـی نظـام، میل خـود را به 
یـک نظـام متمرکـز کـه قابلیـت مبـدل شـدن بـه قدرت 
مطلقـه را دارد، نشـان داد. جالـب اسـت کـه حتـا بدون 
ایـن کـه ناخـودآگاه از دهنـش ایـن مثـل بیـرون پریـد 
نظـام  مثـل  انتصابـی،  بـا صدراعظـم  کنونـی  نظـام  کـه 
انتقـاد  مـورد  زمینـه  ایـن  در  بیشـتر  آنچـه  سـلطنتی. 
رییـس  دسـت  در  قـدرت  تمرکـز  بحـث  دارد،  قـرار 

جمهـور اسـت.


