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گزارش روز

طرح بودجهی ملی 1399
و جای خالی توسعهمحوری
طــرح بودجــهی ملــی ،ســال
مالــی  1399روز دوشــنبه (2
جــدی) توســط محمــد هامیــون
قیومــی ،رسپرســت وزارت مالیــه و
مشــاور ارشــد ریاسـتجمهوری در
مجیب ارژنگ
امــور زیربنــا ،در نشســت عمومــی
مجلــس مناینــدگان ارائــه شــد.
رسپرســت وزارت مالیــه ،یــادآور شــد کــه بودج ـهی
ســال مالــی  1399بــه اســاس واقعیتهــا ،منابــع
دستداشــته و اولویتهــای حکومــت تنظیــم شــده
اســت .آقــای قیومــی اضافــه میکنــد کــه در بودجـهی
مالــی  1399مترکــز بیشــر روی بودجـهی انکشــافی
صــورت گرفتــه اســت.
بودجـهی انکشــافی ســال مالی  1399در مقایســه
بــا بودجـهی مالــی ســال گذشــته ...

تحقیق تازه 63 :درصد دخرتان پیش
از 15سالگی ترک تحصیل میکنند
7

نخســتوزیر هنــد ،در یــک متــاس تلفونــی،
پیــروزی محمــدارشف غنــی را در نتیج ـهی ابتدایــی
انتخابــات ریاســتجمهوری ،تربیــک گفتــه اســت.
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معاون دادستانی کل:

عامالن بدرفتاریجنسی با
دانشآموزان در لوگر معاف منیشوند

گفتوگو با امیرحسین حسینی
(رییس فدراسیون مویتای افغانستان)

مســؤوالن دادســتانی کل ،تأکیــد میکننــد کــه
بــا افــراد دخیــل در پرونــدهی آزار و اذیــت جنســی
دانشآمــوزان در مکتبهــای والیــت لوگــر ،بــه
گونــهی جــدی برخــورد خواهــد شــد.

مبارزات آزاد ورزش نیست،
فقط مبارزه است
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سهیال رضایی بانوی رضاکار افغان
برندهی جایزهی صلح ملل متحد شد
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شبکههای اجتامعی
پر از آدمهای غمگین و تنها

دلیلهــای زیــادی اســتند کــه دســت بــه دســت هــم
میدهنــد و زندگــی زنــان ،مملــو از خشــونت و ســختی
میکننــد .زنانــی کــه زندگــی شــان بــا عرفهــای معمــول
و مردانــهی جامعــه رقــم میخــورد و تنهــا عرفهــای

اعضــای شــورای نامــزدان ریاســتجمهوری،
تأکیــد میکننــد کــه بــه هیــچ وجــه ،نتیجــهی
ابتدایــی انتخابــات را منیپذیرنــد.

نرندرا مودی پیروزی
ارشف غنی را تربیک گفت

گفتوگو

زندگی به رنگ زن

نتیجهی انتخابات
ریاستجمهوری پذیرفتنی نیست
7
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تلفــون تــان را بــه دســت کــه میگیریــد تــا وارد
شــبکههای اجتامعــی ،بــه ویــژه فیسبــوک شــوید؛
میبینیــد دوســتان تــان ســلفیهایی از مناطــق بســیار
زیبایــی منتــر کــرده انــد کــه در آن لبخنــد میزننــد و
دس ـتآوردهای شــخصی و حرف ـهای شــان را بــه رخ تــان
میکشــند؛ آن وقــت بــه ایــن فکــر میافتیــد کــه زندگــی
شــا فاصل ـهی زیــادی بــا آن چــه دیــده ایــد ،دارد .البتــه
همــه میدانیــم کــه زندگــی واقعــی مــا تفــاوت زیــادی
بــا زندگیهــای دستســاختهی مــان در شــبکههای
اجتامعــی دارد؛ امــا بــا آن هــم خیلــی راحــت بــه دام ایــن
تصــور میافتیــم کــه زندگــی بیعیــب و نقــص مــردم در
شــبکههای اجتامعــی ،خیلــی بهــر از زندگــی مــا اســت.

شورای نامزدان:

منیتــوان انــکار کــرد کــه شــبکههای اجتامعــی،
تأثیــر بزرگــی بــر جوامــع انســانی داشــته و در شــیوهی
اطالعرســانی و ارتبــاط گرفــن بــا دیگــران ،تحــول
عظیمــی بــه وجــود آورده اســت؛ بــه همیــن دلیل اســت که
زندگــی اجتامعــی و شــخصی انســانها ،بــه شــبکههای
اجتامعــیای ربــط میگیــرد کــه اســتفاده میکننــد.
تحقیقــات صــورت گرفتــه توســط دانشــگاه پنســیلوانیا،
نشــان میدهــد کــه انســان امــروزی هــر هفتــه نزدیــک
بــه  37ســاعت آنالیــن اســت و ایــن برابــر بــا  22درصــد
از متــام وقــت او اســت .پرســش اصلــی ایــن اســت کــه در
ایــن  37ســاعت در هفتــه ،چــه چیزهایــی در شــبکههای
اجتامعــی او را بــه خــود جــذب میکنــد ...
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روند «ویتنامیزه کردن»
در افغانستان

جنــگ ایــاالت متحــده در افغانســتان وارد نوزدهمیــن
ســال شــده اســت؛ طوالنیتریــن جنــگ بیناملللــی
در تاریــخ امریــکا کــه جــای جنــگ 17ســالهی ویتنــام
را گرفــت .سیاســت «ویتنامیــزه کــردن» دولــت ریچــارد
نیکســون کــه میخواســت بــا «گســرش ،تجهیــز و آموزش»
نیروهــای ویتنــام جنوبــی بــه حضــور نظامــی امریــکا
در خــارج از ایــن کشــور پایــان دهــد ،اکنــون توســط
واشــنگنت در افغانســتان بــا «عملیــات ســنتینل آزادی» یــا
حامیــت قاطــع ناتــو بــرای آمــوزش ،مشــورهدهی و کمــک
بــه نیروهــا و نهادهــای افغــان پیــاده میشــود تــا پوششــی
بــر نیــت تهاجمــی شــان بیندازنــد.
در دســامرب  ،2014بــاراک اوبامــا ،رییسجمهــور

زنان؛ قربانیان همیشگی

مردســاالرانه بــر زندگــی شــان حکــم میرانــد .بیشــر
خشــونتها در خانههــا اتفــاق میافتــد کــه حــرف زدن
از آنهــا تابــو شــمرده میشــود .از ســوی دیگــر زنانــی کــه
بخواهنــد ایــن خشــونتها را برمــا و علیــه آن اقــدام کننــد،

بایــد از همــهی داشــتههای شــان بگذرنــد و تنهــا دنبــال
هــان یــک مــورد کــه صــدا بلنــد کــرده انــد برونــد ،چــون از
خانــه ،خانــواده و جامعــه رانــده میشــوند.
زنانــی کــه در خانههــای شــان از خشــونتها مصــؤون
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پیشــین و نیروهــای بیناملللــی کمــک بــه امنیــت
(آیســاف) ،پایــان «عملیــات آزادی بلندمــدت» یــا جنــگ
افغانســتان را اعــام کردنــد و بــه عملیــات غیرجنگــی رو
آوردنــد .گــر چــه عملیــات آزادی بلندمــدت ،پنــج ســال
پیــش بــه پایــان رســید ،ایــن قــدرت بــزرگ جهانــی هنــوز
هــم در ایــن کشــور غــمزده بــه دام افتــاده و تلفــات
ســنگینی را متقبــل شــده اســت .در جریــان عملیــات
آزادی بلندمــدت و حامیــت قاطــع ،تلفــات نیروهــای
امریکایــی تــا  16دســامرب بــه  622تــن ،بــه شــمول 82
کشــته رســید؛ در حالــی کــه ایــن کشــور در حــدود یــک
تریلیــون دالــر هــم در افغانســتان خــرج کــرده اســت.
سقوط مجازی ایاالت متحده ...
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باشــند ،بــاز هــم بــه گونــهای ،در جامعــه خشــونتها
را تجربــه میکننــد؛ خشــونتهای شــدیدتر و یــا هــم
عجیبتــر .
«مدوســا» دخرتی زیبا و جوانی ...
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ثبت هزاران شکایت انتخاباتی و احتمال رفتن
انتخابات به دور دوم
جنجالها متمرکز
حکومت مشارکت
ملی شد
بــه دلیــل ســاختار سیاســی ،فرهنگــی و نظــام
ِ
انتخابــات
حاکــم بــر افغانســتان ،انتظــار برگــزاری
بیحــرف و حدیــث و رعایــت قانــون دور از ذهــن
اســت؛ چــون فضــا بــه گون ـهای اســت کــه انتخابــات و
دموکراســی نــه بــه عنــوان برگزیــده شــدن و پیــروزی
در یــک پروســهی دموکراتیــک و مســؤولیتزا کــه
وســیله و ابــزاری بــرای رســیدن بــه قــدرت و غلبــه بــر
حریفــان اســت .فرقــی هــم نــدارد کــه چــه کســی رأی
بیشــری دارد و یــا ابزارهــای فشــار بیشــری بــرای
پیــروزی در انتخابــات و غلبــه بــر حریفــان در اختیــار
دارد .برندههــا بــه دلیــل مکانیــزم و نــگاه معیــوب
مــا بــه دموکراســی ،همــواره متقلــب انــد و بازندههــا
نیــز بــه صــورت دســتهجمعی ،برندههــای مظلومــی
انــد کــه افــرادی بــا تزویــر ،جعــل و دخالــت در امــور
انتخابــات ،حــق شــان را خــورده انــد .بحــث ایــن کــه
چــه دخالتهــا ،جعــل و تزویــری در انتخابــات شــده
اســت ،مســألهی دیگــری اســت؛ امــا هیــچ زمانــی نبوده
اســت کــه قــدرت بــه صــورت مســاملتآمیز و آنچــه
دموکراســی و انتخابــات خواهانــش اســت ،بــدون
جنجــال و حاشــیه بــه فرجــام رســیده باشــد .بازندههــا
باخــت خــود را پذیرفتــه و برندههــا نیــز رسشــار از غــرور
نشــده باشــند .بــه همیــن دلیــل ،بــرای مــردم نتیجـهی
انتخابــات بحــث دیگــر و جنجالهــای پــس از آن،
مســألهی دیگــری اســت .کمیســیون انتخابــات کــه
امســال قــرار بــود بــا کمــک از تکنالــوژی ،انتخابــات را
شــفافتر ،بهــر و رسیعتــر از هــر زمــان دیگــری برگــزار
کنــد ،بــا ناهنجاریهــای غیــر قابــل بــاور و پیشبینــی
ناشــدهی فنــی و سیاســی روبــهرو شــد .از هــان
ابتــدا ،هیــچ چیــزی در برگــزاری انتخابــات امســال
درســت و بــه موقــع انجــام نشــد؛ امــا بــه نظــر میرســد
کــه دلیــل اصلــی متــام ایــن نابســامانیها بیــش از
هرچیــزی ،ناشــی از فضــای تنشآلــود ،قلدرمآبــی
و تهدیدهایــی اســت کــه در فرهنــگ سیاســی و
جامعـهی مــا کامــا قابــل درک اســت .مشــخص اســت
کــه بســیاری از مشــکالت کمیســیون انتخابــات ناشــی
از همیــن رویــه و فضــا اســت .بــا وجــودی کــه «نرنــدرا
مــودی» نخس ـتوزیر هندوســتان ،پیــروزی ارشفغنــی
را بــه وی تربیــک گفتــه اســت؛ امــا فشــار و تالشهــا
بــرای تغییــر نتیجــهی انتخابــات همچنــان ادامــه
دارد .شــاری از مناینــدگان مجلــس اعــام نتیجــهی
ابتدایــی انتخابــات را در تبانــی بــا یکــی از دســتههای
انتخاباتــی و خوشخدمتــی بــه آن اعــام و آن را
خــاف طرزالعملهــای قانونــی انتخابــات دانســتند.
جــدا از تهدیدهــای گلبالدیــن حکمتیــار ،رهــر
دســتهی انتخاباتــی صلــح و عدالــت اســامی ،مبنــی
بــر تظاهــرات و دفــاع از آنچــه حــق خــودش دانســت؛
شــورای نامــزدان نیــز برگــزاری انتخابــات را مملــو از
تقلــب دانســته و حتــا آن را بیرشمانــه توصیــف کــرده
اســت .شــورای نامــزدان ،مســألهای را مطــرح کــرده کــه
حتــا پیــش از انتخابــات ریاســتجمهوری نیــز برخــی
چهرههــای سیاســی در تــاش بــرای نظــام شــبیه
آن بودنــد؛ یعنــی برگــزار نشــدن انتخابــات ،تشــکیل
حکومــت مؤقــت و یــا نظــام حکومــت مشــارکت ملــی؛
حکومتــی کــه شــورای نامــزدان رســا خواهــان آن
شــده اســت .درســت اســت کــه حکومــت موقــت و
مشــارکت ملــی بــا یکدیگــر متفــاوت اســت؛ امــا
بنیــان اصلــی چنیــن طرحهــا ،رســیدن بــه قــدرت و یــا
حــد اقــل برنــده نشــدن رقیــب اســت .کشمکشــی کــه
پنــج ســال متــام ،نیــرو و انــرژی رسان حکومــت وحــدت
ملــی را هــدر داد .ایــن روزهــا بســیاری ،صحبــت از ایــن
میکننــد کــه نتیجــهی انتخابــات ریاســتجمهوری
زمین ـهی ایجــاد بحــران تــازه و جــدی را در افغانســتان
فراهــم میکنــد؛ در حالــی کــه خــود همیــن افــراد در
حــال ایجــاد بحــران اســتند .بــه جــای آن کــه تالشهــا
متمرکــز بررســی شــکایتها در کمیســیون رســیدگی
بــه شــکایات انتخاباتــی باشــد ،معطــوف بــه تهدیــد
بــرای خلــق بحــران اســت .کســی از خــود منیپرســد
کــه کــدام بحــران ،بزرگتــر از ایــن اســت کــه نتیجـهی
انتخابــات یکونیــم میلیونــی ،پــس از ســه مــاه
هنــوز بــه نتیجــه نرســیده و هــر روز کــه میگــذرد بــه
چالشهــا و مشــکالت آن افــزوده میشــود.
بــا وجــودی کــه تیــم ثبــات و همگرایــی ،بیــش
از چهارهــزار شــکایت را مستندســازی و ثبــت کــرده
اســت و معــاون وزیــر خارجــهی امریــکا (آلیــس ولــز»
از کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای انتخاباتــی
خواســته اســت تــا شــفافیت را از یــاد نــرد؛ امــا
همچنــان کســی بــه نتیجــهی احتاملــی برآمــده از
بررســی شــکایتها اعتــاد نداشــته و تالشهــا بــه
زمینههــای دیگــری متمرکــز اســت.

در حالــی کــه قــرار اســت امــروز
چهارشــنبه (4جــدی) رونــد ثبــت
شــکایت در کمیســیون رســیدگی بــه
شــکایتهای انتخاباتــی پایــان یابــد و تــا
اکرم رسا
حــاال تنهــا تیــم ثبــات و همگرایــی حــدود
شــش هــزار شــکایت در کمیســیون شــکایات انتخاباتــی ثبــت
کــرده اســت؛ گامنههــا بــر ایــن اســت کــه احتــاال انتخابــات
ریاســتجمهوری بــه دور دوم بــرود.
دینمحمــد عظیمــی ،معــاون کمیســیون رســیدگی بــه
شــکایات انتخاباتــی ،پیــش از ایــن بــه خربگــزاری رویــرز گفتــه
بــود کــه بــه احتــال قــوی انتخابــات بــه دور دوم بــرود.
در همیــن حــال ،محمدقاســم الیاســی ،ســخنگوی
کمیســیون رســیدگی بــه شــکایات انتخاباتــی ،بــه روزنامــهی
صبــح کابــل میگویــد کــه در دو روز گذشــته حــدود 5800
شــکایت در ایــن کمیســیون ثبــت شــده اســت کــه از ایــن میــان
 4600شــکایت در دفــر مرکــزی ثبــت شــده کــه بــه والیتهــا
فرســتاده میشــود و  1200شــکایت دیگــر مربــوط بــه کابــل
میشــود کــه در دفــر مرکــزی بــه آن رســیدگی خواهــد شــد.
بــه گفتــهی ایــن عضــو کمیســیون رســیدگی بــه شــکایات
انتخاباتــی ،هنــوز زود اســت کــه گفتــه شــود انتخابــات بــه
دور دوم م ـیرود یــا خیــر؟ او همچنــان گفــت کــه دینمحمــد
عظیمــی ،کمیشــر ایــن کمیســیون نیــز از احتــال ســخن
گفتــه و تــا کنــون هیــچ گونــه قاطعیتــی وجــود نــدارد کــه
انتخابــات بــه دور دوم بــرود.
ایــن در حالــی اســت کــه دســتهی انتخاباتــی ثبــات و
همگرایــی پــس از اعــام نتیجــهی ابتدایــی انتخابــات و در
نخســتین روز درج شــکایت ،حــدود 4هــزار و  63شــکایت را در
دفــر مرکــزی کمیســیون رســیدگی بــه شــکایات انتخاباتــی
ثبــت کــرده اســت .ســخنگوی ایــن دســتهی انتخاباتــی روز
گذشــته گفــت کــه شــار شــکایاتهای آنهــا بــه شــش هــزار
مــورد رســیده اســت .دســتهی ثبــات و همگرایــی بــه رهــری
عبداللــه عبداللــه ،معتقــد اســت کــه کمیســیون انتخابــات در
تبانــی بــا تیــم دولتســاز بــه رهــری محمــدارشف غنــی ،در
نتیج ـهی ابتدایــی تقلــب کــرده انــد ،در غیــر ایــن صــورت تیــم
او برنــدهی انتخابــات ریاســتجمهوری اســت.
از ســویی هــم صغــرا ســعادت ،ســخنگوی تیفــا ،بــه روزنامهی
صبــح کابــل میگویــد کــه بــا توجــه بــه حجــم شــکایتها
و همچنــان عملکــرد ضعیــف کمیســیون انتخابــات در
چنــد مــاه گذشــته ،ایــن احتــال وجــود دارد کــه انتخابــات
ریاســتجمهوری بــه دور دوم بــرود.
امــا آنچــه تیفــا میگویــد ،اگــر انتخابــات ریاس ـتجمهوری
بــه دور دوم کشــانده شــود ،کمیســیون انتخابــات منیتوانــد
بــه ایــن زودیهــا انتخابــات ریاســتجمهوری را برگــزار کنــد؛
در ایــن صــورت انتخابــات در مــاه ثــور یــا جــوزای ســال آینــده
برگــزار خواهــد شــد.
بانــو ســعادت ،بــا اشــاره بــر ایــن کــه کمیســیون انتخابــات

ســابقهی فعالیــت مناســب نــدارد و حجــم شــکایتها نیــز
بلنــد اســت ،گفــت« :شــکایتهایی کــه از ســوی تکتهــا
ثبــت شــده اســت ،قابــل تأمــل اســت و بایــد بــه شــکل جــدی،
عادالنــه و بیطرفانــه بــه آن رســیدگی شــود .بــه اســاس
اطالعاتــی کــه مــا داریــم از کارهــای کمیســیون انتخابــات در
ســه مــاه گذشــته و کمــی و کاســتیها و تصمیمهایــی کــه
خــاف قانــون و طرزالعملهــا صــورت گرفتــه ،نشــان میدهــد
کــه یــک تعــداد تصمیمهــا درســت نبــوده و امــکان دارد کــه
یــک تعــداد از همیــن شــکایتها نیــز روی همیــن تصمیمهــا
باشــد .اگــر چنیــن باشــد روی نتیجــهی ابتدایــی انتخابــات
تأثیــر میگــذارد».
بــه گفتــهی او ،اگــر شــکایتهایی کــه از ســوی نامــزدان
ثبــت شــده اســت بــه گونــهی درســت مــورد بررســی قــرار
گیــرد ،احتــال دارد کــه روی نتیجـه تأثیــر بگــذارد و انتخابــات
ریاســتجمهوری بــه دور دوم کشــانده شــود.
ســخنگوی تیفــا ضمــن ایــن کــه میگویــد ،تکتهــای
انتخاباتــی بایــد شــکایتهای شــان را بــه گونــهی مســتند در
کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای انتخاباتــی بــه ثبــت
برســانند ،همچنــان تأکیــد میکنــد کــه محمــدارشف غنــی،
نامــزد ریاســتجمهوری ،بــا اندکــی تفــاوت برنــدهی ابتدایــی
انتخابــات شــده و اگــر شــکایتها روی اســناد و دالیــل منطقــی
اســتوار باشــد ،احتــال دارد کــه در نتیج ـهی نهایــی تغییــرات

زیــادی بــه میــان آیــد.
گامنهزنیهــا در مــورد بــه دور دوم رفــن انتخابــات
ریاســتجمهوری از ماههــا پیــش بــه ایــن ســو آغــاز
شــده بــود .رحمتاللــه نبیــل ،چهارمیــن نامــزد پیشتــاز
ریاســتجمهوری ،دو روز پــس از برگــزاری انتخابــات
ریاســتجمهوری در یــک نشســت خــری گفتــه بــود کــه
انتخابــات در دور اول برنــدهای نــدارد و کمیســیون انتخابــات
بــرای تأمیــن شــفافیت بایــد خــود را بــرای برگــزاری دور دوم
انتخابــات آمــاده کنــد.
آقــای نبیــل ضمــن ایــن کــه گفتــه بــود تیمهــای انتخاباتــی
نبایــد پیــش از فیصلــهی کمیســیونهای انتخاباتــی خــود را
برنــدهی انتخابــات اعــام کننــد ،همچنــان گفتــه بــود« :دور
اول برنــده نــدارد و کمیســیون انتخابــات آمادگــی دور بعــدی
انتخابــات را بگیــرد .آرایــی کــه اســتفاده شــده بیــن یکونیــم
تــا دو میلیــون رأی اســت .رییسجمهــوری کــه بــا چندصدهــزار
رأی بیایــد ،مرشوعیــت اخالقــی نخواهــد داشــت .پیــام مــا بــه
هــر دو تیــم ایــن اســت کــه هیــچ کــدام شــان برنــده نیســت».
بــا توجــه بــه ایــن کــه امــروز نیــز نامــزدان ریاس ـتجمهوری
فرصــت دارنــد تــا شــکایتهای شــان را در کمیســیون رســیدگی
بــه شــکایتهای انتخاباتــی ثبــت کننــد ،ایــن امــکان وجــود
دارد کــه میــزان شــکایتها نیــز افزایــش پیــدا کنــد.

طرح بودجهی ملی  1399و جای خالی
توسعهمحوری
مجیب ارژنگ

طــرح بودجــهی ملــی ،ســال
مالــی  1399روز دوشــنبه ( 2جــدی)
توســط محمــد هامیــون قیومــی،
رسپرســت وزارت مالیــه و مشــاور ارشــد
ریاســتجمهوری در امــور زیربنــا ،در
نشســت عمومــی مجلــس مناینــدگان

ارائــه شــد.
رسپرســت وزارت مالیــه ،یــادآور شــد کــه بودج ـهی ســال
مالــی  1399بــه اســاس واقعیتهــا ،منابــع دستداشــته
و اولویتهــای حکومــت تنظیــم شــده اســت .آقــای قیومــی
اضافــه میکنــد کــه در بودجــهی مالــی  1399مترکــز
بیشــر روی بودجــهی انکشــافی صــورت گرفتــه اســت.
بودجــهی انکشــافی ســال مالــی  1399در مقایســه بــا
بودجــهی مالــی ســال گذشــته  11درصــد افزایــش دارد
کــه در بخــش بودجــهی عــادی بودجــهی مالــی 1399
کاهــش 3درصــدی را نشــان میدهــد .رس پرســت وزرات
مالیــه افزایــش در بودج ـهی انکشــافی و کاهــش بودج ـهی
عــادی را یــک امتیــاز میدانــد .ایــن در حالــی اســت کــه
اگــر مــا بــه انــدازهی کافــی بــه انکشــاف رســیده باشــیم
دیگــر جایــی بــرای بودج ـهی انکشــافی در ســند بودج ـهی
ملــی باقــی نخواهــد مانــد .افزایــش بودجــهی انکشــافی و
کاهــش بودج ـهی عــادی بــه ایــن معنــا اســت کــه مــا هنــوز
در بخشهایــی کــه بــه کار بیشــری نیــاز اســت ،اهمیــت
منیدهیــم .از ســویی هــم در تطبیــق بودجــه پیوســته
اولویــت بــا بودجــهی عــادی اســت؛ یعنــی بــه هــر انــدازه
کــه بودجــهی عــادی مــا رقــم بیشــری داشــته باشــد
مــا بــا تطبیــق آن بــرای شــهروندان ســهولت بیشــری را
میآفرینیــم و یــک قــدم بــه رفــاه نزدیکتــر میشــویم.
کاهــش بودجـهی عــادی بــه ایــن معنــی اســت کــه مــا دچــار
افــت در درآمــد ملــی اســتیم و یــا ایــن کــه هدفــی بــرای
توســعهی کشــور نداریــم.
امــا بــه اســاس گفتههــای آقــای قیومــی درآمــد ملــی
افغانســتان در ســال  1388در مقایســه بــا ســالهای دیگــر
افزایــش را نشــان میدهــد.
رقــم کلــی بودجــهی ملــی  1399بــه  428میلیــارد
افغانــی میرســد کــه  289میلیــارد آن مربــوط بودجــهی

عــادی بــوده و  139ملیــارد آن بــه بودجــهی انکشــافی
اختصــاص داده شــده اســت.
در بخــش بودجـهی عــادی ،طــرح بودجـهی ملــی 1399
اولویتهــای حکومــت در بخشهــای دفــاع ( 24درصــد)،
مصؤونیــت و نظــم عامــه ( 14درصــد) ،معــارف -فرهنــگ و
دیــن (12درصــد) ،تهیــهی مســکن و ســازگاری اجتــاع
( 8.9درصــد) و حکومــتداری ( 8.7درصــد) اســت.
بودجــهی انکشــافی در بخشهــای تهیــهی مســکن و
ســازگاری اجتــاع  36.4میلیــارد ،ترانســپورت و مخابــرات
 25.7میلیــارد ،حکومــتداری و خدمــات عامــه 13.5
میلیــارد و در بخــش انــرژِی و معــادن  25.4میلیــارد افغانــی
در نظــر گرفتــه شــده اســت.
طــرح بودجـهی ملــی کــه همــواره بــه اســاس اولویتهــای
حکومــت تنظیــم میشــود؛ بایــد در برگیرنــدهی اولویتهــای
حقیقــی جامعــه باشــد؛ اولویتهایــی کــه در ســامت جامعــه
و رســیدن بــه مســیر انکشــاف کمــک کنــد.
در بودجــهی عــادی بــه روشــنی معلــوم اســت کــه
بیشــرین هزینــه در بخــش جنــگ شــده اســت؛ امــا بــا آن هم
مــا در هــژده ســال آخــر هیچگونــه پیرشفــت نظامــی نداشــته
ایــم کــه هیــچ حتــا ناامنیهــا از رشوع حکومــت کــرزی تــا
حــاال بــا گذشــت هــر روز رو بــه افزایــش بــوده و دامنــهی
آن همــواره گســردهتر نیــز میشــود؛ بــه نحــوی کــه امــروز
هیــچ باشــندهی افغانســتان منیتوانــد بــا خیــال آرام از یــک
والیــت بــه والیــت دیگــر ســفر کنــد.
مســألهی مهمــی کــه نبایــد حکومــت از آن چشــم
بپوشــد ،ســامت باشــندگان کشــور و ســامت محیــط اســت؛
همینطــور دولــت توســعهمحور و متعهــد بــه توســعهی
پویــا بایــد روی زیربناهایــی رسمایهگــذاری کنــد کــه ارزش
بنیــادی داشــته و زمینههــای عقبگرایــی را نابــود کنــد.
بــا هزینــه کــردن بیشــر بــرای جنــگ ،امنیــت آورده
منیشــود؛ تنهــا بــا هزینــه کــردن در بخــش نابــودی
ریشــههای جنــگ اســت کــه میتــوان امنیــت را تأمیــن
کــرد.
مشــکل مهــم دیگــری کــه در طــرح بودجـهی ملــی 1399
وجــود دارد ،ایــن اســت کــه در بخــش بودجــهی عــادی
بــرای ســکتور انــرژی و معــدن هیــچ مبلغــی اختصــاص

نیافتــه بلکــه تنهــا  25درصــد بودج ـهی انکشــافی را بــه آن
اختصــاص داده انــد.
ایــن در حالــی اســت کــه ارزش ذخیرههــای معدنــی
افغانســتان بیشــر از 300تریلیــون دالــر تخمیــن زده شــده
کــه بــا اســتخراج کامــل آن مــردم در افغانســتان میتواننــد
از عربســتان ســعودی هــم در رفــاه بیشــری زندگــی کننــد؛
امــا بــه ایــن موضــوع نــگاه جــدی صــورت نگرفتــه و بــرای
دولــت اولویــت نداشــته اســت .ایــن در حالــی اســت کــه
تنهــا راه نجــات افغانســتان از بحرانــی کــه دامنگیــر آن
اســت ،اســتخراج معــادن اســت؛ مزیــت آن هــم ایــن اســت
کــه بــا رشوع کار اســتخراج معــادن ،بــه شــار زیــادی از
مــردم زمینــهی کار فراهــم شــده کــه پیــش از اســتخراج
کامــل آن نیــز بــه رشــد اقتصــادی و رفــاه عمومــی کمــک
میکنــد.
از ســویی هــم رسمایهگــذاری روی انــرژی بــه ویــژه
انــرژی خورشــیدی بایــد در اولویــت کاری دولــت باشــد؛
امــا هیچگونــه برنام ـهی بــزرگ ملــی در ایــن بخــش وجــود
نــدارد.
ایــن در حالــی اســت کــه افغانســتان بــه دلیــل نبــود
خودکفایــی در بخــش انــرژی بــه ویــژه انــرژی بــرق بــا
مشــکالت عمــدهای درگیــر اســت.
بــه دلیــل آلودگــی هــوای کابــل کــه عامــل اصلــی آن
ســوختهای فســیلی مثــل ذغــال ســنگ اســت؛ ســاالنه
بیــش از  3500تــن در کابــل میمیرنــد و همینطــور6000
نفــر دیگــر در افغانســتان بــه همیــن دلیــل بــه رسطــان
گرفتــار شــده انــد کــه در صــورت دوام ایــن وضعیــت ،حتــا
کارشناســان محیــط زیســتی هشــدار داده انــد کــه تــا ده
ســال دیگــر کابــل جایــی بــرای زندگــی نخواهــد بــود .بــا
ایــن همــه اهمیتــی کــه بخــش انــرژِی و معــادن بــرای رشــد
افغانســتان و رهایــی آن از بحــران انســانی و فقــر دارد؛
متأســفانه در طــرح بودجــهی ملــی  1399بــه آن اهمیتــی
کــه بایــد داده میشــد نشــده کــه تعهــد حکومــت افغانســتان
را بــه توســعه زیــر پرســش میبــرد.
مجلــس مناینــدگان افغانســتان بایــد پیــش از تصویــب
ســند بودجــه بــه ایــن مــوارد توجــه کــرده و خواهــان تغیــر در
ســهمیهبندی و اولویتهــای بودجــهای شــود.

شبکههای اجتماعی پر از آدمهای غمگین و تنها

سال اول
شامره 146
 چهارشنبه

بزرگتریــن درســی کــه میتــوان از مطالعــات دانشــگاه
پنســیلوانیا گرفــت ،ایــن اســت کــه چگونــه از شــبکههای
اجتامعــی اســتفاده شــود و ایــن دنیــای مجــازی چــه نقشــی
در زندگــی واقعــی افــراد دارد .بایــد یعنــی صادقانــه از خــود
بپرســید کــه چــرا لحظــه بــه لحظــه فیسبــوک ،اینســتاگرام،
توییــر یــا اســنپچت خــود را چــک میکنیــد؟ آیــا ایــن کار
بدیلــی بــرای چیزهایــی اســت کــه میتوانیــد در زندگــی
واقعــی انجــام دهیــد؟ بدی ـل شــبکههای اجتامعــی میتوانــد
دیــدار بــا یــک دوســت ،خوانــدن یــک کتــاب ،قــدم زدن در
طبیعــت یــا اشــراک در کالسهــای عکاســی ،نویســندگی و
آشــپزی باشــد.
آســیبپذیرترین افــراد جامعــه در شــبکههای اجتامعــی،
کــودکان و نوجوانــان انــد .بیبیســی در گــزارش خــود بــا
تیــر «آیــا شــبکههای اجتامعــی باعــث افرسدگــی کــودکان
میشــود؟» گفتــه بــود کــه انجمــن ســلطنتی ســامت عمومــی
در تحقیقــی کــه در ســال  ۲۰۱۷انجــام داد ،از حــدود ۱۵۰۰
نفــر در ســنین  ۱۱تــا  ۲۵ســال خواســت تــا خلــق و خــوی
شــان در زمــان اســتفاده از پنــج شــبکهی اجتامعــی کــه
محبوبیــت بیشــری دارنــد ،مــورد بررســی قــرار بگیــرد .بــر
پایــهی ایــن تحقیــق ،دو شــبکهی اجتامعــی اســنپچت و
اینســتاگرام احتــاال بیشــر از همــه بــر اضطــراب و احســاس
کمبــود تأثیــر دارنــد .در ایــن بررســی از هــر ده نفــر ،هفــت

قبل از این که رشوع به مرصف
کنم ،تصوری غالب داشتم،
تصویری ذهنی از این که معتادان
باید چگونه باشند .تصویری از یک
حسن ابراهیمی
معتاد مواد مخدر تجسم میکردم
که برای به دست آوردن پول مواد ،از بازارها دزدی
میکند .تصویری از یک فرد منزویای بدگامن
را مجسم میکردم که از پشت پردههای همیشه
کشیده و درهای همیشه قفل به زندگی خیره شده
است .تصور میکردم تا وقتی مانند هیچ یک از این
تصورهای غالب نباشم ،منیتوانم معتاد باشم.
هامن طور که مرصف ما بیشرت میشد ،این
تصورات را در بارهی اعتیاد کنار گذاشتم و تصور
دیگری را مجسم کردم :این عقیده که اعتیاد تنها
به مواد مخدر است .شاید تصور کرده باشم که
اعتیاد به معنای عادت جسامنی است و معتقد
بودم که هر مادهی مخدری که عادت جسامنی
ایجاد نکند« ،اعتیادآور» نیست .یا تصور میکردم
متام مشکالت من از مواد مخدری که مرصف
میکردم ،نشأت میگرفت .تصور میکردم ،رصفا
اگر از رش مواد مخدر خالص شوم ،سالمت عقل به
زندگی من باز میگردد.
یکی از مهمترین درسهایی که آموختم ،این
است که اعتیاد فراتر از مرصف مواد مخدر است.
اعتیاد بخشی از وجود من است؛ یک بیامری است
که همهی زمینههای زندگیام را بدون مواد مخدر
در برمیگیرد .میتوانم حتا پس از قطع مرصف
نیز اثرهای آن را در افکار ،احساسات و رفتار خود
مشاهده کنم .بدین دلیل ،به راه حلی نیاز دارم که
در اصالح همه زمینههای زندگی مؤثر باشد.
وقتی مدتزمان پاکی و بهبودی خود را حفظ
کنم ،متایل پیدا میکنم کارهایی که فردی برای من
انجام داده ،برای دیگران انجام دهم و خوشحال
استم که میتوانم این کار را انجام دهم.
بهبودی چیزهای زیادی به من بخشیده شده
است .یکی از بزرگترین هدایایی که دریافت
کردم ،فرصت مشارکت کردن آن چه با من در میان
گذاشته شده ،با دیگران بدون انتظار پاداش است.
دانسنت این که چیزی در اختیار دارم که میتواند
برای دیگران مفید باشد ،لذتبخش است و
هنگامی که آن را در میان میگذارم ،این لذت چند
برابر میشود .امروز ،میتوانم آزادانه و قدرشناسانه
این کار را انجام دهم.
به یاد آوردن این که زمانی چقدر نسبت به تسلیم
در برابر بهبودی بیمیل بودم ،خندهدار است.
ظاهرا تصور میکردم که به عنوان معتاد در حال
مرصف ،زندگی رضایتبخش و شگفتانگیزی دارم
و ترک مواد مخدر بدتر از محکومیت به اعامل شاقه
است .در حقیقت ،درست بر عکس بود :زندگی من
مصیبتبار بود؛ اما از تعویض آن مصیبت و آشنایی
با بهبودی واهمه داشتم.
زندگی در مصیبت و بدبختی در دوران بهبودی
نیز ممکن است ،ولی لزوما این طور نیست .هیچ
کس من را به کارکرد قدمهای دوازدهگانه ،رفنت به
جلسات یا کارکردن با راهنام وادار منیکند .هیچ
نیرویی باالتر از ارادهی خودم در دورهی بهبودی
وجود ندارد که من را وادار به انجام کارهایی کند
که من را از درد و رنج رها میکند؛ اما قطعا حق
انتخاب دارم .تا کنون انتخاب کردهام به خاطر
سالمت عقل و بهبودی ،مصیبت اعتیاد فعال را کنار
بگذارم .اکنون اگر آمادهی تعویض مصیبت امروز با
آرامشی حتا بیشرت استم ،ابزاری را برای انجام این
کار در اختیار دارم.
مجبور نیستم که در نگونبختی زندگی کنم ،مگر
این که واقعا این طور بخواهم .امروز ،مصیبت خود
را با مزایای بهبودی تعویض میکنم.
در مییابم که میتوانم خوشحال بوده و در
جایگاه خوبی قرار گیرم ،اگر متایل به رها کردن
داشته باشم؛ رها کردن به معنای اهامل و غفلت
نیست ،بلکه به این معنا است که به خود اجازه
دهم تا آزادی را تجربه کنم .من رشوع به تجربهی
احساسات خود میکنم .احساساتم به من میگوید:
من آزادم تا از چیزهای ساده در زندگی لذت بربم؛
مانند زندگی هامهنگ و در هارمونی با طبیعت.
پس باید بپذیرم زندگی مجموعهای از تغییرات
بزرگ و کوچک است .اگر به تغییراتی که در زندگی
من روی داده ،نگاهی بیندازم ،متوجه خواهم شد
بیشرت آنها به صالح من بوده است.
بهرتین درسها را در زمان سختی آموختم و
دانستم صبور بودن یک ایامن است و خویشنتداری
یک عبادت است و من فهمیدم ناکامی به معنای
تأخیر است ،نه شکست و خندیدن یک نیایش
است.
من فهمیدم اگر در برابر تغییری بزرگ در
زندگی مقاومت کنم ،به احتامل زیاد در برابر
تغییرهای کوچک که زمینهساز آن استند ،نیز
مقاومت خواهم کرد.
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اکرث کارشناسان به این نتیجه رسیده اند که
گسرتش استفاده از شبکههای اجتامعی و برقرار
نکردن توازن میان زندگی واقعی و مجازی ،توانایی
ایجاد روابط مؤثر میان انسانها را از آنان میگیرد؛
در نتیجه ارتباط برقرار کردن در زندگی واقعی
دشوار میشود .دالیل خوبی نیز برای اثبات این
ادعا وجود دارد .زبان بدن در ارتباط و صحبت
میان انسانها ،بسیار مؤثر است؛ اما در ارتباط
مجازی این اتفاق منیافتد و منیتوان احساسات
را منتقل کرد .مشخص است که ارتباط مجازی
کیفیت ارتباط واقعی را ندارد و از این رو فقط
محتوا را میرساند و منیتواند حامل احساسات
واقعی باشد.

دورویی و دروغهایی معمول در شبکههای اجتامعی
انســانها بــه لحــاظ فطرتــی دوســت دارنــد زندگــی
فوقالعــادهای داشــته باشــند ،حرفهــای خــوب بزننــد تــا مــورد
پســند همــه باشــد و نــزد دیگــران خــوب بــه نظــر برســند؛ ایــن
تنهــا مختــص بــه نــوع رفتــار مــردم در شــبکههای اجتامعــی
نیســت و در زندگــی واقعــی هــم منونههــا بســیارند؛ امــا بایــد
بــه خاطــر داشــت کــه شــبکههای اجتامعــی بــه دلیــل مهیــا
کــردن بســر مناســب بــرای دورویــی و ریــاکاری ،نقــش مهمــی
در گســرش ایــن ناهنجــاری اجتامعــی ایفــا کــرده اســت.
شــاید شــا هــم دیــده باشــید کــه برخــی از دوســتان تــان در
شــبکههای اجتامعــی ،آن طــور کــه مینویســند و بــه نصیحــت
دیگــران میپردازنــد ،عمــل منیکننــد و فاصلــه میــان
حــرف و عمــل شــان بــه قــدری مشــهود اســت کــه وادار تــان
میکنــد انگشــت حیــرت بــه دنــدان بگیریــد .آقــای اســاعیل
درمــان ،از روانشناســان مطــرح افغانســتان در مقالــهاش بــا
عنــوان «درآمــدی بــه روانشناســی دورویــی و ظاهرســازی»
مینویســد «فــرد دورو کســی اســت کــه وامنــود میکنــد دارای
پاکدامنــی ،تقــوا ،اخــاق ،ایــان دینــی ،اصــول ،و غیــره
اســت ،ولــی در حقیقــت ایــن ویژگیهــا را نــدارد ،بــه خصــوص
فــردی کــه اعاملــش برخــاف ایــن مدعــا اســت یــا شــخصی که
رفتارهــای مناســب و مــورد پســند اجتــاع را جعــل میکنــد؛
در حالــی کــه زندگــی خصوصــی ،ایدههــا و گفتــارش بــا
ادعاهایــی کــه میکنــد ،در تضــاد اســت».
در شــبکههای اجتامعــی بســیارند کســانی کــه دســت
بــه دورویــی و تظاهــر میزننــد .برخیهــا در شــبکههای
اجتامعــی طــوری وامنــود میکننــد کــه بهرتیــن،
خوشقلبتریــن و مهربانتریــن انســانیهایی انــد کــه در
عمرتــان دیــده ایــد؛ امــا همیــن افــراد در پشــت صحنــه خــاف
آن چــه کــه میمناینــد ،اســتند .دورویــی افــراد در شــبکههای
اجتامعــی هــان دروغگویــی اســت و تفاوتــی بــا آن نــدارد.
زمانــی کــه یــک فــرد زندگـیاش را آن طــور کــه واقعیت نــدارد،
کامــل و بیعیــب و نقــص نشــان میدهــد ،افــرادی کــه او
را در شــبکههای اجتامعــی دنبــال میکننــد ،بــه دنبــال
مقایســهی زندگــی شــان بــا آن زندگــی غیرواقعــی خواهنــد
بــود و در نتیجــه ،غبطــه خــوردن یــا حتــا حســادت ،وادار شــان
میکنــد دســت بــه هــر کاری بزننــد تــا بــه آن زندگــی کاملــی
کــه در شــبکههای اجتامعــی دیــده انــد ،برســند؛ زمانــی کــه
موفــق بــه انجــام ایــن کار نشــوند ،رسخوردگــی و افرسدگــی در
انتظــار شــان اســت.
ممکــن اســت دوســت تــان عکسهایــی از شــبی را
منتــر کنــد کــه همــه دور هــم جمــع شــده انــد و میخندنــد
و خوشحــال انــد؛ ایــن کار باعــث میشــود فکــر کنیــد
متــام ش ـبهای زندگــی دوســتتــان در مهامنــی میگــذرد؛
امــا چیــزی کــه اکــر مــردم بــه آن توجــه منیکننــد ،ایــن
اســت کــه مهامنیهــا هــر شــب اتفــاق منیافتــد و همیشــه
منیتــوان خوشحــال بــود و خندیــد؛ یــا مثــا بــا دیــدن
عکــس غذاخــوردن دوســت تــان در یــک رســتورانت قیمتــی،
ایــن تصــور بــه شــا دســت میدهــد کــه او همیشــه در هــان
جــا غــذا میخــورد؛ در حالــی کــه معمــوال در بیــرون ،چیــزی
جــز چیپــس منیخــورد.
اگــر بــار دیگــر زندگــی تــان را بــا زندگــی کامــل؛ امــا
غیــر واقعــی فــرد دیگــری در شــبکههای اجتامعــی مقایســه
کردیــد ،بــه یــاد داشــته باشــید کــه آن چــه در شــبکههای
اجتامعــی میبینیــد ،قــرار نیســت الزمــا هــان طــوری باشــد
کــه بــه نظــر میرســد .مشــخص اســت کــه بیشــر آن چــه
در شــبکههای اجتامعــی میبینیــد ،بازتــاب واقعیتهــای
زندگــی نیســت .نبایــد بــه اشــتباه بیفتیــد کــه انســانهایی
نیــز هســتند کــه  24ســاعت در شــبانهروز شــادند .فرامــوش
نکنیــد کــه همــهی انســانها انــدوه و ناامیــدی را تجربــه
میکننــد؛ بنابرایــن ،داشــن یــک روز بــد جزئــی از زندگــی
اســت و بــه شــا کمــک میکنــد قــدر روزهــای خــوب را
بیشــر بدانیــد.

اعتیاد ،تجربهای با
درسهای بزرگ
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تأثیر شبکههای اجتامعی بر روابط انسانها
اکــر کارشناســان بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه
گســرش اســتفاده از شــبکههای اجتامعــی و برقــرار نکــردن
تــوازن میــان زندگــی واقعــی و مجــازی ،توانایــی ایجــاد روابــط
مؤثــر میــان انســانها را از آنــان میگیــرد؛ در نتیجــه ارتبــاط
برقــرار کــردن در زندگــی واقعــی دشــوار میشــود .دالیــل
خوبــی نیــز بــرای اثبــات ایــن ادعــا وجــود دارد .زبــان بــدن در
ارتبــاط و صحبــت میــان انســانها ،بســیار مؤثــر اســت؛ امــا در
ارتبــاط مجــازی ایــن اتفــاق منیافتــد و منیتــوان احساســات
را منتقــل کــرد .مشــخص اســت کــه ارتبــاط مجــازی کیفیــت
ارتبــاط واقعــی را نــدارد و از ایــن رو فقــط محتــوا را میرســاند
و منیتوانــد حامــل احساســات واقعــی باشــد.
اســتفادهی بیــش از حــد و ســپری کــردن ســاعتها در
شــبکههای اجتامعــی ،بــر روابــط انســانها در دنیــای
واقعــی تأثیــر بزرگــی داشــته اســت و منونــهی آن را همــه
دیــده ایــم .مهامنیهــا دیگــر آن شــور ســابق را نــدارد و زمانــی
کــه موضوعــی بــرای بحــث نباشــد یــا کســی نتوانــد و نخواهــد
حرفــی بزنــد ،خیلــی راحــت تلفونــش را از جیبــش درم ـیآورد
و خــودش را بــا شــبکههای اجتامعــی رسگــرم میکنــد.
افــزون بــر ایــن ،حتــا تــا کنــون در مکانهــای عمومــی بــوده
ایــد .شــاید منتظــر یــک دوســت باشــید یــا در رســتورانتی
بــه تنهایــی غــذا میخوریــد و بــرای ایــن کــه بــا دیگــران
در آن محــل چشــم در چشــم نشــوید ،دوبــاره بــه تلفــون و
شــبکههای اجتامعــی پنــاه میبریــد .بــه همیــن دلیــل اســت
کــه فعالیتهــای مشــارکتی افــراد کــم شــده و متایــل بــه
ارتبــاط برقــرار کــردن در دنیــای واقعــی بــا انســانهای دیگــر،
در پایینتریــن ســطح اســت .بســیاری از آنانــی کــه روزانــه
بیشــر از ســه یــا چهــار ســاعت را بــه شــبکههای اجتامعــی
اختصــاص میدهنــد ،اعــراف میکننــد کــه از تنهاترینهــا
آدمهایــی اســتند کــه میشناســند؛ در حالــی کــه اســتفاده از
شــبکههای اجتامعــی قــرار بــود فــرد را اجتامعیتــر کنــد،
نــه تنهاتــر؛ امــا واقعیــت ایــن اســت کــه شــبکههای اجتامعــی
دارای قدرتــی اســتند کــه میتواننــد فــرد را منــزوی و تنهــا

کننــد .ایــن کــه بپرســیم آیــا شــبکههای اجتامعــی باعــث
تنهایــی و افرسدگــی میشــود ،بــه ایــن میمانــد کــه بپرســیم
آیــا خــوردن باعــث چاقــی میشــود؟ پاســخ مثبــت اســت؛ امــا
ایــن شــبکهها روی هــر کســی تأثیرگــذار نیســت .مطالعــات
اخیــر دانشــگاه پنســیلوانیا نشــان داده اســت کــه محــدود
کــردن اســتفاده از شــبکههای اجتامعــی بــه  30دقیقــه در
 24ســاعت ،میتوانــد منجــر بــه پیشرفــت قابــل توجهــی
در ســامت یــک انســان شــود .محققــان پــس از کار بــا 143
نفــر از دانشجویــان ،دریافتنــد آنانــی کــه بــرای ســه هفتــه
اســتفاده از فیسبــوک ،اینســتاگرام و اســنپچت را بــه 30
دقیقــه در یــک شــبانهروز محــدود کــرده بودنــد ،در مقایســه
بــا آنهایــی کــه تغییــری در رژیــم شــبکههای اجتامعــی
شــان نیاوردنــد ،کاهــش قابــل مالحظــهای در تنهایــی و
افرسدگــی داشــتند .یکــی از آن دانشجویانــی کــه دانشــگاه
پنســیلوانیا روی او تحقیــق کــرده بــود ،گفــت« :رسانجــام کمرت
از شــبکههای اجتامعــی اســتفاده کــردم و احســاس بهــری
داشــتم .میتوانســتم بیشــر روی درسهایــم مترکــز کنــم
و آن قــدر کــه دیگــران متایــل بــه ســپری کــردن وقــت در
شــبکههای اجتامعــی دارنــد ،نداشــته باشــم».

نفــر گفتــه بودنــد کــه اینســتاگرام باعــث شــده کــه آنهــا
تصــور خیلــی بــدی از بــدن شــان داشــته باشــند و نیمــی از
رشکتکننــدگان  ۱۴تــا ۲۴ســاله گفتنــد کــه اینســتاگرام و
فیسبــوک حــس اضطــراب را در آنهــا تشــدید کــرده اســت.
موضــوع اضطــراب و افرسدگــی کــودکان بــه دلیــل اســتفاده
از شــبکههای اجتامعــی بــرای کشــورهای غربــی کــه در آن
کــودکان اهمیــت ویــژهای دارنــد ،بســیار مهــم اســت؛ تــا جایی
کــه حــدود یکونیــم ســال پیــش ،گروهــی از کارشناســان
امریکایــی کــه در زمینــهی خدمــات رفاهــی کــودکان
فعالیــت میکننــد ،در نام ـهای بــه مــارک زاکربــرگ ،مؤســس
فیسبــوک ،از او درخواســت کردنــد تــا «مســنجر کــودکان»
را کــه یــک اپلیکشــن پیامرســان مخصــوص کــودکان اســت،
ببنــدد .در ایــن نامــه گفتــه شــده کــه تشــویق کــودکان بــه
اســتفاده از چنیــن اپلیکشــنی ،اقدامــی غیرمســؤوالنه اســت.
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تلفــون تــان را بــه دســت کــه
میگیریــد تــا وارد شــبکههای اجتامعــی،
بــه ویــژه فیسبــوک شــوید؛ میبینیــد
دوســتان تــان ســلفیهایی از مناطــق
مهدی غالمی
بســیار زیبایــی منتــر کــرده انــد کــه در
آن لبخنــد میزننــد و دســتآوردهای
شــخصی و حرفـهای شــان را بــه رخ تــان میکشــند؛ آن وقــت
بــه ایــن فکــر میافتیــد کــه زندگــی شــا فاصلـهی زیــادی بــا
آن چــه دیــده ایــد ،دارد .البتــه همــه میدانیــم کــه زندگــی
واقعــی مــا تفــاوت زیــادی بــا زندگیهــای دستســاختهی
مــان در شــبکههای اجتامعــی دارد؛ امــا بــا آن هــم خیلــی
راحــت بــه دام ایــن تصــور میافتیــم کــه زندگــی بیعیــب
و نقــص مــردم در شــبکههای اجتامعــی ،خیلــی بهــر از
زندگــی مــا اســت.
منیتــوان انــکار کــرد کــه شــبکههای اجتامعــی ،تأثیــر
بزرگــی بــر جوامــع انســانی داشــته و در شــیوهی اطالعرســانی
و ارتبــاط گرفــن بــا دیگــران ،تحــول عظیمــی بــه وجــود
آورده اســت؛ بــه همیــن دلیــل اســت کــه زندگــی اجتامعــی
و شــخصی انســانها ،بــه شــبکههای اجتامعــیای ربــط
میگیــرد کــه اســتفاده میکننــد .تحقیقــات صــورت گرفتــه
توســط دانشــگاه پنســیلوانیا ،نشــان میدهــد کــه انســان
امــروزی هــر هفتــه نزدیــک بــه  37ســاعت آنالیــن اســت و ایــن
برابــر بــا  22درصــد از متــام وقــت او اســت .پرســش اصلــی
ایــن اســت کــه در ایــن  37ســاعت در هفتــه ،چــه چیزهایــی
در شــبکههای اجتامعــی او را بــه خــود جــذب میکنــد و
دوســت دارد چــه چیزهایــی را ببینــد؟
فیسبــوک میگویــد کــه شــار مطالــب مثبــت در ایــن
شــبکهی اجتامعــی ،دو برابــر مطالــب منفــی اســت؛ برداشــت
از ایــن موضــوع ایــن اســت کــه بیشــر کاربــران فیسبــوک،
زندگــی شــادی دارنــد .جــای تعجبــی هــم نیســت کــه در
صــورت مقایســهی زندگــی خــود بــا زندگــی دوســتان تــان،
احســاس منفــی و بــدی بــه شــا دســت میدهــد .بــا ایــن
حــال ،پرســش ایــن اســت کــه آیــا واقعــاً در شــبکههای
اجتامعــی خوشحــال اســتید؟
طبیعــت انســانی میگویــد کــه زندگــی در افرسدگــی
و انــدوه چیــز خوبــی نیســت؛ همــه میخواهنــد هــان
قــدر خــوب و خوشبخــت باشــند کــه دوســتان شــان
در عکسهــای خــود در شــبکههای اجتامعــی نشــان
میدهنــد .تــا کنــون بــه ایــن فکــر کــرده ایــد ،چــرا در
فیلمهــا منیبینیــد کــه بازیگــر مــورد عالقــهی شــا بــه
دستشــویی هــم مـیرود؟ پاســخ خیلــی ســاده اســت؛ چــون
فعالیتهــای عــادی همیشــه بــه پیشرفــت داســتان یــک
فیلــم کمــک منیکنــد .شــبکههای اجتامعــی نیــز همیــن
گونــه اســت؛ بیشــر کاربــران شــبکههای اجتامعــی چیــزی
جــز خوبیهــا را پُســت منیکننــد؛ بــه همیــن دلیــل اســت
کــه دشــواریهای روزمــرهی آدمهــا از قلــم میافتــد.
مطالعــات اخیــر دانشــگاه کالیفرنیــا ثابــت کــرده
اســت کــه حــال انســانها بــا دیــدن مطالــب شــبکههای
اجتامعــی پیوســته تغییــر میکنــد .از آنجایــی کــه بیشــر
مــردم در شــبکههای اجتامعــی ســعی میکننــد خــوب
و خوشحــال بــه نظــر بیاینــد ،مطالــب مثبتــی منتــر
میکننــد .یافتههــای ایــن مطالعــات میگویــد کــه آگاه
شــدن از خوشحالــی دیگــران ،انســانها را تشــویق بــه
رســیدن بــه آن مرحلــه از خوبــی میکنــد و اینجــا اســت
کــه شــادمانی در شــبکههای اجتامعــی بــه رسعــت در میــان
مــردم شــیوع خواهــد کــرد .واقعیتــی کــه بیشــر کابــران
شــبکههای اجتامعــی بــه آن توجــه منیکننــد ،ایــن اســت
کــه در شــبکههای اجتامعــی نشــان میدهنــد چــه قــدر
خوشحــال و خوبنــد؛ در حالــی کــه یــک شــبانه روز 24
ســاعت اســت و امــکان نــدارد متــام آن مــدت خوشحــال
بــود و لبخنــد زد.
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روایت مهاجران افغانستان
فرزندان زمین

روند «ویتنامیزه کردن» در افغانستان

بیجا شدگان داخلی و فاجعهی
انسانیای که در راه است
افغانســتان بــه دلیــل وضعیــت
ویــژهای کــه دارد ،نــه تنهــا رونــد مهاجــرت
برونمــرزی آن دوام دارد ،بلکــه ســاالنه
شــار زیــادی از باشــندگان آن بــه
دلیلهــای ناامنــی ،خشکســالیها
مجیب ارژنگ
و دیگــر حادثههــای طبیعــی ناچــار
میشــوند محــل زندگــی خــود را تــرک کــرده و در جاهــای
امنتــری خیمــه بزننــد.
شــار زیــاد ایــن مهاجــران آنهایــی اســتند کــه از روســتاها
بــه دلیــل جنــگ و ناامنــی مــداوم و یــا موســمی آواره میشــوند.
بــه اســاس ارزیابــی وزارت مهاجــران و بازگش ـتکنندگان،
در ســال روان  95هــزار خانــواده ،نیازمنــد کمکهــای
زمســتانی در رسارس کشــور انــد .سیدحســین عاملــی بلخــی،
وزیــر مهاجــران و بازگشــتکنندگان ،بــه تاریــخ  9قــوس در
گفتوگویــی بــا صبــح کابــل گفــت کــه ایــن وزارت تنهــا بــرای
کمــک بــه  12هــزار خانــواده بودجــه دارد و بــرای رســیدگی
بــه خانوادههــای نیازمنــد دیگــر ،چشــمانتظار کمکهــای
مؤسســههای بیناملللــی اســت.
البتــه در ســال روان رونــد کمــک بــه ایــن خانوادههــا از
ســوی ایــن وزارت جریــان داشــته اســت که در بســتهی نخســت
 130میلیــون افغانــی بــه چهــار والیتــی کــه خانوادههــای
نیازمنــد در آن بــه رس میبردنــد ،بــه شــمول ننگرهــار و
کــر توزیــع شــد و همیــن طــور  146میلیــون افغانــی را بــه
خانوادههــای نیازمنــد در دوازده والیــت دیگــر افغانســتان
کمــک کــرده انــد.
عبدالباســط انصــاری ،ســخنگوی وزارت مهاجــران و
بازگشــتکنندگان ،بــه روزنامــهی صبــح کابــل میگویــد،
در حــال حــارض بــرای کمکهــای زمســتانی  190میلیــون
افغانــی از وزارت مالیــه بــه ایــن وزارت انتقــال شــده اســت کــه
قــرار اســت از ایــن پــول بــرای  13هــزار خانــوادهی نیازمنــد
کمکهــای زمســتانی صــورت بگیــرد.
البتــه رونــد توزیــع ایــن کمکهــا تــا هنــوز رشوع نشــده
اســت و حــاال وزارت مهاجــران و بازگشــتکنندگان در رونــد
شناســایی ایــن  13هــزار خانــواده بــه رس میبرنــد.
اقــای انصــاری میگویــد کــه بیشــر از  52هــزار خانــواده
از ایــن  95هــزار خانــوادهی نیازمنــد بــه کمکهــای زمســتانی،
بــدون ایــن کــه هیچگونــه کمکــی بــرای شــان صــورت گرفتــه
باشــد ،بــا رسدی زمســتان رس میکننــد.
ایــن در حالــی اســت کــه مــا امــروز وارد چهارمیــن روز
زمســتان شــده ایــم؛ زمســتانی کــه بــر اســاس پیشبینیهــای
ناســا ،رسدتــر از ســالهای پیــش خواهــد بــود.
در ایــن زمســتان رسد کــه آدمــی زیــر کمپــل هــم بــه لــرزه
میافتــد ،بیشــر از  52هــزار خانــواده ،بــدون هیچگونــه
امــکان زندگــی ســامل چگونــه شــب و روز خواهنــد کــرد؟
اینهــا بــه دلیــل نبــود بودجــه در وزارت مهاجــران و
بازگشــتکنندگان ،ناچــار انــد همچنــان چشــمانتظار کمــک
ســازمانهای بیناملللــی مباننــد.
البتــه تــا هنــوز هیــچ ســازمانی اعــام هــمکاری بــا ایــن
خانوادههــا را نکــرده اســت؛ خانوادههایــی کــه در چهارمیــن
روز زمســتان بــه رس میبرنــد بــدون آن کــه امــکان زندگــی
در زمســتان را داشــته باشــند؛ امکانهایــی کــه بتوانــد از رش
رسمــا و گرســنگی نجــات شــان بدهــد.
اگــر دولــت و ســازمانهای امدادرســان بیناملللــی ،هــر
چــه زودتــر بــه ایــن خانوادههــا رســیدگی نکننــد ،امــکان آن
مــیرود کــه افغانســتان در زمســتان پیــش رو بــا فاجعــهی
بــزرگ انســانی روبــهرو شــود؛ فاجعــهای زندگــی نزدیــک بــه
یــک میلیــون انســان را تهدیــد میکنــد.
در هــر جامعــه ایــن بــه عهــدهی دولــت اســت کــه بــه
باشــندگان نیازمنــد کشــور کمکهــای بــدون بازپرداخــت
کــرده و در درازمــدت ریشــههای مهاجــرت داخلــی را
بخشــکا ند .
حــرف دیگــری کــه نیــز مسألهســاز اســت ،میــزان و
کیفیــت کمکــی اســت کــه از ســوی وزارت مهاجــران و
بازگشــتکنندگان بــه بیجاشــدگان درونکشــوری صــورت
گرفتــه اســت و خواهــد گرفــت.
کمــک وزارت مهاجــران و بازگشــتکنندگان ،بــه
بیجاشــدگان داخلــی شــامل اجناســی چــون کمپلهــای
زمســتانی ،خیمــه ،خوراکــی و وســائل بهداشــتی اســت کــه
ایــن بســتهها دربرگیرنــدهی نیازهــای نخســتین انســان اســت؛
امــا بــه هیــچ وجــه ایــن کمکهــا منیتوانــد امنیــت غذایــی و
امنیــت صحــی ایــن بیجاشــدگان را تأمیــن کنــد .از ســویی
هــم فرزنــدان ایــن خانوادههــا از آمــوزش و پــرورش کــه نیــز از
شــار حقــوق اساســی آنهــا اســت ،بــاز میماننــد در حالــی
کــه دولــت مکلــف بــه تطبیــق آمــوزش اجبــاری تــا دورهی
ابتدائیــه اســت.
در ایــن مــورد وزارت مهاجــران و بازگشــتکنندگان و
وزارت معــارف هــر دو کوتاهــی کــرده انــد .بــه اســاس نظــام
حقوقــی افغانســتان زمانــی کــه کــه حکومــت منیتوانــد و یــا
منیخواهــد قانــون را یکســان بــر همــه تطبیــق کنــد و یــا از
وظیف ـهای کــه مکلــف بــه انجــام آن اســت ،رس بــاز زنــد؛ ایــن
پارملــان اســت کــه بایــد حکومــت را بــه پاسـخگویی فراخوانــده
و در صــورت دوام آن از وزیــر یــا وزیــران مــورد نظــر ســلب
اعتــاد کنــد .بــدون شــک بــا ایــن کار وضعیــت رو بــه بهــودی
خواهــد رفــت؛ امــا از پارملــان افغانســتان نیــز منیشــود
انتظــاری داشــت و ایــن جــای ننــگ در تاریــخ پارملــان جهــان
اســت کــه در قــرن  21نیــز مــا شــاهد پارملانــی اســتیم کــه
منیخواهــد از حقــوق اساســی شــهروندان دفــاع کنــد.
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مهدی غالمی
جنــگ ایــاالت متحــده در افغانســتان وارد نوزدهمیــن
ســال شــده اســت؛ طوالنیتریــن جنــگ بیناملللــی در
تاریــخ امریــکا کــه جــای جنــگ 17ســالهی ویتنــام را گرفــت.
سیاســت «ویتنامیــزه کــردن» دولــت ریچــارد نیکســون کــه
میخواســت بــا «گســرش ،تجهیــز و آمــوزش» نیروهــای
ویتنــام جنوبــی بــه حضــور نظامــی امریــکا در خــارج از ایــن
کشــور پایــان دهــد ،اکنــون توســط واشــنگنت در افغانســتان
بــا «عملیــات ســنتینل آزادی» یــا حامیــت قاطــع ناتــو بــرای
آمــوزش ،مشــورهدهی و کمــک بــه نیروهــا و نهادهــای
افغــان پیــاده میشــود تــا پوششــی بــر نیــت تهاجمــی شــان
بیندازنــد.
در دســامرب  ،2014بــاراک اوبامــا ،رییسجمهــور
پیشــین و نیروهــای بیناملللــی کمــک بــه امنیــت
(آیســاف) ،پایــان «عملیــات آزادی بلندمــدت» یــا جنــگ
افغانســتان را اعــام کردنــد و بــه عملیــات غیرجنگــی رو
آوردنــد .گــر چــه عملیــات آزادی بلندمــدت ،پنــج ســال
پیــش بــه پایــان رســید ،ایــن قــدرت بــزرگ جهانــی هنــوز
هــم در ایــن کشــور غــمزده بــه دام افتــاده و تلفــات
ســنگینی را متقبــل شــده اســت .در جریــان عملیــات آزادی
بلندمــدت و حامیــت قاطــع ،تلفــات نیروهــای امریکایــی تــا
 16دســامرب بــه  622تــن ،بــه شــمول  82کشــته رســید؛ در
حالــی کــه ایــن کشــور در حــدود یــک تریلیــون دالــر هــم در
افغانســتان خــرج کــرده اســت.
ســقوط مجــازی ایــاالت متحــده در طفــره رفــن از
شکســتهای نظامــی بــرای بزرگتریــن صادرکننــدهی
قطعــات دفاعــی جهــان ،واقعــا خجال ـتآور اســت .بــا ایــن
وجــود ،ایــاالت متحــده نیروهایــش را از میــدان جنــگ بــا
طالبــان بیــرون کشــید و نقــش امنتــری را در بــاال بــردن
قابلیــت نیروهــای افغــان برگزیــد و بیشــر روی عملیــات
ضــد تروریســم علیــه بقایــای القاعــده در افغانســتان مترکــز
کــرد .امریــکا در اواســط دورهی حکومــت اوبامــا ،بیپــرده

دریافــت کــه پیــروز شــدن در جنــگ افغانســتان ناممکــن
اســت .در ســال  ،2014کارکنــان شــورای امنیــت ملــی
امریــکا افشــا کردنــد کــه «وظیفــهی شــا پیــروز شــدن
نــه ،بلکــه شکســت نخــوردن اســت» و ایــن نشــان داد کــه
واشــنگنت از دیــر زمانــی بــه ایــن ســو در برابــر شورشــیانی
از پــای در آمــده کــه در پــی تحکیــم جــای پــا و گســرش
عملیــات و نفــوذ شــان در رسارس افغانســتان بودنــد.
افشــاگریهای شــورای امنیــت ملــی امریــکا و تســلط
گســردهی طالبــان بــر میدانهــای جنــگ افغانســتان
ایــن ادعــای امریــکا را کــه میگفــت «کمــک میکنــد تــا از
دســتآوردهای  13ســال اخیــر حفاظــت کنــد و گســرش
شــان دهــد» را اشــتباه ثابــت کــرد و در واقــع ایــن ادعــا
اشــاره میکــرد کــه امریــکا بــه طــور منادیــن در تــاش
بــرای یــک انتقــال اســت تــا از افغانســتان بگریــزد و اســتهزاء
جهانــی در مــورد ناشــیگریهای نظامــیاش را دور بزنــد.
ایــاالت متحــده در هامهنگــی بــا برنامــهی «ویتنامیــزه
کــردن» کــه در آن قــرار شــد نیروهــای خارجــی را شــصت روز
پــس از امضــای توافقنامــه بــا ویتنــام شــالی از آن کشــور
بیــرون کنــد ،تصمیــم بــه تــرک افغانســتان گرفــت و طالبــان
بــه ایــن موضــوع پــی بردنــد .جناحهــای مســلح بــه رسعــت
در بیشــر بخشهــای کشــور جابهجــا شــدند و حمــات
انتحــاری شــان بــه شــمول خونینتریــن حملــهی کابــل را
دو برابــر کردنــد .از ســوی دیگــر ،ایــاالت متحــده بــه دلیــل
نگرانیهــای امنیــت ملــیاش منیتوانســت افغانســتان را
تــرک کنــد و بــه همیــن دلیــل بــا ایــن کشــور درآمیختــه شــد.
دونالــد ترامــپ ،رییسجمهــور امریــکا ،گفتوگوهــای
صلــح بــا طالبــان را بــا توییتهایــش در هشــتم ســپتامرب
متوقــف کــرد و دلیــل آن را «تــاش طالبــان بــرای داشــن
یــک اهــرم فشــار اشــتباه» و «تقویــت موضــع چانهزنــی
شــان» بــا انجــام حمــات عنــوان کــرد .ترامــپ دوبــاره بــه
حمــات هوایــی نیروهــای ایتــاف در رسارس افغانســتان
روی آورد تــا قــدرت بیشــری در گفتوگوهــای صلــح
داشــته باشــد .در ماههــای جــوالی و آگســت ،هواپیامهــای
متحدیــن از  753-613مبــب اســتفاده کردنــد کــه بیشــر
از هــر ماهــی در جریــان آغــاز عملیــات ســنتینل آزادی در
ســال  2015بــود تــا فشــار نظامــی بــر طالبــان را بیشــر

کننــد و حرفــی بــرای گفــن در میــز مذاکــره داشــته باشــند.
پــس از توقــف مشــورهها در اوایــل ســپتامرب ،نزدیــک بــه
 948مبــب علیــه طالبــان اســتفاده شــد کــه از زمــان آغــاز
مأموریــت حامیــت قاطــع بیشــرین تعــداد مببهــای
اســتفاده شــده در یــک مــاه بــود.
در حالــی کــه ترامــپ ،طالبــان را بــه دلیــل حملــه بــر
نیروهــای افغــان و امریکایــی متهــم بــه تــاش بــرای تســلط
بــر گفتوگوهــای صلــح میکــرد ،در واقــع هــر دو طــرف
حمالتــی را علیــه همدیگــر بــه راه میانداختنــد تــا طــرف
مقابــل را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد .در ایــن وحشــت عظیــم
بــرای تســلط بــر حریــف ،تلفــات غیرنظامیــان افغــان بــه
طــور بیســابقهای افزایــش یافــت و بــه  4.009نفــر بــه
شــمول  954کشــته در ســومین ربــع ســال  2019رســید.
ایــن آمــار ،افزایــش 130درصــدی را در مقایســه بــا ربــع
پیشــین و افزایــش  60درصــدی را در مقایســه بــا هــان دوره
در ســال گذشــته نشــان مـیداد .از آن جایــی کــه صلــح در
افغانســتان رو بــه خاموشــی اســت ،ایــن وضعیــت نشــانگر
آن اســت کــه اهــداف نظامــی ،راهبــردی ،اقتصــادی،
اجتامعــی و سیاســی امریــکا در کــرهی زمیــن و در میــان
ابرقدرتهــای جهانــی ،هرگــز منجــر بــه هســتیگرایی
نخواهــد شــد و رسانجــام بــه بنبســت خواهــد رســید.
در میــان مســائل مهمــی چــون فســاد فراگیــر،
زمینهــای رو بــه گســرش کشــت مــواد مخــدر ،ناتوانــی
نیروهــای افغــان در حفاظــت از کشــور شــان و تفاوتهــای
بســیار در میــان احــزاب سیاســی افغانســتان ،روابــط
دوجانبــه میــان ایــاالت متحــده و افغانســتان و «چارچــوب
پاســخگویی متقابــل جنــوا» بــرای ترویــج تجــارت ،ثبــات،
بــاال بــردن توانای ـی نهادهــای غیرنظامــی و بهبــود سیســتم
عدلــی پژمــرده خواهنــد شــد.
دولتهــای گوناگــون ایــاالت متحــده ،ســالها در
مــورد پیشرفتهــای شــان مبالغــه کردنــد تــا شکســتها
و هزینههــای بــزرگ نظامــی شــان را بپوشــانند .ایــاالت
متحــده بــه محــض ایــن کــه فهمیــد منیتوانــد بیشــر از
ایــن ،مردمــش را بــا پیشرفتهــای خیالــی فریــب دهــد،
در پوشــش گفتوگوهــای صلــح بــا طالبــان ،راهبــرد بیــرون
کشــیدن نیروهایــش را در پیــش گرفــت .ایــاالت متحــده بــه
تازگــی از نزدیــک بــه متــام ابتکارهایــش بــرای افغانســتان
دســت کشــیده و اکنــون اساســیترین هدفــش در
افغانســتان «جلوگیــری از حمــات بیشــر بــر امریــکا توســط
تروریس ـتهایی اســت کــه در افغانســتان پنــاهگاه دارنــد یــا
در آن حامیــت میشــوند».
ایــن بــه معنــای خــروج کامــل امریــکا از افغانســتان
نیســت .واشــنگنت قصــد دارد کــه بــا هزینههــای بســیار
کمتــری نســبت بــه آن چــه ایــن روزهــا میپــردازد ،حضــور
نظامــیِ اطالعاتگونــه در افغانســتان داشــته باشــد تــا
رقبــا و پیشرفتهــای منطقــهای را زیــر نظــر بگیــرد.
ســفر ناگهانــی ترامــپ بــه افغانســتان در مــاه گذشــته و
اطمیناندهــی بــه رسبــازان امریکایــی در مــورد ایــن کــه
«طالبــان میخواهنــد آتشبــس کننــد» بــاز هــم تعهــدی
بــه آنهــا بــود کــه خیلــی زود بــه کشــور شــان برمیگردنــد.

سهیال رضایی بانوی رضاکار افغان برندهی جایزهی صلح
ملل متحد شد

جایــزهی صلــح « »N-Peaceبرنام ـهی
توســعهای ســازمان ملــل بــه صــورت
ســاالنه و در میــان فعــاالن جامعــهی
مدنــی هفــت کشــور آســیایی برگــزار
حسن ابراهیمی
میشــود .ایــن جایــزه بــه افــرادی
کــه در حوزههــای صلــح و توانمندســازی بــرای زنــان و
کــودکان فعالیــت دارنــد ،داده میشــود.
بانــو رضایــی کــه  24ســال ســن دارد ،یکــی از
دخــران رضــاکاری اســت کــه در زمینــهی آگاهیدهــی
و توانمندســازی زنــان و کــودکان در رابطــه بــا صلــح کار
میکنــد .ایــن دخــر جــوان افغــان کــه یکــی از کاندیدهــای
ســه بخــش جایــزهی صلــح « »N-Peaceبرنام ـهی توســعهای
ســازمان ملــل متحــد اســت ،در گفتوگــوی اختصاصــی
بــا روزنام ـهی صبــح کابــل گفــت« :مــن زمانــی کــه کاندیــد
یکــی از بخشهــای ایــن جایــزه شــدم ،خــودم خــر نداشــتم
و از طریــق دوســتان اطــاع پیــدا کــردم و همچنیــن روزی
کــه برنــدهی یکــی از بخشهــای ایــن جایــزه شــدم،

دوســتانم مــن را خــر کردنــد».
بانــو رضایــی کــه دانشآموخت ـهی رشــتهی روانشناســی
از دانشــگاه کابــل اســت ،تالشهــا و فعالیتهایــش را یــک
ســال پیــش در زمینـهی رشــد زنــان و کــودکان بــرای تأمیــن
صلــح بــه صــورت رضاکارانــه آغــاز کــرد .او در ایــن مــدت
توانســت بــا حامیتهــای خانــواده و اعضــای مؤسســهی
توانمندســازی و تحکیــم صلــح جوانــان افغانســتان،
کارهــای بســزایی در راســتای توانمنــدی زنــان و کــودکان
از طریــق هرندرمانــی انجــام دهــد.
برنامــهی توســعهای ســازمان ملــل متحــد ،روز جمعــه،
(۲۹قــوس) فهرســت یازدهنفــری برنــدگان جایــزهاش
را اعــام کــرد کــه در میــان ایــن  ۱۱تــن از کشــورهای
اندونیــزی ،میامنــار ،نیپــال ،پاکســتان ،فیلیپیــن و
رسیالنــکا ،ســهیال رضایــی و زرقــا یفتلــی ،رییــس مرکــز
تحقیقاتــی زنــان و کــودکان افغانســتان ،نیــز حضــور
داشــتند کــه هــر دو بانــوی افغانســتانی در بخشهــای
جداگانــه برنــدهی ایــن جایــزهی صلــح شــدند.

گفتــه میشــود کــه هــر دو بانــوی افغانســتانی کــه
برنــدهی ایــن جایــزه شــدهانــد ،طبــق اعــام «»UNDP
یــا برنامــهی توســعهای ســازمان ملــل متحــد ،بــرای حــل
مناقشــه و پیشگیــری از آن و همچنــان فراهمســازی
زمین ـهی برقــراری صلــح در جوامــع محلــی نقــش داشــته و
فعالیــت شــان تاثیرگــذار و قابــل قــدر بــوده اســت.
ســهیال رضایــی از بانــوان رضــاکاری در زمینـهی برقــراری
صلــح در ادامــه گفــت« :بــا بــه دســتآوردن ایــن جایــزه،
انگیــزهام بــرای برنامههــای آینــده بیشــر شــده اســت و
مصمــم اســتم کــه بتوانــم ایــن نــوع تالشهــا را در جامعـهی
مردســاالر افغانســتان بــه گونــهای نهادینــه کنــم تــا در
ســالهای بعــد هیــچ زنــی از حقــوق و جایــگاه اصلــیاش
در جامعــه نــاآگاه منانــد».
بانــو ســهیال رضایــی یکــی از اعضــای مؤسســهی
توانمندســازی و تحکیــم صلــح جوانــان افغانســتان اســت
کــه در ســال  ۲۰۱۹توســط شــاری از اعضــای جــوان آن
تأســیس شــد .ایــن مؤسســه یــک نهــاد غیــر انتفاعــی و غیــر
دولتــی اســت کــه بــرای توانمندســازی جوانــان از طریــق
برنامههــای ارتقــای ظرفیــت در بخشهــای رهربیــت ،حــل
اختالفــات و صلــح مترکــز دارد.
بانــو رضایــی میگویــد کــه بــرای ســال آینــده در نظــر
دارد برنامههــای تــازهای را بــرای کــودکان بــدون رسپرســت
راهانــدازی کنــد تــا بتوانــد از روش هرندرمانــی کــودکان
افغانســتان را توانمنــد ســازد.
بانــو رضایــی و یفتلــی ،مناینــدگان افغانســتان در حالــی
برنــدهی جایــزهی صلــح برنام ـهی توســعهای ســازمان ملــل
شــدند کــه ایــن جایــزه همهســاله بــه چنــد تــن از فعــاالن
حقــوق زن در حــوزهی زنــان ،صلــح و امنیــت و تدویــن
قوانیــن مدنــی اهــدا میشــود.
بــه برنــدگان دور نهایــی ایــن جایــزه از طریــق آنالیــن
شــهروندان بیــش از  150کشــور جهــان رأی داده انــد.
جایــزهی« »N-Peaceدر ســال  ۲۰۱۰تأســیس شــده
اســت .ایــن جایــزه از ابتــکارات « »UNDPاســت کــه بــه
هــدف درخشــش فعــاالن و مدافعــان حقــوق زن اهــدا
میشــود .ایــن جایــزه تــا کنــون بــه صــد زن و مــرد در هفــت
کشــور افغانســتان ،اندونیــزی ،میامنــار ،نیپــال ،پاکســتان،
فیلیپیــن و رسیالنــکا اهــدا شــده اســت.

از تمجید تا نقد و اصالح
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اســت دربســت در اختیــار یــک قــوم باشــد ،ســایر اقــوام اصــا
شایســتهای ندارنــد؟ افغانســتان وقتــی اقتــدار پیــدا میکنــد
کــه از متــام ظرفیتهــای موجــود ،رصفنظــر از وابســتگیهای
قومــی ،حزبــی ،زبانــی و غیــره ،اســتفاده شــود .چــرا وضعیــت
ورزشــی مــا چنیــن اســت؟ ایــن موضــوع ابعــاد گوناگــون دارد
کــه ریشـهی آن بــه رهــری کشــور بــر میگــردد؛ ایشــان آنقــدر
رسگــرم مســائل سیاســی و امنیتــی شــده انــد کــه متــام خدمــات
اجتامعــی دیگــر را از یــاد بــرده انــد .ورزشکاران و جوانــان،
جمعیــت قابــل مالحظ ـهی کشــور را تشــکیل میدهنــد؛ امــا بــه
آنهــا توجــه منیشــود؟ زمانــی گفتــه میشــد کســی در تربیــت
بدنــی بایــد بــرود کــه قومانــدان باشــد ،در غیــر آن ورزشکار را
کســی دیگــر اداره منیتوانــد .چنیــن نگاههــای ســطحی بــه
ورزش موجــب شــد کــه ادارهی ورزش هیــچ وقــت بــه اداره بــدل
نشــود .مــن در ایــن ده ســال ،ده بــار اســاسنامهی فدراســیون
را بــرده و تســلیم کــردم؛ امــا چنــد مــاه دیگــر میگوینــد کــه
اســاسنامهی تــان اینجــا نیســت و دوبــاره بیاوریــد ،اینجــا مگــر
اداره نیســت؟ چطــور ممکــن اســت کــه نباشــد؟ در بس ـتهای
مســلکی چقــدر از جایــگاه رقابتهایــی کــه در ســطح بینامللــل
برگــزار میشــود خــر دارنــد؟ هیــچ! فقــط نــام بازیهــای
املپیــک را شــنیده انــد کــه در آن مــا یکــی دو تــا مناینــدهی
مــان ،بــا کارتهــای دعــوت ،نــه بــا ســهمیه رشکــت میکننــد،
دیگــر هیــچ کــدام شــان منــی داننــد کــه واقعــا قهرمــان آســیایی
یــک رشــته چــه زمانــی معتــر اســت؟ چــه زمانــی مســابقات
واقعــا جهانــی اســت؟ پــس هزینههــا کجــا میشــود؟ در
رقابتهایــی رشکــت میکننــد کــه یکــی دو باشــگاه آن هــم
از یکــی دو والیــت رشکــت میکننــد و نامــش را میگذارنــد
مســابقات بیناملللــی .حتــا رســانههای مــا نیــز کمتــر مســلکی
انــد .مــا در کشــور در حــال جنــگ ،بایــد امیــد را بــرای مــردم
زنــده کنیــم؛ امــا نــه بــا دروغ .مــردم افغانســتان فکــر میکننــد
کــه ورزش خیلــی پیرشفــت کــرده و خیلــی مــدال و دس ـتآورد
داریــم؛ در صورتــی کــه ایــن طــور نیســت.
صبــح کابــل :شــا گفتیــد کــه ورزش جــای پارتیبــازی
نــه ،کــه جــای نخبههــا اســت ،در مــورد مویتــای چــه؟ آیــا در
مویتــای چنیــن وضعیتــی حاکــم اســت؟
حســینی :کامــا ،در مویتــای اول ســاالنه کوشــش
میشــود کــه انتخابــیِ تیــم ملــی برگــزار شــود و از متــام
والیتهایــی کــه فعالیــت رســمی دارنــد ،دعــوت شــود؛ جــدا
از آن ،وقتــی کــه شــش مــاه از انتخابــیِ تیــم ملــی میگــذرد و
مــا مســابقات بیناملللــی در پیــش داریــم ،اعضــای تیــم ملــی
را جمــع کــرده و یکــی دو نفــر از بهرتینهــا در هــر وزن ،بــا
گزینــش هیــأت فنــی ،دوبــاره رقابــت میکننــد کــه در آن هــر
کســی اول شــود ،بــه مســابقات برونمــرزی اعــزام میشــود .در
ایــن  15ســالی کــه مویتــای در افغانســتان فعالیــت داشــته،
حتــا یــک مــورد نیســت کــه غیــر از ایــن بــوده باشــد.
صبــح کابــل :یــک تعــداد از کســانی کــه در ســالهای
گذشــته همــکار شــا و عضــو فدراســیون بودنــد ،از بدنــهی
فدراســیون جــدا شــدند؛ دلیــل آنهــا ایــن بــود کــه فدراســیون
مویتــای ،یکجانبــه عمــل کــرده و قومگرایــی میکنــد؟
حســینی :متأســفانه اتهــام قومگرایــی یــک کلیشــه و مــد
شــده اســت .بــا تصمیمهــای هــر کســی کــه مشــکل داشــتند،
میگوینــد کــه قومگرایــی میکنــد؛ در حالــی کــه بایــد مســتند
باشــد .از تربیــت بدنــی ببینیــد ،اگــر کســی آمــده در یــک وزنــی
در رقابتــی اول شــده و بنــا بــر موضوعــات قومــی بــه مســابقه
بــرده نشــده و نفــر دوم آن بــرده شــده ،هــر کســی حــق دارد
اعــراض کنــد؛ در حالــی کــه در طــول  14ســال یــک مــورد
هــم چنیــن چیــزی وجــود نــدارد؛ دوم ،متــام مســابقاتی کــه
مــا برگــزار کردیــم ،در تربیــت بدنــی بــوده؛ در آن جــا جــدا از
ایــن کــه داوران از کابــل و والیــات اســتند ،هیــأت تربیــت بدنــی
نیــز همیشــه حــارض اســت و همیشــه میتواننــد برونــد صحبــت
بکننــد و هامنجــا حــق دارنــد چیــزی کــه مدعــی اســتند را
مطالبــه کننــد .رقابــت اگــر نباشــد ،کســی یــک یــا دو بــار عضــو
تیــم ملــی شــد ،احســاس کنــد کــه بایــد دائــم عضــو تیــم ملــی
باشــد ،ورزش یــا هــر مجموع ـهای پیرشفــت منیکنــد .مــا اگــر
قومگرایــی میکردیــم در ســال  2010کاپ بهرتیــن پیرشفــت

آســیا ،در ســال  2012کاپ بهرتیــن پیرشفــت جهــان ،در ســال
 2018کاپ تــاش بــرای تســاوی جنســیتی و در ســال 2019
در مســابقات جهانــی تندیــس روح ورزش را منیتوانســتیم
برنــده شــویم .اینهــا را کســی صلواتــی بــه مــا نــداده اســت.
مــا چــرا  14داور بیناملللــی داریــم؟ شــا ببینیــد ،در متــام
ورزشهایــی کــه چنــد برابــر مویتــای ســابقه دارنــد ،چنــد داور
بیناملللــی دارنــد؟ چــرا؟ چــون ایــن دیــد در رهــری فدراســیون
بــوده کــه همــه رشــد کننــد .شــا ببینیــد در تلویزیونهــا آیــا از
متــام ورزشهــا وقتــی کــه مصاحبــه میشــود ،غیــر از یکــی دو
نفــر مســؤول هــان فدراســیون در طــول چهــارده ســال ،فــرد
دیگــری در تلویزیونهــا مصاحبــه میکنــد؟ مــن منیبینــم!
صبــح کابــل :یــا اگــر مصاحبــه کننــد هــم بســیار ضعیــف و
غیــر حرف ـهای انــد؟
حســینی :در مویتــای ،مــن حداقــل  20نفــر را میتوانــم
بــرای شــا نــام بــرم کــه میرونــد مصاحبــه میکننــد ،خــوب
صحبــت میکننــد و معلومــات دارنــد؛ ایــن یعنــی متــام حرفهــا
پیــش رییــس فدراســیون نیســت و همــه خــر دارنــد .در ایــن
فدراســیون ،همــه رشــد کــرده انــد .در تیــم ملــی مــا ســهمیهی
قومــی نداریــم .ســهمیهی والیتــی نداریــم ،ســهمیهی باشــگاه
نداریــم؛ بــل ســهمیهی ملــی و شایســتگی داریــم .بــرای مــا مهــم
نیســت کــه در هشــت وزن تیــم ملــی ،چــه کســانی اول شــده
انــد .از یــک قــوم انــد ،از یــک محلــه انــد و یــا از ده قــوم و هــزار
محلــه! اصــل اول و آخــر شایســتگی اســت .هــر کســی میگویــد
نیســت ،خالفــش را ثابــت کنــد!
صبــح کابــل :یکــی از چیزهایــی کــه در فدراســیون مویتــای
جــدا از بحــث پیرشفــت اعضــا در بعــد فنــی مویتــای وجــود
دارد ،بحــث توجــه فدراســیون مویتــای بــه تحصیــل و رشــد
علمــی اعضــا و کادر فدراســیون اســت؛ چــرا ایــن فرهنــگ خــوب
در فدراســیونهای دیگــر نیســت؟
حســینی :تشــکر میکنــم از حســننظــر شــا .فدراســیون
مویتــای ،کار خــود را بــا دیــد بلندمــدت ،شــعار خودآگاهــی،
پویایــی و افتخــار رشوع کــرد .منظــور مــا از خودآگاهــی،
شــناخت خــود مــا ،جامع ـهی مــا ،کشــور مــا ،تاریــخ مــا و متــام
فرازونشــیبهایی بــوده کــه در گذشــتهی تاریخــی ،ایــن ملــت
وجــود داشــته اســت .منظــور مــا از پویایــی ،یعنــی در قیــد و
بنــد تاریــخ و مشــکالت منانــدن اســت .مــا بایــد بتوانیــم همیــن
ظرفیــت را در خــود ایجــاد کنیــم تــا بــا فکرهــای جدیــد آشــنا
شــویم ،بپذیریــم و پیرشفــت کنیــم .افتخــار بــا اســتفاده از ایــن
دو مؤلفــه ،بــه خاطــر کســب افتخــار بــرای خــود ،خانــواده،
کشــور و ملــت ،تــاش ،مبــارزه و زندگــی کنیــم.
صبــح کابــل :راهکارهایــی کــه بــرای ایــن کار داشــتید چــه
بــود؟
حســینی :مــا دو راهــکار داشــتیم .یــک :افــراد باســواد را
جــذب کنیــم و دوم افــرادی کــه عالقهمنــد انــد را بــه ســوی
دانــش و ســواد ســوق بدهیــم .متأســفانه در بعــد اولــش،
کمتــر زمینــه بــود؛ چــون افــراد باســواد کمتــر بــه ورزش
فکــر میکردنــد ،دوم مــا میخواســتیم یــک تغییــر مثبــت در
محــدودهی خــود ایجــاد کنیــم و بایــد از هــان عالقهمندیهــا
اســتفاده میکردیــم .بــه همیــن خاطــر ،از متــام دوســتان
خــود خواســتیم کــه برونــد درس بخواننــد .مــا دو ســه ســال
پیــش ،مراســم تجلیــل از یــک تعــداد فارغــان را در یکــی از
دانشگاههــای کابــل گرفتیــم کــه حــدود ســی نفــر را تشــکیل
مــیداد و از مقطــع لیســانس ،در رشــتههای مختلــف فــارغ
شــده بودنــد .در تیــم ملــی ســال  ،1398بــه متــام کســانی کــه
اول و دوم شــدند ،بورســیهی یکســالهی کامــل زبــان انگلیســی
در یکــی از خوبتریــن آموزشگاههــای زبــان انگلیســی در
کابــل داده شــد .گفتیــم برویــد و انگلیســی یــاد بگیریــد .در
یکــی از مراکــز آموزشــی دیگــر ،یکســاله بــرای صــد نفــر ،نــه
تنهــا قهرمانــان ،بلکــه از اعضــای فدراســیون مویتــای ،کــه
برونــد مضامیــن ساینســی یــاد بگیرنــد.
صبــح کابــل :مســألهی دیگــری کــه در ورزش اســت،
عــدم اعتــاد خانــواده بــه باشــگاهها و مربیــان اســت کــه
فرزنــدان ،بــه خصــوص دخــران شــان را اجــازه دهنــد ،برونــد
و ورزش کننــد ،فدراســیون مویتــای بــرای اعتامدســازی چــه
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اشــاره :از دیربــاز ،یکــی از دالیــل
عــدم رشــد بایســته و شایســتهی ورزش در
افغانســتان ،عــدم رشــد و گســرش همزمــان
ابعــاد فنــی و تکنیکــی جامع ـهی ورزشــی و
کمبــود ورزشکاران تحصیلکــرده بــوده
نعمت رحیمی
اســت .انگشتشــار انــد ورزشکارانــی کــه
ضمــن تســلط بــر فنــون ورزش ،از نظــر علمــی نیــز بــه مــدارج
بــاال رســیده باشــند« .امیرحســین حســینی» ،رییــس فدراســیون
مویتــای کشــور ،از کســانی اســت کــه در میدانهــای
سیاســت ،علــم و ورزش خــوش درخشــیده اســت؛ او جــزو
نیروهــای پیــشرو ورزش افغانســتان اســت.
صبــح کابــل :طبــق معمــول نخســتین پرســش در بــارهی
مشــخصات مهــان اســت ،در بــارهی خــود تــان بگوییــد.
حســینی :بــرای ایــن گفتوشــنود دوســتانه ممنونــم.
«امیرحســین حســینی» اســتم ،متولــد  1357در کابــل،
لیســانس فلســفه و جامعهشناســی از دانشــگاه کابــل و دو
ماســری دارم؛ یکــی ماســری حقــوق عمومــی از دانشــگاه
آزاد اســامی در کابــل و ماســری دیپلامســی و اســراتیژی
بیناملللــی از دانشــگاه اقتصــاد و علــوم سیاســی لنــدن .از
ســال  1383مأمــور دولتــم و در ورزش نیــز  30ســال ســابقهی
فعالیــت مســتمر دارم .یــک رابط ـهی دامئــی کــه در موقعیــت و
نقشهــای گوناگــون بــوده اســت.
صبح کابل :سابقهی مربیگری تان چقدر است؟
حســینی :ســال  1375وارد جرگــهی مربیــان ،آمــوزش و
باشــگاهداری شــدم کــه شــش ســال طــول کشــید .از 1381
انجمنهــای مویتــای و از  1385فدراســیون مویتــای را
بنیــان گذاشــتم کــه یکســال بعــد بــا حکــم رییسجمهــور،
فعالیتــش رســمی شــد.
صبــح کابــل :از هــان ابتــدا مویتــای کار کردیــد یــا در
رشــتههای دیگــر هــم بــود ه ایــد؟
حســینی :بوکــس و ووشــو را در ســطوح بــاال کار کــردهام.
در بوکــس حتــا در یــک رقابــت بیناملللــی رشکــت کــردم؛ امــا
در ووشــو فرصــت زیــادی نداشــتم؛ چــون وضعیــت سیاســی
افغانســتان بــه گونــهای بــود کــه ورزشکاران منیتوانســتند،
در رقابتهــای بیناملللــی رشکــت کننــد .در افغانســتان متــام
مترکــزم روی مویتــای بــوده اســت.
صبــح کابــل :اگــر مجبــور باشــید از بیــن ورزش و سیاســت،
یکــی را انتخــاب کنیــد ،کــدام را برمیگزینیــد؟
حســینی :سیاســت؛ چــون در افغانســتان بــا سیاســت بهــر
میتــوان بــه ورزش خدمــت کــرد ،در حالــی کــه سیاسـتمداران
دنیــا بــه دنبــال ورزش میدونــد .مشــکل ورزش مــا ایــن اســت
کــه سیاســتمداران مــا ،کمتــر بــه ورزش توجــه دارنــد و بــه
اهمیــت آن کمتــر واقــف انــد؛ چــون خــود شــان ورزش نکــرده
انــد و از درد ورزشکار باخــر نیســتند.
صبــح کابــل :ایــن یــک ســؤال دامئــی اســت؛ چــرا
زمــامداران مــا بــه ورزش اهمیــت منیدهنــد؟ نهادینــه نشــدن
ورزش ،ورزشکار نبــودن سیاســتمداران ،نادانــی و بیخــری
یــا دالیــل دیگــر؟
حســینی :همــهی اینهــا .سیاســتمداران مــا هیــچ
کــدام ورزشکاران جــدی نبــوده انــد .از طرفــی ورزشکاران مــا
سیاس ـتمداران خوبــی نبــوده انــد .ایــن دو کامــا از یکدیگــر
دور بــوده انــد؛ بــرای همیــن ،درک درســتی از دو طــرف وجــود
نــدارد؛ دیگــر اینکــه متــام مترکــز روی امنیــت اســت؛ در حالــی
کــه آمــوزش و پــرورش ،صحــت و ســایر خدمــات اجتامعــی نیــز
مهــم اســت؛ امــا هیــچ کســی ورزش را جــزو خدمــات اجتامعــی
ندانســته و بــه قــش آن را در تأمیــن امنیــت توجــه نشــده اســت
کــه در هــان بودجــهی امنیتــی نیــز بخشــی از آن میتوانــد
ورزش باشــد .نقــش ورزش در تأمیــن وحــدت ملــی نیــز بســیار
ســمبولیک بــوده اســت.
صبــح کابــل :وابســتگی ورزش و اقتصــاد تــا چــه انــدازه
اســت؟
حســینی :چیــن ،جاپــان و کوریــای جنوبــی در آســیا
اقتصادهــای برتــر انــد و بــه هــان انــدازه ورزش شــان هــم
مطــرح اســت؛ چــون رسمایهگــذاری میشــود؛ در ایــن کشــورها
وضعیــت عمومــی زندگــی هــم بهــر اســت .بعضــی وقتهــا در
مــورد جایــگاه ورزش افغانســتان اغــراق و بــه مــردم معلومــات
نادرســت داده میشــود؛ مثــا میگوینــد کــه امســال ورزش
افغانســتان در رقابتهــای بیناملللــی  600مــدال گرفتــه
اســت ،اینهــا معلومــات بســیار ناقــص و نادرســت اســت و بــه
هیــچ عنــوان معــرف جایــگاه ورزش افغانســتان در ســطح آســیا یــا
منطقــه نیســت .بــه جــای ایــن کارهــا ،بایــد ببینیــم در املپیــک
آســیایی داخــل ســالُن ،افغانســتان از  1200مــدال 10 ،مــدال
دارد کــه  8تــای آن برنــز و از  8برنــز هــم  7تــای آن بــا شــانس
اســت ،نــه بــا توانایــی و شایســتگی؛ در مجمــوع شــاید گفــت کــه
از متــام  10مــدال مــا ،کــه خیلــی هــم ناچیــز اســت ،دو ســه تای
آن بــا صالحیــت و بــا شایســتگی اســت .در املپیــک آســیایی
ببینیــد چنــد مــدال داریــم؟ طــا کــه اصــا نداریــم ،نقــره هــم
نداریــم و شــاید یــک دانــه داشــته باشــیم ،وقتــی رقابتهــای
املپیــک آســیا هــر چهــار ســال ،یــک بــار برگــزار میشــود ،پــس
ایــن  600مــدال از کجــا میآیــد؟ اینهــا موجــب میشــود کــه
تصــور و توقــع نادرســت در جامعــه ایجــادشــود.
صبــح کابــل :چــرا ادارهی ورزش افغانســتان در طــول ایــن
همــه ســال نتوانســت دارای نظــم و انضبــاط باشــد و پیرشفــت
کنــد؛ هــر روزی کــه گذشــت ،بدن ـهی ورزش بیشــر بــه ســمت
قومگرایــی رفــت .زمانــی متــام شــکایتها ایــن بــود کــه
رییسهــای بیشــر فدراســیونها از یــک والیــت کوچــک
اســتند ،بعــد آمدنــد تــا ایــن تناســب را از بیــن بربنــد کــه دودش
بــه چشــم ورزشکاران رفــت!
حســینی :ورزش جــای تقســیامت قومــی نیســت؛ حتــا
بعضیهــا میگوینــد کــه در تیــم ملــی بایــد از همــه اقــوام
باشــد ،در صورتــیکــه ایــن درســت نیســت .تیــم ملــی قرار اســت
بــرای عــزت یــک کشــور در ســطح بیناملللــی رقابــت کنــد،
بایــد افــراد شایســته در آن باشــند .در جایــی کــه بایــد تناســب
برقــرار شــود ،انتصابهــا اســت؛ مثــا در تربیــت بدنــی ،یــا هــر
ارگان دولتــی افغانســتان ،مگــر میشــود کــه هــر چــه شایســته

کار کــرده اســت؟
حســینی :بــا توجــه بــه واقعیتهــای تلــخ جامعــه ،ایــن
نگرانــی بــه جــا و درســتی اســت .مــا روی باشــگاههای بانــوان
بســیار حســاس اســتیم؛ بــرای همیــن ،باشــگاه بانــوان بســیار
کــم داریــم .اول تــاش میکنیــم کــه مربیــان از بیــن بانــوان
باشــند ،اگــر نشــد ،نظــارت بســیار شــدیدی اعــال میکنیــم.
اعتــاد مــردم را بــا منایــش و تبلیغــات منیشــود جلــب کــرد،
بایــد کاری کنیــم کــه مــردم اعتــاد کننــد .چنیــن اســت کــه
در رقابتهــای مویتــای خانوادههــا بــه راحتــی رشکــت
میکننــد؛ مثــا خانــم ،مــادر و خانــوادهی خــود مــن رشکــت
میکننــد .همیشــه بــه همکارانــم در فدراســیون گفتــهام اگــر
احســاس کردنــد کــه باشــگاهی رشایطــش مناســب نیســت؛ آن
را ببندنــد .بایــد رشایــط طــوری باشــد کــه مــادر ،همــر و دخــر
هــر اســتاد ،ورزشکار و رشکتکننــده بتواننــد بیاینــد و راحــت
در مســابقات و مترینــات حــارض باشــند .تــا حــاال در ایــن کار
موفــق بــودهایــم.
صبــح کابــل :ایــن کــه یــک ورزشکار رفتــار خــوب و مناســب
داشــته باشــد ،جــدا از تربیــه و فرهنــگ ،چقــدر میتوانــد ناشــی
از فضــای حاکــم در رشــته و مدیریــت آن ورزش باشــد؟
حســینی :تصــور میکنــم کــه همــهی اینهــا مؤثــر انــد؛
امــا مدیریــت باشــگاهها و آن رشــتهی ورزشــی از همــه چیــز
مهمتــر اســت.
صبــح کابــل :یعنــی ربطــی بــه ذات خــود ورزش نــدارد؟
برخــی رشــتههای ورزشــی طــوری اســت کــه الزم اســت
ورزشکار ،تهذیــب و ادب مناســب داشــته باشــد.
حســینی :بیشــر رشــتههای املپیکــی مقــررات و اصــول
منظمــی دارنــد .متــام رشــتههای ورزشــی قوانیــن خــاص خــود
را دارد .ورزشــی نیســت کــه بگویــد غــرور ،تکــر و دروغ خــوب
اســت ،همــه میگوینــد تواضــع ،ادب ،احــرام ،اخــاق عالیـهی
انســانی فراتــر از مذهــب ،قــوم ،زبــان و ملیــت اســت؛ امــا
بایــد بگویــم برخــی رشــتههای ورزشــی اصــا ورزش نیســت؛
بــه خصــوص ورزشهایــی کــه قوانیــن را در نظــر منیگیــرد.
تفاوتهــای رفتــاری زمانــی رخ میدهــد کــه ببینیــم چــه
کســی اصــول را رعایــت میکنــد ،چــه کســی اصــول را نهادینــه
میکنــد و چــه کســی اصــول را معرفــی و ترویــج میکنــد؛ ایــن
هــان نقــش مدیــران و مربیــان ورزش اســت.
صبح کابل :نظر تان در مورد مبارزات آزاد چیست؟
حســینی :بــه رصاحــت میگویــم مبــارزات آزاد ورزش نیســت،
فقــط مبــارزه اســت؛ بــرای همیــن اســت کــه کمیتـهی بیناملللی
املپیــک آن را بــه رســمیت منیشناســد .ورزشهــای آزاد از کجــا
میآیــد؟ از امریــکا .ماهیتــش چیســت؟ تجــارت ،رسگرمــی و
برخــی چیزهــای دیگــر .ورزشکار آماتــور بــر خــاف تصــور از نظــر
فنــی ضعیــف نیســت ،بــل او بــرای پــول مبــارزه منیکند .عشــق و
خواســت او چیزهــای دیگــری اســت؛ چیــزی مثــل بیــرق کشــورش
و رسبلنــدی مردمــش .در مبــارزات آزاد ســؤال اول ورزشکار ایــن
اســت کــه چنــد میگیــرم! وقتــی ایــن چنــد میگیــرم مرکــز ثقــل
ورزش باشــد ،دیگــر از دایــرهی ورزشهــای پرافتخــار خــارج اســت.
صبــح کابــل :یــک ســؤال جــدی میپرســم ،شــا گفتیــد کــه
فضــای ورزش بــرای رشــد ورزشکاران مهــم اســت؛ مثــا تکواندو
کــه از مراکــز آکادمیــک و فرهنگــی رشوع شــد و فضایــی کــه بــر
ایــن رشــته حاکــم بــود ،موجــب شــد کــه ســه مــدال از املپیــک
تابســتانی و جوانــان داشــته باشــد .در مویتــای نیــز فضــای
باشــگاهها بــد نیســت؛ امــا چــرا برخــی از قهرمانــان مویتــای
در ســالهای اخیــر دســت بــه جرائــم جنایــی زدنــد؟
حســینی :مویتــای هنــوز ورزش جوانــی اســت .هامنطــور
کــه از خانــوادهی پیامــران افــرادی منحــرف شــدند ،در مویتــای
نیــز چنیــن شــد .مهــم ایــن اســت کــه دیگــر ایــن افــراد عضــو
جامعــهی مویتــای نیســتند .تــاش میکنیــم کــه اینهــا را
اصــاح کنیــم؛ چــون اگــر ورزش ایــن قــدرت را نداشــته باشــد،
چیــز دیگــری منیتوانــد .تعــداد زیــادی چنیــن افــرادی اصــاح
میشــوند و برخــی هــم منیشــوند و بــه بیراهــه میرونــد.
صبــح کابــل :نظــر تــان در بــارهی فدراســیون مویتــای
حرفــهای چیســت؟ بــه ســود مویتــای اســت یــا بــه رضرش؟
حســینی :تعــدادی از جوانــان مــا کــه آگاهــی کامــل ندارنــد،
بــا تأســف زحمــت و اســتعداد شــان هــدر مــیرود؛ جــز ایــن،
کــدام تأثیــری نــدارد .دوم ،چیــزی بــه ایــن نــام ،دیگــر هیــچ
جایــی در املپیــک و تربیــت بدنــی نــدارد.
صبــح کابــل :امــا ایــن فدراســیون در املپیــک ثبــت شــده
اســت ،در زمــان آقــای اغــر.
حســینی :ایــن مربــوط بــه گذشــته اســت کــه حــاال دیگــر
رســمی نیســت .مویتــای حرفــهای و آماتــور زیــر نظــر یــک
ســازمان بــه نــام « »FMAاداره میشــود؛ نهــادی کــه از ســوی
کمیتــهی بیناملللــی املپیــک ،شــورای املپیــک آســیا و
مراجــع معتــر ورزشــی دنیــا بــه رســمیت شــناخته شــده اســت.
در اســتعالمی کــه چنــدی پیــش از ســوی ریاســتجمهوری
شــده بــود ،تربیــت بدنــی جــواب قاطــع داده بــود کــه در
افغانســتان یــک فدراســیون مویتــای اســت نــه دو تــا کــه
آن هــم فدراســیون ملــی مویتــای افغانســتان اســت .مــن از
ســال  2008مناینــدهی رســمی ســازمان جهانــی مویتــای در
افغانســتان اســتم.
صبــح کابــل :پــس تکلیــف باشــگاهها و مربیانــی کــه
ورزشکاران را متریــن میدهنــد چــه میشــود؟ اگــر اتفاقــی
در جریــان مترینهــا و مســابقات بیفتــد ،جوابگــوی آن چــه
کســی اســت؟ اگــر از شــا جــواز ندارنــد ،چــرا فعــال اســتند؟
حســینی :کار شــان غیــر قانونــی اســت کــه ارگانهــای
امنیتــی و مرتبــط بــا ورزش و تنفیــذ قانــون میتواننــد
باشــگاههای شــان را ببندنــد.
صبــح کابــل :پــس چــرا دروازهی ایــن باشــگاهها همچنــان
بــاز اســت؟
حســینی :خواســت همیشــگی مــا از تربیــت بدنــی ایــن
اســت کــه در راســتای قانونمنــد شــدن ورزش ،تــاش کنــد.
تالشهایــی رشوع شــده اســت و نوبــت اینهــا نیــز میرســد.
ورزش هنــوز هــم مســألهی حاشــیهای در افغانســتان اســت و بــا
تأســف ،نظــارت بــر بســیار چیزهــای دیگــر نیــز در ایــن کشــور
وجــود نــدارد.
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خانواده

دروغگویی در کودکان
همــه افــراد از جملــه کــودکان
ممکــن اســت در مــورد هــر چیــزی
دروغ بگوینــد .دروغگویــی کــودکان
میتوانــد دالیــل مختلفــی از جملــه
نفــع شــخصی ،جلوگیــری از آســیب،
زهرا سیاس
و رؤیاپــردازی داشــته باشــد .بســیاری
از دروغهــای کــودکان کامــا طبیعــی اســت؛ امــا ایــن
بــه معنــای عــدم نیــاز و توجــه بــه دروغگویــی کــودکان
نیســت .الزم اســت کــودکان را در جهــت ارزش دادن بــه
راســتگویی و عــادت نکــردن بــه دروغ پــرورش داد.
دروغگویــی در کــودکان از ســنین بســیار پاییــن و
حتــا شــاید حــدود دوســالگی آغــاز میشــود .دروغگویــی
در کــودکان تــا حــدود 12ســالگی بــه اوج میرســد.
کــودکان بــه ویــژه در ســن کمتــر از ده ســال توانایــی
تشــخیص دروغ کوچــک و بــزرگ را ندارنــد .دروغگویــی
در کــودکان آموختــه میشــود؛ امــا ایــن آمــوزه قابــل
تغییــر اســت .والدیــن بــا اتخــاذ یــک ســبک فرزندپــروری
مناســب میتواننــد از مشــکالت آتــی جلوگیــری کننــد.
دالیل دروغگویی در کودکان
 -1کــودکان نیــز ماننــد بزرگســاالن ممکــن اســت
دالیــل مختلفــی بــرای دروغگویــی داشــته باشــند.
بعضــی از ایــن دالیــل بــا بزرگســاالن مشــرک اســت و
بعضــی از آنهــا نیــز بــه صــورت اختصاصــی در کــودکان
مشــاهده میشــود.
 -2کــودک ممکــن اســت بــه دلیــل امتحــان کــردن
دانســتههای خــود یــا پاســخ دیگــران دروغ بگویــد؛ مثــا
کودکــی کــه در بــارهی رنــگ چیــزی دروغ میگویــد،
احتــاال قصــد دارد ،بدانــد دیگــران در بــارهی رنــگ آن
چــه نظــری دارنــد.
 -3تشــخیص ایــن شــکل از دروغگویــی در کــودکان
بــرای امتحــان دانســتهها کمــی دشــوار بــه نظــر
میرســد .کــودک دروغ منیگویــد کــه چیــزی بــه دســت
بیــاورد یــا چیــزی را امتحــان کنــد ،بلکــه دروغ میگویــد
فقــط چــون میتوانــد ایــن کار را انجــام دهــد.
 -4کــودکان ممکــن اســت اطالعاتــی غیــر واقعــی را به
شــکل دروغ بگوینــد کــه در واقــع از تخیــل آنهــا ریشــه
گرفتــه اســت؛ بــه طــور مثــال ممکــن اســت کودکــی ادعــا
کنــد درخــت داخــل حویلــی بــه او چیــزی گفتــه یــا دیــده
کــه مــرغ از داخــل حویلــی بــا پرنــدهای دیگــر پــرواز کــرده
است.
 -5ایــن شــکل از دروغ در بیــن بزرگســاالن نیــز رایــج
اســت و تنهــا تفــاوت آن در توانایــی بیشــر بزرگســاالن
در پنهــان کــردن حقیقــت اســت .کودکــی کــه تقصیــر
خــود را بــه گــردن دیگــری میانــدازد یــا بــرای یــک
شــکالت بیشــر ،خــوردن شــکالت قبلــی را انــکار
میکنــد ،از ایــن شــکل از دروغ اســتفاده میکنــد .در
واقــع دروغگویــی در کــودکان بــا ایــن شــکل بــه قصــد
حفــظ و بــه دسـتآوردن نفــع شــخصی و یــا فــرار از تنبیــه
بدنــی یــا آســیب اســت.
پیامدهای دروغگویی در کودکان
کــودکان پیــش از همــه در بــارهی مســائل
پیشپاافتــاده رشوع بــه دروغ گفــن میکننــد؛ امــا
بــا گــذر زمــان و رشــد عقالنــی ،دروغهــای کــودکان بــه
مســائل پیچیدهتــری گســرش پیــدا میکنــد؛ تــا جایــی
کــه ایــن دروغهــا در بــارهی کار خانگــی مکتــب ،رابطــه
بــا دوســتان ،روابــط و فعالیتهــای خــارج از خانــه ادامــه
مییابــد .پنهانکاریهــا بیشــر شــده و در نتیجــه
خطراتــی کــه کــودک را تهدیــد میکنــد ،بیشــر و غیــر
قابــل پیشبینــی میشــود .کــودکان دارای اختــال
ســلوک بــا احتــال بیشــری از دروغ اســتفاده میکننــد.
پیشگیری از دروغگویی در کودکان
 -1در اولیــن قــدم بایــد علــت دروغگویــی کــودک
مشــخص شــود .ســن کــودک در اقــدام بــرای منــع او
از دروغگویــی اهمیــت بســیار زیــادی دارد .کــودک در
ســنین پاییــن بــد بــودن دروغ و ارزش راســتگویی را
درک منیکنــد.
 -2بهرتیــن راه بــرای جلوگیــری از عــادت کــودک بــه
دروغ ،دادن آمــوزش در بــارهی چرایــی بدبــودن دروغ و
دادن پــاداش بــه راســتگویی اســت.
 -3نبایــد بــه کــودک بهان ـهای بــرای دروغگویــی داده
شــود .بــه جــای ســؤال بلــه یــا خیــر در بــارهی رویــدادی
کــه والدیــن از آن مطمــن اســتند ،میتــوان از چرایــی یــا
چگونگــی پرســید.
 -4نشــان دادن ناراحتــی والدیــن از دروغگویــی
کــودک او را در بــارهی بــدی دروغ آگاه میکنــد .بــا
حالــت چهــره ،رفتــار و کلــات خــود میتــوان ناراحتــی
از دروغ را ابــراز کــرد.
 -5اگــر کــودک معنــای اعتــاد را میدانــد ،میتــوان
بــه او در بــارهی اثــری کــه دروغ در از بیــن بــردن اعتــاد
دارد ،توضیــح داد .کــودک بــرای حفــظ اعتــاد والدیــن
ممکــن اســت دروغگویــی را متوقــف کنــد.
 -6کودکــی کــه از دروغگویــی خــود ســود بــرده یــا از
تنبیــه فــرار کــرده ،در واقــع یــاد گرفتــه دروغ کار خوبــی
اســت؛ چــرا کــه بــرای او مفیــد بــوده اســت .والدیــن
میتواننــد بــا نــاکام گذاشــن کــودک بــا جلوگیــری از
دریافــت پــاداش ،مانــع دروغگویــی در کــودک شــان
شــوند.
 -7دروغگویــی والدیــن بــرای کــودک الگــو میشــود.
والدینــی کــه بــه هــر شــکلی از جملــه مصلحتــی در مقابل
کــودک دروغ میگوینــد ،ایــن الگــو را بــه کــودکان خــود
میآموزنــد .گاهــی حتــا والدیــن کــودک را در دروغ خــود
رشیــک میکننــد.

زندگی به رنگ زن

(روایتهای مستند از وضعیت زندگی زنان)

زنان؛ قربانیان همیشگی

افسانه یاس

دلیلهــای زیــادی اســتند کــه دســت
بــه دســت هــم میدهنــد و زندگــی زنــان،
مملــو از خشــونت و ســختی میکننــد.
زنانــی کــه زندگــی شــان بــا عرفهــای
معمــول و مردانــهی جامعــه رقــم میخــورد
و تنهــا عرفهــای مردســاالرانه بــر زندگــی
شــان حکــم میرانــد .بیشــر خشــونتها
در خانههــا اتفــاق میافتــد کــه حــرف زدن
از آنهــا تابــو شــمرده میشــود .از ســوی
دیگــر زنانــی کــه بخواهنــد ایــن خشــونتها را
برمــا و علیــه آن اقــدام کننــد ،بایــد از همهی
داشــتههای شــان بگذرنــد و تنهــا دنبــال
هــان یــک مــورد کــه صــدا بلنــد کــرده انــد
برونــد ،چــون از خانــه ،خانــواده و جامعــه
رانــده میشــوند.
زنانــی کــه در خانههــای شــان از
خشــونتها مصــؤون باشــند ،بــاز هــم بــه
گونــهای ،در جامعــه خشــونتها را تجربــه
میکننــد؛ خشــونتهای شــدیدتر و یــا هــم
عجیبتــر .
«مدوســا» دخــری زیبــا و جوانــی کــه
اســت کــه قربانــی یــک توطئــهی شــوم در
قریــهی شــان میشــود .یکــی از مــردان
مســن در قری ـهی شــان کــه شــهوت و هــوس
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جنســی او غیــر قابــل کنــرل اســت ،بــرای
مهــار کــردن ایــن غریــزهاش ،دخــران جــوان
زیــادی را بــه دام انداختــه؛ دخرتانــی کــه
بــه وســیلهی دام و توطئههــای او زندگــی
شــان بــه تباهــی کشــیده شــده و از خانــه و
خانــواده منــزوی و رانــده شــده انــد و یــا هــم
در خانــه ،مــورد خشــونتهای فیزیکــی و
روانــی بیشــر قــرار گرفتــه انــد.
مــردی کــه همــواره در پــی آزار و اذیــت
دخــران جــوان اســت .بــرای دخــران کمیــن
میگیــرد و رس راه و یــا بــه خانههــای شــان
داخــل میشــود ،بــا آزار و اذیــت کــردن
شــان بعــد از بیــرون شــدن از خانــه رس و
صــدا راه میانــدازد کــه گویــا آن دخــر بــا
او رابطــه داشــته و او را بــه ســوی خــودش
دعــوت کــرده اســت و بــا هــم رابطــهی
جنســی برقــرار کــرده انــد .از ایــن کــه او از
امتیــاز مردانگــی برخــوردار اســت ،کمتــر
مــورد توجــه قــرار میگیــرد؛ امــا دخــران
کــه قربانــی انــد ،از ســوی خانوادههــای
شــان بــه گونــهی وحشــتناکی شــکنجه
و لتوکــوب میشــوند .بعــد از چندیــن
دخــر دیگــر نوبــت بــه مدوســا رســیده اســت.
یکــی از روزهایــی کــه مدوســا در خانــه تنهــا

اســت و مــرد نیــز از چنــدی پیــش دنبالــش
افتــاده اســت ،بــه خان ـهاش م ـیرود و بــه او
دســتدرازی میکنــد؛ بعــد از برآمــدن از
خانــهاش در کوچــه و رسک رس و صــدا راه
میانــدازد کــه گویــا بــا مدوســا رابطــهی
جنســی داشــته اســت.
مدوســا از ایــن کــه تــرس و وحشــت
خانــوادهاش را از یــک ســو بــه دل دارد و
تــرس از بدنامــیاش در منطقــه را از ســوی
دیگــر؛ بنــا بــر ایــن ،بــا خــوردن تیــزاب قصــد
از بیــن بــردن خــودش را میکنــد.
بعــد از رســیدن خانــوادهاش ،او را بــه
شــفاخانهی والیــت شــان انتقــال میدهنــد؛
امــا دکــران از صحتیــاب نشــدن او بــه
خانــوادهاش میگوینــد .خانــوادهی مدوســا
او را بــه کابــل میآورنــد و بــرای مــداوا و
پیشــرد پرونــدهی شــان بــه نهادهــای
عدلــی ،قضایــی و مدافــع حقــوق زنــان
مراجعــه میکننــد .بــا پیگیــری و اقداماتــی
کــه از ســوی نهادهــای مرتبــط صــورت
میگیــرد ،طــرف مقابــل قضیــه دســتگیر
میشــود و مدوســا بــا کمــک نهادهــای
مدافــع حقــوق زنــان زندگــیاش نجــات
مییا بــد .

(یادداشتهای عزیز رویش از دانشگاه یل  20 -اگست تا  20دسامرب )2010

ناوالنی از روسیه
الکسی ناوالنی شاید
از مشهورترین چهرههای
جنجالبرانگیز روسیه در
سالهای اخیر باشد.
عزیز رویش
وی اکنون با یک وبالگ
شخصی حدود 45000
خوانندهی منظم روزانه را به خود جلب میکند و
افشاگریهای او در مورد فساد اداری در روسیه،
خواب اکرثیت اعضای مافیای حاکم در این کشور
را آشفته کرده است .الکسی حدود سی و چهار
سال عمر دارد و در برنامهی ورلد فیلوز نه تنها از
جمعیت سهامداران کوچک ،بلکه از جنبش نوین
اصالحطلبی روسیه منایندگی میکند.
الکسی به دلیل ورود و مقاومت شجاعانهی
خود در میدان مقابله با مافیای فاسد روسیه که
اکرثیت شان از مقامات عالیرتبهی حکومتی نیز
استند ،مورد حامیت و تشویق اقشار گوناگون
جامعهی روسیه ،به شمول رسانهها و ژورنالیستان
قرار دارد .در سال  ،2009روزنامهی ویدوموستی
که با محتوای تجارتی منترش میشود ،ناوالنی را
«فرد ویژهی سال» لقب داد و گفت که او با کار
خود «منونهی خوبی ایجاد کرد که ثابت میکند
هر شهروندی میتواند از حق خود دفاع کند ».در
روزنامه نقش الکسی با این عبارت برجسته شده
بود« :در حالی که رسمایهگذاران متخصص تالش
میکنند مشکالت خود را به طور آرام و خاموشانه
حل کنند ،این مرد ،بدون مقام و قدرت ،با نظام
در میافتد».
در جریان ارائهی دیدگاهها و خاطرات خود،
الکسی از نکتههای جالبی پرده برداشت .او
متخصص امور مالی است و در رشتهی حقوق نیز
کارهای زیادی را انجام داده است .راهانداخنت
و پیشبردن یک دوسیهی حقوقی در روسیه کار
آسانی نیست؛ اما او این وظیفه را با موفقیت به
پیش برده است .او در دورانی به دنیا آمده است
که روسیه مرکز اتحاد شوروی محسوب میشد .در
عنفوان جوانی وارد یکی از احزاب سیاسی روسیه
شد و هدفش این بود که بتواند به کمک حزب
در اصالحات کشورش بعد از بیرون آمدن از قیود
کمونیسم کمک کند؛ اما به زودی متوجه شد که
حزب سیاسی یا باید با نظام حاکم سازش کند یا
بخش عمدهای از انرژی خود را رصف کند تا از
آسیب نظام حاکم در امان مباند .ویالدیمیر پوتین،
فعالیتهای احزاب در روسیه را کاهش داد و خود
با ارادهای محکم و آهنین ،نظامی ایجاد کرد که
ساختارهای آن متاما بر استخوان نظام کمونیستی
سابق بنا شده است .او ،پوتین را مردی عنوان کرد

که با یک حس پنهان در روان مردم روسیه بازی
جالبی میکند« :روسیه امپراتوری بزرگ جهان
است و همه با روسیه رقابت دارند و میخواهند
بزرگی آن در جهان را مخدوش کنند ».الکسی
گفت :این افسانه از افسانههای دیرین در روسیه
است و مردم روسیه نیز در برابر آن حساسیت زیادی
دارند .پوتین از همین حساسیت مردم استفاده
کرده و نظام آهنین و سختگیرانهای را بنیاد
گذاشته است که هیچ حزب مخالف و قدرتمندی
در برابر آن عرض اندام کرده منیتواند.
کسانی را که الکسی در فعالیتهای افشاگرانهی
خود هدف قرار داده اند از عالیترین مقامات
روسیه اند :دیمیرتی مدویدیف ،رییسجمهوری
روسیه ،ایگور سیپشین ،معاون نخستوزیر و
کسی که بعد از پوتین ،قدرتمندترین مرد روسیه
محسوب میشود ،بانکداران و رسمایهداران
بزرگی که هر کدام حلقهی بزرگ غولهای
اقتصادی روسیه را تشکیل میدهند .الکسی
ثروت روسیه را بیحساب عنوان کرد :این کشور
از بزرگترین صادرکنندگان گاز ،گندم ،تیل و آهن
در رسارس جهان است؛ اما رشکتی که پایپگاز را
بدون این که رضورتش باشد در هر طرفی نصب
میکند و گسرتش میدهد ،متعلق به مربی
جودوی پوتین است که قیمت پایپهای آن سه
برابر پایپی است که در هر کشور اروپایی دیگر
تولید میشود .او گفت :همین حاال دومین بلیونر
جهان از روسیه است.
مدافعات و جنجالهایی که الکسی در برابر
همهی حلقات مافیایی روسیه به راه انداخته
است ،شایعات زیادی را در مورد انگیزههای او
از این کارها نیز دامن زده است .عدهی زیادی
هستند که معتقد اند او از طرف تاجران خاصی
در روسیه پول میگیرد تا رقیبان آنها را بدنام و
ناراحت کند ،برخی هم او را جاسوس و گامشتهی
استخبارات بیگانه میخوانند ،عدهای هم عقیده
دارند که خود نظام حاکم روسیه او را گامشته
است تا صدای مخالفان را بلند نگه دارد و در
مقابل ،فضایی از ترس و وحشت را بر رس متام
رقیبان زمامداران کنونی روسیه حفظ کند.
الکسی خودش نیز میداند که کارش خطرناک
است و تهدیدات زیادی را متوجه حیات خود و
خانوادهاش میکند .با این هم او این کار را تنها
به دلیل «شفاف ساخنت فضا و سیستم حکومت
و اقتصاد در کشورش» ادامه میدهد .او گفت:
من دیوانه نیستم و میدانم که کار من چقدر خود
و خانوادهام را با خطر مواجه میکند؛ اما اعتقاد
دارم که باید باالخره کسی و کسانی پیدا شوند که

کاری را انجام دهند .او گفت :خانوادهام هر روز
وبالگ مرا میخوانند و از نظریات بیشامری که
در آن نوشته میشود آگاهی دارند .آنها به طور
طبیعی وحشتزده میشوند و از من میخواهند
که محتاط باشم .من هم این را میدانم؛ اما
چه کاری است که مهم باشد و ریسک به همراه
نداشته باشد؟
***
الکسی از رشد و نفوذ بنیادگرایی اسالمی در
روسیه به اندازهی فساد و قدرت مافیایی حاکم
نگرانی دارد .او گفت :حاال به ظاهر چچنیا آرام
است؛ اما این آرامش توسط رسکوب خونین و
بیرحامنهای ایجاد شده است که رمضان قادروف،
دنبالهرو شیوهی پوتین در چچنیا روی دست گرفته
است .او ،قادروف را شخص بیرحمی توصیف کرد
که مانند پوتین یک ورزشکار است و با گِردآوردن
اطرافیانش از میان قوم و قبیلهی خاص خود،
زمینه را برای هرگونه حرکت دیگری از میان برده
است .الکسی گفت :روسیه حاال پول و امکانات
زیادی را رصف میکند تا چچنیا را با خود داشته
باشد و از جداشدن آن جلوگیری کند؛ اما این
تالشها جز هدر دادن رسمایه و امکانات روسیه
نتیجهی دیگری ندارد .او گفت :حاال چچنیا عمال
جدا و مستقل است؛ تنها از لحاظ اسمی گفته
میشود که چچین جزو روسیه است .این وضعیت
به نفع روسیه نیست .به نفع چچین نیز نیست.
روسیه باید راه حل درستی برای این مشکل پیدا
کند .قادروف متام رسکوبهای خود را تحت
عنوان ضدیت با وهابیت عملی میکند .الکسی
خودش در مورد وهابیت معلومات زیادی نداشت؛
اما میگفت که اسم وهابیت به معنای افراطیت
و تندروی اسالمی ،در میان اکرثیت مردم روسیه
و چچین پذیرفته شده است .به همین دلیل
رسکوبهای قادروف ،بدون این که کسی زحمت
زیاد به خود روا بدارد ،در ذهن مردم توجیه مقبول
پیدا میکند.
***
من ،درست مانند اکرث همراهان ورلد فیلوز از
انگیزهها و اهداف اصلی الکسی درک روشنی
پیدا نکردم .او یک افشاگر است؛ اما آیا واقعا
اصالحگری به افشاگری ختم میشود و یا برای
اصالحگری کافی است تنها به افشاگری اکتفا
شود؟ این سوال را از خود او نیز پرسیدم ،بدون این
که به جواب مشخصی برسم .الکسی با اظهارات و
رشح دیدگاهها و خاطرات خود سؤاالت زیادی را
در ذهن من خلق کرد که قرار شد در فرصتهای
بعدی روی آن به تفصیل صحبت کنیم.

معاون دادستانی کل :عامالن بدرفتاری جنسی
با دانشآموزان در لوگر معاف منیشوند
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در تحقیــق تــازهای کــه از ســوی نهــاد تحقیقاتــی حقــوق
زنــان و اطفــال منتــر شــده ،آمــده اســت کــه  ۶۳درصــد
دخــران ،بیــن ســنین  ۱۳تــا ۱۵ســالگی تــرک تحصیــل
میکننــد .
ایــن تحقیــق کــه روز سهشــنبه ( 3جــدی) در نشســتی
زیــر عنــوان «بررســی دسرتســی دخــران بــه تعلیــم و تربیــه،
چالشهــا و فرصتهــا» منتــر شــد ،نشــان میدهــد کــه بــا
وجــود دس ـتآوردهای نظــام آموزشــی در ســالهای گذشــته،
هنــوز هــم دسرتســی دخــران بــه آمــوزش ،بــا چالشهــای
فراوانــی روب ـهرو اســت.
بــر اســاس ایــن تحقیــق 3.7 ،میلیــون کــودک محــروم از
آمــوزش در رسارس افغانســتان وجــود دارد و  65درصــد آن را،
دخــران تشــکیل میدهــد .همچنــان ،درصــدی دخــران
باســواد ،در مقایســه بــا پــران  44درصــد کمــر اســت.
در ایــن تحقیــق ،بــا  ۱۳۷۳دانشآمــوز ،والدین ،آمــوزگاران،
مســؤوالن آمــوزش و پــرورش ،مســؤوالن وزارت حــج و اوقــاف،
فعــاالن جامعـهی مدنــی و کمیســیون مســتقل حقــوق بــر در
والیــات کابــل ،بلــخ ،پــروان ،کندهــار و بدخشــان ،گفتوگــو
شــده اســت.
بــر اســاس ایــن تحقیــق ،شــمولیت دخــران نســبت بــه
پــران ،از دورهی ابتدایــی بــه دورهی لیســه ،ده درصــد
کاهــش مییابــد.
در ایــن تحقیــق آمــده اســت« :مســؤوالن گفتــهانــد کــه ۶۳
درصــد و والدیــن گفتـ ه انــد کــه  ۵۹درصــد دخــران ،از صنــف
هفتــم در ســن  ۱۳تــا ۱۵ســالگی ،مکتــب را تــرک میکننــد
و  ۲۶درصــد دخــران بعــد از ایــن ســن ،تــرک تحصیــل
میکننــد».
ایــن تحقیــق ،نشــان میدهــد کــه  64درصــد دخــران ،بــا
تصمیــم مــردان خانــواده تــرک تحصیــل میکننــد و  36درصــد
دیگــر ،بنــا بــر دالیــل مختلفــی ،از ادام ـهی تحصیــل انــراف
میدهنــد.
ایــن تحقیــق ۴۸ ،درصــد جنــگ و ناامنــی ۲۱ ،درصــد
رســم و رواجهــای ناپســند ،کیفیــت پاییــن آموزشــی ،تبعیــض
جنســیتی ،کمبــود آمــوزگار زن ،خشــونتهای خانوادگــی،
فاصلـهی زیــاد تــا مکتــب و آزارهــای خیابانــی و  ۳۱درصــد فقــر
و بیجاشــدن خانوادههــا را ،دلیــل تــرک تحصیــل دخــران
خوانــده اســت.

زرقــا یفتلــی ،رییــس نهــاد تحقیقاتــی حقــوق زنــان و
اطفــال ،از حکومــت افغانســتان میخواهــد تــا در تطبیــق
برنامـهی عمــل ملــی ،منــع ازدواج کــودکان ،ایجــاد شــوراهای
معــارف ،پرداخــت حقــوق بــه موقــع آمــوزگاران ،فراهــم کــردن
آب آشــامیدنی صحــی و اعــار دستشــوییهای جداگانــه در
مکتبهــا ،تــاش بیشــر کنــد.
بــا ایــن حــال ،میرویــس بلخــی ،رسپرســت وزارت معــارف،
در ایــن نشســت گفــت« :بــا توجــه بــه ایــن تحقیــق ،وزارت
معــارف در متــام سیاســتهای تعلیمــی و تربیتــی خــود،
ترجیحــا آمــوزش دخــران را در صــدر متــام برنامههایــش قــرار
داده اســت».
او افــزود کــه در پالیســی آمــوزش دخــران ،راهکارهایــی
وارد شــده اســت کــه بــا ه ـمکاری نهادهــای موجــود ،امنیــت
اجتامعــی دخــران فراهــم شــود .بــه گفتــهی آقــای بلخــی،
وزارت معــارف بــرای رفــع مشــکل کمبــود آمــوزگاران زن،
امســال  ۷۵۰۰آمــوزگار زن را در مکتبهــای رسارس کشــور
اســتخدام کــرده و در اســتخدامهای بعــدی ،ســهمدهی بــه
آمــوزگاران زن نیــز  ۵۰درصــد خواهــد بــود.
رسپرســت وزارت معــارف ،همچنــان گفــت ،از میــان ۲۷۰۰
مکتبــی کــه کار اعــار آن  ۶۰درصــد تکمیــل شــده اســت،
 ۱۱۰۰مکتــب آن بــه دخــران اختصــاص دارد و همچنــان از
 ۳۳۰۰مکتــب دیگــر کــه ســال بعــد اعــار خواهــد شــد ،شــار
زیــاد آن بــه مکاتــب دخرتانــه اختصــاص مییابــد.
از ســویی هــم ،عبداللــه عبداللــه ،رییــس اجرایــی حکومــت
وحــدت ملــی ،در ایــن نشســت گفــت کــه هیــچ وقــت حــق
مــروع اطفــال و دخــران بــرای دسرتســی بــه آمــوزش آنــان،
در رونــد صلــح مــورد معاملــه قــرار منیگیــرد؛ زیــرا بــه گفتـهی
او ،آمــوزش حــق طبیعــی شــهروندان افغانســتان اســت.
ایــن تحقیــق در حالــی نــر میشــود کــه پــس از نزدیــک
بــه دو دهــه نظــام جمهــوری ،حضــور زنــان در جامعــه و داشــن
حــق تحصیــل ،گفتوگوهــای صلــح بــا طالبــان ،نگرانیهایــی
را مبنــی بــر ایــن ایــن کــه زندگــی زنــان محــدود میشــود،
بــه وجــود آورده اســت .تغییــر قانــون اساســی و نظــام فعلــی
افغانســتان از نگرانیهایــی کــه اســت کــه در پیونــد بــه
پروس ـهی صلــح و آمــدن طالبــان مطــرح میشــود؛ تغییراتــی
کــه احتــال مــیرود نســل امــروز و خصوصــا زنــان را بــا
مشــکالتی روبــهرو کنــد.

مســؤوالن دادســتانی کل ،تأکیــد میکننــد کــه بــا افــراد
دخیــل در پرونــدهی آزار و اذیــت جنســی دانشآمــوزان
در مکتبهــای والیــت لوگــر ،بــه گونــهی جــدی برخــورد
خواهــد شــد.
دادســتانی کل ،روز سهشــنبه ( 3جــدی) بــا نــر
اعالمی ـهای گفتــه اســت کــه نشســت هیــأت تحقیــق ادعــای
بدرفتایهــای جنســی بــا دانشآمــوزان در مکتبهــای
والیــت لوگــر ،برگــزار شــده اســت.
نورحبیــب جــال ،معــاون دادســتانی کل در امــور تحقیــق،
در ایــن نشســت ،تأکیــد کــرده اســت کــه هــر کســی در ایــن
قضیــه دخیــل باشــد ،معــاف منیشــود.
او افــزوده اســت ،افــرادی کــه بــرای روشنشــدن ایــن
پرونــده و رســیدن هیــأت تحقیــق بــه حقیقــت هــمکاری
میکننــد ،مــورد حامیــت همهجانبــهی دادســتانی کل قــرار
خواهنــد داشــت.
آقــای جــال ،گفتــه اســت کــه بررســی هیــأت دادســتانی
کل تــا رســیدن بــه حقیقــت ،بــا جدیــت و قاطعیــت ادامــه یافته
و پــس از پایــان تحقیــق ،یافتههــای آن همگانــی خواهــد شــد.
دادســتانی کل ،تأکیــد کــرده اســت کــه نهادهــای ملــی و
بیناملللــی و اعضــای جامعـهی مدنــی والیــت لوگــر ،بایــد بــا
هیــأت تحقیــق ه ـمکاری کننــد تــا ایــن موضــوع ،بهگون ـهی
دقیــق ،همهجانبــه و شــفاف مــورد بررســی قــرار گرفتــه و
عامــان آن ،بــه میــز محاکمــه کشــانده شــوند.
اعضــای هیــأت دادســتانی کل ،از منایندههــای نهادهــای
حــارض و ســایر نهادهــای مدافــع حقــوق کــودکان ،خواســته
انــد تــا یافتههــای شــان را بهگون ـهی مســتند ،ارائــه کننــد.

پیــش از ایــن ،جمشــید رســولی ،ســخنگوی دادســتانی
کل ،گفتــه بــود کــه ادعــای سوءاســتفادهی جنســی در
مکتبهــای والیــت لوگــر ،زیــر بررســی قــرار دارد.
ایــن در حالــی کــه اســت کــه در مــاه عقــرب ســال روان،
موســا محمــودی و احســانالله حمیــدی ،دو فعــال مدنــی ،در
مصاحبـهای بــا روزنامـهی گاردیــن و طلــوع نیــوز ،ادعــا کــرده
بودنــد کــه بیــش از  ۵۰۰دانشآمــوز پــر ،در شــش مکتــب
در والیــت لوگــر ،از ســوی آمــوزگاران ،دانشآمــوزان بزرگتــر
و شــاری از افــراد قدرتمنــد ،مــورد سوءاســتفادهی جنســی
قــرار گرفتــه انــد.
نــر گــزارش سوءاســتفادهی جنســی در مکتبهــای
والیــت لوگــر ،واکنشهــای گســردهی داخلــی و خارجــی را
بــه همــراه داشــت.
رییسجمهــور غنــی ،در آن زمــان از دادســتانی کل
و کمیســیون مســتقل حقــوق بــر خواســته بــود تــا ایــن
موضــوع را بــه گونــهی جــدی مــورد بررســی قــرار دهنــد.
جــدا از واکنشهایــی کــه بــه دنبــال نــر ایــن گــزارش
بــه میــان آمــد؛ امــا مقامهــای محلــی والیــت لوگــر و وزارت
معــارف ،وقــوع چنیــن رویــدادی را در ایــن والیــت رد کردنــد.
تجــاوز جنســی در مراکــز آموزشــی و دینــی ،موضــوع
تــازهای نیســت؛ پیــش از ایــن ،بارهــا گزارشهایــی
منتــر شــده کــه آمــوزگاران مکاتــب و امامــان مســاجد،
بــه دانشآمــوزان دخــر و پــر تجــاوز جنســی کــرده انــد.
چنــدی پیــش ،گزارشهایــی در والیــت هــرات نیــز منتــر
شــد کــه بــر اســاس آن ،تجــاوز جنســی بــر کــودکان پــر در
ایــن والیــت ،چهــار برابــر افزایــش یافتــه اســت.

شورای نامزدان :نتیجهی انتخابات
ریاستجمهوری پذیرفتنی نیست

نرندرا مودی پیروزی ارشف غنی
را تربیک گفت

کشته شدن  7رسباز ارتش در والیت بلخ
وزارت دفــاع ،اعــام کــرده اســت کــه در نتیجـهی حملـهی
هراسافگنــان طالــب بــر پاســگاه نیروهــای ارتــش در والیــت
بلــخ 7 ،رسبــاز ارتــش جــان باختــه انــد.
ایــن وزارت ،بــا نــر اعالمیــهای گفتــه اســت کــه
هراسافگنــان طالــب ،حوالــی ســاعت  04:30صبــح روز
سهشــنبه ( 3جــدی) بــر پاســگاه مشــرک نیروهــای ارتــش
و امنیــت ملــی ،در ولســوالی دولتآبــاد والیــت بلــخ حملــه

کردنــد.
در اعالمیــه آمــده اســت کــه در نتیجــهی ایــن حملــه7 ،
رسبــاز ارتــش جــان باختــه انــد و ســه رسبــاز ارتــش و ســه
کارمنــد امنیــت ملــی ،بهگون ـهی ســطحی زخمــی شــده انــد.
والیــت بلــخ در شــال افغانســتان ،از والیتهــای امــن در
پانــزده ســال گذشــته بــود؛ امــا در دو ســال اخیــر ،شــاری
از ولســوالیهای ایــن والیــت بــه شــدت ناامــن شــده اســت.

اشتراک در روزنـامـه

اعضــای شــورای نامــزدان ریاســتجمهوری ،تأکیــد
میکننــد کــه بــه هیــچ وجــه ،نتیجـهی ابتدایــی انتخابــات
را منیپذیرنــد.
احمدولــی مســعود ،نامــزد ریاســتجمهوری ،روز
سهشــنبه ( 3جــدی) در یــک نشســت خــری گفــت
کــه بــا اعــام نتیج ـهی ابتدایــی ،زنــگ بحــران جدیــد در
افغانســتان نواختــه شــد.
او افــزود« :در حالــی کــه انتخابــات ریاسـتجمهوری از
هفــت خــوان تقلــب ،فســاد و فلــر گذشــته اســت ،چگونــه
ملــت آن را قبــول کنــد؟ مــا منیگذاریــم کــه متقلبــان بــار
دیگــر در ایــن جــا حکومــت کننــد ».آقــای مســعود ،عــاوه
کــرد کــه آمــار رأیهــای او ،شــوکآور نیســت ،بلکــه یــک
توطئــه اســت.
بــر اســاس نتیجــهی ابتدایــی انتخابــات
ریاســتجمهوری ،احمدولــی مســعود ،بــا کســب ۳۹۴۲
رأی  ۰٫۲۲درصــد آرا را از آن خــود کــرده اســت.
بــا ایــن حــال ،عنایتاللــه حفیــظ ،نامــزد دیگــر
ریاســتجمهوری ،میگویــد کــه نتیجــهی ابتدایــی
«مضحــک ،خیالــی و غیرقابــل تصــور» اســت و بــه هیــچ
وجــه پذیرفتنــی نیســت.
او گفــت کــه تنهــا در والیــت بامیــان 13 ،هــزار رأی
داشــته؛ در حالــی کــه کمیســیون مســتقل انتخابــات،
مجمــوع آرای او را  ۱۱۳۷۴رأی اعــام کــرده اســت.
آقــای حفیــظ ،گفــت کــه رهــران حکومــت وحــدت
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ملــی و طالبــان ،بایــد بــا هــم ،حکومــت مشــارکت ملــی را
تشــکیل بدهنــد و زمین ـهی برگــزاری انتخابــات شــفاف را
مســاعد کننــد.
از ســویی هــم ،محمدشــهاب حکیمــی ،نامــزد دیگــر
ریاســتجمهوری ،گفــت کــه کارکــرد کمیســیونهای
انتخاباتــی ،فاقــد مرشوعیــت اســت و بــه همیــن دلیــل،
هیــچ شــکایتی در کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای
انتخاباتــی ،ثبــت نخواهــد کــرد.
کمیســیون مســتقل انتخابــات ،پیــش از چاشــت روز
یکشــنبه ( ۱جــدی) ،نتیجــهی ابتدایــی انتخابــات
ریاســتجمهوری را اعــام کــرد.
بــر اســاس ایــن نتیجــه ،محمــدارشف غنــی ،بــا بــه
دســت آوردن  ۵۰٫۶۴درصــد آرا در صــدر و عبداللــه
عبداللــه بــا کســب  ۳۹٫۵۲درصــد آرا در جایــگاه دوم قــرار
دارد.
دســتهی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی ،نتیجــهی
ابتدایــی را نپذیرفتــه و از همیــنرو ،بیــش از چهــار هــزار
شــکایت را بهگونـهی مســتند ،در کمیســیون رســیدگی بــه
شــکایتهای انتخاباتــی ،ثبــت کــرده اســت.
مســؤوالن کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای
انتخاباتــی نیــز گفتــه انــد کــه نتیجــهی اعالمشــده از
ســوی کمیســیون مســتقل انتخابــات ،ابتدایــی اســت و
طرفهــای دخیــل در انتخابــات ،بایــد از پیــشداوری،
خــودداری کننــد.
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نخســتوزیر هنــد ،در یــک متــاس تلفونــی ،پیــروزی
محمــدارشف غنــی را در نتیجــهی ابتدایــی انتخابــات
ریاســتجمهوری ،تربیــک گفتــه اســت.
رییسجمهــور غنــی ،روز سهشــنبه ( ۳جــدی)،
در برگــهی رســمی تویــرش نوشــته اســت کــه نرنــدرا
مــودی ،نخســت وزیــر هنــد ،در یــک متــاس تلفونــی ،بــه
او و مــردم افغانســتان ،بــه خاطــر موفقیــت در انتخابــات
ریاس ـتجمهوری و همچنیــن پیــروزی در نتیج ـهی ابتدایــی،
تربیــک گفتــه اســت.
کمیســیون مســتقل انتخابــات ،پیــش از چاشــت روز
یکشــنبه ( ۱جــدی) ،نتیجــهی ابتدایــی انتخابــات
ریاســتجمهوری را اعــام کــرد .بــر اســاس ایــن نتیجــه،
محمــدارشف غنــی ،بــا بــه دســت آوردن  ۵۰٫۶۴درصــد آرا
در صــدر و عبداللــه عبداللــه بــا کســب  ۳۹٫۵۲درصــد آرا در
جایــگاه دوم قــرار دارنــد.
از ســویی هــم ،نخسـتوزیر هنــد ،تأکیــد کــرده اســت کــه

کشــورش ،در پروس ـهی صلــح و مبــارزه بــا تروریــزم ،در کنــار
افغانســتان ایســتاده اســت.
آقــای غنــی ،افــزوده اســت« :آقــای مــودی در ایــن متــاس
گفــت کــه هنــد همســایه و دوســت افغانســتان اســت و
از دموکراســی در ایــن کشــور حامیــت میکنــد .هنــد از
پروســهی صلــح بــه رهــری افغانهــا حامیــت میکنــد و
عــاوه بــر پروسـهی صلــح ،در مبــارزه بــا تروریــزم نیــز در کنــار
افغانســتان اســت».
نرینــدرا مــودی ،همچنــان محمــدارشف غنــی را بــه
هنــد دعــوت کــرده و گفتــه اســت کــه هنــد ،خانــهی دوم
افغانهــا اســت .محمــدارشف غنــی نیــز ایــن دعــوت را
پذیرفتــه و گفتــه اســت کــه در یــک فرصــت مناســب بــه هنــد
ســفر خواهــد کــرد.
آقــای غنــی ،گفتــه اســت کــه برنامـهی ســفر احتاملـیاش
بــه هنــد ،بحــث روی مســائل منطقــهای و بیناملللــی
خواهــد بــود.

ما مینویسیم ،شام قضاوت کنید

w w w . s u b h e k a b u l . c o m

شناسنامه

چهارشنبه 4 ،جدی  | 1398سال اول | شامره 25 December, 2019 | 146

صاحب امتياز :مختار پدرام
سردبیر :نعمت رحیمی
دبیر اجرایی :حسن ابراهیمی
ویراستار :زاهد مصطفا
گزارشگران :محمد گوهری ،علیشیر شهیر،
هما همتا ،سیدمهدی حسینی ،مجیب ارژنگ،
راحله یوسفی

ستوننویسان :عزیز رویش ،افسانه یاس ،زهرا سیاس

مترجم :مهدی غالمی
صفحه آرا :عبدالله امینی
آنالین :عبدالرازق اختیار بیگ
بازاریاب0774002604 :

توزیع :شبکه زنگ صبح 0744021952 -
چاپ :چشمه
نشانی دفتر کابل :کابل ،کارته سه ،سرک سوم
ایميلnews.subhekabul@gmail.com :

تنها سرمقاله بازتابدهندهی دیدگاه صبحکابل است.
دیدگاههای مطرحشده در مقالهها ،به نویسندگان آن برمیگردد.

8

