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گزارش روز

گفت وگو

تحقیق تازه: 63 درصد دخرتان پیش 
از 15سالگی ترک تحصیل می کنند

ــم  ــت ه ــه دس ــت ب ــه دس ــتند ک ــادی اس ــای زی دلیل ه

می دهنــد و زندگــی زنــان، مملــو از خشــونت و ســختی 

ــا عرف هــای معمــول  ــی کــه زندگــی شــان ب می کننــد. زنان

عرف هــای  تنهــا  و  می خــورد  رقــم  جامعــه  مردانــه ی  و 

بــر زندگــی شــان حکــم می رانــد. بیشــر  مردســاالرانه 

خشــونت ها در خانه هــا اتفــاق می افتــد کــه حــرف زدن 

از آن هــا تابــو شــمرده می شــود. از ســوی دیگــر زنانــی کــه 

بخواهنــد ایــن خشــونت ها را برمــا و علیــه آن اقــدام کننــد، 

ــال  ــا دنب ــد و تنه ــان بگذرن ــته های ش ــه ی داش ــد از هم بای

هــان یــک مــورد کــه صــدا بلنــد کــرده انــد برونــد، چــون از 

ــوند. ــده می ش ــه ران ــواده و جامع ــه، خان خان

ــؤون  ــونت ها مص ــان از خش ــای ش ــه در خانه ه ــی ک زنان

در جامعــه خشــونت ها  گونــه ای،  بــه  هــم  بــاز  باشــند، 

هــم  یــا  و  شــدید تر  خشــونت های  می کننــد؛  تجربــه  را 

 . عجیب تــر

»مدوســا« دخری زیبا و جوانی ...

وارد  تــا  می گیریــد  کــه  دســت  بــه  را  تــان  تلفــون 

فیس بــوک  شــوید؛  ویــژه  بــه  اجتاعــی،  شــبکه های 

ــیار  ــق بس ــلفی هایی از مناط ــان س ــتان ت ــد دوس می بینی

ــد و  ــد می زنن ــه در آن لبخن ــد ک ــرده ان ــر ک ــی منت زیبای

ــان  ــه رخ ت ــه ای شــان را ب دســت آوردهای شــخصی و حرف

ــه ایــن فکــر می افتیــد کــه زندگــی  می کشــند؛ آن وقــت ب

شــا فاصلــه ی زیــادی بــا آن چــه دیــده ایــد، دارد. البتــه 

ــادی  ــاوت زی ــا تف ــی م ــی واقع ــه زندگ ــم ک ــه می دانی هم

شــبکه های  در  مــان  دست ســاخته ی  زندگی هــای  بــا 

اجتاعــی دارد؛ امــا بــا آن هــم خیلــی راحــت بــه دام ایــن 

ــردم در  ــص م ــب و نق ــی بی عی ــه زندگ ــم ک ــور می افتی تص

شــبکه های اجتاعــی، خیلــی بهــر از زندگــی مــا اســت. 

اجتاعــی،  شــبکه های  کــه  کــرد  انــکار  منی تــوان 

ــیوه ی  ــته و در ش ــانی داش ــع انس ــر جوام ــی ب ــر بزرگ تأثی

تحــول  دیگــران،  بــا  گرفــن  ارتبــاط  و  اطاع رســانی 

عظیمــی بــه وجــود آورده اســت؛ بــه همیــن دلیل اســت که 

ــبکه های  ــه ش ــان ها، ب ــخصی انس ــی و ش ــی اجتاع زندگ

اجتاعــی ای ربــط می گیــرد کــه اســتفاده می کننــد. 

ــیلوانیا،  ــگاه پنس ــط دانش ــه توس ــورت گرفت ــات ص تحقیق

ــک  ــه نزدی ــر هفت ــروزی ه ــان ام ــه انس ــد ک ــان می ده نش

ــا 22 درصــد  ــر ب ــن براب ــن اســت و ای ــه 37 ســاعت آنای ب

از متــام وقــت او اســت. پرســش اصلــی ایــن اســت کــه در 

ایــن 37 ســاعت در هفتــه، چــه چیزهایــی در شــبکه های 

ــد ... ــذب می کن ــود ج ــه خ ــی او را ب اجتاع

ــن  ــاالت متحــده در افغانســتان وارد نوزدهمی ــگ ای جن

بین املللــی  جنــگ  طوالنی تریــن  اســت؛  شــده  ســال 

ــام  ــاله ی ویتن ــگ 17س ــای جن ــه ج ــکا ک ــخ امری در تاری

را گرفــت. سیاســت »ویتنامیــزه کــردن« دولــت ریچــارد 

نیکســون کــه می خواســت بــا »گســرش، تجهیــز و آموزش« 

نیروهــای ویتنــام جنوبــی بــه حضــور نظامــی امریــکا 

در خــارج از ایــن کشــور پایــان دهــد، اکنــون توســط 

واشــنگن در افغانســتان بــا »عملیــات ســنتینل آزادی« یــا 

حایــت قاطــع ناتــو بــرای آمــوزش، مشــوره دهی و کمــک 

بــه نیروهــا و نهادهــای افغــان پیــاده می شــود تــا پوششــی 

ــد. ــت تهاجمــی شــان بیندازن ــر نی ب

رییس جمهــور  اوبامــا،  بــاراک   ،2014 دســامرب  در 

امنیــت  بــه  کمــک  بین املللــی  نیروهــای  و  پیشــین 

ــگ  ــا جن ــات آزادی بلندمــدت« ی ــان »عملی ــاف(، پای )آیس

ــات غیرجنگــی رو  ــه عملی ــد و ب افغانســتان را اعــام کردن

ــال  ــج س ــدت، پن ــات آزادی بلندم ــه عملی ــر چ ــد. گ آوردن

پیــش بــه پایــان رســید، ایــن قــدرت بــزرگ جهانــی هنــوز 

بــه دام افتــاده و تلفــات  ایــن کشــور غــم زده  هــم در 

ســنگینی را متقبــل شــده اســت. در جریــان عملیــات 

نیروهــای  تلفــات  قاطــع،  حایــت  و  بلندمــدت  آزادی 

ــه شــمول 82  ــن، ب ــه 622 ت ــا 16 دســامرب ب ــی ت امریکای

کشــته رســید؛ در حالــی کــه ایــن کشــور در حــدود یــک 

ــت. ــرده اس ــرج ک ــتان خ ــم در افغانس ــر ه ــون دال تریلی

سقوط مجازی ایاالت متحده ...

شبکه های اجتامعی
 پر از آدم های غم گین و تنها

روند »ویتنامیزه کردن«
 در افغانستان

34

ــه  ــد ک ــد می کنن ــتانی کل، تأکی ــؤوالن دادس مس

ــی  ــت جنس ــده ی آزار و اذی ــل در پرون ــراد دخی ــا اف ب

بــه  لوگــر،  والیــت  مکتب هــای  در  دانش آمــوزان 

ــد. ــد ش ــورد خواه ــدی برخ ــه ی ج گون

ریاســت جمهوری،  نامــزدان  شــورای  اعضــای 

نتیجــه ی  وجــه،  هیــچ  بــه  کــه  می کننــد  تأکیــد 

منی پذیرنــد. را  انتخابــات  ابتدایــی 

تلفونــی،  متــاس  یــک  در  هنــد،  نخســت وزیر 

پیــروزی محمــدارشف غنــی را در نتیجــه ی ابتدایــی 

ــت. ــه اس ــک گفت ــت جمهوری، تربی ــات ریاس انتخاب

مبارزات آزاد ورزش نیست، 
فقط مبارزه است

سهیال رضایی بانوی رضاکار افغان 
برنده ی جایزه ی صلح ملل متحد شد

شورای نامزدان:
 نتیجه ی انتخابات 

ریاست جمهوری پذیرفتنی نیست

نرندرا مودی پیروزی 
ارشف غنی را تربیک گفت

معاون دادستانی کل:
 عامالن بدرفتاری جنسی با 

دانش آموزان در لوگر معاف منی شوند گفت و گو با امیرحسین حسینی 

)رییس فدراسیون موی تای افغانستان(
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زنان؛ قربانیان همیشگی زندگی به رنگ زن
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طــرح بودجــه ی ملــی، ســال 

 2( دوشــنبه  روز   1399 مالــی 

ــون  ــد های ــط محم ــدی( توس ج

قیومــی، رسپرســت وزارت مالیــه و 

مشــاور ارشــد ریاســت جمهوری در 

امــور زیربنــا، در نشســت عمومــی 

ــد. ــه ش ــدگان ارائ ــس مناین مجل

رسپرســت وزارت مالیــه، یــاد آور شــد کــه بودجــه ی 

ســال مالــی 1399 بــه اســاس واقعیت هــا، منابــع 

ــده  ــم ش ــت تنظی ــای حکوم ــته و اولویت ه دست داش

اســت. آقــای قیومــی اضافــه می کنــد کــه در بودجــه ی 

مالــی 1399 مترکــز بیشــر روی بودجــه ی انکشــافی 

صــورت گرفتــه اســت.

بودجــه ی انکشــافی ســال مالی 1399 در مقایســه 

بــا بودجــه ی مالــی ســال گذشــته  ...

طرح بودجه ی ملی 1399 
و جای خالی توسعه محوری

2

مجیب ارژنگ



ل
ل او

سا
امره  146                 

ش
شنبه                

13              چهار
ی 98

د
رب 2019          4 ج

سام
25 د

w
w

w.subhekabul.com

امــروز  اســت  قــرار  کــه  حالــی  در 

ثبــت  رونــد  )4جــدی(  چهارشــنبه 

بــه  رســیدگی  کمیســیون  در  شــکایت 

شــکایت های انتخاباتــی پایــان یابــد و تــا 

حــاال تنهــا تیــم ثبــات و هم گرایــی حــدود 

شــش هــزار شــکایت در کمیســیون شــکایات انتخاباتــی ثبــت 

ــات  ــن اســت کــه احتــاال انتخاب ــر ای کــرده اســت؛ گانه هــا ب

بــرود. دوم  دور  بــه  ریاســت جمهوری 

بــه  رســیدگی  کمیســیون  معــاون  عظیمــی،  دین محمــد 

شــکایات انتخاباتــی، پیــش از ایــن بــه خربگــزاری رویــرز گفتــه 

ــرود.  ــه دور دوم ب ــات ب ــوی انتخاب ــه احتــال ق ــود کــه ب ب

ســخنگوی  الیاســی،  محمدقاســم  حــال،  همیــن  در 

ــه ی  ــه روزنام ــی، ب ــکایات انتخابات ــه ش ــیدگی ب ــیون رس کمیس

صبــح کابــل می گویــد کــه در دو روز گذشــته حــدود 5800 

شــکایت در ایــن کمیســیون ثبــت شــده اســت کــه از ایــن میــان 

4600 شــکایت در دفــر مرکــزی ثبــت شــده کــه بــه والیت هــا 

ــل  ــه کاب ــوط ب ــر مرب ــکایت دیگ ــود و 1200 ش ــتاده می ش فرس

ــه آن رســیدگی خواهــد شــد. ــر مرکــزی ب می شــود کــه در دف

ــکایات  ــه ش ــیدگی ب ــیون رس ــو کمیس ــن عض ــه ی ای ــه گفت ب

انتخاباتــی، هنــوز زود اســت کــه گفتــه شــود انتخابــات بــه 

ــان گفــت کــه دین محمــد  ــر؟ او هم چن ــا خی دور دوم مــی رود ی

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 دســته ی انتخاباتــی ثبــات و 

همگرایــی پــس از اعــام نتیجــه ی ابتدایــی انتخابــات و در 

نخســتین روز درج شــکایت، حــدود 4هــزار و 63 شــکایت را در 

ــی  ــکایات انتخابات ــه ش ــیدگی ب ــیون رس ــزی کمیس ــر مرک دف

ثبــت کــرده اســت. ســخنگوی ایــن دســته ی انتخاباتــی روز 

گذشــته گفــت کــه شــار شــکایات های آن هــا بــه شــش هــزار 

ــربی  ــه ره ــی ب ــات و همگرای ــته ی ثب ــت. دس ــیده اس ــورد رس م

ــات در  ــه، معتقــد اســت کــه کمیســیون انتخاب ــه عبدالل عبدالل

ــی، در  ــدارشف غن ــربی محم ــه ره ــاز ب ــم دولت س ــا تی ــی ب تبان

نتیجــه ی ابتدایــی تقلــب کــرده انــد، در غیــر ایــن صــورت تیــم 

او برنــده ی انتخابــات ریاســت جمهوری اســت. 

از ســویی هــم صغــرا ســعادت، ســخنگوی تیفــا، بــه روزنامه ی 

صبــح کابــل می گویــد کــه بــا توجــه بــه حجــم شــکایت ها 

در  انتخابــات  کمیســیون  ضعیــف  عمل کــرد  هم چنــان  و 

ــات  ــه انتخاب ــود دارد ک ــال وج ــن احت ــته، ای ــاه گذش ــد م چن

بــه دور دوم بــرود. ریاســت جمهوری 

امــا آن چــه تیفــا می گویــد، اگــر انتخابــات ریاســت جمهوری 

ــد  ــات منی توان ــیون انتخاب ــود، کمیس ــانده ش ــه دور دوم کش ب

ــد؛  ــزار کن ــت جمهوری  را برگ ــات ریاس ــا انتخاب ــن زودی ه ــه ای ب

در ایــن صــورت انتخابــات در مــاه ثــور یــا جــوزای ســال آینــده 

برگــزار خواهــد شــد. 

بانــو ســعادت، بــا اشــاره بــر ایــن کــه کمیســیون انتخابــات 

ســابقه ی فعالیــت مناســب نــدارد و حجــم شــکایت ها نیــز 

بلنــد اســت، گفــت: »شــکایت هایی کــه از ســوی تکت هــا 

ثبــت شــده اســت، قابــل تأمــل اســت و بایــد بــه شــکل جــدی، 

اســاس  بــه  شــود.  رســیدگی  آن  بــه  بی طرفانــه  و  عادالنــه 

ــات در  ــم از کارهــای کمیســیون انتخاب ــا داری ــی کــه م اطاعات

ســه مــاه گذشــته و کمــی و کاســتی ها و تصمیم هایــی کــه 

خــاف قانــون و طرزالعمل هــا صــورت گرفتــه، نشــان می دهــد 

ــه  ــکان دارد ک ــوده و ام ــت نب ــا درس ــداد تصمیم ه ــک تع ــه ی ک

ــا  ــن تصمیم ه ــز روی همی ــکایت ها نی ــن ش ــداد از همی ــک تع ی

ــات  ــی انتخاب ــه ی ابتدای ــد روی نتیج ــن باش ــر چنی ــد. اگ باش

تأثیــر می گــذارد.«

ــزدان  ــوی نام ــه از س ــکایت هایی ک ــر ش ــه ی او، اگ ــه گفت ب

ثبــت شــده اســت بــه گونــه ی درســت مــورد بررســی قــرار 

گیــرد، احتــال دارد کــه روی نتیجــه   تأثیــر بگــذارد و انتخابــات 

بــه دور دوم کشــانده شــود.  ریاســت  جمهوری 

ایــن کــه می گویــد، تکت هــای  تیفــا ضمــن  ســخنگوی 

ــتند در  ــه ی مس ــه گون ــان را ب ــکایت های ش ــد ش ــی بای انتخابات

کمیســیون رســیدگی بــه شــکایت های انتخاباتــی بــه ثبــت 

ــی،  ــدارشف غن ــه محم ــد ک ــد می کن ــان تأکی ــانند، هم چن برس

ــی  ــده ی ابتدای ــاوت برن ــی تف ــا اندک ــت جمهوری، ب ــزد ریاس نام

انتخابــات شــده و اگــر شــکایت ها روی اســناد و دالیــل منطقــی 

اســتوار باشــد، احتــال دارد کــه در نتیجــه ی نهایــی تغییــرات 

ــه میــان آیــد.  زیــادی ب

انتخابــات  رفــن  دوم  دور  بــه  مــورد  در  گانه  زنی هــا 

آغــاز  ســو  ایــن  بــه  پیــش  ماه هــا  از  ریاســت جمهوری 

پیش تــاز  نامــزد  چهارمیــن  نبیــل،  رحمت اللــه  بــود.  شــده 

انتخابــات  برگــزاری  از  پــس  روز  دو  ریاســت جمهوری، 

کــه  بــود  یــک نشســت خــربی گفتــه  ریاســت جمهوری در 

ــات  ــیون انتخاب ــدارد و کمیس ــده ای ن ــات در دور اول برن انتخاب

ــزاری دور دوم  ــرای برگ ــود را ب ــد خ ــفافیت بای ــن ش ــرای تأمی ب

کنــد. آمــاده  انتخابــات 

آقــای نبیــل ضمــن ایــن کــه گفتــه بــود تیم هــای انتخاباتــی 

ــود را  ــی خ ــیون های انتخابات ــه ی کمیس ــش از فیصل ــد پی نبای

ــود: »دور  ــه ب ــان گفت ــد، هم چن ــام کنن ــات اع ــده ی انتخاب برن

ــدی  ــی دور بع ــات آمادگ ــیون انتخاب ــدارد و کمیس ــده ن اول برن

ــم  ــن یک ونی ــی کــه اســتفاده شــده بی ــرد. آرای ــات را بگی انتخاب

تــا دو میلیــون رأی اســت. رییس جمهــوری کــه بــا چندصدهــزار 

ــه  رأی بیایــد، مروعیــت اخاقــی نخواهــد داشــت. پیــام مــا ب

هــر دو تیــم ایــن اســت کــه هیــچ کــدام شــان برنــده نیســت.«

بــا توجــه بــه ایــن کــه امــروز نیــز نامــزدان ریاســت جمهوری 

فرصــت دارنــد تــا شــکایت های شــان را در کمیســیون رســیدگی 

ــود  ــکان وج ــن ام ــد، ای ــت کنن ــی ثب ــکایت  های انتخابات ــه ش ب

دارد کــه میــزان شــکایت ها نیــز افزایــش پیــدا کنــد. 

ســال  ملــی،  بودجــه ی  طــرح 

مالــی 1399 روز دوشــنبه )2 جــدی( 

قیومــی،  هایــون  محمــد  توســط 

رسپرســت وزارت مالیــه و مشــاور ارشــد 

ریاســت جمهوری در امــور زیربنــا، در 

نشســت عمومــی مجلــس مناینــدگان 

ارائــه شــد.

رسپرســت وزارت مالیــه، یــاد آور شــد کــه بودجــه ی ســال 

ــته  ــع دست داش ــا، مناب ــاس واقعیت ه ــه اس ــی 1399 ب مال

و اولویت هــای حکومــت تنظیــم شــده اســت. آقــای قیومــی 

مالــی 1399 مترکــز  بودجــه ی  در  کــه  می کنــد  اضافــه 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــافی ص ــه ی انکش ــر روی بودج بیش

ــا  ــه ب ــی 1399 در مقایس ــال مال ــافی س ــه ی انکش بودج

بودجــه ی مالــی ســال گذشــته 11 درصــد افزایــش دارد 

کــه در بخــش بودجــه ی عــادی بودجــه ی مالــی 1399 

کاهــش 3درصــدی را نشــان می دهــد. رس پرســت وزرات 

ــه ی  ــش بودج ــافی و کاه ــه ی انکش ــش در بودج ــه افزای مالی

ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــاز می دان ــک امتی ــادی را ی ع

ــیم  ــیده باش ــاف رس ــه انکش ــی ب ــداز ه ی کاف ــه ان ــا ب ــر م اگ

ــرای بودجــه ی انکشــافی در ســند بودجــه ی  ــی ب دیگــر جای

ــافی و  ــه ی انکش ــش بودج ــد. افزای ــد مان ــی نخواه ــی باق مل

کاهــش بودجــه ی عــادی بــه ایــن معنــا اســت کــه مــا هنــوز 

ــت  ــت، اهمی ــاز اس ــری نی ــه کار بیش ــه ب ــی ک در بخش های

پیوســته  بودجــه  تطبیــق  در  هــم  ســویی  از  منی دهیــم. 

ــدازه  ــر ان ــه ه ــی ب ــت؛ یعن ــادی اس ــه ی ع ــا بودج ــت ب اولوی

باشــد  داشــته  بیشــری  رقــم  مــا  عــادی  بودجــه ی  کــه 

مــا بــا تطبیــق آن بــرای شــهروندان ســهولت بیشــری را 

نزدیک تــر می شــویم.  رفــاه  بــه  قــدم  یــک  و  می آفرینیــم 

کاهــش بودجــه ی عــادی بــه ایــن معنــی اســت کــه مــا دچــار 

ــرای  ــی ب ــه هدف ــن ک ــا ای ــتیم و ی ــی اس ــد مل ــت در در آم اف

ــم. ــور نداری ــعه ی کش توس

ــی  ــد مل ــی در آم ــای قیوم ــای آق ــاس گفته ه ــه اس ــا ب ام

افغانســتان در ســال 1388 در مقایســه بــا ســال های دیگــر 

ــد. ــان می ده ــش را نش افزای

میلیــارد  بــه 428  ملــی 1399  بودجــه ی  کلــی  رقــم 

افغانــی می رســد کــه 289 میلیــارد آن مربــوط بودجــه ی 

بــه بودجــه ی انکشــافی  بــوده و 139 ملیــارد آن  عــادی 

اســت. شــده  داده  اختصــاص 

در بخــش بودجــه ی عــادی، طــرح بودجــه ی ملــی 1399 

اولویت هــای حکومــت در بخش هــای دفــاع )24 درصــد(، 

ــگ و  ــارف- فرهن ــد(، مع ــه )14 درص ــم عام ــت و نظ مصؤونی

دیــن )12درصــد(، تهیــه ی مســکن و ســازگاری اجتــاع 

ــت. ــد( اس ــت داری )8.7 درص ــد( و حکوم )8.9 درص

بودجــه ی انکشــافی در بخش هــای تهیــه ی مســکن و 

ــرات  ــپورت و مخاب ــارد، ترانس ــاع 36.4 میلی ــازگاری اجت س

 13.5 عامــه  خدمــات  و  حکومــت داری  میلیــارد،   25.7

میلیــارد و در بخــش انــرِژی و معــادن 25.4 میلیــارد افغانــی 

ــت.  ــده اس ــه ش ــر گرفت در نظ

طــرح بودجــه ی ملــی کــه همــواره بــه اســاس اولویت هــای 

حکومــت تنظیــم می شــود؛ بایــد در برگیرنــده ی اولویت هــای 

حقیقــی جامعــه باشــد؛ اولویت هایــی کــه در ســامت جامعــه 

و رســیدن بــه مســیر انکشــاف کمــک کنــد.

کــه  اســت  معلــوم  روشــنی  بــه  عــادی  بودجــه ی  در 

بیشــرین هزینــه در بخــش جنــگ شــده اســت؛ امــا بــا آن هم 

مــا در هــژده ســال آخــر هیچ گونــه پیرفــت نظامــی نداشــته 

ــا  ــرزی ت ــت ک ــا از رشوع حکوم ــا ناامنی ه ــچ حت ــه هی ــم ک ای

ــه ی  ــوده و دامن ــش ب ــه افزای ــر روز رو ب ــت ه ــا گذش ــاال ب ح

ــروز  ــه ام ــه نحــوی ک ــز می شــود؛ ب آن همــواره گســرده تر نی

هیــچ باشــنده ی افغانســتان منی توانــد بــا خیــال آرام از یــک 

ــه والیــت دیگــر ســفر کنــد. والیــت ب

چشــم  آن  از  حکومــت  نبایــد  کــه  مهمــی  مســأله ی 

بپوشــد، ســامت باشــندگان کشــور و ســامت محیــط اســت؛ 

توســعه ی  بــه  متعهــد  و  توســعه محور  دولــت  همین طــور 

ــه ارزش  ــد ک ــذاری کن ــی رسمایه گ ــد روی زیربناهای ــا بای پوی

بنیــادی داشــته و زمینه هــای عقب گرایــی را نابــود کنــد.

بــا هزینــه کــردن بیشــر بــرای جنــگ، امنیــت آورده 

نابــودی  بخــش  در  کــردن  هزینــه  بــا  تنهــا  منی شــود؛ 

ریشــه های جنــگ اســت کــه می تــوان امنیــت را تأمیــن 

کــرد.

مشــکل مهــم دیگــری کــه در طــرح بودجــه ی ملــی 1399 

وجــود دارد، ایــن اســت کــه در بخــش بودجــه ی عــادی 

بــرای ســکتور انــرژی و معــدن هیــچ مبلغــی اختصــاص 

ــه آن  ــه بلکــه تنهــا 25 درصــد بودجــه ی انکشــافی را ب نیافت

ــد. ــاص داده ان اختص

ایــن در حالــی اســت کــه ارزش ذخیره هــای معدنــی 

افغانســتان بیشــر از300 تریلیــون دالــر تخمیــن زده شــده 

ــد  ــا اســتخراج کامــل آن مــردم در افغانســتان می توانن کــه ب

از عربســتان ســعودی هــم در رفــاه بیشــری زندگــی کننــد؛ 

ــرای  ــه و ب ــورت نگرفت ــدی ص ــگاه ج ــوع ن ــن موض ــه ای ــا ب ام

ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــته اس ــت نداش ــت اولوی دول

تنهــا راه نجــات افغانســتان از بحرانــی کــه دامن گیــر آن 

اســت، اســتخراج معــادن اســت؛ مزیــت آن هــم ایــن اســت 

کــه بــا رشوع کار اســتخراج معــادن، بــه شــار زیــادی از 

مــردم زمینــه ی کار فراهــم شــده کــه پیــش از اســتخراج 

ــک  ــی کم ــاه عموم ــادی و رف ــد اقتص ــه رش ــز ب ــل آن نی کام

می کنــد.

ویــژه  بــه  انــرژی  روی  رسمایه گــذاری  هــم  ســویی  از 

انــرژی خورشــیدی بایــد در اولویــت کاری دولــت باشــد؛ 

ــود  ــش وج ــن بخ ــی در ای ــزرگ مل ــه ی ب ــه برنام ــا هیچ گون ام

ــدارد. ن

ایــن در حالــی اســت کــه افغانســتان بــه دلیــل نبــود 

بــا  بــرق  انــرژی  بــه ویــژه  انــرژی  خودکفایــی در بخــش 

اســت. درگیــر  عمــده ای  مشــکات 

ــی آن  ــل اصل ــه عام ــل ک ــوای کاب ــی ه ــل آلودگ ــه دلی ب

ســوخت های فســیلی مثــل ذغــال ســنگ اســت؛ ســاالنه 

بیــش از 3500 تــن در کابــل می میرنــد و همین طــور6000 

نفــر دیگــر در افغانســتان بــه همیــن دلیــل بــه رسطــان 

ــا  ــت، حت ــن وضعی ــورت دوام ای ــه در ص ــد ک ــده ان ــار ش گرفت

ــا ده  ــه ت ــد ک ــدار داده ان ــتی هش ــط زیس ــان محی کارشناس

ــا  ــود. ب ــد ب ــی نخواه ــرای زندگ ــی ب ــل جای ــر کاب ــال دیگ س

ایــن همــه اهمیتــی کــه بخــش انــرِژی و معــادن بــرای رشــد 

فقــر دارد؛  و  انســانی  بحــران  از  آن  و رهایــی  افغانســتان 

ــی  ــه آن اهمیت ــی 1399 ب ــه ی مل ــرح بودج ــفانه در ط متأس

کــه بایــد داده می شــد نشــده کــه تعهــد حکومــت افغانســتان 

ــرد. ــش می ب ــر پرس ــعه زی ــه توس را ب

ــب  ــش از تصوی ــد پی ــتان بای ــدگان افغانس ــس مناین مجل

ســند بودجــه بــه ایــن مــوارد توجــه کــرده و خواهــان تغیــر در 

ســهمیه بندی و اولویت هــای بودجــه ای شــود.

2

نظــام  و  فرهنگــی  سیاســی،  ســاختار  دلیــل  بــه 

انتخابــاِت  برگــزاری  انتظــار  افغانســتان،  بــر  حاکــم 

ذهــن  از  دور  قانــون  رعایــت  و  حدیــث  و  بی حــرف 

اســت؛ چــون فضــا بــه گونــه ای اســت کــه انتخابــات و 

ــروزی  ــدن و پی ــده ش ــوان برگزی ــه عن ــه ب ــی ن دموکراس

کــه  مســؤولیت زا  و  دموکراتیــک  پروســه ی  یــک  در 

ــر  ــه ب ــدرت و غلب ــه ق ــرای رســیدن ب ــزاری ب وســیله  و اب

حریفــان اســت. فرقــی هــم نــدارد کــه چــه کســی رأی 

بیشــری دارد و یــا ابزارهــای فشــار بیشــری بــرای 

ــار  ــان در اختی ــر حریف ــه ب ــات و غلب ــروزی در انتخاب پی

معیــوب  نــگاه  و  مکانیــزم  دلیــل  بــه  برنده هــا  دارد. 

ــا  ــد و بازنده ه ــب ان ــواره متقل ــی، هم ــه دموکراس ــا ب م

نیــز بــه صــورت دســته جمعی، برنده هــای مظلومــی 

ــور  ــت در ام ــل و دخال ــر، جع ــا تزوی ــرادی ب ــه اف ــد ک ان

ــن کــه  ــد. بحــث ای ــات، حــق شــان را خــورده ان انتخاب

ــده  ــات ش ــری در انتخاب ــل و تزوی ــا، جع ــه دخالت ه چ

اســت، مســأله ی دیگــری اســت؛ امــا هیــچ زمانــی نبوده 

ــه  ــاملت آمیز و آن چ ــورت مس ــه ص ــدرت ب ــه ق ــت ک اس

بــدون  اســت،  خواهانــش  انتخابــات  و  دموکراســی 

جنجــال و حاشــیه بــه فرجــام رســیده باشــد. بازنده هــا 

باخــت خــود را پذیرفتــه و برنده هــا نیــز رسشــار از غــرور 

نشــده باشــند. بــه همیــن دلیــل، بــرای مــردم نتیجــه ی 

آن،  از  پــس  و جنجال هــای  دیگــر  بحــث  انتخابــات 

مســأله ی دیگــری اســت. کمیســیون انتخابــات کــه 

امســال قــرار بــود بــا کمــک از تکنالــوژی، انتخابــات را 

شــفاف تر، بهــر و رسیع تــر از هــر زمــان دیگــری برگــزار 

کنــد، بــا ناهنجاری هــای غیــر قابــل بــاور و پیش بینــی 

هــان  از  شــد.  رو بــه رو  سیاســی  و  فنــی  ناشــده ی 

ابتــدا، هیــچ چیــزی در برگــزاری انتخابــات امســال 

درســت و بــه موقــع انجــام نشــد؛ امــا بــه نظــر می رســد 

کــه دلیــل اصلــی متــام ایــن نابســامانی ها بیــش از 

قلدرمآبــی  تنش آلــود،  فضــای  از  ناشــی  هرچیــزی، 

و  سیاســی  فرهنــگ  در  کــه  اســت  تهدیدهایــی  و 

جامعــه ی مــا کامــا قابــل درک اســت. مشــخص اســت 

کــه بســیاری از مشــکات کمیســیون انتخابــات ناشــی 

از همیــن رویــه و فضــا اســت. بــا وجــودی کــه »نرنــدرا 

مــودی« نخســت وزیر هندوســتان، پیــروزی ارشف غنــی 

ــا  ــار و تاش ه ــا فش ــت؛ ام ــه اس ــک گفت ــه وی تربی را ب

ادامــه  هم چنــان  انتخابــات  نتیجــه ی  تغییــر  بــرای 

ــه ی  ــام نتیج ــس اع ــدگان مجل ــاری از مناین دارد. ش

ابتدایــی انتخابــات را در تبانــی بــا یکــی از دســته های 

را  آن  و  اعــام  آن  بــه  خوش خدمتــی  و  انتخاباتــی 

خــاف طرزالعمل هــای قانونــی انتخابــات دانســتند. 

رهــرب  حکمت یــار،  گلب الدیــن  تهدیدهــای  از  جــدا 

ــی  ــامی، مبن ــت اس ــح و عدال ــی صل ــته ی انتخابات دس

بــر تظاهــرات و دفــاع از آن چــه حــق خــودش دانســت؛ 

ــو از  ــات را ممل ــزاری انتخاب ــز برگ ــزدان نی ــورای نام ش

ــرده  ــف ک ــه توصی ــا آن را بی رشمان ــب دانســته و حت تقل

اســت. شــورای نامــزدان، مســأله ای را مطــرح کــرده کــه 

ــی  ــز برخ ــت جمهوری نی ــات ریاس ــش از انتخاب ــا پی حت

شــبیه  نظــام  بــرای  تــاش  در  سیاســی  چهره هــای 

ــکیل  ــات، تش ــدن انتخاب ــزار نش ــی برگ ــد؛ یعن آن بودن

ــی؛  ــا نظــام حکومــت مشــارکت مل حکومــت مؤقــت و ی

حکومتــی کــه شــورای نامــزدان رســا خواهــان آن 

شــده اســت. درســت اســت کــه حکومــت موقــت و 

امــا  اســت؛  متفــاوت  یک دیگــر  بــا  ملــی  مشــارکت 

بنیــان اصلــی چنیــن طرح هــا، 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 

ریاســت جمهوری  انتخابــات  نتیجــه ی  کــه  می کننــد 

ــازه و جــدی را در افغانســتان  زمینــه ی ایجــاد بحــران ت

ــراد در  ــی کــه خــود همیــن اف ــد؛ در حال فراهــم می کن

حــال ایجــاد بحــران اســتند. بــه جــای آن کــه تاش هــا 

متمرکــز بررســی شــکایت ها در کمیســیون رســیدگی 

بــه شــکایات انتخاباتــی باشــد، معطــوف بــه تهدیــد 

ــد  ــود منی پرس ــی از خ ــت. کس ــران اس ــق بح ــرای خل ب

کــه کــدام بحــران، بزرگ تــر از ایــن اســت کــه نتیجــه ی 

مــاه  ســه  از  پــس  میلیونــی،  یک ونیــم  انتخابــات 

ــه  ــذرد ب ــه می گ ــر روز ک ــیده و ه ــه نرس ــه نتیج ــوز ب هن

افــزوده می شــود. چالش هــا و مشــکات آن 

بــا وجــودی کــه تیــم ثبــات و همگرایــی، بیــش 

از چهارهــزار شــکایت را مستندســازی و ثبــت کــرده 

ــز«  ــس ول ــکا )آلی ــه ی امری ــر خارج ــاون وزی ــت و مع اس

از کمیســیون رســیدگی بــه شــکایت های انتخاباتــی 

امــا  نــربد؛  یــاد  از  را  شــفافیت  تــا  اســت  خواســته 

از  برآمــده  احتالــی  نتیجــه ی  بــه  هم چنــان کســی 

بررســی شــکایت ها اعتــاد نداشــته و تاش هــا بــه 

اســت.    متمرکــز  دیگــری  زمینه هــای 

جنجال ها متمرکز 
حکومت مشارکت 

ملی شد

ثبت هزاران شکایت انتخاباتی و احتمال رفتن 
انتخابات به دور دوم 

طرح بودجه ی ملی 1399 و جای خالی 
توسعه محوری

اکرم رسا

مجیب ارژنگ
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کــه  دســت  بــه  را  تــان  تلفــون 

می گیریــد تــا وارد شــبکه های اجتاعــی، 

بــه ویــژه فیس بــوک  شــوید؛ می بینیــد 

دوســتان تــان ســلفی هایی از مناطــق 

بســیار زیبایــی منتــر کــرده انــد کــه در 

دســت آوردهای  و  می زننــد  لبخنــد  آن 

شــخصی و حرفــه ای شــان را بــه رخ تــان می کشــند؛ آن وقــت 

بــه ایــن فکــر می افتیــد کــه زندگــی شــا فاصلــه ی زیــادی بــا 

ــی  ــه زندگ ــم ک ــه می دانی ــه هم ــد، دارد. البت ــده ای ــه دی آن چ

ــاخته ی  ــای دست س ــا زندگی ه ــادی ب ــاوت زی ــا تف ــی م واقع

ــی  ــم خیل ــا آن ه ــا ب ــی دارد؛ ام ــبکه های اجتاع ــان در ش م

ــب  ــی بی عی ــه زندگ ــم ک ــور می افتی ــن تص ــه دام ای ــت ب راح

و نقــص مــردم در شــبکه های اجتاعــی، خیلــی بهــر از 

ــت.  ــا اس ــی م زندگ

ــر  ــی، تأثی ــبکه های اجتاع ــه ش ــرد ک ــکار ک ــوان ان منی ت

بزرگــی بــر جوامــع انســانی داشــته و در شــیوه ی اطاع رســانی 

و ارتبــاط گرفــن بــا دیگــران، تحــول عظیمــی بــه وجــود 

ــل اســت کــه زندگــی اجتاعــی  ــن دلی ــه همی آورده اســت؛ ب

بــه شــبکه های اجتاعــی ای ربــط  انســان ها،  و شــخصی 

ــه  ــورت گرفت ــات ص ــد. تحقیق ــتفاده می کنن ــه اس ــرد ک می گی

توســط دانشــگاه پنســیلوانیا، نشــان می دهــد کــه انســان 

امــروزی هــر هفتــه نزدیــک بــه 37 ســاعت آنایــن اســت و ایــن 

ــی  ــت او اســت. پرســش اصل ــا 22 درصــد از متــام وق ــر ب براب

ایــن اســت کــه در ایــن 37 ســاعت در هفتــه، چــه چیزهایــی 

در شــبکه های اجتاعــی او را بــه خــود جــذب می کنــد و 

ــد؟ ــی را ببین ــه چیزهای ــت دارد چ دوس

ــن  ــت در ای ــب مثب ــار مطال ــه ش ــد ک ــوک می گوی فیس ب

شــبکه ی اجتاعــی، دو برابــر مطالــب منفــی اســت؛ برداشــت 

ــوک،  ــران فیس ب ــن اســت کــه بیشــر کارب ــن موضــوع ای از ای

ــم نیســت کــه در  زندگــی شــادی دارنــد. جــای تعجبــی ه

ــان،  ــتان ت ــی دوس ــا زندگ ــود ب ــی خ ــه ی زندگ ــورت مقایس ص

ــن  ــا ای ــد. ب ــت می ده ــا دس ــه ش ــدی ب ــی و ب ــاس منف احس

حــال، پرســش ایــن اســت کــه آیــا واقعــاً در شــبکه های 

اجتاعــی خوش حــال اســتید؟ 

طبیعــت انســانی می گویــد کــه زندگــی در افرسدگــی 

هــان  می خواهنــد  همــه  نیســت؛  چیــز خوبــی  انــدوه  و 

شــان  دوســتان  کــه  باشــند  خوش بخــت  و  خــوب  قــدر 

نشــان  اجتاعــی  شــبکه های  در  خــود  عکس هــای  در 

می دهنــد. تــا کنــون بــه ایــن فکــر کــرده ایــد، چــرا در 

فیلم هــا منی بینیــد کــه بازیگــر مــورد عاقــه ی شــا بــه 

دست شــویی هــم مــی رود؟ پاســخ خیلــی ســاده اســت؛ چــون 

فعالیت هــای عــادی همیشــه بــه پیش رفــت داســتان یــک 

ــن  ــز همی ــی نی ــبکه های اجتاع ــد. ش ــک منی کن ــم کم فیل

ــزی  ــی چی ــبکه های اجتاع ــران ش ــر کارب ــت؛ بیش ــه اس گون

ــت  ــل اس ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــت منی کنن ــا را پُس ــز خوبی ه ج

قلــم می افتــد.  از  آدم هــا  کــه دشــواری های روزمــره ی 

کــرده  ثابــت  کالیفرنیــا  دانشــگاه  اخیــر  مطالعــات 

اســت کــه حــال انســان ها بــا دیــدن مطالــب شــبکه های 

ــر  ــه بیش ــی ک ــد. از آن جای ــر می کن ــته تغیی ــی پیوس اجتاع

خــوب  می کننــد  ســعی  اجتاعــی  شــبکه های  در  مــردم 

منتــر  مثبتــی  مطالــب  بیاینــد،  نظــر  بــه  خوش حــال  و 

آگاه  کــه  می گویــد  مطالعــات  ایــن  یافته هــای  می کننــد. 

بــه  تشــویق  را  انســان ها  دیگــران،  از خوش حالــی  شــدن 

رســیدن بــه آن مرحلــه از خوبــی می کنــد و این جــا اســت 

کــه شــادمانی در شــبکه های اجتاعــی بــه رسعــت در میــان 

مــردم شــیوع خواهــد کــرد. واقعیتــی کــه بیشــر کابــران 

ــت  ــن اس ــد، ای ــه منی کنن ــه آن توج ــی ب ــبکه های اجتاع ش

کــه در شــبکه های اجتاعــی نشــان می دهنــد چــه قــدر 

خوش حــال و خوبنــد؛ در حالــی کــه یــک شــبانه روز 24 

ســاعت اســت و امــکان نــدارد متــام آن مــدت خوش حــال 

بــود و لبخنــد زد.

تأثیرشبکههایاجتامعیبرروابطانسانها

کــه  انــد  رســیده  نتیجــه  ایــن  بــه  کارشناســان  اکــر 

گســرش اســتفاده از شــبکه های اجتاعــی و برقــرار نکــردن 

تــوازن میــان زندگــی واقعــی و مجــازی، توانایــی ایجــاد روابــط 

مؤثــر میــان انســان ها را از آنــان می گیــرد؛ در نتیجــه ارتبــاط 

برقــرار کــردن در زندگــی واقعــی دشــوار می شــود. دالیــل 

خوبــی نیــز بــرای اثبــات ایــن ادعــا وجــود دارد. زبــان بــدن در 

ارتبــاط و صحبــت میــان انســان ها، بســیار مؤثــر اســت؛ امــا در 

ارتبــاط مجــازی ایــن اتفــاق منی افتــد و منی تــوان احساســات 

را منتقــل کــرد. مشــخص اســت کــه ارتبــاط مجــازی کیفیــت 

ارتبــاط واقعــی را نــدارد و از ایــن رو فقــط محتــوا را می رســاند 

ــد. ــی باش ــات واقع ــل احساس ــد حام و منی توان

اســتفاده ی بیــش از حــد و ســپری کــردن ســاعت ها در 

دنیــای  در  انســان ها  روابــط  بــر  اجتاعــی،  شــبکه های 

واقعــی تأثیــر بزرگــی داشــته اســت و منونــه ی آن را همــه 

دیــده ایــم. مهانی هــا 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 درمــی آورد 

می کنــد.  رسگــرم  اجتاعــی  شــبکه های  بــا  را  خــودش  و 

افــزون بــر ایــن، حتــا تــا کنــون در مکان هــای عمومــی بــوده 

ــتورانتی  ــا در رس ــید ی ــت باش ــک دوس ــر ی ــاید منتظ ــد. ش ای

بــه تنهایــی غــذا می خوریــد و بــرای ایــن کــه بــا دیگــران 

در آن محــل چشــم در چشــم نشــوید، دوبــاره بــه تلفــون و 

شــبکه های اجتاعــی پنــاه می بریــد. بــه همیــن دلیــل اســت 

کــه فعالیت هــای مشــارکتی افــراد کــم شــده و متایــل بــه 

ارتبــاط برقــرار کــردن در دنیــای واقعــی بــا انســان های دیگــر، 

ــه  ــه روزان ــی ک ــیاری از آنان ــت. بس ــطح اس ــن س در پایین تری

ــه شــبکه های اجتاعــی  ــا چهــار ســاعت را ب بیشــر از ســه ی

ــا  ــه از تنها ترین ه ــد ک ــراف می کنن ــد، اع ــاص می دهن اختص

آدم هایــی اســتند کــه می شناســند؛ در حالــی کــه اســتفاده از 

ــد،  ــر کن ــرد را اجتاعی ت ــود ف ــرار ب ــی ق ــبکه های اجتاع ش

نــه تنهاتــر؛ امــا واقعیــت ایــن اســت کــه شــبکه های اجتاعــی 

ــا  ــزوی و تنه ــرد را من ــد ف ــه می توانن ــتند ک ــی اس دارای قدرت

ــث  ــی باع ــبکه های اجتاع ــا ش ــیم آی ــه بپرس ــن ک ــد. ای کنن

تنهایــی و افرسدگــی می شــود، بــه ایــن می مانــد کــه بپرســیم 

آیــا خــوردن باعــث چاقــی می شــود؟ پاســخ مثبــت اســت؛ امــا 

ــات  ــن شــبکه ها روی هــر کســی تأثیرگــذار نیســت. مطالع ای

ــدود  ــه مح ــت ک ــان داده اس ــیلوانیا نش ــگاه پنس ــر دانش اخی

ــه در  ــه 30 دقیق ــی ب ــبکه های اجتاع ــتفاده از ش ــردن اس ک

ــی  ــل توجه ــت قاب ــه پیش رف ــر ب ــد منج ــاعت، می توان 24 س

در ســامت یــک انســان شــود. محققــان پــس از کار بــا 143 

ــه  ــه هفت ــرای س ــه ب ــی ک ــد آنان ــان، دریافتن ــر از دانش جوی نف

ــه 30  ــنپ چت را ب ــتاگرام و اس ــوک، اینس ــتفاده از فیس ب اس

ــد، در مقایســه  ــه در یــک شــبانه روز محــدود کــرده بودن دقیق

بــا آن هایــی کــه تغییــری در رژیــم شــبکه های اجتاعــی 

شــان نیاوردنــد، کاهــش قابــل ماحظــه ای در تنهایــی و 

افرسدگــی داشــتند. یکــی از آن دانش جویانــی کــه دانشــگاه 

پنســیلوانیا روی او تحقیــق کــرده بــود، گفــت: »رسانجــام کمر 

از شــبکه های اجتاعــی اســتفاده کــردم و احســاس بهــری 

داشــتم. می توانســتم بیشــر روی درس هایــم مترکــز کنــم 

و آن قــدر کــه دیگــران متایــل بــه ســپری کــردن وقــت در 

ــم.« ــته باش ــد، نداش ــی دارن ــبکه های اجتاع ش

ــگاه  ــات دانش ــوان از مطالع ــه می ت ــی ک ــن درس بزرگ تری

پنســیلوانیا گرفــت، ایــن اســت کــه چگونــه از شــبکه های 

اجتاعــی اســتفاده شــود و ایــن دنیــای مجــازی چــه نقشــی 

ــه از خــود  ــد یعنــی صادقان ــراد دارد. بای در زندگــی واقعــی اف

ــه لحظــه فیس بــوک، اینســتاگرام،  بپرســید کــه چــرا لحظــه ب

ــن کار  ــا ای ــا اســنپ چت خــود را چــک می کنیــد؟ آی توییــر ی

بدیلــی بــرای چیزهایــی اســت کــه می توانیــد در زندگــی 

واقعــی انجــام دهیــد؟ بدیــل  شــبکه های اجتاعــی می توانــد 

ــدم زدن در  ــاب، ق ــک کت ــدن ی ــت، خوان ــک دوس ــا ی ــدار ب دی

ــا اشــراک در کاس هــای عکاســی، نویســندگی و  طبیعــت ی

آشــپزی باشــد.

ــی،  ــبکه های اجتاع ــه در ش ــراد جامع ــیب پذیرترین اف آس

ــا  ــود ب ــزارش خ ــی در گ ــد. بی بی س ــان ان ــودکان و نوجوان ک

ــودکان  ــی ک ــث افرسدگ ــی باع ــبکه های اجتاع ــا ش ــر »آی تی

می شــود؟« گفتــه بــود کــه انجمــن ســلطنتی ســامت عمومــی 

در تحقیقــی کــه در ســال 2017 انجــام داد، از حــدود 1500 

ــوی  ــق و خ ــا خل ــت ت ــال خواس ــا 25 س ــنین 11 ت ــر در س نف

 شــان در زمــان اســتفاده از پنــج شــبکه ی اجتاعــی کــه 

ــر  ــرد. ب ــرار بگی ــی ق ــورد بررس ــد، م ــری دارن ــت بیش محبوبی

پایــه ی ایــن تحقیــق، دو شــبکه ی اجتاعــی اســنپ چت و 

اینســتاگرام احتــاال بیشــر از همــه بــر اضطــراب و احســاس 

ــت  ــر، هف ــر ده نف ــی از ه ــن بررس ــد. در ای ــر دارن ــود تأثی کم ب

ــا  ــه آن ه ــده ک ــث ش ــتاگرام باع ــه اینس ــد ک ــه بودن ــر گفت نف

ــدن شــان داشــته باشــند و نیمــی از  ــدی از ب تصــور خیلــی ب

ــتاگرام و  ــه اینس ــد ک ــاله گفتن ــا 24س ــدگان 14 ت رشکت کنن

فیس بــوک حــس اضطــراب را در آن هــا تشــدید کــرده اســت. 

ــه دلیــل اســتفاده  موضــوع اضطــراب و افرسدگــی کــودکان ب

ــه در آن  ــی ک ــورهای غرب ــرای کش ــی ب ــبکه های اجتاع از ش

کــودکان اهمیــت ویــژه ای دارنــد، بســیار مهــم اســت؛ تــا جایی 

ــان  ــی از کارشناس ــش، گروه ــال پی ــم س ــدود یک و نی ــه ح ک

کــودکان  رفاهــی  خدمــات  زمینــه ی  در  کــه  امریکایــی 

فعالیــت می کننــد، در نامــه ای بــه مــارک زاکربــرگ، مؤســس 

ــودکان«  ــنجر ک ــا »مس ــد ت ــت کردن ــوک، از او درخواس فیس ب

را کــه یــک اپلیکشــن پیام رســان مخصــوص کــودکان اســت، 

ــه  ــودکان ب ــویق ک ــه تش ــده ک ــه ش ــه گفت ــن نام ــدد. در ای ببن

اســتفاده از چنیــن اپلیکشــنی، اقدامــی غیرمســؤوالنه اســت.

دوروییودروغهاییمعمولدرشبکههایاجتامعی

زندگــی  دارنــد  دوســت  فطرتــی  لحــاظ  بــه  انســان ها 

فوق العــاده ای داشــته باشــند، حرف هــای خــوب بزننــد تــا مــورد 

پســند همــه باشــد و نــزد دیگــران خــوب بــه نظــر برســند؛ ایــن 

ــردم در شــبکه های اجتاعــی  ــار م ــوع رفت ــه ن ــا مختــص ب تنه

ــد  نیســت و در زندگــی واقعــی هــم منونه هــا بســیارند؛ امــا بای

ــا  ــه دلیــل مهی ــه خاطــر داشــت کــه شــبکه های اجتاعــی ب ب

کــردن بســر مناســب بــرای دورویــی و ریــاکاری، نقــش مهمــی 

در گســرش ایــن ناهنجــاری اجتاعــی ایفــا کــرده اســت. 

شــاید شــا هــم دیــده باشــید کــه برخــی از دوســتان تــان در 

شــبکه های اجتاعــی، آن طــور کــه می نویســند و بــه نصیحــت 

میــان  فاصلــه  و  منی کننــد  عمــل  می پردازنــد،  دیگــران 

ــان  ــه قــدری مشــهود اســت کــه وادار ت حــرف و عمــل شــان ب

می کنــد انگشــت حیــرت بــه دنــدان بگیریــد. آقــای اســاعیل 

ــا  ــه اش ب ــتان در مقال ــرح افغانس ــان مط ــان، از روان شناس درم

عنــوان »درآمــدی بــه روان شناســی دورویــی و ظاهرســازی« 

می نویســد »فــرد دورو کســی اســت کــه وامنــود می کنــد دارای 

پاک دامنــی، تقــوا، اخــاق، ایــان دینــی، اصــول، و غیــره 

اســت، ولــی در حقیقــت ایــن ویژگی هــا را نــدارد، بــه خصــوص 

فــردی کــه اعالــش برخــاف ایــن مدعــا اســت یــا شــخصی که 

ــد؛  ــل می کن ــاع را جع ــورد پســند اجت رفتارهــای مناســب و م

در حالــی  کــه زندگــی خصوصــی ، ایده هــا و گفتــارش بــا 

ــت.« ــاد اس ــد، در تض ــه می کن ــی ک ادعاهای

در شــبکه های اجتاعــی بســیارند کســانی کــه دســت 

برخی هــا در شــبکه های  تظاهــر می زننــد.  و  بــه دورویــی 

بهریــن،  کــه  می کننــد  وامنــود  طــوری  اجتاعــی 

خوش قلب تریــن و مهربان تریــن انســانی هایی انــد کــه در 

عمرتــان دیــده ایــد؛ امــا همیــن افــراد در پشــت صحنــه خــاف 

آن چــه کــه می مناینــد، اســتند. دورویــی افــراد در شــبکه های 

ــدارد.  ــا آن ن ــی ب ــی اســت و تفاوت اجتاعــی هــان دروغ گوی

زمانــی کــه یــک فــرد زندگــی اش را آن طــور کــه واقعیت نــدارد، 

ــه او  ــرادی ک ــد، اف ــان می ده ــص نش ــب و نق ــل و بی عی کام

را در شــبکه های اجتاعــی دنبــال می کننــد، بــه دنبــال 

ــد  ــی خواهن ــی غیرواقع ــا آن زندگ ــان ب ــی ش ــه ی زندگ مقایس

بــود و در نتیجــه، غبطــه خــوردن یــا حتــا حســادت، وادار شــان 

می کنــد دســت بــه هــر کاری بزننــد تــا بــه آن زندگــی کاملــی 

کــه در شــبکه های اجتاعــی دیــده انــد، برســند؛ زمانــی کــه 

موفــق بــه انجــام ایــن کار نشــوند، رسخوردگــی و افرسدگــی در 

انتظــار شــان اســت.

را  شــبی  از  عکس هایــی  دوســت  تــان  اســت  ممکــن 

منتــر کنــد کــه همــه دور هــم جمــع شــده انــد و می خندنــد 

ایــن کار باعــث می شــود فکــر کنیــد  انــد؛  و خوش حــال 

متــام شــب های زندگــی دوســت  تــان در مهانــی می گــذرد؛ 

ــن  ــد، ای ــه منی کنن ــه آن توج ــردم ب ــر م ــه اک ــزی ک ــا چی ام

ــه  ــد و همیش ــاق منی افت ــب اتف ــر ش ــا ه ــه مهانی ه ــت ک اس

منی تــوان خوش حــال بــود و خندیــد؛ یــا مثــا بــا دیــدن 

عکــس غذاخــوردن دوســت تــان در یــک رســتورانت قیمتــی، 

ایــن تصــور بــه شــا دســت می دهــد کــه او همیشــه در هــان 

جــا غــذا می خــورد؛ در حالــی کــه معمــوال در بیــرون، چیــزی 

جــز چیپــس منی خــورد.

اگــر بــار دیگــر زندگــی تــان را بــا زندگــی کامــل؛ امــا 

ــرد دیگــری در شــبکه های اجتاعــی مقایســه  ــی ف ــر واقع غی

ــبکه های  ــه در ش ــه آن چ ــید ک ــته باش ــاد داش ــه ی ــد، ب کردی

اجتاعــی می بینیــد، قــرار نیســت الزمــا هــان طــوری باشــد 

ــه  ــر آن چ ــه بیش ــت ک ــخص اس ــد. مش ــر می رس ــه نظ ــه ب ک

در شــبکه های اجتاعــی می بینیــد، بازتــاب واقعیت هــای 

ــان هایی  ــه انس ــد ک ــتباه بیفتی ــه اش ــد ب ــت. نبای ــی نیس زندگ

نیــز هســتند کــه 24 ســاعت در شــبانه روز شــادند. فرامــوش 

نکنیــد کــه همــه ی انســان ها انــدوه و ناامیــدی را تجربــه 

ــی  ــی از زندگ ــد جزئ ــک روز ب ــن ی ــن، داش ــد؛ بنابرای می کنن

اســت و بــه شــا کمــک می کنــد قــدر روزهــای خــوب را 

ــد.  ــر بدانی بیش

3 زیر پل سوختهشبکه های اجتماعی پر از آدم های غم گین و تنها آدم های  قصه ی 

قبل از این  که رشوع به مرصف 

داشتم،  غالب  تصوری  کنم، 

تصویری ذهنی از این که معتادان 

باید چگونه باشند. تصویری از یک 

معتاد مواد مخدر تجسم می کردم 

که برای به دست آوردن پول مواد، از بازارها دزدی 

بدگان  منزوی ای  فرد  یک  از  تصویری  می کند. 

همیشه  پرده های  پشت  از  که  می کردم  مجسم  را 

کشیده و درهای همیشه قفل به زندگی خیره شده 

است. تصور می کردم تا وقتی مانند هیچ یک از این 

باشم.        معتاد  منی توانم  نباشم،  غالب  تصورهای 

این  می شد،  بیشر  ما  مرصف  که  طور  هان 

تصور  و  کنار گذاشتم  اعتیاد  باره ی  در  را  تصورات 

دیگری را مجسم کردم: این عقیده که اعتیاد تنها 

که  باشم  کرده  تصور  شاید  است.  مخدر  مواد  به 

معتقد  و  است  جسانی  عادت  معنای  به  اعتیاد 

جسانی  عادت  که  مخدری  ماده ی  هر  که  بودم 

می کردم  تصور  یا  نیست.  »اعتیادآور«  نکند،  ایجاد 

مرصف  که  مخدری  مواد  از  من  مشکات  متام 

رصفا  می کردم،  تصور  می گرفت.  نشأت  می کردم، 

اگر از رش مواد مخدر خاص شوم، سامت عقل به 

می گردد.  باز  من  زندگی 

این  آموختم،  که  درس هایی  مهم ترین  از  یکی 

است.  مخدر  مواد  مرصف  از  فراتر  اعتیاد  که  است 

اعتیاد بخشی از وجود من است؛ یک بیاری است 

را بدون مواد مخدر  که همه ی زمینه های زندگی ام 

مرصف  قطع  از  پس  حتا  می توانم  برمی گیرد.  در 

و رفتار خود  افکار، احساسات  را در  اثرهای آن  نیز 

مشاهده کنم. بدین دلیل، به راه حلی نیاز دارم که 

باشد. مؤثر  زندگی  زمینه های  همه  اصاح  در 

حفظ  را  خود  بهبودی  و  پاکی  مدت  زمان  وقتی 

کنم، متایل پیدا می کنم کارهایی که فردی برای من 

و خوش حال  انجام دهم  دیگران  برای  داده،  انجام 

استم که می توانم این کار را انجام دهم. 

شده  بخشیده  من  به  زیادی  چیزهای  بهبودی 

دریافت  که  هدایایی  بزرگ ترین  از  یکی  است. 

کردم، فرصت مشارکت کردن آن چه با من در میان 

گذاشته شده، با دیگران بدون انتظار پاداش است. 

دانسن این که چیزی در اختیار دارم که می تواند 

و  است  لذت بخش  باشد،  مفید  دیگران  برای 

هنگامی که آن را در میان می گذارم، این لذت چند 

برابر می شود. امروز، می توانم آزادانه و قدرشناسانه 

دهم. انجام  را  کار  این 

به یاد آوردن این که زمانی چقدر نسبت به تسلیم 

است.  خنده دار  بودم،  بی میل  بهبودی  برابر  در 

حال  در  معتاد  عنوان  به  که  می کردم  تصور  ظاهرا 

مرصف، زندگی رضایت بخش و شگفت انگیزی دارم 

و ترک مواد مخدر بدتر از محکومیت به اعال شاقه 

است. در حقیقت، درست بر عکس بود: زندگی من 

مصیبت بار بود؛ اما از تعویض آن مصیبت و آشنایی 

با بهبودی واهمه داشتم.     

زندگی در مصیبت و بدبختی در دوران بهبودی 

هیچ  نیست.  طور  این  لزوما  ولی  است،  ممکن  نیز 

کس من را به کارکرد قدم های دوازده گانه، رفن به 

وادار منی کند. هیچ  راهنا  با  یا کارکردن  جلسات 

بهبودی  دوره ی  در  خودم  اراده ی  از  باالتر  نیرویی 

کارهایی کند  انجام  به  وادار  را  ندارد که من  وجود 

قطعا حق  اما  می کند؛  رها  رنج  و  درد  از  را  من  که 

خاطر  به  کرده ام  انتخاب  کنون  تا  دارم.  انتخاب 

سامت عقل و بهبودی، مصیبت اعتیاد فعال را کنار 

بگذارم. اکنون اگر آماده ی تعویض مصیبت امروز با 

آرامشی حتا بیشر استم، ابزاری را برای انجام این 

اختیار دارم. کار در 

مجبور نیستم که در نگون بختی زندگی کنم، مگر 

این که واقعا این طور بخواهم. امروز، مصیبت خود 

را با مزایای بهبودی تعویض می کنم.

در  و  بوده  خوش حال  می توانم  که  می یابم  در 

کردن  رها  به  متایل  اگر  گیرم،  قرار  خوبی  جایگاه 

غفلت  و  اهال  معنای  به  کردن  رها  باشم؛  داشته 

اجازه  خود  به  که  است  معنا  این  به  بلکه  نیست، 

تا آزادی را تجربه کنم. من رشوع به تجربه ی  دهم 

احساسات خود می کنم. احساساتم به من می گوید: 

من آزادم تا از چیزهای ساده در زندگی لذت بربم؛ 

طبیعت. با  هارمونی  در  و  هاهنگ  زندگی  مانند 

تغییرات  از  مجموعه ای  زندگی  بپذیرم  باید  پس 

بزرگ و کوچک است. اگر به تغییراتی که در زندگی 

متوجه خواهم شد  بیندازم،  نگاهی  داده،  روی  من 

بیشر آن ها به صاح من بوده است.

و  آموختم  سختی  زمان  در  را  درس ها  بهرین 

دانستم صبور بودن یک ایان است و خویشن داری 

معنای  به  ناکامی  فهمیدم  من  و  است  عبادت  یک 

نیایش  یک  خندیدن  و  شکست  نه  است،  تأخیر 

است.

در  بزرگ  تغییری  برابر  در  اگر  فهمیدم  من 

برابر  در  زیاد  احتال  به  کنم،  مقاومت  زندگی 

نیز  استند،  آن  زمینه ساز  که  کوچک  تغییرهای 
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جایــزه ی صلــح »N-Peace« برنامــه ی 

صــورت  بــه  ملــل  ســازمان  توســعه ای 

فعــاالن جامعــه ی  میــان  و در  ســاالنه 

برگــزار  آســیایی  مدنــی هفــت کشــور 

افــرادی  بــه  جایــزه  ایــن  می شــود. 

کــه در حوزه هــای صلــح و توان مندســازی بــرای زنــان و 

می شــود. داده  دارنــد،  فعالیــت  کــودکان 

از  یکــی  دارد،  ســن  ســال   24 کــه  رضایــی  بانــو 

دخــران رضــاکاری اســت کــه در زمینــه ی آگاهی دهــی 

ــح کار  ــا صل ــه ب ــودکان در رابط ــان و ک ــازی زن و توان مندس

می کنــد. ایــن دخــر جــوان افغــان کــه یکــی از کاندیدهــای 

ســه بخــش جایــزه ی صلــح »N-Peace« برنامــه ی توســعه ای 

ســازمان ملــل متحــد اســت، در گفت وگــوی اختصاصــی 

بــا روزنامــه ی صبــح کابــل گفــت: »مــن زمانــی کــه کاندیــد 

یکــی از بخش هــای ایــن جایــزه شــدم، خــودم خــرب نداشــتم 

ــن روزی  ــردم و همچنی ــدا ک ــاع پی ــتان اط ــق دوس و از طری

شــدم،  جایــزه  ایــن  بخش هــای  از  یکــی  برنــده ی  کــه 

ــد.«  ــرب کردن ــن را خ ــتانم م دوس

بانــو رضایــی کــه دانش آموختــه ی رشــته ی روان شناســی 

از دانشــگاه کابــل اســت، تاش هــا و فعالیت هایــش را یــک 

ســال پیــش در زمینــه ی رشــد زنــان و کــودکان بــرای تأمیــن 

ــدت  ــن م ــرد. او در ای ــاز ک ــه آغ ــورت رضاکاران ــه ص ــح ب صل

توانســت بــا حایت هــای خانــواده  و اعضــای مؤسســه ی 

افغانســتان،  جوانــان  صلــح  تحکیــم  و  توان مندســازی 

ــان و کــودکان  ــدی زن کارهــای بســزایی در راســتای توان من

ــد.  ــام ده ــی انج ــق هردرمان از طری

ــه،  ــد، روز جمع ــل متح ــازمان مل ــعه ای س ــه ی توس برنام

جایــزه اش  برنــد گان  یازده نفــری  فهرســت  )29قــوس( 

را اعــام کــرد کــه در میــان ایــن 11 تــن از کشــورهای 

و  فیلیپیــن  پاکســتان،  نیپــال،  میامنــار،  اندونیــزی، 

رسیانــکا، ســهیا رضایــی و زرقــا یفتلــی، رییــس مرکــز 

حضــور  نیــز  افغانســتان،  کــودکان  و  زنــان  تحقیقاتــی 

بانــوی افغانســتانی در بخش هــای  داشــتند کــه هــر دو 

ایــن جایــزه ی صلــح شــدند.   برنــده ی  جداگانــه 

کــه  افغانســتانی  بانــوی  دو  هــر  کــه  گفتــه می شــود 

 »UNDP« برنــده ی ایــن جایــزه شــده  انــد، طبــق اعــام

ــل  ــرای ح ــد، ب ــل متح ــازمان مل ــعه ای س ــه ی توس ــا برنام ی

فراهم ســازی  هم چنــان  و  آن  از  پیش گیــری  و  مناقشــه 

ــح در جوامــع محلــی نقــش داشــته و  زمینــه ی برقــراری صل

فعالیــت شــان تاثیرگــذار و قابــل قــدر بــوده اســت. 

ســهیا رضایــی از بانــوان رضــاکاری در زمینــه ی برقــراری 

ــزه،  ــن جای ــت آوردن ای ــه دس ــا ب ــت: »ب ــه گف ــح در ادام صل

انگیــزه ام بــرای برنامه هــای آینــده بیشــر شــده اســت و 

مصمــم اســتم کــه بتوانــم ایــن نــوع تاش هــا را در جامعــه ی 

مردســاالر افغانســتان بــه گونــه  ای نهادینــه کنــم تــا در 

ــی اش  ــگاه اصل ــوق و جای ــی از حق ــچ زن ــد هی ــال های بع س

ــد.« ــاآگاه منان ــه ن در جامع

مؤسســه ی  اعضــای  از  یکــی  رضایــی  ســهیا  بانــو 

ــت  ــتان اس ــان افغانس ــح جوان ــم صل ــازی و تحکی توان مندس

ــوان آن  ــای ج ــاری از اعض ــط ش ــال 2019 توس ــه در س ک

تأســیس شــد. ایــن مؤسســه یــک نهــاد غیــر انتفاعــی و غیــر 

ــق  ــان از طری ــازی جوان ــرای توان مندس ــه ب ــت ک ــی اس دولت

ــل  ــت، ح ــای رهربی ــت در بخش ه ــای ظرفی ــای ارتق برنامه ه

ــز دارد.  ــح مترک ــات و صل اختاف

ــر  ــده در نظ ــال آین ــرای س ــه ب ــد ک ــی می گوی ــو رضای بان

دارد برنامه هــای تــازه ای را بــرای کــودکان بــدون رسپرســت 

راه انــدازی کنــد تــا بتوانــد از روش هردرمانــی کــودکان 

افغانســتان را توان منــد ســازد.  

بانــو رضایــی و یفتلــی، مناینــدگان افغانســتان در حالــی 

ــل  ــح برنامــه ی توســعه ای ســازمان مل ــزه ی صل ــده ی جای برن

ــاالن  ــن از فع ــد ت ــه چن ــاله ب ــزه همه س ــن جای ــه ای ــدند ک ش

حقــوق زن در حــوزه ی زنــان، صلــح و امنیــت و تدویــن 

ــود. ــدا می ش ــی اه ــن مدن قوانی

ــن  ــق آنای ــزه از طری ــن جای ــی ای ــدگان دور نهای ــه برن ب

شــهروندان بیــش از 150 کشــور جهــان رأی داده انــد.

شــده  تأســیس   2010 ســال  در   »N-Peace«جایــزه ی

اســت. ایــن جایــزه از ابتــکارات »UNDP« اســت کــه بــه 

اهــدا  زن  حقــوق  مدافعــان  و  فعــاالن  درخشــش  هــدف 

می شــود. ایــن جایــزه تــا کنــون بــه صــد زن و مــرد در هفــت 

کشــور افغانســتان، اندونیــزی، میامنــار، نیپــال، پاکســتان، 

ــت.  ــده اس ــدا ش ــکا اه ــن و رسیان فیلیپی

افغانستان4 مهاجران  روایت 

وضعیــت  دلیــل  بــه  افغانســتان 

ویــژه ای کــه دارد، نــه تنهــا رونــد مهاجــرت 

بلکــه ســاالنه  برون مــرزی آن دوام دارد، 

بــه  آن  باشــندگان  از  زیــادی  شــار 

خشک ســالی ها  ناامنــی،  دلیل هــای 

ناچــار  طبیعــی  حادثه هــای  دیگــر  و 

می شــوند محــل زندگــی خــود را تــرک کــرده و در جاهــای 

بزننــد. خیمــه  امن تــری 

شــار زیــاد ایــن مهاجــران آن هایــی اســتند کــه از روســتاها 

بــه دلیــل جنــگ و ناامنــی مــداوم و یــا موســمی آواره می شــوند.

ــت کنندگان،  ــران و بازگش ــی وزارت مهاج ــاس ارزیاب ــه اس ب

کمک هــای  نیازمنــد  خانــواده  ،  هــزار   95 روان  ســال  در 

ــد. سیدحســین عاملــی بلخــی،  زمســتانی در رسارس کشــور ان

وزیــر مهاجــران و بازگشــت کنندگان، بــه تاریــخ 9 قــوس در 

گفت وگویــی بــا صبــح کابــل گفــت کــه ایــن وزارت تنهــا بــرای 

ــیدگی  ــرای رس ــه دارد و ب ــواده بودج ــزار خان ــه 12 ه ــک ب کم

نیازمنــد دیگــر، چشــم انتظار کمک هــای  بــه خانواده هــای 

اســت. بین املللــی  مؤسســه های 

ــا از  ــن خانواده ه ــه ای ــک ب ــد کم ــال روان رون ــه در س البت

ســوی ایــن وزارت جریــان داشــته اســت که در بســته ی نخســت 

130 میلیــون افغانــی بــه چهــار والیتــی کــه خانواده هــای 

و  ننگرهــار  شــمول  بــه  می بردنــد،  رس  بــه  آن  در  نیازمنــد 

ــه  ــی را ب ــون افغان ــور 146 میلی ــن ط ــد و همی ــع ش ــر توزی ک

افغانســتان  دیگــر  والیــت  دوازده  در  نیازمنــد  خانواده هــای 

ــد. ــرده ان ــک ک کم

و  مهاجــران  وزارت  ســخنگوی  انصــاری،  عبدالباســط 

می گویــد،  کابــل  صبــح  روزنامــه ی  بــه  بازگشــت کنندگان، 

در حــال حــارض بــرای کمک هــای زمســتانی  190 میلیــون 

افغانــی از وزارت مالیــه بــه ایــن وزارت انتقــال شــده اســت کــه 

ــد  ــواده ی نیازمن ــزار خان ــرای 13 ه ــول ب ــن پ ــت از ای ــرار اس ق

کمک هــای زمســتانی صــورت بگیــرد.

ــده  ــوز رشوع نش ــا هن ــا ت ــن کمک ه ــع ای ــد توزی ــه رون البت

اســت و حــاال وزارت مهاجــران و بازگشــت کنندگان در رونــد 

ــد. ــه رس می برن ــواده ب ــزار خان ــن 13 ه ــایی ای شناس

ــواده  ــد کــه بیشــر از 52 هــزار خان ــای انصــاری می گوی اق

از ایــن 95 هــزار خانــواده ی نیازمنــد بــه کمک هــای زمســتانی، 

ــرای شــان صــورت گرفتــه  ــه کمکــی ب بــدون ایــن کــه هیچ گون

ــد. ــا رسدی زمســتان رس می کنن باشــد، ب

ایــن در حالــی اســت کــه مــا  امــروز وارد چهارمیــن روز 

زمســتان شــده ایــم؛ زمســتانی کــه بــر اســاس پیش بینی هــای 

ــود. ــد ب ــش خواه ــال های پی ــر از س ــا، رسد ت ناس

در ایــن زمســتان رسد کــه آدمــی زیــر کمپــل هــم بــه لــرزه 

هیچ گونــه  بــدون  خانــواده،  هــزار   52 از  بیشــر  می افتــد، 

ــرد؟ ــد ک ــب و روز خواهن ــه ش ــامل چگون ــی س ــکان زندگ ام

و  مهاجــران  وزارت  در  بودجــه  نبــود  دلیــل  بــه  این هــا 

ــک  ــم انتظار کم ــان چش ــد هم چن ــار ان ــت کنندگان، ناچ بازگش

مباننــد.  بین املللــی  ســازمان های 

ــن  ــا ای ــم کاری ب ــام ه ــازمانی اع ــچ س ــوز هی ــا هن ــه ت البت

ــن  ــه در چهارمی ــی ک ــت؛ خانواده های ــرده اس ــا را نک خانواده ه

روز زمســتان بــه رس می برنــد بــدون آن کــه امــکان زندگــی 

ــد از رش  ــه بتوان ــی ک ــند؛ امکان های ــته باش ــتان را داش در زمس

ــد. ــان بده ــات ش ــنگی نج ــا و گرس رسم

ــر  ــی، ه ــان بین امللل ــازمان های امداد رس ــت و س ــر دول اگ

ــکان آن  ــد، ام ــیدگی نکنن ــا رس ــن خانواده ه ــه ای ــر ب ــه زود ت چ

مــی رود کــه افغانســتان در زمســتان پیــش رو بــا فاجعــه ی 

ــه  ــک ب ــی نزدی ــه ای زندگ ــود؛ فاجع ــه رو ش ــانی روب ــزرگ انس ب

ــد. ــد می کن ــان را تهدی ــون انس ــک میلی ی

در هــر جامعــه ایــن بــه عهــده ی دولــت اســت کــه بــه 

بازپرداخــت  بــدون  نیازمنــد کشــور کمک هــای  باشــندگان 

را  داخلــی  مهاجــرت  ریشــه های  درازمــدت  در  و  کــرده 

. ند بخشــکا

و  میــزان  اســت،  مسأله ســاز  نیــز  کــه  دیگــری  حــرف 

و  مهاجــران  وزارت  ســوی  از  کــه  اســت  کمکــی  کیفیــت 

بازگشــت کنند گان بــه بی جا شــدگان درون کشــوری صــورت 

گرفتــه اســت و خواهــد گرفــت.

بــه  بازگشــت کنندگان،  و  مهاجــران  وزارت  کمــک 

بی جاشــدگان داخلــی شــامل اجناســی چــون کمپل هــای 

ــه  ــت ک ــتی اس ــائل بهداش ــی و وس ــه، خوراک ــتانی، خیم زمس

ایــن بســته ها دربرگیرنــده ی نیازهــای نخســتین انســان اســت؛ 

امــا بــه هیــچ وجــه ایــن کمک هــا منی توانــد امنیــت غذایــی و 

ــویی  ــد. از س ــن کن ــدگان را تأمی ــن بی جاش ــی ای ــت صح امنی

هــم فرزنــدان ایــن خانواده هــا از آمــوزش و پــرورش کــه نیــز از 

ــی  ــد در حال ــاز می مانن شــار حقــوق اساســی آن هــا اســت، ب

کــه دولــت مکلــف بــه تطبیــق آمــوزش اجبــاری تــا دوره ی 

ــت. ــه اس ابتدائی

و  بازگشــت کنندگان  و  مهاجــران  وزارت  مــورد  ایــن  در 

ــام  ــاس نظ ــه اس ــد. ب ــرده ان ــی ک ــر دو کوتاه ــارف ه وزارت مع

ــا  ــد و ی ــی کــه کــه حکومــت منی توان ــی افغانســتان زمان حقوق

ــا از  ــر همــه تطبیــق کنــد و ی منی خواهــد قانــون را یک ســان ب

ــد؛ ایــن  ــاز زن ــه انجــام آن اســت، رس ب وظیفــه ای کــه مکلــف ب

پارملــان اســت کــه بایــد حکومــت را بــه پاســخ گویی فراخوانــده 

و در صــورت دوام آن از وزیــر یــا وزیــران مــورد نظــر ســلب 

اعتــاد کنــد. بــدون شــک بــا ایــن کار وضعیــت رو بــه بهــودی 

نیــز منی شــود  افغانســتان  پارملــان  از  امــا  رفــت؛  خواهــد 

انتظــاری داشــت و ایــن جــای ننــگ در تاریــخ پارملــان جهــان 

ــه  ــتیم ک ــی اس ــاهد پارملان ــا ش ــز م ــرن 21 نی ــه در ق ــت ک اس

ــد. ــاع کن ــهروندان دف ــی ش ــوق اساس ــد از حق منی خواه

فرزندان زمین

بی جا شدگان داخلی و فاجعه ی 
انسانی ای که در راه است

مجیب ارژنگ

حسن ابراهیمی

جنــگ ایــاالت متحــده در افغانســتان وارد نوزدهمیــن 

ســال شــده اســت؛ طوالنی تریــن جنــگ بین املللــی در 

تاریــخ امریــکا کــه جــای جنــگ 17ســاله ی ویتنــام را گرفــت. 

ــه  ــون ک ــارد نیکس ــت ریچ ــردن« دول ــزه ک ــت »ویتنامی سیاس

می خواســت بــا »گســرش، تجهیــز و آمــوزش« نیروهــای 

ویتنــام جنوبــی بــه حضــور نظامــی امریــکا در خــارج از ایــن 

کشــور پایــان دهــد، اکنــون توســط واشــنگن در افغانســتان 

بــا »عملیــات ســنتینل آزادی« یــا حایــت قاطــع ناتــو بــرای 

نهادهــای  و  نیروهــا  بــه  کمــک  و  مشــوره دهی  آمــوزش، 

افغــان پیــاده می شــود تــا پوششــی بــر نیــت تهاجمــی شــان 

ــد. بیندازن

رییس جمهــور  اوبامــا،  بــاراک   ،2014 دســامرب  در 

امنیــت  بــه  کمــک  بین املللــی  نیروهــای  و  پیشــین 

)آیســاف(، پایــان »عملیــات آزادی بلندمــدت« یــا جنــگ 

افغانســتان را اعــام کردنــد و بــه عملیــات غیرجنگــی رو 

آوردنــد. گــر چــه عملیــات آزادی بلندمــدت، پنــج ســال 

ــوز  ــی هن ــزرگ جهان ــن قــدرت ب ــان رســید، ای ــه پای پیــش ب

تلفــات  و  افتــاده  دام  بــه  غــم زده  کشــور  ایــن  در  هــم 

ســنگینی را متقبــل شــده اســت. در جریــان عملیــات آزادی 

بلندمــدت و حایــت قاطــع، تلفــات نیروهــای امریکایــی تــا 

16 دســامرب بــه 622 تــن، بــه شــمول 82 کشــته رســید؛ در 

حالــی کــه ایــن کشــور در حــدود یــک تریلیــون دالــر هــم در 

ــت. ــرده اس ــرج ک ــتان خ افغانس

از  رفــن  طفــره  در  متحــده  ایــاالت  مجــازی  ســقوط 

صادرکننــده ی  بزرگ تریــن  بــرای  نظامــی  شکســت های 

ــن  ــا ای ــت آور اســت. ب ــا خجال ــان،  واقع ــات دفاعــی جه قطع

ــا  ــگ ب ــدان جن ــش را از می ــده نیروهای ــاالت متح ــود، ای وج

ــردن  ــاال ب ــری را در ب ــش امن ت ــید و نق ــرون کش ــان بی طالب

قابلیــت  نیروهــای افغــان برگزیــد و بیشــر روی عملیــات 

ضــد تروریســم علیــه بقایــای القاعــده در افغانســتان مترکــز 

ــرده  ــا، بی پ ــت اوبام ــط دوره ی حکوم ــکا در اواس ــرد. امری ک

ــن  ــتان ناممک ــگ افغانس ــدن در جن ــروز ش ــه پی ــت ک دریاف

اســت. در ســال 2014، کارکنــان شــورای امنیــت ملــی 

امریــکا افشــا کردنــد کــه »وظیفــه ی شــا پیــروز شــدن 

ــه  ــان داد ک ــن نش ــت« و ای ــوردن اس ــت نخ ــه شکس ــه، بلک ن

ــر شورشــیانی  ــن ســو در براب ــه ای ــی ب ــر زمان واشــنگن از دی

ــرش  ــا و گس ــای پ ــم ج ــی تحکی ــه در پ ــده ک ــای در آم از پ

عملیــات و نفــوذ شــان در رسارس افغانســتان بودنــد.

افشــاگری های شــورای امنیــت ملــی امریــکا و تســلط 

افغانســتان  جنــگ  میدان هــای  بــر  طالبــان  گســرده ی 

ایــن ادعــای امریــکا را کــه می گفــت »کمــک می کنــد تــا از 

ــرش  ــد و گس ــت کن ــر حفاظ ــال اخی ــت آوردهای 13 س دس

شــان دهــد« را اشــتباه ثابــت کــرد و در واقــع ایــن ادعــا 

اشــاره می کــرد کــه امریــکا بــه طــور منادیــن در تــاش 

بــرای یــک انتقــال اســت تــا از افغانســتان بگریــزد و اســتهزاء 

ــد. ــی اش را دور بزن ــی گری های نظام ــورد ناش ــی در م جهان

ــزه  ــه ی »ویتنامی ــا برنام ــی ب ــده در هاهنگ ــاالت متح ای

کــردن« کــه در آن قــرار شــد نیروهــای خارجــی را شــصت روز 

ــا ویتنــام شــالی از آن کشــور  پــس از امضــای توافق نامــه ب

بیــرون کنــد، تصمیــم بــه تــرک افغانســتان گرفــت و طالبــان 

بــه ایــن موضــوع پــی بردنــد. جناح هــای مســلح بــه رسعــت 

در بیشــر بخش هــای کشــور جابه جــا شــدند و حمــات 

ــل را  ــه ی کاب ــن حمل ــمول خونین تری ــه ش ــان ب ــاری ش انتح

دو برابــر کردنــد. از ســوی دیگــر، ایــاالت متحــده بــه دلیــل 

نگرانی هــای امنیــت ملــی اش منی توانســت افغانســتان را 

تــرک کنــد و بــه همیــن دلیــل بــا ایــن کشــور درآمیختــه شــد.

دونالــد ترامــپ، رییس جمهــور امریــکا، گفت وگوهــای 

ــپتامرب  ــتم س ــش در هش ــا توییت های ــان را ب ــا طالب ــح ب صل

ــن  ــرای داش ــان ب ــاش طالب ــل آن را »ت ــرد و دلی ــف ک متوق

یــک اهــرم فشــار اشــتباه« و »تقویــت موضــع چانه زنــی 

ــه  ــاره ب ــپ دوب ــرد. ترام ــوان ک ــات عن ــام حم ــا انج ــان« ب ش

حمــات هوایــی نیروهــای ایتــاف در رسارس افغانســتان 

صلــح  گفت وگوهــای  در  بیشــری  قــدرت  تــا  آورد  روی 

داشــته باشــد. در ماه هــای جــوالی و آگســت، هواپیاهــای 

ــد کــه بیشــر  ــن از 613-753 مبــب اســتفاده کردن متحدی

ــنتینل آزادی در  ــات س ــاز عملی ــان آغ ــی در جری ــر ماه از ه

ــر  ــان را بیش ــر طالب ــی ب ــار نظام ــا فش ــود ت ــال 2015 ب س

کننــد و حرفــی بــرای گفــن در میــز مذاکــره داشــته باشــند. 

پــس از توقــف مشــوره ها در اوایــل ســپتامرب، نزدیــک بــه 

ــان اســتفاده شــد کــه از زمــان آغــاز  ــه طالب 948 مبــب علی

مبب هــای  تعــداد  بیشــرین  قاطــع  حایــت  مأموریــت 

ــود. ــاه ب ــک م ــده در ی ــتفاده ش اس

ــر  ــه ب ــل حمل ــه دلی ــان را ب ــپ، طالب ــه ترام ــی ک در حال

نیروهــای افغــان و امریکایــی متهــم بــه تــاش بــرای تســلط 

بــر گفت وگوهــای صلــح می کــرد، در واقــع هــر دو طــرف 

ــرف  ــا ط ــد ت ــه راه می انداختن ــر ب ــه هم دیگ ــی را علی حمات

مقابــل را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد. در ایــن وحشــت عظیــم 

ــه  ــان ب ــان افغ ــات غیرنظامی ــف، تلف ــر حری ــلط ب ــرای تس ب

طــور بی ســابقه ای افزایــش یافــت و بــه 4.009 نفــر بــه 

ــع ســال 2019 رســید.  شــمول 954 کشــته در ســومین رب

ایــن آمــار، افزایــش 130درصــدی را در مقایســه بــا ربــع 

پیشــین و افزایــش 60 درصــدی را در مقایســه بــا هــان دوره 

در ســال گذشــته نشــان مــی داد. از آن جایــی کــه صلــح در 

افغانســتان رو بــه خاموشــی اســت، ایــن وضعیــت نشــان گر 

اقتصــادی،  راه بــردی،  نظامــی،  اهــداف  کــه  اســت  آن 

ــان  ــن و در می ــره ی زمی ــکا در ک ــی امری ــی و سیاس اجتاع

هســتی گرایی  بــه  منجــر  هرگــز  جهانــی،  ابرقدرت هــای 

ــید. ــد رس ــت خواه ــه بن بس ــام ب ــد و رسانج ــد ش نخواه

فراگیــر،  فســاد  چــون  مهمــی  مســائل  میــان  در 

ــی  ــدر، ناتوان ــواد مخ ــت م ــرش کش ــه گس ــای رو ب زمین ه

نیروهــای افغــان در حفاظــت از کشــور شــان و تفاوت هــای 

روابــط  افغانســتان،  سیاســی  احــزاب  میــان  در  بســیار 

ــوب  ــتان و »چارچ ــده و افغانس ــاالت متح ــان ای ــه می دوجانب

ــات،  ــارت، ثب ــج تج ــرای تروی ــوا« ب ــل جن ــخ گویی متقاب پاس

ــاال بــردن توانایــی  نهادهــای غیرنظامــی و بهبــود سیســتم  ب

عدلــی پژمــرده خواهنــد شــد.

در  ســال ها  متحــده،  ایــاالت  گوناگــون  دولت هــای 

ــت ها  ــا شکس ــد ت ــه کردن ــان مبالغ ــای ش ــورد پیش رفت ه م

و هزینه هــای بــزرگ نظامــی شــان را بپوشــانند. ایــاالت 

ــر از  ــد بیش ــد منی توان ــه فهمی ــن ک ــض ای ــه مح ــده ب متح

ــد،  ــب ده ــی فری ــای خیال ــا پیش رفت ه ــش را ب ــن، مردم ای

ــرد بیــرون  ــا طالبــان، راه ب در پوشــش گفت وگوهــای صلــح ب

کشــیدن نیروهایــش را در پیــش گرفــت. ایــاالت متحــده بــه 

ــتان  ــرای افغانس ــش ب ــام ابتکارهای ــه مت ــک ب ــی از نزدی تازگ

در  هدفــش  اساســی ترین  اکنــون  و  کشــیده  دســت 

افغانســتان »جلوگیــری از حمــات بیشــر بــر امریــکا توســط 

تروریســت هایی اســت کــه در افغانســتان پنــاه گاه دارنــد یــا 

آن حایــت می شــوند.« در 

ایــن بــه معنــای خــروج کامــل امریــکا از افغانســتان 

نیســت. واشــنگن قصــد دارد کــه بــا هزینه هــای بســیار 

ــردازد، حضــور  ــن روزهــا می پ ــه آن چــه ای ــری نســبت ب کم ت

تــا  باشــد  داشــته  افغانســتان  در  اطاعات گونــه  نظامــِی 

بگیــرد.  نظــر  زیــر  را  منطقــه ای  پیش رفت هــای  و  رقبــا 

ســفر ناگهانــی ترامــپ بــه افغانســتان در مــاه گذشــته و 

ــه  ــن ک ــورد ای ــی در م ــازان امریکای ــه رسب ــی ب اطمینان ده

»طالبــان می خواهنــد آتش بــس کننــد« بــاز هــم تعهــدی 

بــه آن هــا بــود کــه خیلــی زود بــه کشــور شــان برمی گردنــد.

روند »ویتنامیزه کردن« در افغانستان

سهیال رضایی بانوی رضاکار افغان برنده ی جایزه ی صلح 
ملل متحد شد

CGTN – نویسنده: ازهر عزام
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دالیــل  از  یکــی  دیربــاز،  از  اشــاره: 

ــته ی ورزش در  ــته و شایس ــد بایس ــدم رش ع

افغانســتان، عــدم رشــد و گســرش هم زمــان 

ابعــاد فنــی و تکنیکــی جامعــه ی ورزشــی و 

بــوده  تحصیل کــرده  ورزش کاران  کم بــود 

اســت. انگشت شــار انــد ورزش کارانــی کــه 

ــه مــدارج  ــز ب ــون ورزش، از نظــر علمــی نی ــر فن ضمــن تســلط ب

بــاال رســیده باشــند. »امیرحســین حســینی«، رییــس فدراســیون 

میدان هــای  در  کــه  اســت  کســانی  از  کشــور،  موی تــای 

جــزو  او  اســت؛  درخشــیده  خــوش  ورزش  و  علــم  سیاســت، 

نیروهــای پیــش رو ورزش افغانســتان اســت.

ــاره ی  ــش در ب ــتین پرس ــول نخس ــق معم ــل: طب ــحکاب صب

ــد. ــان بگویی ــود ت ــاره ی خ ــت، در ب ــان اس ــخصات مه مش

ممنونــم.  دوســتانه  گفت وشــنود  ایــن  بــرای  حســینی: 

کابــل،  در   1357 متولــد  اســتم،  حســینی«  »امیرحســین 

دو  و  کابــل  دانشــگاه  از  جامعه شناســی  و  فلســفه  لیســانس 

ماســری دارم؛ یکــی ماســری حقــوق عمومــی از دانشــگاه 

آزاد اســامی در کابــل و ماســری دیپلاســی و اســراتیژی 

بین املللــی از دانشــگاه اقتصــاد و علــوم سیاســی لنــدن. از 

ســال 1383 مأمــور دولتــم و در ورزش نیــز 30 ســال ســابقه ی 

فعالیــت مســتمر دارم. یــک رابطــه ی دامئــی کــه در موقعیــت و 

بــوده اســت. نقش هــای گوناگــون 

صبحکابل: سابقه ی مربی گری تان چقدر است؟

حســینی: ســال 1375 وارد جرگــه ی مربیــان، آمــوزش و 

ــید. از 1381  ــول کش ــال ط ــش س ــه ش ــدم ک ــگاه داری ش باش

را  موی تــای  فدراســیون   1385 از  و  موی تــای  انجمن هــای 

بنیــان گذاشــتم کــه یک ســال بعــد بــا حکــم رییس جمهــور، 

ــد. ــمی ش ــش رس فعالیت

ــا در  ــد ی ــای کار کردی ــدا موی ت ــان ابت ــل: از ه ــحکاب صب

ــد؟ ــوده  ای ــم ب ــر ه ــته های دیگ رش

ــرده ام.  ــاال کار ک ــطوح ب ــو را در س ــس و ووش حســینی: بوک

ــا در یــک رقابــت بین املللــی رشکــت کــردم؛ امــا  در بوکــس حت

در ووشــو فرصــت زیــادی نداشــتم؛ چــون وضعیــت سیاســی 

افغانســتان بــه گونــه ای بــود کــه ورزش کاران منی توانســتند، 

ــد. در افغانســتان متــام  در رقابت هــای بین املللــی رشکــت کنن

ــت. ــوده اس ــای ب ــزم روی موی ت مترک

صبــحکابــل: اگــر مجبــور باشــید از بیــن ورزش و سیاســت، 

ــد، کــدام را برمی گزینیــد؟ یکــی را انتخــاب کنی

حســینی: سیاســت؛ چــون در افغانســتان بــا سیاســت بهــر 

می تــوان بــه ورزش خدمــت کــرد، در حالــی کــه سیاســت مداران 

ــد. مشــکل ورزش مــا ایــن اســت  ــه دنبــال ورزش می دون ــا ب دنی

کــه سیاســت مداران مــا، کم تــر بــه ورزش توجــه دارنــد و بــه 

ــرده  ــان ورزش نک ــود ش ــون خ ــد؛ چ ــف ان ــر واق ــت آن کم ت اهمی

ــد و از درد ورزش کار باخــرب نیســتند.  ان

چــرا  اســت؛  دامئــی  ســؤال  یــک  ایــن  کابــل:  صبــح

ــدن  ــه نش ــد؟ نهادین ــت منی دهن ــه ورزش اهمی ــا ب ــام داران م زم

ــربی  ــی و بی خ ــت مداران، نادان ــودن سیاس ورزش، ورزش کار نب

ــر؟ ــل دیگ ــا دالی ی

هیــچ  مــا  سیاســت مداران  این هــا.  همــه ی  حســینی: 

کــدام ورزش کاران جــدی نبــوده انــد. از طرفــی ورزش کاران مــا 

سیاســت مداران خوبــی نبــوده انــد. ایــن دو کامــا از یک دیگــر 

ــرای همیــن، درک درســتی از دو طــرف وجــود  ــد؛ ب ــوده ان دور ب

نــدارد؛ دیگــر این کــه متــام مترکــز روی امنیــت اســت؛ در حالــی 

 کــه آمــوزش و پــرورش، صحــت و ســایر خدمــات اجتاعــی نیــز 

مهــم اســت؛ امــا هیــچ کســی ورزش را جــزو خدمــات اجتاعــی 

ندانســته و بــه قــش آن را در تأمیــن امنیــت توجــه نشــده اســت 

ــد  ــی از آن می توان ــز بخش ــی نی ــه ی امنیت ــان بودج ــه در ه ک

ــز بســیار  ــی نی ورزش باشــد. نقــش ورزش در تأمیــن وحــدت مل

ــوده اســت.  ســمبولیک ب

صبــحکابــل: وابســتگی ورزش و اقتصــاد تــا چــه انــدازه 

اســت؟

آســیا  در  جنوبــی  کوریــای  و  جاپــان  چیــن،  حســینی: 

اقتصادهــای برتــر انــد و بــه هــان انــدازه ورزش شــان هــم 

مطــرح اســت؛ چــون رسمایه گــذاری می شــود؛ در ایــن کشــورها 

وضعیــت عمومــی زندگــی هــم بهــر اســت. بعضــی وقت هــا در 

ــات  ــردم معلوم ــه م ــراق و ب ــتان اغ ــگاه ورزش افغانس ــورد جای م

نادرســت داده می شــود؛ مثــا می گوینــد کــه امســال ورزش 

گرفتــه  مــدال   600 بین املللــی  رقابت هــای  در  افغانســتان 

ــه  ــت و ب ــت اس ــص و نادرس ــیار ناق ــات بس ــا معلوم ــت، این ه اس

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 1200 مــدال، 10 مــدال 

ــا شــانس  ــای آن ب ــز هــم 7 ت ــز و از 8 برن ــای آن برن دارد کــه 8 ت

اســت، نــه بــا توانایــی و شایســتگی؛ در مجمــوع شــاید گفــت کــه 

از متــام 10 مــدال مــا، کــه خیلــی هــم ناچیــز اســت، دو ســه تای 

ــیایی  ــک آس ــت. در املپی ــتگی اس ــا شایس ــت و ب ــا صاحی آن ب

ببینیــد چنــد مــدال داریــم؟ طــا کــه اصــا نداریــم، نقــره هــم 

ــای  ــی رقابت ه ــیم، وقت ــته باش ــه داش ــک دان ــاید ی ــم و ش نداری

املپیــک آســیا هــر چهــار ســال، یــک بــار برگــزار می شــود، پــس 

ایــن 600 مــدال از کجــا می آیــد؟ این هــا موجــب می شــود کــه 

تصــور و توقــع نادرســت در جامعــه ایجــاد  شــود.

ــن  ــول ای ــتان در ط ــرا اداره ی ورزش افغانس ــل: چ ــحکاب صب

ــاط باشــد و پیرفــت  همــه ســال نتوانســت دارای نظــم و انضب

ــه ســمت  ــه ی ورزش بیشــر ب کنــد؛ هــر روزی کــه گذشــت، بدن

کــه  بــود  ایــن  شــکایت ها  متــام  زمانــی  رفــت.  قوم گرایــی 

کوچــک  والیــت  یــک  از  فدراســیون ها  بیشــر  رییس هــای 

اســتند، بعــد آمدنــد تــا ایــن تناســب را از بیــن بربنــد کــه دودش 

بــه چشــم ورزش کاران رفــت! 

حســینی: ورزش جــای تقســیات قومــی نیســت؛ حتــا 

بعضی هــا می گوینــد کــه در تیــم ملــی بایــد از همــه اقــوام 

باشــد، در صورتــی  کــه ایــن درســت نیســت. تیــم ملــی قرار اســت 

بــرای عــزت یــک کشــور در ســطح بین املللــی رقابــت کنــد، 

بایــد افــراد شایســته در آن باشــند. در جایــی کــه بایــد تناســب 

برقــرار شــود، انتصاب هــا اســت؛ مثــا در تربیــت بدنــی، یــا هــر 

ارگان دولتــی افغانســتان، مگــر می شــود کــه هــر چــه شایســته 

ــار یــک قــوم باشــد، ســایر اقــوام اصــا  اســت دربســت در اختی

ــد  ــدا می کن ــدار پی ــی اقت ــتان وقت ــد؟ افغانس ــته ای ندارن شایس

کــه از متــام ظرفیت هــای موجــود، رصف نظــر از وابســتگی های 

ــت  ــرا وضعی ــود. چ ــتفاده ش ــره، اس ــی و غی ــی، زبان ــی، حزب قوم

ــون دارد  ــاد گوناگ ــوع ابع ــن موض ــت؟ ای ــن اس ــا چنی ــی م ورزش

کــه ریشــه ی آن بــه رهــربی کشــور بــر می گــردد؛ ایشــان آن قــدر 

رسگــرم مســائل سیاســی و امنیتــی شــده انــد کــه متــام خدمــات 

اجتاعــی دیگــر را از یــاد بــرده انــد. ورزش کاران و جوانــان، 

جمعیــت قابــل ماحظــه ی کشــور را تشــکیل می دهنــد؛ امــا بــه 

آن هــا توجــه منی شــود؟ زمانــی گفتــه می شــد کســی در تربیــت 

ــر آن ورزش کار را  ــدان باشــد، در غی ــرود کــه قومان ــد ب ــی بای بدن

کســی دیگــر اداره منی توانــد. چنیــن نگاه هــای ســطحی بــه 

ورزش موجــب شــد کــه اداره ی ورزش هیــچ وقــت بــه اداره بــدل 

نشــود. مــن در ایــن ده ســال، ده بــار اســاس نامه ی فدراســیون 

ــه  ــد ک ــر می گوین ــاه دیگ ــد م ــا چن ــردم؛ ام ــلیم ک ــرده و تس را ب

اســاس نامه ی تــان این جــا نیســت و دوبــاره بیاوریــد، اینجــا مگــر 

اداره نیســت؟ چطــور ممکــن اســت کــه نباشــد؟ در بســت های 

مســلکی چقــدر از جایــگاه رقابت هایــی کــه در ســطح بین امللــل 

نــام بازی هــای  برگــزار می شــود خــرب دارنــد؟ هیــچ! فقــط 

ــده ی  ــا مناین ــی دو ت ــا یک ــه در آن م ــد ک ــنیده ان ــک را ش املپی

ــا ســهمیه رشکــت می کننــد،  ــه ب ــا کارت هــای دعــوت، ن مــان، ب

دیگــر هیــچ کــدام شــان منــی داننــد کــه واقعــا قهرمــان آســیایی 

ــابقات  ــی مس ــه زمان ــت؟ چ ــرب اس ــی معت ــه زمان ــته چ ــک رش ی

در  می شــود؟  کجــا  هزینه هــا  پــس  اســت؟  جهانــی  واقعــا 

رقابت هایــی رشکــت می کننــد کــه یکــی دو باشــگاه آن هــم 

از یکــی دو والیــت رشکــت می کننــد و نامــش را می گذارنــد 

مســابقات بین املللــی. حتــا رســانه های مــا نیــز کم تــر مســلکی 

ــردم  ــرای م ــد را ب ــد امی ــگ، بای ــال جن ــور در ح ــا در کش ــد. م ان

زنــده کنیــم؛ امــا نــه بــا دروغ. مــردم افغانســتان فکــر می کننــد 

ــدال و دســت آورد  ــی م ــت کــرده و خیل ــی پیرف کــه ورزش خیل

ــم؛ در صورتــی کــه ایــن طــور نیســت. داری

صبــحکابــل: شــا گفتیــد کــه ورزش جــای پارتی بــازی 

ــا در  ــای چــه؟ آی ــه، کــه جــای نخبه هــا اســت، در مــورد موی ت ن

ــت؟ ــم اس ــی حاک ــن وضعیت ــای چنی موی ت

کوشــش  ســاالنه  اول  موی تــای  در  کامــا،  حســینی: 

از متــام  و  شــود  برگــزار  ملــی  تیــم  انتخابــِی  کــه  می شــود 

ــدا  ــود؛ ج ــوت ش ــد، دع ــمی دارن ــت رس ــه فعالی ــی ک والیت های

ــی می گــذرد و  ــم مل ــِی تی ــاه از انتخاب ــی کــه شــش م از آن، وقت

ــی  ــم مل ــم، اعضــای تی ــی در پیــش داری مــا مســابقات بین امللل

را جمــع کــرده و یکــی دو نفــر از بهرین هــا در هــر وزن، بــا 

ــر  ــه در آن ه ــد ک ــت می کنن ــاره رقاب ــی، دوب ــأت فن ــش هی گزین

کســی اول شــود، بــه مســابقات برون مــرزی اعــزام می شــود. در 

ــته،  ــت داش ــتان فعالی ــای در افغانس ــه موی ت ــالی  ک ــن 15 س ای

ــد. ــوده باش ــن ب ــر از ای ــه غی ــت ک ــورد نیس ــک م ــا ی حت

صبــحکابــل: یــک تعــداد از کســانی کــه در ســال های 

گذشــته همــکار شــا و عضــو فدراســیون بودنــد، از بدنــه ی 

فدراســیون جــدا شــدند؛ دلیــل آن هــا ایــن بــود کــه فدراســیون 

می کنــد؟ قوم گرایــی  و  کــرده  عمــل  یک جانبــه  موی تــای، 

ــد  ــه و م ــک کلیش ــی ی ــام قوم گرای ــفانه اته حســینی: متأس

ــا تصمیم هــای هــر کســی کــه مشــکل داشــتند،  شــده اســت. ب

می گوینــد کــه قوم گرایــی می کنــد؛ در حالــی کــه بایــد مســتند 

باشــد. از تربیــت بدنــی ببینیــد، اگــر کســی آمــده در یــک وزنــی 

ــابقه  ــه مس ــی ب ــات قوم ــر موضوع ــا ب ــده و بن ــی اول ش در رقابت

ــق دارد  ــی ح ــر کس ــده، ه ــرده ش ــر دوم آن ب ــده و نف ــرده نش ب

ــورد  ــک م ــال ی ــول 14 س ــه در ط ــی ک ــد؛ در حال ــراض کن اع

ــه  ــابقاتی ک ــام مس ــدارد؛ دوم، مت ــود ن ــزی وج ــن چی ــم چنی ه

ــدا از  ــا ج ــوده؛ در آن ج ــی ب ــت بدن ــم، در تربی ــزار کردی ــا برگ م

ایــن کــه داوران از کابــل و والیــات اســتند، هیــأت تربیــت بدنــی 

نیــز همیشــه حــارض اســت و همیشــه می تواننــد برونــد صحبــت 

بکننــد و هان جــا 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 

ــا اگــر  ــد. م ــا هــر مجموعــه ای پیرفــت منی کن باشــد، ورزش ی

ــت  ــن پیرف ــال 2010 کاپ بهری ــم در س ــی می کردی قوم گرای

آســیا، در ســال 2012 کاپ بهریــن پیرفــت جهــان، در ســال 

ــرای تســاوی جنســیتی و در ســال 2019  2018 کاپ تــاش ب

منی توانســتیم  را  ورزش  روح  تندیــس  جهانــی  مســابقات  در 

ــت.  ــداده اس ــا ن ــه م ــی ب ــی صلوات ــا را کس ــویم. این ه ــده ش برن

ــام  ــد، در مت ــا ببینی ــم؟ ش ــی داری ــرا 14 داور بین امللل ــا چ م

ورزش هایــی کــه چنــد برابــر موی تــای ســابقه دارنــد، چنــد داور 

بین املللــی دارنــد؟ چــرا؟ چــون ایــن دیــد در رهــربی فدراســیون 

بــوده کــه همــه رشــد کننــد. شــا ببینیــد در تلویزیون هــا آیــا از 

متــام ورزش هــا وقتــی کــه مصاحبــه می شــود، غیــر از یکــی دو 

ــرد  ــال، ف ــارده س ــول چه ــیون در ط ــان فدراس ــؤول ه ــر مس نف

دیگــری در تلویزیون هــا مصاحبــه می کنــد؟ مــن منی بینــم!

صبــحکابــل: یــا اگــر مصاحبــه کننــد هــم بســیار ضعیــف و 

غیــر حرفــه ای انــد؟ 

ــم  ــر را می توان ــل 20 نف ــن حداق ــای، م حســینی: در موی ت

ــوب  ــد، خ ــه می کنن ــد مصاحب ــه می رون ــربم ک ــام ب ــا ن ــرای ش ب

صحبــت می کننــد و معلومــات دارنــد؛ ایــن یعنــی متــام حرف هــا 

ــن  ــد. در ای ــرب دارن ــه خ ــت و هم ــیون نیس ــس فدراس ــش ریی پی

فدراســیون، همــه رشــد کــرده انــد. در تیــم ملــی مــا ســهمیه ی 

ــگاه  ــهمیه ی باش ــم، س ــی نداری ــهمیه ی والیت ــم. س ــی نداری قوم

نداریــم؛ بــل ســهمیه ی ملــی و شایســتگی داریــم. بــرای مــا مهــم 

ــده  ــانی اول ش ــه کس ــی، چ ــم مل ــت وزن تی ــه در هش ــت ک نیس

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 می گویــد 

نیســت، خافــش را ثابــت کنــد!

صبــحکابــل: یکــی از چیزهایــی کــه در فدراســیون موی تــای 

ــود  ــای وج ــی موی ت ــد فن ــا در بع ــت اعض ــث پیرف ــدا از بح ج

دارد، بحــث توجــه فدراســیون موی تــای بــه تحصیــل و رشــد 

علمــی اعضــا و کادر فدراســیون اســت؛ چــرا ایــن فرهنــگ خــوب 

در فدراســیون های دیگــر نیســت؟

حســینی: تشــکر می کنــم از حســن  نظــر شــا. فدراســیون 

ــی،  ــعار خودآگاه ــدت، ش ــد بلندم ــا دی ــود را ب ــای، کار خ موی ت

خودآگاهــی،  از  مــا  منظــور  کــرد.  رشوع  افتخــار  و  پویایــی 

شــناخت خــود مــا، جامعــه ی مــا، کشــور مــا، تاریــخ مــا و متــام 

ــت  ــن مل ــی، ای ــته ی تاریخ ــه در گذش ــوده ک ــیب هایی ب فراز ونش

ــد و  ــی در قی ــی، یعن ــا از پویای ــور م ــت. منظ ــته اس ــود داش وج

بنــد تاریــخ و مشــکات منانــدن اســت. مــا بایــد بتوانیــم همیــن 

ــنا  ــد آش ــای جدی ــا فکره ــا ب ــم ت ــاد کنی ــود ایج ــت را در خ ظرفی

شــویم، بپذیریــم و پیرفــت کنیــم. افتخــار بــا اســتفاده از ایــن 

دو مؤلفــه ، بــه خاطــر کســب افتخــار بــرای خــود، خانــواده ، 

ــم.  ــی کنی ــارزه و زندگ ــاش، مب ــت، ت ــور و مل کش

صبــحکابــل: راهکارهایــی کــه بــرای ایــن کار داشــتید چــه 

بــود؟

ــواد را  ــراد باس ــک: اف ــتیم. ی ــکار داش ــا دو راه حســینی: م

جــذب کنیــم و دوم افــرادی کــه عاقه منــد انــد را بــه ســوی 

اولــش،  بعــد  در  متأســفانه  بدهیــم.  ســوق  ســواد  و  دانــش 

ورزش  بــه  کم تــر  باســواد  افــراد  چــون  بــود؛  زمینــه  کم تــر 

ــت در  ــر مثب ــک تغیی ــتیم ی ــا می خواس ــد، دوم م ــر می کردن فک

ــد از هــان عاقه مندی هــا  محــدوده ی خــود ایجــاد کنیــم و بای

از متــام دوســتان  بــه همیــن خاطــر،  اســتفاده می کردیــم. 

خــود خواســتیم کــه برونــد درس بخواننــد. مــا دو ســه ســال 

پیــش، مراســم تجلیــل از یــک تعــداد فارغــان را در یکــی از 

ــر را تشــکیل  ــم کــه حــدود ســی نف ــل گرفتی دانش گاه هــای کاب

مــی داد و از مقطــع لیســانس، در رشــته های مختلــف فــارغ 

شــده بودنــد. در تیــم ملــی ســال 1398، بــه متــام کســانی کــه 

اول و دوم شــدند، بورســیه ی یک ســاله ی کامــل زبــان انگلیســی 

در  انگلیســی  زبــان  آموزش گاه هــای  خوب تریــن  از  یکــی  در 

ــد. در  ــاد بگیری ــی ی ــد و انگلیس ــم بروی ــد. گفتی ــل داده ش کاب

ــه  ــر، ن ــد نف ــرای ص ــاله ب ــر، یک س ــی دیگ ــز آموزش ــی از مراک یک

تنهــا قهرمانــان، بلکــه از اعضــای فدراســیون موی تــای، کــه 

ــد. ــاد بگیرن ــی ی ــن ساینس ــد مضامی برون

اســت،  ورزش  در  کــه  دیگــری  مســأله ی  کابــل:  صبــح

عــدم اعتــاد خانــواده بــه باشــگاه ها و مربیــان اســت کــه 

فرزنــدان، بــه خصــوص دخــران شــان را اجــازه دهنــد، برونــد 

و ورزش کننــد، فدراســیون موی تــای بــرای اعتادســازی چــه 

ــت؟ ــرده اس کار ک

حســینی: بــا توجــه بــه واقعیت هــای تلــخ جامعــه، ایــن 

ــوان  ــا روی باشــگاه های بان ــه جــا و درســتی اســت. م ــی ب نگران

ــیار  ــوان بس ــگاه بان ــن، باش ــرای همی ــتیم؛ ب ــاس اس ــیار حس بس

ــوان  ــن بان ــان از بی ــه مربی ــم ک ــاش می کنی ــم. اول ت ــم داری ک

باشــند، اگــر نشــد، نظــارت بســیار شــدیدی اعــال می کنیــم. 

ــرد،  ــب ک ــود جل ــات منی ش ــش و تبلیغ ــا منای ــردم را ب ــاد م اعت

ــه  ــت ک ــن اس ــد. چنی ــاد کنن ــردم اعت ــه م ــم ک ــد کاری کنی بای

رشکــت  راحتــی  بــه  خانواده هــا  موی تــای  رقابت هــای  در 

ــت  ــن رشک ــود م ــواده ی خ ــادر و خان ــم، م ــا خان ــد؛ مث می کنن

ــر  ــه ام اگ ــیون گفت ــم در فدراس ــه همکاران ــه ب ــد. همیش می کنن

احســاس کردنــد کــه باشــگاهی رشایطــش مناســب نیســت؛ آن 

را ببندنــد. بایــد رشایــط طــوری باشــد کــه مــادر، همــرس و دخــر 

ــت  ــد و راح ــد بیاین ــده بتوانن ــتاد، ورزش کار و رشکت کنن ــر اس ه

ــن کار  ــاال در ای ــا ح ــند. ت ــارض باش ــات ح ــابقات و مترین در مس

ــم.  ــوده  ای موفــق ب

صبــحکابــل: ایــن کــه یــک ورزش کار رفتــار خــوب و مناســب 

داشــته باشــد، جــدا از تربیــه و فرهنــگ، چقــدر می توانــد ناشــی 

از فضــای حاکــم در رشــته و مدیریــت آن ورزش باشــد؟

ــد؛  ــر ان ــا مؤث ــه ی این ه ــه هم ــم ک ــور می کن ــینی: تص حس

امــا مدیریــت باشــگاه ها و آن رشــته ی ورزشــی از همــه چیــز 

مهم تــر اســت.

صبــحکابــل: یعنــی ربطــی بــه ذات خــود ورزش نــدارد؟ 

اســت  الزم  کــه  اســت  طــوری  ورزشــی  رشــته های  برخــی 

باشــد. داشــته  مناســب  ادب  و  تهذیــب  ورزش کار، 

حســینی: بیشــر رشــته های املپیکــی مقــررات و اصــول 

منظمــی دارنــد. متــام رشــته های ورزشــی قوانیــن خــاص خــود 

ــوب  ــرب و دروغ خ ــرور، تک ــد غ ــه بگوی ــت ک ــی نیس را دارد. ورزش

اســت، همــه می گوینــد تواضــع، ادب، احــرام، اخــاق عالیــه ی 

انســانی فراتــر از مذهــب، قــوم، زبــان و ملیــت اســت؛ امــا 

ــت؛  ــا ورزش نیس ــی اص ــته های ورزش ــی رش ــم برخ ــد بگوی بای

بــه خصــوص ورزش هایــی کــه قوانیــن را در نظــر منی گیــرد. 

چــه  ببینیــم  کــه  می دهــد  رخ  زمانــی  رفتــاری  تفاوت هــای 

کســی اصــول را رعایــت می کنــد، چــه کســی اصــول را نهادینــه 

می کنــد و چــه کســی اصــول را معرفــی و ترویــج می کنــد؛ ایــن 

ــت. ــان ورزش اس ــران و مربی ــش مدی ــان نق ه

صبحکابل: نظر تان در مورد مبارزات آزاد چیست؟

حســینی: بــه رصاحــت می گویــم مبــارزات آزاد ورزش نیســت، 

فقــط مبــارزه اســت؛ بــرای همیــن اســت کــه کمیتــه ی بین املللی 

املپیــک آن را بــه رســمیت منی شناســد. ورزش هــای آزاد از کجــا 

می آیــد؟ از امریــکا. ماهیتــش چیســت؟ تجــارت، رسگرمــی و 

برخــی چیزهــای دیگــر. ورزش کار آماتــور بــر خــاف تصــور از نظــر 

فنــی ضعیــف نیســت، بــل او بــرای پــول مبــارزه منی کند. عشــق و 

خواســت او چیزهــای دیگــری اســت؛ چیــزی مثــل بیــرق کشــورش 

و رسبلنــدی مردمــش. در مبــارزات آزاد ســؤال اول ورزش کار ایــن 

اســت کــه چنــد می گیــرم! وقتــی ایــن چنــد می گیــرم مرکــز ثقــل 

ورزش باشــد، دیگــر از دایــره ی ورزش هــای پرافتخــار خــارج اســت.

صبــحکابــل: یــک ســؤال جــدی می پرســم، شــا گفتیــد کــه 

فضــای ورزش بــرای رشــد ورزش کاران 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 

ــای  ــز فض ــای نی ــد. در موی ت ــته باش ــان داش ــتانی و جوان تابس

ــای  ــان موی ت ــی از قهرمان ــرا برخ ــا چ ــت؛ ام ــد نیس ــگاه ها ب باش

در ســال های اخیــر دســت بــه جرائــم جنایــی زدنــد؟ 

ــی اســت. هان طــور  ــوز ورزش جوان ــای هن حســینی: موی ت

کــه از خانــواده ی پیامــربان افــرادی منحــرف شــدند، در موی تــای 

ــو  ــراد عض ــن اف ــر ای ــه دیگ ــت ک ــن اس ــم ای ــد. مه ــن ش ــز چنی نی

جامعــه ی موی تــای نیســتند. تــاش می کنیــم کــه این هــا را 

ــد،  ــته باش ــدرت را نداش ــن ق ــر ورزش ای ــون اگ ــم؛ چ ــاح کنی اص

ــادی چنیــن افــرادی اصــاح  ــد. تعــداد زی چیــز دیگــری منی توان

می شــوند و برخــی هــم منی شــوند و بــه بی راهــه می رونــد.

صبــحکابــل: نظــر تــان در بــاره ی فدراســیون موی تــای 

ــه رضرش؟ ــا ب ــت ی ــای اس ــود موی ت ــه س ــت؟ ب ــه ای چیس حرف

حســینی: تعــدادی از جوانــان مــا کــه آگاهــی کامــل ندارنــد، 

ــن،  ــز ای ــی رود؛ ج ــدر م ــان ه ــتعداد ش ــت و اس ــف زحم ــا تأس ب

ــچ  ــر هی ــام، دیگ ــن ن ــه ای ــزی ب ــدارد. دوم، چی ــری ن ــدام تأثی ک

ــدارد. ــی ن ــت بدن ــک و تربی ــی در املپی جای

ــن فدراســیون در املپیــک ثبــت شــده  ــا ای ــل: ام صبــحکاب

ــای اغــرب. ــان آق اســت، در زم

ــه گذشــته اســت کــه حــاال دیگــر  ــوط ب ــن مرب حســینی: ای

رســمی نیســت. موی تــای حرفــه ای و آماتــور زیــر نظــر یــک 

ــوی  ــه از س ــادی ک ــود؛ نه ــام »FMA« اداره می ش ــه ن ــازمان ب س

و  آســیا  املپیــک  شــورای  املپیــک،  بین املللــی  کمیتــه ی 

مراجــع معتــرب ورزشــی دنیــا بــه رســمیت شــناخته شــده اســت. 

در اســتعامی کــه چنــدی پیــش از ســوی ریاســت جمهوری 

بــود کــه در  بــود، تربیــت بدنــی جــواب قاطــع داده  شــده 

افغانســتان یــک فدراســیون موی تــای اســت نــه دو تــا کــه 

ــن از  ــت. م ــتان اس ــای افغانس ــی موی ت ــیون مل ــم فدراس آن ه

ــای در  ــی موی ت ــده ی رســمی ســازمان جهان ســال 2008 مناین

افغانســتان اســتم.

کــه  مربیانــی  و  باشــگاه ها  تکلیــف  پــس  کابــل:  صبــح

ورزش کاران را متریــن می دهنــد چــه می شــود؟ اگــر اتفاقــی 

ــه  ــوی آن چ ــد، جواب گ ــابقات بیفت ــا و مس ــان مترین ه در جری

ــال اســتند؟ ــد، چــرا فع کســی اســت؟ اگــر از شــا جــواز ندارن

حســینی: کار شــان غیــر قانونــی اســت کــه ارگان هــای 

می تواننــد  قانــون  تنفیــذ  و  ورزش  بــا  مرتبــط  و  امنیتــی 

ببندنــد. را  شــان  باشــگاه های 

ــان  ــن باشــگاه ها هم چن ــس چــرا دروازه ی ای ــل: پ صبــحکاب

بــاز اســت؟

حســینی: خواســت همیشــگی مــا از تربیــت بدنــی ایــن 

ــد.  ــاش کن ــدن ورزش، ت ــد ش ــتای قانون من ــه در راس ــت ک اس

ــد.  ــز می رس ــا نی ــت این ه ــت و نوب ــده اس ــی رشوع ش تاش های

ورزش هنــوز هــم مســأله ی حاشــیه ای در افغانســتان اســت و بــا 

ــن کشــور  ــز در ای ــر بســیار چیزهــای دیگــر نی تأســف، نظــارت ب

ــدارد. وجــود ن

از تمجید تا نقد و اصالح

مبارزات آزاد ورزش نیست، فقط مبارزه است
ورزش کار آماتور از نظر فنی ضعیف نیست؛ چون برای پول مبارزه منی کند

گفت و گو با امیرحسین حسینی )رییس فدراسیون موی تای افغانستان(

نعمت رحیمی
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دســت  کــه  اســتند  زیــادی  دلیل هــای 

بــه دســت هــم می دهنــد و زندگــی زنــان، 

می کننــد.  ســختی  و  خشــونت  از  مملــو 

عرف هــای  بــا  شــان  زندگــی  کــه  زنانــی 

معمــول و مردانــه ی جامعــه رقــم می خــورد 

و تنهــا عرف هــای مردســاالرانه بــر زندگــی 

شــان حکــم می رانــد. بیشــر خشــونت ها 

ــرف زدن  ــه ح ــد ک ــاق می افت ــا اتف در خانه ه

از آن هــا تابــو شــمرده می شــود. از ســوی 

دیگــر زنانــی کــه بخواهنــد ایــن خشــونت ها را 

برمــا و علیــه آن اقــدام کننــد، بایــد از همه ی 

داشــته های شــان بگذرنــد و تنهــا دنبــال 

هــان یــک مــورد کــه صــدا بلنــد کــرده انــد 

برونــد، چــون از خانــه، خانــواده و جامعــه 

می شــوند. رانــده 

از  شــان  خانه هــای  در  کــه  زنانــی 

خشــونت ها مصــؤون باشــند، بــاز هــم بــه 

گونــه ای، در جامعــه خشــونت ها را تجربــه 

ــم  ــا ه ــدید تر و ی ــونت های ش ــد؛ خش می کنن

 . عجیب تــر

کــه  و جوانــی  زیبــا  »مدوســا« دخــری 

ــوم در  ــه ی ش ــک توطئ ــی ی ــه قربان ــت ک اس

مــردان  از  یکــی  می شــود.  شــان  قریــه ی 

مســن در قریــه ی شــان کــه شــهوت و هــوس 

ــرای  ــت، ب ــرل اس ــل کن ــر قاب ــی او غی جنس

مهــار کــردن ایــن غریــزه اش، دخــران جــوان 

زیــادی را بــه دام انداختــه؛ دخرانــی کــه 

بــه وســیله ی دام و توطئه هــای او زندگــی 

ــه و  ــه تباهــی کشــیده شــده و از خان شــان ب

خانــواده منــزوی و رانــده شــده انــد و یــا هــم 

و  فیزیکــی  خشــونت های  مــورد  خانــه،  در 

ــد. ــه ان ــرار گرفت ــر ق ــی بیش روان

مــردی کــه همــواره در پــی آزار و اذیــت 

دخــران جــوان اســت. بــرای دخــران کمیــن 

ــان  ــای ش ــه خانه ه ــا ب ــرد و رس راه و ی می گی

کــردن  اذیــت  و  آزار  بــا  می شــود،  داخــل 

شــان بعــد از بیــرون شــدن از خانــه رس و 

ــا  ــر ب ــا آن دخ ــه گوی ــدازد ک ــدا راه می ان ص

او رابطــه داشــته و او را بــه ســوی خــودش 

رابطــه ی  هــم  بــا  و  اســت  کــرده  دعــوت 

ــه او از  ــن ک ــد. از ای ــرده ان ــرار ک ــی برق جنس

اســت، کم تــر  برخــوردار  امتیــاز مردانگــی 

مــورد توجــه قــرار می گیــرد؛ امــا دخــران 

خانواده هــای  ســوی  از  انــد،  قربانــی  کــه 

شــکنجه  وحشــت ناکی  گونــه ی  بــه  شــان 

چندیــن  از  بعــد  می شــوند.  لت وکــوب  و 

دخــر دیگــر نوبــت بــه مدوســا رســیده اســت. 

یکــی از روزهایــی کــه مدوســا در خانــه تنهــا 

ــش  ــدی پیــش دنبال ــز از چن ــرد نی اســت و م

ــه او  ــه اش مــی رود و ب ــه خان ــاده اســت، ب افت

از  برآمــدن  از  بعــد  می کنــد؛  دســت درازی 

خانــه اش در کوچــه و رسک رس و صــدا راه 

بــا مدوســا رابطــه ی  می انــدازد کــه گویــا 

جنســی داشــته اســت. 

وحشــت  و  تــرس  کــه  ایــن   از  مدوســا 

خانــواده اش را از یــک ســو بــه دل دارد و 

ــوی  ــه را از س ــی اش در منطق ــرس از بدنام ت

دیگــر؛ بنــا بــر ایــن، بــا خــوردن تیــزاب قصــد 

از بیــن بــردن خــودش را می کنــد. 

بــه  را  او  خانــواده اش،  رســیدن  از  بعــد 

شــفاخانه ی والیــت شــان انتقــال می دهنــد؛ 

بــه  او  از صحت یــاب نشــدن  امــا دکــران 

ــا  ــواده ی مدوس ــد. خان ــواده اش می گوین خان

مــداوا و  بــرای  و  بــه کابــل می آورنــد  را  او 

نهاد هــای  بــه  شــان  پرونــده ی  پیشــربد 

زنــان  حقــوق  مدافــع  و  قضایــی  عدلــی، 

مراجعــه می کننــد. بــا پی گیــری و اقداماتــی 

صــورت  مرتبــط  نهادهــای  ســوی  از  کــه 

دســتگیر  قضیــه  مقابــل  طــرف  می گیــرد، 

نهادهــای  کمــک  بــا  مدوســا  و  می شــود 

نجــات  زندگــی اش  زنــان  حقــوق  مدافــع 

. بــد می یا

خانواده

کــودکان  جملــه  از  افــراد  همــه 

ممکــن اســت در مــورد هــر چیــزی 

دروغ بگوینــد. دروغ گویــی کــودکان 

می توانــد دالیــل مختلفــی از جملــه 

ــیب،  ــری از آس ــخصی، جلوگی ــع ش نف

و رؤیاپــردازی داشــته باشــد. بســیاری 

ــن  ــا ای ــت؛ ام ــی اس ــا طبیع ــودکان کام ــای ک از دروغ ه

ــودکان  ــی ک ــه دروغ گوی ــه ب ــاز و توج ــدم نی ــای ع ــه معن ب

نیســت. الزم اســت کــودکان را در جهــت ارزش دادن بــه 

راســت گویی و عــادت نکــردن بــه دروغ پــرورش داد.

دروغ گویــی در کــودکان از ســنین بســیار پاییــن و 

حتــا شــاید حــدود دوســالگی آغــاز می شــود. دروغ گویــی 

در کــودکان تــا حــدود 12ســالگی بــه اوج می رســد. 

کــودکان بــه ویــژه در ســن کم تــر از ده ســال توانایــی 

ــی  ــد. دروغ گوی ــزرگ را ندارن تشــخیص دروغ کوچــک و ب

در کــودکان آموختــه می شــود؛ امــا ایــن آمــوزه قابــل 

تغییــر اســت. والدیــن بــا اتخــاذ یــک ســبک فرزندپــروری 

ــد.  ــری کنن ــی جلوگی ــکات آت ــد از مش ــب می توانن مناس

دالیل دروغ گویی در کودکان

1- کــودکان نیــز ماننــد بزرگ ســاالن ممکــن اســت 

باشــند.  داشــته  دروغ گویــی  بــرای  مختلفــی  دالیــل 

ــا بزرگ ســاالن مشــرک اســت و  ــل ب ــن دالی بعضــی از ای

بعضــی از آن هــا نیــز بــه صــورت اختصاصــی در کــودکان 

می شــود. مشــاهده 

ــردن  ــان ک ــل امتح ــه دلی ــت ب ــن اس ــودک ممک 2- ک

دانســته های خــود یــا پاســخ دیگــران دروغ بگویــد؛ مثــا 

کودکــی کــه در بــاره ی رنــگ چیــزی دروغ می گویــد، 

ــگ آن  ــاره ی رن ــران در ب ــد دیگ ــد دارد، بدان ــاال قص احت

ــد. چــه نظــری دارن

ــودکان  ــی در ک ــکل از دروغ گوی ــن ش ــخیص ای 3- تش

نظــر  بــه  دشــوار  کمــی  دانســته ها  امتحــان  بــرای 

می رســد. کــودک دروغ منی گویــد کــه چیــزی بــه دســت 

بیــاورد یــا چیــزی را امتحــان کنــد، بلکــه دروغ می گویــد 

ــد. ــام ده ــن کار را انج ــد ای ــون می توان ــط چ فق

4- کــودکان ممکــن اســت اطاعاتــی غیــر واقعــی را به 

شــکل دروغ بگوینــد کــه در واقــع از تخیــل آن هــا 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 پرنــده ای دیگــر پــرواز کــرده 

. ست ا

5- ایــن شــکل از دروغ در بیــن بزرگ ســاالن نیــز رایــج 

اســت و تنهــا تفــاوت آن در توانایــی بیشــر بزرگ ســاالن 

ــر  ــه تقصی ــی ک ــت. کودک ــت اس ــردن حقیق ــان ک در پنه

خــود را بــه گــردن دیگــری می انــدازد یــا بــرای یــک 

انــکار  را  قبلــی  شــکات  خــوردن  بیشــر،  شــکات 

می کنــد، از ایــن شــکل از دروغ اســتفاده می کنــد. در 

ــد  ــه قص ــکل ب ــن ش ــا ای ــودکان ب ــی در ک ــع دروغ گوی واق

حفــظ و بــه دســت آوردن نفــع شــخصی و یــا فــرار از تنبیــه 

ــا آســیب اســت. ــی ی بدن

پیامدهایدروغگوییدرکودکان

مســائل  بــاره ی  در  همــه  از  پیــش  کــودکان 

امــا  می کننــد؛  گفــن  دروغ  بــه  رشوع  پیش پاافتــاده 

ــه  ــی، دروغ هــای کــودکان ب ــا گــذر زمــان و رشــد عقان ب

مســائل پیچیده تــری گســرش پیــدا می کنــد؛ تــا جایــی 

ــاره ی کار خانگــی مکتــب، رابطــه  کــه ایــن دروغ هــا در ب

بــا دوســتان، روابــط و فعالیت هــای خــارج از خانــه ادامــه 

نتیجــه  در  و  شــده  بیشــر  پنهان کاری هــا  می یابــد. 

ــر  ــر و غی ــد، بیش ــد می کن ــودک را تهدی ــه ک ــی ک خطرات

اختــال  دارای  کــودکان  می شــود.  پیش بینــی  قابــل 

ســلوک بــا احتــال بیشــری از دروغ اســتفاده می کننــد.

پیشگیریازدروغگوییدرکودکان

1- در اولیــن قــدم بایــد علــت دروغ گویــی کــودک 

مشــخص شــود. ســن کــودک در اقــدام بــرای منــع او 

ــودک در  ــادی دارد. ک ــیار زی ــت بس ــی اهمی از دروغ گوی

ســنین پاییــن بــد بــودن دروغ و ارزش راســت گویی را 

منی کنــد. درک 

ــه  ــرای جلوگیــری از عــادت کــودک ب 2- بهریــن راه ب

ــودن دروغ و  ــی بدب ــاره ی چرای ــوزش در ب دروغ، دادن آم

ــت. ــت گویی اس ــه راس ــاداش ب دادن پ

3- نبایــد بــه کــودک بهانــه ای بــرای دروغ گویــی داده 

شــود. بــه جــای ســؤال بلــه یــا خیــر در بــاره ی رویــدادی 

کــه والدیــن از آن مطمــن اســتند، می تــوان از چرایــی یــا 

چگونگــی پرســید. 

دروغ گویــی  از  والدیــن  ناراحتــی  دادن  نشــان   -4

بــا  آگاه می کنــد.  بــدی دروغ  بــاره ی  او را در  کــودک 

ــوان ناراحتــی  ــار و کلــات خــود می ت ــت چهــره، رفت حال

از دروغ را ابــراز کــرد.

5- اگــر کــودک معنــای اعتــاد را می دانــد، می تــوان 

بــه او در بــاره ی اثــری کــه دروغ در از بیــن بــردن اعتــاد 

دارد، توضیــح داد. کــودک بــرای حفــظ اعتــاد والدیــن 

ممکــن اســت دروغ گویــی را متوقــف کنــد.

6- کودکــی کــه از دروغ گویــی خــود ســود بــرده یــا از 

تنبیــه فــرار کــرده، در واقــع یــاد گرفتــه دروغ کار خوبــی 

اســت؛ چــرا کــه بــرای او مفیــد بــوده اســت. والدیــن 

ــری از  ــا جلوگی ــودک ب ــن ک ــاکام گذاش ــا ن ــد ب می توانن

دریافــت پــاداش، مانــع دروغ گویــی در کــودک شــان 

ــوند. ش

7- دروغ گویــی والدیــن بــرای کــودک الگــو می شــود. 

والدینــی کــه بــه هــر شــکلی از جملــه مصلحتــی در مقابل 

کــودک دروغ می گوینــد، ایــن الگــو را بــه کــودکان خــود 

می آموزنــد. گاهــی حتــا والدیــن کــودک را در دروغ خــود 

ــد.  ــک می کنن رشی

دروغ گویی در کودکان
زندگی به رنگ زن

)روایت های مستند از وضعیت زندگی زنان(

زنان؛ قربانیان همیشگی

شاید  ناوالنی  الکسی 

چهره های  مشهورترین  از 

در  روسیه  جنجال برانگیز 

باشد.  اخیر  سال های 

وباگ  یک  با  اکنون  وی 

 45000 حدود  شخصی 

خواننده ی منظم روزانه را به خود جلب می کند و 

اداری در روسیه،  او در مورد فساد  افشاگری های 

خواب اکریت اعضای مافیای حاکم در این کشور 

چهار  و  سی  حدود  الکسی  است.  کرده  آشفته  را 

سال عمر دارد و در برنامه ی ورلد فیلوز نه تنها از 

جمعیت سهام داران کوچک، بلکه از جنبش نوین 

می کند. منایندگی  روسیه  اصاح طلبی 

شجاعانه ی  مقاومت  و  ورود  دلیل  به  الکسی 

که  روسیه  فاسد  مافیای  با  مقابله  میدان  در  خود 

اکریت شان از مقامات عالی رتبه ی حکومتی نیز 

گوناگون  اقشار  تشویق  و  حایت  مورد  استند، 

جامعه ی روسیه، به شمول رسانه ها و ژورنالیستان 

قرار دارد. در سال 2009، روزنامه ی ویدوموستی 

را  ناوالنی  با محتوای تجارتی منتر می شود،  که 

کار  با  او  که  گفت  و  داد  لقب  سال«  ویژه ی  »فرد 

می کند  ثابت  که  کرد  ایجاد  »منونه ی خوبی  خود 

هر شهروندی می تواند از حق خود دفاع کند.« در 

برجسته شده  عبارت  این  با  الکسی  نقش  روزنامه 

بود: »در حالی که رسمایه گذاران متخصص تاش 

می کنند مشکات خود را به طور آرام و خاموشانه 

با نظام  و قدرت،  بدون مقام  این مرد،  حل کنند، 

می افتد.« در 

خود،  خاطرات  و  دیدگاه ها  ارائه ی  جریان  در 

او  برداشت.  پرده  جالبی  نکته های  از  الکسی 

متخصص امور مالی است و در رشته ی حقوق نیز 

راه انداخن  است.  داده  انجام  را  زیادی  کارهای 

کار  روسیه  در  حقوقی  دوسیه ی  یک  پیش بردن  و 

به  موفقیت  با  را  وظیفه  این  او  اما  نیست؛  آسانی 

آمده است  به دنیا  او در دورانی  برده است.  پیش 

که روسیه مرکز اتحاد شوروی محسوب می شد. در 

عنفوان جوانی وارد یکی از احزاب سیاسی روسیه 

حزب  کمک  به  بتواند  که  بود  این  هدفش  و  شد 

در اصاحات 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 

از  تا  کند  رصف  را  خود  انرژی  از  عمده ای  بخش 

آسیب نظام حاکم در امان مباند. ویادیمیر پوتین، 

فعالیت های احزاب در روسیه را کاهش داد و خود 

که  ایجاد کرد  نظامی  آهنین،  و  اراده ای محکم  با 

ساختارهای آن متاما بر استخوان نظام کمونیستی 

سابق بنا شده است. او، پوتین را مردی عنوان کرد 

بازی  پنهان در روان مردم روسیه  با یک حس  که 

جهان  بزرگ  امپراتوری  »روسیه  می کند:  جالبی 

می خواهند  و  دارند  رقابت  روسیه  با  همه  و  است 

الکسی  کنند.«  مخدوش  را  جهان  در  آن  بزرگی 

گفت: این افسانه از افسانه های دیرین در روسیه 

است و مردم روسیه نیز در برابر آن حساسیت زیادی 

استفاده  مردم  حساسیت  همین  از  پوتین  دارند. 

بنیاد  را  سخت گیرانه ای  و  آهنین  نظام  و  کرده 

گذاشته است که هیچ حزب مخالف و قدرت مندی 

اندام کرده منی تواند. آن عرض  برابر  در 

کسانی را که الکسی در فعالیت های افشاگرانه ی 

مقامات  عالی ترین  از  اند  داده  قرار  هدف  خود 

رییس جمهوری  مدویدیف،  دیمیری  اند:  روسیه 

و  نخست وزیر  معاون  سی پشین،  ایگور  روسیه، 

کسی که بعد از پوتین، قدرت مندترین مرد روسیه 

رسمایه داران  و  بانک داران  می شود،  محسوب 

غول های  بزرگ  حلقه ی  کدام  هر  که  بزرگی 

الکسی  می دهند.  تشکیل  را  روسیه  اقتصادی 

کشور  این  کرد:  عنوان  بی حساب  را  روسیه  ثروت 

از بزرگ ترین صادرکنندگان گاز، گندم، تیل و آهن 

در رسارس جهان است؛ اما رشکتی که پایپ گاز را 

نصب  هر طرفی  در  باشد  که رضورتش  این  بدون 

مربی  به  متعلق  می دهد،  گسرش  و  می کند 

سه  آن  پایپ های  قیمت  که  است  پوتین  جودوی 

دیگر  اروپایی  کشور  هر  در  که  است  پایپی  برابر 

تولید می شود. او گفت: همین حاال دومین بلیونر 

است. روسیه  از  جهان 

برابر  در  الکسی  که  جنجال هایی  و  مدافعات 

انداخته  راه  به  روسیه  مافیایی  حلقات  همه ی 

او  انگیزه های  مورد  در  را  زیادی  شایعات  است، 

زیادی  عده ی  است.  زده  دامن  نیز  کارها  این  از 

خاصی  تاجران  طرف  از  او  اند  معتقد  که  هستند 

بدنام و  را  آن ها  تا رقیبان  در روسیه پول می گیرد 

ناراحت کند، برخی هم او را جاسوس و گاشته ی 

عقیده  هم  عده ای  می خوانند،  بیگانه  استخبارات 

گاشته  را  او  روسیه  حاکم  نظام  خود  که  دارند 

در  و  دارد  نگه  بلند  را  مخالفان  صدای  تا  است 

متام  رس  بر  را  وحشت  و  ترس  از  فضایی  مقابل، 

کند.  حفظ  روسیه  کنونی  زمام داران  رقیبان 

خطرناک  کارش  که  می داند  نیز  خودش  الکسی 

و  خود  حیات  متوجه  را  زیادی  تهدیدات  و  است 

خانواده اش می کند. با این هم او این کار را تنها 

سیستم حکومت  و  فضا  »شفاف ساخن  دلیل  به 

گفت:  او  می دهد.  ادامه  کشورش«  در  اقتصاد  و 

من دیوانه نیستم و می دانم که کار من چقدر خود 

اعتقاد  اما  مواجه می کند؛  با خطر  را  و خانواده ام 

دارم که باید باالخره کسی و کسانی پیدا شوند که 

روز  هر  او گفت: خانواده ام  انجام دهند.  را  کاری 

نظریات بی شاری که  از  و  مرا می خوانند  وباگ 

به طور  آن ها  دارند.  آگاهی  نوشته می شود  آن  در 

می خواهند  من  از  و  وحشت زده  می شوند  طبیعی 

اما  می دانم؛  را  این  هم  من  باشم.  محتاط  که 

به همراه  ریسک  و  باشد  مهم  که  است  کاری  چه 

باشد؟ نداشته 

***

در  اسامی  بنیادگرایی  نفوذ  و  رشد  از  الکسی 

حاکم  مافیایی  قدرت  و  فساد  اندازه ی  به  روسیه 

آرام  چچنیا  ظاهر  به  حاال  گفت:  او  دارد.  نگرانی 

و  خونین  رسکوب  توسط  آرامش  این  اما  است؛ 

بی رحانه ای ایجاد شده است که رمضان قادروف، 

دنباله رو شیوه ی پوتین در چچنیا روی دست گرفته 

است. او، قادروف را شخص بی رحمی توصیف کرد 

که مانند پوتین یک ورزش کار است و با گِردآوردن 

خود،  خاص  قبیله ی  و  قوم  میان  از  اطرافیانش 

زمینه را برای هرگونه حرکت دیگری از میان برده 

امکانات  و  پول  حاال  روسیه  گفت:  الکسی  است. 

زیادی را رصف می کند تا چچنیا را با خود داشته 

این  اما  کند؛  جلوگیری  آن  جداشدن  از  و  باشد 

روسیه  امکانات  و  رسمایه  دادن  هدر  جز  تاش ها 

نتیجه ی دیگری ندارد. او گفت: حاال چچنیا عما 

گفته  اسمی  لحاظ  از  تنها  است؛  مستقل  و  جدا 

می شود که چچین جزو روسیه است. این وضعیت 

نیست.  نیز  چچین  نفع  به  نیست.  روسیه  نفع  به 

روسیه باید راه حل درستی برای این مشکل پیدا 

تحت  را  خود  رسکوب های  متام  قادروف  کند. 

الکسی  می کند.  عملی  وهابیت  با  ضدیت  عنوان 

خودش در مورد وهابیت معلومات زیادی نداشت؛ 

افراطیت  معنای  به  وهابیت  اسم  که  می گفت  اما 

تندروی اسامی، در میان اکریت مردم روسیه  و 

دلیل  همین  به  است.  شده  پذیرفته  چچین  و 

رسکوب های قادروف، بدون این که کسی زحمت 

زیاد به خود روا بدارد، در ذهن مردم توجیه مقبول 

می کند. پیدا 

***

از  فیلوز  ورلد  اکر همراهان  مانند  من، درست 

روشنی  درک  الکسی  اصلی  اهداف  و  انگیزه ها 

واقعا  آیا  اما  است؛  افشاگر  یک  او  نکردم.  پیدا 

برای  یا  و  می شود  ختم  افشاگری  به  اصاح گری 

اکتفا  افشاگری  به  تنها  است  کافی  اصاح گری 

شود؟ این سوال را از خود او نیز پرسیدم، بدون این 

که به جواب مشخصی برسم. الکسی با اظهارات و 

را  رشح دیدگاه ها و خاطرات خود سؤاالت زیادی 

در ذهن من خلق کرد که قرار شد در فرصت های 

کنیم. تفصیل صحبت  به  آن  روی  بعدی 

ناوالنی از روسیه
)یادداشت های عزیز رویش از دانشگاه یل - 20 اگست تا 20 دسامرب 2010( 119 روز )9(
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ــوق  ــی حق ــاد تحقیقات ــوی نه ــه از س ــازه ای ک ــق ت در تحقی

زنــان و اطفــال منتــر شــده، آمــده اســت کــه 63 درصــد 

دخــران، بیــن ســنین 13 تــا 15ســالگی تــرک تحصیــل 

. می کننــد

ایــن تحقیــق کــه روز سه شــنبه )3 جــدی( در نشســتی 

ــه،  ــم و تربی ــه تعلی ــوان »بررســی دسرســی دخــران ب ــر عن زی

ــا  چالش هــا و فرصت هــا« منتــر شــد، نشــان می دهــد کــه ب

وجــود دســت آوردهای نظــام آموزشــی در ســال های گذشــته، 

ــای  ــا چالش ه ــوزش، ب ــه آم ــران ب ــی دخ ــم دسرس ــوز ه هن

ــه رو اســت. ــی روب فراوان

ــروم از  ــودک مح ــون ک ــق، 3.7 میلی ــن تحقی ــاس ای ــر اس ب

ــد آن را،  ــود دارد و 65 درص ــتان وج ــوزش در رسارس افغانس آم

دخــران تشــکیل می دهــد. هم چنــان، درصــدی دخــران 

ــت. ــر اس ــد کم ــرسان 44 درص ــا پ ــه ب ــواد، در مقایس باس

در ایــن تحقیــق، بــا 1373 دانش آمــوز، والدین، آمــوزگاران، 

ــاف،  ــرورش، مســؤوالن وزارت حــج و اوق مســؤوالن آمــوزش و پ

فعــاالن جامعــه ی مدنــی و کمیســیون مســتقل حقــوق بــر در 

ــو  ــان، گفت وگ ــار و بدخش ــروان، کنده ــخ، پ ــل، بل ــات کاب والی

شــده اســت.

ــه  ــبت ب ــران نس ــمولیت دخ ــق، ش ــن تحقی ــاس ای ــر اس ب

درصــد  ده  لیســه،  دوره ی  بــه  ابتدایــی  دوره ی  از  پــرسان، 

می یابــد. کاهــش 

در ایــن تحقیــق آمــده اســت: »مســؤوالن گفتــه  انــد کــه 63 

درصــد و والدیــن گفتــه  انــد کــه 59 درصــد دخــران، از صنــف 

ــرک می کننــد  ــا 15ســالگی، مکتــب را ت هفتــم در ســن 13 ت

و 26 درصــد دخــران بعــد از ایــن ســن، تــرک تحصیــل 

می کننــد.«

ایــن تحقیــق، نشــان می دهــد کــه 64 درصــد دخــران، بــا 

تصمیــم مــردان خانــواده تــرک تحصیــل می کننــد و 36 درصــد 

دیگــر، بنــا بــر دالیــل مختلفــی، از ادامــه ی تحصیــل انــرصاف 

می دهنــد.

ایــن تحقیــق، 48 درصــد جنــگ و ناامنــی، 21 درصــد 

رســم و رواج هــای ناپســند، کیفیــت پاییــن آموزشــی، تبعیــض 

جنســیتی، کم بــود آمــوزگار زن، خشــونت های خانوادگــی، 

فاصلــه ی زیــاد تــا مکتــب و آزارهــای خیابانــی و 31 درصــد فقــر 

ــران  ــل دخ ــرک تحصی ــل ت ــا را، دلی ــدن خانواده ه و بی جاش

ــده اســت. خوان

نهــاد تحقیقاتــی حقــوق زنــان و  زرقــا یفتلــی، رییــس 

اطفــال، از حکومــت افغانســتان می خواهــد تــا در تطبیــق 

برنامــه ی عمــل ملــی، منــع ازدواج کــودکان، ایجــاد شــوراهای 

معــارف، پرداخــت حقــوق بــه موقــع آمــوزگاران، فراهــم کــردن 

ــه در  ــویی های جداگان ــار دستش ــی و اع ــامیدنی صح آب آش

مکتب هــا، تــاش بیشــر کنــد.

بــا ایــن حــال، میرویــس بلخــی، رسپرســت وزارت معــارف، 

ــق، وزارت  ــن تحقی ــه ای ــه ب ــا توج ــت: »ب ــت گف ــن نشس در ای

معــارف در متــام سیاســت های تعلیمــی و تربیتــی خــود، 

ترجیحــا آمــوزش دخــران را در صــدر متــام برنامه هایــش قــرار 

داده اســت.«

ــی  ــران، راهکارهای ــوزش دخ ــی آم ــه در پالیس ــزود ک او اف

ــا هــم کاری نهادهــای موجــود، امنیــت  وارد شــده اســت کــه ب

ــی،  ــای بلخ ــه ی آق ــه گفت ــود. ب ــم ش ــران فراه ــی دخ اجتاع

آمــوزگاران زن،  رفــع مشــکل کم بــود  بــرای  معــارف  وزارت 

امســال 7500 آمــوزگار زن را در مکتب هــای رسارس کشــور 

ــه  ــهم دهی ب ــدی، س ــتخدام های بع ــرده و در اس ــتخدام ک اس

ــود. ــد ب ــد خواه ــز 50 درص ــوزگاران زن نی آم

رسپرســت وزارت معــارف، هم چنــان گفــت، از میــان 2700 

ــت،  ــده اس ــل ش ــد تکمی ــار آن 60 درص ــه کار اع ــی ک مکتب

ــان از  ــه دخــران اختصــاص دارد و هم چن ــب آن ب 1100 مکت

3300 مکتــب دیگــر کــه ســال بعــد اعــار خواهــد شــد، شــار 

زیــاد آن بــه مکاتــب دخرانــه اختصــاص می یابــد.

از ســویی هــم، عبداللــه عبداللــه، رییــس اجرایــی حکومــت 

ــق  ــت ح ــچ وق ــه هی ــت ک ــت گف ــن نشس ــی، در ای ــدت مل وح

مــروع اطفــال و دخــران بــرای دسرســی بــه آمــوزش آنــان، 

در رونــد صلــح مــورد معاملــه قــرار منی گیــرد؛ زیــرا بــه گفتــه ی 

او، آمــوزش حــق طبیعــی شــهروندان افغانســتان اســت.

ایــن تحقیــق در حالــی نــر می شــود کــه پــس از نزدیــک 

بــه دو دهــه نظــام جمهــوری، حضــور زنــان در جامعــه و داشــن 

حــق تحصیــل، گفت وگوهــای صلــح بــا طالبــان، نگرانی هایــی 

ــود،  ــدود می ش ــان مح ــی زن ــه زندگ ــن ک ــن ای ــر ای ــی ب را مبن

ــی  ــام فعل ــی و نظ ــون اساس ــر قان ــت. تغیی ــود آورده اس ــه وج ب

بــه  پیونــد  در  کــه  اســت  کــه  نگرانی هایــی  از  افغانســتان 

ــی  ــان مطــرح می شــود؛ تغییرات ــح و آمــدن طالب پروســه ی صل

کــه احتــال مــی رود نســل امــروز و خصوصــا زنــان را بــا 

ــد. ــه رو کن ــکاتی روب مش

ــا افــراد  مســؤوالن دادســتانی کل، تأکیــد می کننــد کــه ب

دانش آمــوزان  جنســی  اذیــت  و  آزار  پرونــده ی  در  دخیــل 

در مکتب هــای والیــت لوگــر، بــه گونــه ی جــدی برخــورد 

ــد. ــد ش خواه

نــر  بــا  جــدی(   3( سه شــنبه  روز  کل،  دادســتانی 

اعامیــه ای گفتــه اســت کــه نشســت هیــأت تحقیــق ادعــای 

مکتب هــای  در  دانش آمــوزان  بــا  جنســی  بدرفتای هــای 

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 منی شــود.

او افــزوده اســت، افــرادی کــه بــرای روشن شــدن ایــن 

پرونــده و رســیدن هیــأت تحقیــق بــه حقیقــت هــم کاری 

ــرار  ــتانی کل ق ــه ی دادس ــت همه جانب ــورد حای ــد، م می کنن

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، یافته هــای آن همگانــی خواهــد شــد.

دادســتانی کل، تأکیــد کــرده اســت کــه نهادهــای ملــی و 

بین املللــی و اعضــای جامعــه ی مدنــی والیــت لوگــر، بایــد بــا 

ــه ی  ــن موضــوع، به گون ــا ای ــد ت ــق هــم کاری کنن ــأت تحقی هی

دقیــق، همه جانبــه و شــفاف مــورد بررســی قــرار گرفتــه و 

ــه میــز محاکمــه کشــانده شــوند. عامــان آن، ب

اعضــای هیــأت دادســتانی کل، از مناینده هــای نهادهــای 

ــع حقــوق کــودکان، خواســته  حــارض و ســایر نهادهــای مداف

ــد. ــه کنن ــه ی مســتند، ارائ ــا یافته هــای شــان را به گون ــد ت ان

ــتانی  ــخنگوی دادس ــولی، س ــید رس ــن، جمش ــش از ای پی

در  جنســی  سوءاســتفاده ی  ادعــای  کــه  بــود  گفتــه  کل، 

مکتب هــای والیــت لوگــر، زیــر بررســی قــرار دارد.

ــاه عقــرب ســال روان،  ــی کــه اســت کــه در م ــن در حال ای

موســا محمــودی و احســان الله حمیــدی، دو فعــال مدنــی، در 

مصاحبــه ای بــا روزنامــه ی گاردیــن و طلــوع نیــوز، ادعــا کــرده 

ــد کــه بیــش از 500 دانش آمــوز پــرس، در شــش مکتــب  بودن

ــر  ــت لوگــر، از ســوی آمــوزگاران، دانش آمــوزان بزرگ ت در والی

و شــاری از افــراد قدرت منــد، مــورد سوءاســتفاده ی جنســی 

قــرار گرفتــه انــد.

مکتب هــای  در  جنســی  سوءاســتفاده ی  گــزارش  نــر 

ــی را  ــی و خارج ــرده ی داخل ــای گس ــر، واکنش ه ــت لوگ والی

ــت. ــراه داش ــه هم ب

کل  دادســتانی  از  زمــان  آن  در  غنــی،  رییس جمهــور 

و کمیســیون مســتقل حقــوق بــر خواســته بــود تــا ایــن 

موضــوع را بــه گونــه ی جــدی مــورد بررســی قــرار دهنــد.

ــزارش  ــن گ ــر ای ــال ن ــه دنب ــه ب ــی ک ــدا از واکنش های ج

ــر و وزارت  ــت لوگ ــی والی ــای محل ــا مقام ه ــد؛ ام ــان آم ــه می ب

معــارف، وقــوع چنیــن رویــدادی را در ایــن والیــت رد کردنــد.

دینــی، موضــوع  و  آموزشــی  مراکــز  تجــاوز جنســی در 

گزارش هایــی  بارهــا  ایــن،  از  پیــش  نیســت؛  تــازه ای 

منتــر شــده کــه آمــوزگاران مکاتــب و امامــان مســاجد، 

ــد.  ــرده ان ــی ک ــاوز جنس ــرس تج ــر و پ ــوزان دخ ــه دانش آم ب

ــر  ــز منت ــرات نی ــت ه ــی در والی ــش، گزارش های ــدی پی چن

شــد کــه بــر اســاس آن، تجــاوز جنســی بــر کــودکان پــرس در 

ایــن والیــت، چهــار برابــر افزایــش یافتــه اســت.

نامــزدان ریاســت جمهوری، تأکیــد  اعضــای شــورای 

می کننــد کــه بــه هیــچ وجــه، نتیجــه ی ابتدایــی انتخابــات 

منی پذیرنــد. را 

روز  ریاســت جمهوری،  نامــزد  مســعود،  احمدولــی 

گفــت  خــربی  نشســت  یــک  در  جــدی(   3( سه شــنبه 

ــد در  ــگ بحــران جدی ــی، زن ــا اعــام نتیجــه ی ابتدای کــه ب

افغانســتان نواختــه شــد.

او افــزود: »در حالــی کــه انتخابــات ریاســت جمهوری از 

هفــت خــوان تقلــب، فســاد و فلــر گذشــته اســت، چگونــه 

ملــت آن را قبــول کنــد؟ مــا منی گذاریــم کــه متقلبــان بــار 

دیگــر در ایــن جــا حکومــت کننــد.« آقــای مســعود، عــاوه 

ــک  ــه ی ــت، بلک ــوک آور نیس ــای او، ش ــار رأی ه ــه آم ــرد ک ک

توطئــه اســت.

انتخابــات  ابتدایــی  نتیجــه ی  اســاس  بــر 

ــب 3942  ــا کس ــعود، ب ــی مس ــت جمهوری، احمدول ریاس

اســت. کــرده  خــود  آن  از  را  آرا  درصــد   0.22 رأی 

دیگــر  نامــزد  حفیــظ،  عنایت اللــه  حــال،  ایــن  بــا 

ابتدایــی  نتیجــه ی  کــه  می گویــد  ریاســت جمهوری، 

ــچ  ــه هی ــت و ب ــور« اس ــل تص ــی و غیرقاب ــک، خیال »مضح

نیســت. پذیرفتنــی  وجــه 

او گفــت کــه تنهــا در والیــت بامیــان، 13 هــزار رأی 

داشــته؛ در حالــی کــه کمیســیون مســتقل انتخابــات، 

مجمــوع آرای او را 11374 رأی اعــام کــرده اســت.

آقــای حفیــظ، گفــت کــه رهــربان حکومــت وحــدت 

ملــی و طالبــان، بایــد بــا هــم، حکومــت مشــارکت ملــی را 

ــات شــفاف را  ــزاری انتخاب ــه ی برگ ــد و زمین تشــکیل بدهن

ــد.  ــاعد کنن مس

ــر  ــزد دیگ ــی، نام ــهاب حکیم ــم، محمدش ــویی ه از س

کمیســیون های  کارکــرد  کــه  گفــت  ریاســت جمهوری، 

ــل،  ــن دلی ــه همی ــت و ب ــت اس ــد مروعی ــی، فاق انتخابات

ــه شــکایت های  ــچ شــکایتی در کمیســیون رســیدگی ب هی

ــرد. ــد ک ــت نخواه ــی، ثب انتخابات

کمیســیون مســتقل انتخابــات، پیــش از چاشــت روز 

انتخابــات  ابتدایــی  نتیجــه ی  جــدی(،   1( یک شــنبه 

کــرد. اعــام  را  ریاســت جمهوری 

بــر اســاس ایــن نتیجــه، محمــدارشف غنــی، بــا بــه 

عبداللــه  و  صــدر  در  آرا  درصــد   50.64 آوردن  دســت 

عبداللــه بــا کســب 39.52 درصــد آرا در جایــگاه دوم قــرار 

دارد. 

نتیجــه ی  همگرایــی،  و  ثبــات  انتخاباتــی  دســته ی 

ــه و از همیــن  رو، بیــش از چهــار هــزار  ــی را نپذیرفت ابتدای

شــکایت را به گونــه ی مســتند، در کمیســیون رســیدگی بــه 

ــت. ــرده اس ــت ک ــی، ثب ــکایت های انتخابات ش

شــکایت های  بــه  رســیدگی  کمیســیون  مســؤوالن 

انتخاباتــی نیــز گفتــه انــد کــه نتیجــه ی اعام شــده از 

ــت و  ــی اس ــات، ابتدای ــتقل انتخاب ــیون مس ــوی کمیس س

طرف هــای دخیــل در انتخابــات، بایــد از پیــش داوری، 

خــودداری کننــد.

پیــروزی  تلفونــی،  یــک متــاس  در  هنــد،  نخســت وزیر 

انتخابــات  ابتدایــی  نتیجــه ی  در  را  غنــی  محمــدارشف 

اســت. گفتــه  تربیــک  ریاســت جمهوری، 

جــدی(،   3( سه شــنبه  روز  غنــی،  رییس جمهــور 

نرنــدرا  کــه  اســت  نوشــته  تویــرش  رســمی  برگــه ی  در 

مــودی، نخســت وزیــر هنــد، در یــک متــاس تلفونــی، بــه 

او و مــردم افغانســتان، بــه خاطــر موفقیــت در انتخابــات 

ریاســت جمهوری و همچنیــن پیــروزی در نتیجــه ی ابتدایــی، 

تربیــک گفتــه اســت.

روز  چاشــت  از  پیــش  انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون 

انتخابــات  ابتدایــی  نتیجــه ی  جــدی(،   1( یک شــنبه 

ریاســت جمهوری را اعــام کــرد. بــر اســاس ایــن نتیجــه، 

ــد آرا  ــت آوردن 50.64 درص ــه دس ــا ب ــی، ب ــدارشف غن محم

در صــدر و عبداللــه عبداللــه بــا کســب 39.52 درصــد آرا در 

جایــگاه دوم قــرار دارنــد.

از ســویی هــم، نخســت وزیر هنــد، تأکیــد کــرده اســت کــه 

ــا تروریــزم، در کنــار  کشــورش، در پروســه ی صلــح و مبــارزه ب

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 حایــت می کنــد. هنــد از 

پروســه ی صلــح بــه رهــربی افغان هــا حایــت می کنــد و 

عــاوه بــر پروســه ی صلــح، در مبــارزه بــا تروریــزم نیــز در کنــار 

افغانســتان اســت.«

بــه  را  غنــی  محمــدارشف  همچنــان  مــودی،  نرینــدرا 

ــه ی دوم  ــد، خان ــه هن ــت ک ــه اس ــرده و گفت ــوت ک ــد دع هن

افغان هــا اســت. محمــدارشف غنــی نیــز ایــن دعــوت را 

پذیرفتــه و گفتــه اســت کــه در یــک فرصــت مناســب بــه هنــد 

ــرد. ــد ک ــفر خواه س

آقــای غنــی، گفتــه اســت کــه برنامــه ی ســفر احتالــی اش 

بین املللــی  و  منطقــه ای  مســائل  روی  بحــث  هنــد،  بــه 

ــود. ــد ب خواه

وزارت دفــاع، اعــام کــرده اســت کــه در نتیجــه ی حملــه ی 

ــر پاســگاه نیروهــای ارتــش در والیــت  هراس افگنــان طالــب ب

بلــخ، 7 رسبــاز ارتــش جــان باختــه انــد.

کــه  اســت  گفتــه  اعامیــه ای  نــر  بــا  وزارت،  ایــن 

هراس افگنــان طالــب، حوالــی ســاعت 04:30 صبــح روز 

ــش  ــای ارت ــرک نیروه ــگاه مش ــر پاس ــدی( ب ــنبه )3 ج سه ش

ــه  ــخ حمل ــت بل ــاد والی ــوالی دولت آب ــی، در ولس ــت مل و امنی

کردنــد.

ــه، 7  ــن حمل ــه ی ای ــه در نتیج ــت ک ــده اس ــه آم در اعامی

ــه  ــش و س ــاز ارت ــه رسب ــد و س ــه ان ــان باخت ــش ج ــاز ارت رسب

کارمنــد امنیــت ملــی، به گونــه ی ســطحی زخمــی شــده انــد.

والیــت بلــخ در شــال افغانســتان، از والیت هــای امــن در 

ــاری  ــر، ش ــال اخی ــا در دو س ــود؛ ام ــته ب ــزده ســال گذش پان

ــه شــدت ناامــن شــده اســت. ــت ب ــن والی از ولســوالی های ای

تحقیق تازه: 63 درصد دخرتان
 پیش از 15سالگی ترک تحصیل می کنند

معاون دادستانی کل: عامالن بدرفتاری جنسی 
با دانش آموزان در لوگر معاف منی شوند

شورای نامزدان: نتیجه ی انتخابات 
ریاست جمهوری پذیرفتنی نیست

نرندرا مودی پیروزی ارشف غنی
 را تربیک گفت

کشته شدن 7 رسباز ارتش در والیت بلخ

اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $
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