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گزارش روز

یادداشت روز

گزارش روزجامعه

اقتصادگفت وگو

ــدی  ــای ج ــه گام ه ــت ک ــار اس ــتین  ب ــرای نخس ب

جنــگ  ختــم  بــرای  بین املللــی  و  منطقــه ای 

ــرات  ــازده دور مذاک ــود. ی ــته می ش ــتان برداش افغانس

مســتمر  امریــکا و طالبــان در دوحــه پایتخــت قطــر، 

ــورهای  ــوز کش ــا هن ــت. ت ــا اس ــن ادع ــر ای ــی ب تثبیت

بــه  ایــن مذاکــرات  رونــد  از  و جهانــی  منطقــه ای 

مخالفــت برنخواســته انــد؛ حتــا هژمونی هــای منطقــه 

ــورهای  ــنگنت در کش ــت های واش ــف سیاس ــه مخال ک

منطقــه ی اســتند، از رونــد مذاکــرات پشــتیبانی کــرده 

ــو... ــا، نات ــه ی اروپ ــد. اتحادی  ان

بــا آالت  بــا روز ملــی مبــارزه  اول دلــو مطابــق 

مــردم  کــه  روزی  اســت؛  تعبیه شــده  انفجــاری 

ــام ایــن روز تنهــا می تواننــد  ــا شــنیدن ن افغانســتان ب

بــه یــاد میــراث باقی مانــده از چهــل ســال جنــگ 

داخلــی در کشــور مــان بیفتنــد. میراثــی کــه تــا امــروز 

حتــا بــا گذشــت دو دهــه از آن هنــوز مــردم افغانســتان 

تــاوان آن را پــس می دهنــد. 

تعبیــه  قبــل  از  انفجــاری  نظامــی  آالت  مایــن، 

شــده ای کــه در بی شــار نقــاط افغانســتان در آن ســه 

ــد... ــته ش ــی کاش ــگ داخل ــه جن ده

باران سجادی

)شاعر و آوازخوان(

ــدی  ــای ج ــه گام ه ــت ک ــار اس ــتین  ب ــرای نخس ب

جنــگ  ختــم  بــرای  بین املللــی  و  منطقــه ای 

افغانســتان برداشــته می شــود. یــازده دور مذاکــرات 

مســتمر  امریــکا و طالبــان در دوحــه پایتخــت قطــر، 

ــوز کشــورهای  ــا هن ــا اســت. ت ــن ادع ــر ای ــی ب تثبیت

منطقــه ای و جهانــی از رونــد ایــن مذاکــرات بــه 

هژمونی هــای  حتــا  انــد؛  برنخواســته  مخالفــت 

منطقــه کــه مخالــف سیاســت های واشــنگنت در 

کشــورهای منطقــه ی اســتند، از رونــد مذاکــرات 

ناتــو،  اروپــا،  اتحادیــه ی  کــرده  انــد.  پشــتیبانی 

از  دیگــری  شــار  و  پاکســتان  روســیه،  چیــن، 

طــرف دار... افغانســتان  هم پیانــان 

ــه  ــار ســو ب ــن کــه از چه ــل ای ــه دلی افغانســتان ب

ــورهای  ــا کش ــت ب ــته اس ــورد، نتوانس ــکه می خ خش

ارتبــاط  خویــش  همســایگان  جــز  بــه  بیشــری 

جــدی تجــاری برقــرار کنــد. از ســویی افغانســتان در 

دادوســتد تجــاری خــود بــا کشــورهای دیگــر همــواره 

ــت.  ــد اس ــایه نیازمن ــورهای همس ــکاری کش ــه هم ب

ــی در  ــه خودکفای ــیدن ب ــار نرس ــی  در کن ــن ویژ گ ای

ــه  ــت ک ــده اس ــث ش ــی، باع ــای داخل ــن نیازه تأمی

افغانســتان بیشــر آســیب پذیر...

از پیامدهــای مدرنیتــه کــه دســت یافنت انســان بــه 

ــی  ــت، ناتوان ــت اس ــر طبیع ــر ب ــی بیش ــش و حکم ران دان

انســان در مقابــل طبیعــت هــم اســت کــه انســان با کشــف 

ــر از  ــودش را درمانده ت ــت، خ ــری از طبیع ــای بزرگ ت رازه

قبــل در مقابــل طبیعــت می بینــد و خســتگی، ناامیــدی و 

اندوهــی کــه برآمــده از ایــن درماندگــی در مقابــل طبعیــت 

بــرای انســان  یــا ســاختارهایی اســت کــه مدرنیتــه  و 

ــف کــرد. انســان... تعری

در  متحــد  ملــل  ســازمان  ویــژه ی  مناینــده ی 

و  امنیــت  موضــوع  کــه  می کنــد  تأکیــد  افغانســتان، 

ــد  ــل در فراین ــک اص ــوان ی ــه عن ــد ب ــانه ها، بای آزادی رس

شــود. حفــظ  صلــح  گفت وگوهــای 

در  جــدی(   30( دوشــنبه  روز  یاماموتــو،  تدامیچــی 

حکومــت... مشــرک  نشســت  ســومین 

شــکایت های  بــه  رســیدگی  کمیســیون  مســؤوالن 

انتخاباتــی، از ثبــت بیــش از شــش هزار شــکایت اســتینافی 

در شــاری از والیت هــای افغانســتان خــر می دهنــد.

ــیون  ــه ی کمیس ــس دبیرخان ــادی، ریی ــاه اعت چمن ش

رســیدگی بــه شــکایت های انتخاباتــی، بــه روزنامــه ی صبــح 

ــد کــه روز دوشــنبه... ــل، می گوی کاب

رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی، تأکیــد می کنــد 

کــه برقــراری صلــح در افغانســتان، آرزوی متــام شــهروندان 

اســت و وزارت دولــت در امــور صلــح، منی توانــد بــه تنهایــی 

پروســه ی صلــح را پیــش بــرد.

عبداللــه عبداللــه، روز دوشــنبه )30 جــدی( در نشســت 

ــران، گفــت کــه تالش هــا... شــورای وزی

یاماموتو: امنیت و آزادی رسانه ها به عنوان 
یک اصل در مذاکرات صلح حفظ شود

بیش از شش هزار شکایت استینافی
ثبت شده است

عبدالله عبدالله: یک وزارت منی تواند
به تنهایی پروسه ی صلح را پیش بربد

شبکه های اجتامعی و گسرتش اندوه

امریکا و طالبان به سوی آتش بس می روند

تالش من در شعرهایم برجسته 
ساخنت دردهای زنانه است

رسیال ادامه دار بدرفتاری ها 
با مردم در اداره های دولتی

روز ملی بدون اراده ی 
ملی در تقویم افغانستان

14 میلیون نفر در انتظار نان

گسرتش پروازها از فضای 
افغانستان و معامی رشد 

اقتصادی
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کــه  اســت  نخســتین  بــار  بــرای 

گام هــای جــدی منطقــه ای و بین املللــی 

ــرای ختــم جنــگ افغانســتان برداشــته  ب

ــتمر   ــرات مس ــازده دور مذاک ــود. ی می ش

پایتخــت  و طالبــان در دوحــه  امریــکا 

ــا  ــا اســت. ت ــن ادع ــر ای ــی ب ــر، تثبیت قط

هنــوز کشــورهای منطقــه ای و جهانــی از رونــد ایــن مذاکــرات 

بــه مخالفــت برنخواســته انــد؛ حتــا هژمونی هــای منطقــه کــه 

مخالــف سیاســت های واشــنگنت در کشــورهای منطقــه ی 

اســتند، از رونــد مذاکــرات پشــتیبانی کــرده  انــد. اتحادیــه ی 

اروپــا، ناتــو، چیــن، روســیه، پاکســتان و شــار دیگــری 

ــم جنــگ اســتند.  ــان افغانســتان طــرف دار خت از هم پیان

ــه و امیدواری هــای  ــا حــاال خــوب پیش رفت ــد مذاکــرات ت رون

زیــادی بــرای پایــان دادن بــه خشــونت های چهل ســاله، 

احیــا شــده اســت. احتــال قــوی وجــود دارد کــه بــا توافــق 

ــن  ــونت های ای ــده ای از خش ــش عم ــان، بخ ــکا و طالب امری

کشــور کاســته شــود. رهــران طالبــان »کاهــش خشــونت« را 

ــتان  ــت افغانس ــد. دول ــرح کردن ــا مط ــب امریکایی ه ــه جان ب

ــکا  ــح امری ــرات صل ــامل مذاک ــت، ش ــچ وق ــه هی ــن  ک ــا ای ب

آتش بــس  تأمیــن  مســأله ی  بــر  امــا  نبــود؛  طالبــان  و 

ــت  ــرای دول ــم ب ــس ه ــل آتش ب ــه ی بدی ــد دارد و گزین تأکی

افغانســتان وجــود نــدارد. موقــف ایــاالت متحــده ی امریــکا تــا 

ــا  ــا بــه دنبــال آتش بــس اســت ی هنــوز روشــن نیســت کــه آی

کاهــش خشــونت. از مذاکــرات دور یازدهــم زملــی خلیــل زاد، 

فرســتاده ی ویــژه ی امریــکا، بــا طالبــان مــدت شــش روز 

ــل زاد، هیچ گونــه توضیحــی از جریــان  ــذرد؛ امــا خلی می گ

ــی در  ــول و اتفاق ــه تح ــه چ ــت ک ــداده اس ــرات ن ــن مذاک ای

ــت. ــتان اس ــردم افغانس ــت و م ــار دول انتظ

مذاکــرات صلــح  قبــال  در  افغانســتان  دولــت  موقــف 

ارشــد  مقام هــای  بدین ســو،  چنــدی  از  و  اســت  واضــح 

حکومــت اعــالم می کننــد کــه طــرح کاهــش خشــونت نوعــی 

فــرار از صلــح و فریــب جامعــه ی جهانــی اســت. رسور دانش، 

معــاون دوم ریاســت جمهوری، روز یک شــنبه )28 جــدی( 

ــا  ــدون توافــق آتش بــس، ســند را ب ــکا ب گفــت کــه اگــر امری

جانــب طالبــان امضــا کنــد، هیــچ مشــکلی را در افغانســتان 

حــل نخواهــد کــرد. آقــای دانــش هم چنــان گفــت، تــا زمانــی 

ــتان  ــت افغانس ــت دول ــا محوری ــی ب ــرت بین االفغان ــه مذاک ک

ــه  ــود، هیچ گون ــن نش ــس رسارسی تأمی ــده و آتش ب ــاز نش آغ

اعتــادی بیــن دو طــرف و یــا هیــچ امیــدی بــرای آینــده، بــه 

وجــود نخواهــد آمــد.

ــان  ــکا و طالب ــی امری ــق نهای ــوز تواف در رشایطــی  کــه هن

افغانســتان  داخلــی  سیاســی  جــِو  امــا  نیســت؛  روشــن 

متشــنج اســت و هیچ گونــه صــدای واحــدی در اســتقبال 

دولــت  و  سیاســیون  بیــن  در  بین االفغانــی  مذاکــرات  از 

امــروزی،  مخالفــان  از  یکــی  نــدارد.  وجــود  افغانســتان 

اســت  افغانســتان  پیشــین  رییس جمهــور  حامدکــرزی، 

ــت  ــه دول ــرا علی ــیون و انتقادگ ــره ی اپوزیس ــک چه ــه ی ــه ب ک

ــت  ــا دول مبــدل شــده اســت؛ او، هــر از گاهــی می کوشــد ت

را از مســیر درســت آن، بــه انحــراف بکشــاند. هــر بــاری  

صلــح  گفت وگوهــای  رونــد  در  تــازه  پیرشفت هــای  کــه 

شــکل می گیــرد و نقــش دولــت در ایــن مذاکــرات برجســته 

ــود. او  ــر از آش می ش ــه ی داغ ت ــرزی کاس ــای ک ــود، آق می ش

ــار تــالش دارد کــه موقــف دولــت را در ایــن مذاکــرات  هــر ب

ضعیــف جلــوه دهــد و در اکــر مــوارد بــه دنبــال ایــن اســت 

ــرو سیاســت های وی باشــند؛ سیاســتی  کــه  کــه همــگان پی

نــه بــر محــور قطــع جنــگ می چرخــد و نــه بــر محــور منافــع 

ــی«  ــه »بی بی س ــه ای ب ــی، در مصاحب ــه تازگ ــرزی ب ــی. ک مل

گفتــه اســت کــه دولــت افغانســتان نبایــد بــه »بهانــه ی 

آتش بــس« مانــع آغــاز مذاکــرات بین االفغانــی شــود. کــرزی 

بــا گــروه طالبــان شــده،  کــه بیشــر هم صــدا و هم نــوا 

بــا حایــت از موقــف طالبــان تأکیــد کــرد کــه کاهــش 

ــت.  ــزرگ اس ــوع ب ــک موض ــور ی ــن کش ــرای ای ــونت ها ب خش

رییس جمهــور پیشــین افغانســتان بــا دیــدگاه دولــت موافــق 

نیســت و او از رییس جمهــور غنــی خواســت کــه تــا هــر چــه 

زودتــر بــرای مذاکــرات بین االفغانــی حــارض شــود.

در ایــن میــان، امــا ریاســت  اجرائیــه هــم طــرح آتش بــس 

ــونت را؛  ــش خش ــرح کاه ــد و ط ــرار می ده ــند ق ــورد پس را م

ایــن نهــاد ارشــد دولــت مخالــف آتش بــس نیســت و در عیــن 

حــال، قبــول دارد کــه اگــر معیارهــا و مصداق هــای تعریــف 

شــده، در طــرح کاهــش خشــونت روی دســت گرفتــه شــود، 

مــورد قبــول خواهــد بــود.

اجرائیــه،  ریاســت  ســخن گوی  معــاون  میثــم،  امیــد 

می گویــد: »مــا مخالــف آتش بــس نیســتیم، امیــدوار اســتیم 

کــه حتــا یــک گام دیگــر طالبــان پیــش برونــد و صلــح پایــدار 

و حتــا مــا شــاهد ختــم جنــگ باشــیم. بــه امیــدی  کــه 

طالبــان بــه ایــن نتیجــه برســند کــه جنــگ راه حــل نیســت و 

ــد.«  ــف کن ــود را متوق ــی خ ــاخه ی نظام ــروه ش ــن گ ای

او گفــت: »آن چــه کــه در ایــن اواخــر بحــث شــده، طــرح 

کاهــش خشــونت و آتش بــس اســت کــه در ایــن حــوزه 

موقــف مــا روشــن اســت، ضمــن ایــن کــه مخالــف آتش بــس 

نیســتیم؛ امــا کاهــش خشــونت در صورتــی کــه معیارهــا 

شــدن  کــم  شــاهد  و  شــود  مشــخص  مصداق هایــش  و 

ــاز  ــرای آغ ــه را ب ــد زمین ــیم، می توان ــگ باش ــه جن ــل توج قاب

مذاکــرات بین االفغانــی فراهــم کنــد.«

ــی، شــاری از آگاهــان  ــات داخل ــن اختالف ــال ای ــه دنب ب

سیاســی بــر ایــن بــاور اســتند کــه از یک ســو، ممکــن اســت 

مناینــدگان برخــی سیاســیون کشــور بــه صــورت مخفــی 

ــا گــروه طالبــان مذاکــره داشــته باشــند و از ســوی دیگــر،  ب

رقابت هــای  و  انتخاباتــی  فضــای  در  )سیاســیون(  آن هــا 

سیاســی بــا حکومــت بــه خصــوص رییس جمهــور غنــی قــرار 

دارنــد و بــه همیــن خاطــر، تــالش دارنــد تــا وزنــه ی سیاســی 

ــد. ــان را بیشــر کنن طالب

علی رضــا محمــودی، آگاه سیاســی، می گویــد کــه کــرزی 

و همراهــان او، فرمولــی را طرح ریــزی کردنــد تــا آقــای غنــی از 

قــدرت کنونــی رانــده شــود کــه ایــن فرمــول اشــتباهی خواهــد 

کــه تــاوان آن را مــردم افغانســتان می پردازنــد؛ در حالــی  کــه 

ســاختار موجــود افغانســتان و نظــام سیاســی، دســت آوردهای 

مــردم و بــزرگان سیاســی اســت و بــا ارائــه ی چنیــن طرح هــای 

نامعقــول، بــه چالش هــای ایــن کشــور افــزود نکننــد.

بــا  مفاهمــه  و  مذاکــره  هرگونــه  معتقدنــد،  آگاهــان 

طالبــان بایــد دولت محــور باشــد؛ امــا قرایــن نشــان داده 

ــر  ــه خاط ــوارد ب ــیاری از م ــتان در بس ــیون افغانس ــه سیاس ک

منفعــت شــخصی و خانوادگــی، از منافــع مــردم عــدول کــرده 

انــد؛ بنابرایــن، یگانــه راه درســت و منطقــی ایــن اســت کــه 

ــد. ــور باش ــد دولت مح ــان، بای ــا طالب ــره ب ــه مذاک هرگون

آن هــا، بــا طــرح کاهــش خشــونت در افغانســتان مخالــف 

نــه تعریــف  ایــن طــرح،  تأکیــد می کننــد کــه  و  اســتند 

مشــخص دارد و در عیــن حــال، از نظــر اجرایــی، هیچ گونــه 

ضانتــی نــدارد؛ بــه همیــن خاطــر، بخــش بزرگــی از جریــان 

ــس  ــق آتش ب ــرف دار تواف ــتان ط ــردم افغانس ــوع م و در مجم

ــا طالبــان اســتند. ب

ــه تازگــی، منایندگــی سیاســی ســازمان  ــا ایــن همــه، ب ب

ملــل  متحــد در کابــل گفتــه اســت کــه امنیــت و آزادی 

رســانه ها در افغانســتان بــه عنــوان یــک فاکتــور اساســی 

بایــد در فراینــد مذاکــرات صلــح حفــظ شــود. تدامیچــی 

یاماموتــو، مناینــده ی خــاص رسمنشــی ســازمان ملــل متحــد 

یــک  افغانســتان، دیــروز دوشــنبه )30 جــدی( طــی  در 

نشســتی در کابــل، تأکیــد کــرد کــه قبــل از انجــام و امضــای 

توافق نامــه ی صلــح، روی آن از ســوی جوانــب مختلــف بحــث 

ــرد. ــورت گی ــی ص و بررس

کــه  ایــن  کنــار  در  همه ســاله 

ــتان  ــر در افغانس ــزار نف ــه ده ه ــک ب نزدی

تروریســتی  حمله هــای  نتیجــه ی  در 

زخمــی  و  کشــته  مایــن  انفجــار  و 

می شــوند، هــزاران نفــر دیگــر نیــز بــه 

ــغل  ــود ش ــگ و نب ــت جن ــل موجودی دلی

می زننــد.  شــان  وطــن  تــرک  بــه  دســت  مناســب، 

ــد،  ــودت می کنن ــان ع ــن ش ــه وط ــاره ب ــه دوب ــی ک آن های

نیــز بــا هــزاران مشــکل مواجــه می شــوند؛ یکــی از مشــکالتی 

کــه ممکــن اســت بــا آمــدن شــان بــا آن مواجــه شــوند، نبــود 

غــذای کافــی بــرای ادامــه ی زندگــی اســت. 

کمک هــای  هاهنگــی  اداره ی  کــه  آن چــه 

ــزارش  ــا( در گ ــد )اوچ ــل متح ــازمان مل ــتانه ی س انسان دوس

تــازه ی خــود گفتــه اســت، نشــان می دهــد کــه در بهــار ســال 

ــه  ــتان، ب ــر در افغانس ــون نف ــیدی، 14 میلی ــده ی خورش آین

کم بــود غــذا مواجــه خواهنــد شــد. 

ــه اســت کــه در حــال حــارض  ــل متحــد، گفت ســازمان مل

حــدود 12 میلیــون نفــر در افغانســتان بــه کمــک فــوری 

مــواد غذایــی نیازمنــد انــد کــه ایــن آمــار بــا افزایــش رسدی 

هــوا، حــوادث طبیعــی و ادامــه ی جنــگ در ایــن کشــور، 

ــت. ــد یاف ــش خواه افزای

در ایــن گــزارش آمــده اســت کــه  43۷ هــزار نفــر بــه 

ــرک  ــه ت ــور ب ــور مجب ــن کش ــا در ای ــگ و ناامنی ه ــت جن عل

ــان  ــزارش در جری ــن گ ــاس ای ــر اس ــد. ب ــده ان ــای ش خانه ه

ســه  مــاه  گذشــته ی میــالدی، از هــر ســه نفــر در افغانســتان 

یــک نفــر بــا ســوءتغذیه و کم بــود مــواد غذایــی مواجــه بــوده 

اســت.

ــا آن  کــه وضعیــت افغانســتان  ــد، ب ســازمان ملــل می گوی

ــوده اســت؛  ــه  بهبــودی ب ــه ســال های گذشــته رو ب نســبت ب

ــر در  ــون نف ــار نشــان می دهــد کــه 3 میلی ــن آم ــا هم چنی ام

ــه کمک هــای فــوری نیازمنــد اســتند. ایــن کشــور هنــوز ب

ایــن نهــاد بــا آن کــه گفتــه اســت، ســال 2020 میــالدی، 

یــک ســال دشــوار بــرای شــهروندان افغانســتان خواهــد بــود؛ 

امــا تأکیــد کــرده اســت کــه ایــن ســازمان تــالش می کنــد تــا 

کمک هــای بیشــر را بــرای مــردم ایــن کشــور فراهــم کنــد.

ــه  ــد ک ــد می کن ــز تأیی ــاد، نی ــم وزارت اقتص ــویی  ه از س

14 میلیــون نفــر در افغانســتان بــا کم بــود مــواد عذایــی 

مواجــه اســتند و بیــش از نیمــی از شــهروندان افغانســتان بــا 

مشــکالت مثــل فقــر و نــاداری دســت و پنجــه نــرم می کننــد.

یافته هــای ایــن وزارت نشــان می دهــد کــه بیشــر از 54 

درصــد شــهروندان افغانســتان روزانــه کم تــر از ۷0 افغانــی بــه 

مــرف می رســانند. یونــس ســالک، ســخن گوی ایــن وزارت 

می گویــد کــه میلیون هــا نفــر در افغانســتان بــه مشــکل 

می تواننــد نــان شــب  و روز شــان را پیــدا کننــد.

شــهروندان  از  میلیــون   14 کــه  اســت  افــزوده  او 

افغانســتان، دسرســی بــه ســه نوبــت غذایــی ندارنــد و بــرای 

تأمیــن ســه وعــده غــذا بــه شــدت مبــارزه می کننــد.

ــخن گوی وزارت  ــاری، س ــط انص ــال عبدالباس ــن ح ــا ای ب

مهاجــران و عودت کننــدگان، بــه روزنامــه ی صبــح کابــل 

ــر  ــل فق ــن عام ــتان مهم تری ــگ در افغانس ــه جن ــد ک می گوی

ــای  ــام زیربناه ــر مت ــال های اخی ــگ در س ــرا جن ــت؛ زی اس

ــت.  ــرده اس ــود ک ــور را ناب ــن کش ــادی ای اقتص

ــه نکــرد کــه چــه تعــداد  آقــای انصــاری هرچنــد آمــار ارائ

افــراد در افغانســتان نیــاز فــوری بــه مــواد غذایــی دارنــد؛ امــا 

گفــت کــه در حــال حــارض وزارت مهاجریــن و عودت کنندگان 

پالنــی را روی دســت دارد تــا بــه بی جاشــدگان داخلــی و 

ــد.  ــانی کن ــی کمک رس خارج

بــه  تــا  خواســت  نیــز  بین املللــی  نهادهــای  از  او 

بــه  نیازمنــد  کــه  افغانســتان  در  داخلــی  بی جاشــدگان 

کنــد.  کمــک  دارنــد،  فــوری  همــکاری 

ــه  ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ــران ب ــخن گوی وزارت مهاج س

والیت هــای  از  داخلــی  بی جاشــده ی  میلیــون   2 حــدود 

بدخشــان، کنــدز، ســمنگان، فــراه، بغــالن، کــر و ننگرهــار 

وجــود دارد، افــزود: »ریشــه ی متــام ایــن بدبختی هــا در 

جنــگ اســت و اگــر صلــح باشــد، می توانیــم ایــن مشــکالت 

معــادن،  اســتخراج  قســمت های  در  بــا رسمایه گــذاری  را 

ــه ی کاری  ــاد زمین ــا و ایج ــاخنت بند ه ــت و س ــارف، زراع مع

ــه از  ــانی ک ــتان و کس ــل افغانس ــه در داخ ــانی ک ــرای کس ب

ــن  ــا ای ــم ت ــد، فراهــم کنی ــر می گردن ــه افغانســتان ب خــارج ب

ــد.« ــش یاب ــی کاه ــر و بدبخت ــار فق آم

گفتنــی اســت کــه در ســال 2019 میــالدی، بیــش از 

500هــزار نفــر از کشــورهای ایــران، پاکســتان و شــاری 

از کشــورهای اروپایــی دوبــاره بــه افغانســتان بازگشــته انــد. 

در  را  گــزارش  آخریــن  کــه  ملــل  ســازمان  هم چنــان   

افغانســتان داشــته، نگاشــته اســت کــه در ســال  مــورد 

2019 میــالدی 4۶4هــزار و 300 تــن از کشــور های ایــران، 

ــن  ــه از ای ــد ک ــته  ان ــتان برگش ــه افغانس ــه ب ــتان و ترکی پاکس

میــان 440 هــزار تــن از ایــران و 25 هــزار و 300 تــن از 

ــن، اخــراج افغان هــا از  ــر ای ــزون ب ــوده اســت. اف پاکســتان ب

ــته ی  ــال گذش ــت و در س ــش اس ــال افزای ــز در ح ــه نی ترکی

ــد. ــه اخــراج شــده  ان ــر از ترکی ــالدی 22 هــزار و ۷23 نف می

اخیــرا سیدحســین  کــه  اســت  حالــی  در  همــه  ایــن 

نیــز  عودت کننــدگان  و  مهاجــران  وزیــر  بلخــی،  عاملــی 

ــزار  ــدود 12 ه ــه ح ــود ک ــه ب ــری گفت ــت خ ــک نشس در ی

ــده  ــا ش ــود بی ج ــای خ ــل از خانه ه ــواده در رسارس کاب خان

انــد و مبلــغ 35 میلیــون افغانــی بــه منظــور کمــک بــه ایــن 

اســت. شــده  داده  اختصــاص  بی جاشــدگان 

هــزار   12 ایــن  میــان  »از  بــود:  گفتــه  بلخــی  آقــای 

خانــواده، 8 هــزار و ۶33 خانــواده ی آن در 4۷ کمــپ در 

شــهر کابــل مســکن گزین اســتند. از مجمــوع خانواده هایــی 

کــه در کمپ هــای شــهر کابــل زندگــی می کننــد، یــک 

هــزار خانــواده  در برنامــه ی کمک هــای زمســتانی وزارت و 

ــد.« ــه ان ــرار گرفت ــش ق ــت پوش ــات تح مؤسس

ــن گــزارش  ــز در آخری ــار افغانســتان نی اداره ی مرکــزی آم

خــود کــه در ســال 139۷ منتــرش کــرده، گفتــه بــود کــه 54 

درصــد مــردم افغانســتان زیــر خــط فقــر قــرار دارنــد.
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و  شــد  جــدی  صلــح  گفت وگوهــای  کــه  زمانــی 

رسان احــزاب سیاســی در غیــاب مناینــدگان رســمی 

حکومــت افغانســتان بــرای گفت وگــو بــا طالبــان بــه 

روســیه رفتنــد، مشــخص شــد کــه دودســتگی سیاســی 

ــه گذشــته  در کشــور عمــق و ریشــه ی بیشــر نســبت ب

ــه فرجــام  دارد. گفت وگوهایــی کــه هرچنــد بی نتیجــه ب

رســید؛ امــا مــورد انتقــاد حکومــت واقــع و مشــخص 

ــا  ــان حت ــگاه ش ــتان ن ــت مداران افغانس ــه سیاس ــد ک ش

ــز متحــد و برخواســته  ــح نی ــه مذاکره هــای صل نســبت ب

ــح  ــس و صل ــه آتش ب ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــق جمع از تواف

ــتان  ــدرت در افغانس ــی ق ــی و علن ــگ مخف ــت. جن نیس

و عقــب منانــدن جریان هــای سیاســی از رسنوشــت 

رسان  کــه  شــد  موجــب  کشــور،  سیاســی  آینــده ی 

حکومــت و افــراد بیــرون از حکومــت، تــالش کننــد تــا در 

ــی،  ــزاب سیاس ــند. رسان اح ــته باش ــور داش ــح حض صل

حکومــت را متهــم بــه انحصــار صلــح کردنــد و حکومــت 

رشکت کننــدگان مذاکره هــای مســکو را خــودرس و غیــر 

ــت. ــح دانس ــرای صل ــر ب مؤث

امضــای  بــه  امریــکا  و  طالبــان  کــه  روزهــا  ایــن 

توافق نامــه ی صلــح نزدیــک شــده انــد، بــه غیــر از 

ــی  ــوع اصل ــان، موض ــت مداران افغ ــای سیاس اختالف ه

ــد  ــروز حام ــت. دی ــونت ها اس ــش خش ــس و کاه آتش ب

از رشکت کننــدگان  و  پیشــین  رییس جمهــور  کــرزی، 

مذاکره هــای مســکو، بــار دیگــر حکومــت را متهــم کــرد 

ــح  ــای صل ــع گفت وگوه ــس، مان ــه ی آتش ب ــه بهان ــه ب ک

و مذاکره هــای بین االفغانــی می شــود؛ در حالــی کــه 

ــا  ــط ب ــم فق ــان و آن  ه ــق طالب ــد تواف ــت می گوی حکوم

امریکایی هــا بــرای کاهــش خشــونت ها در شــهرهای 

و  بــار حقوقــی نداشــته  و  بــزرگ، ضانــت اجرایــی 

ــونت  ــش و دوری از خش ــت آرام ــه رعای ــزم ب ــی را مل کس

کــه  گفــت  رییس جمهــور  معــاون  حتــا  منی کنــد. 

پیشــنهاد طالبــان بــرای کاهــش خشــونت، فریــب مــردم 

ــت. ــی اس ــه ی جهان و جامع

نیــز  کــرزی می گویــد، حتــا کاهــش خشــونت ها 

قــدم بزرگــی بــرای صلــح اســت؛ مســأله ی کــه حکومــت 

بــه آن نــگاه دیگــری دارد؛ امــا مشــکل آن اســت کــه نگاه 

ــش  ــس و کاه ــح، آتش ب ــه صل ــور ب ــت مداران کش سیاس

خشــونت ها بیشــر از هــر چیــزی، ریشــه در رقابت هــای 

سیاســی و ابــزار قــرار دادن صلــح بــرای مغلــوب کــردن 

بــه  می توانــد  کــه  دیگــر  مســأله ی  دارد.  یک دیگــر 

تفــاوت  بزنــد،  جــدی  آســیب  صلــح  گفت وگوهــای 

نــگاه در داخــل اســت. مخالفــان حکومــت مدعــی انــد 

ــته  ــت دانس ــر از حکوم ــان را به ــان طالب ــان زب ــه آن ک

و اگــر صلحــی هــم بیایــد، آن هــا بیــش از حکومــت 

ــا  ــتند؛ ام ــو اس ــره و گفت وگ ــرای مذاک ــط ب ــد رشای واج

حکومــت کــه تــا کنــون از رونــد مذاکــرات بیــن امریــکا 

و طالبــان کامــال بیــرون بــوده اســت، بــاور دارد کــه 

صلــح از مجــرای قــدرت و حکومــت آمدنــی اســت و بایــد 

ســازوکارها در اختیــار وزارت دولــت در امــور صلــح باشــد 

ــود را  ــرف خ ــر دو ط ــرود. ه ــش ب ــه پی ــرا ب ــن مج و از ای

محــق بــرای گفت وگــو بــا طالبــان می داننــد؛ در حالــی 

ــیدن دو  ــی و رس ــاع عموم ــأله، اج ــن مس ــه مهم تری ک

جریــان بــه نقطــه ی مشــرک اســت؛ و گرنــه بــا ادامــه ی 

ــت   ــه خواس ــز ب ــا نی ــا امریکایی ه ــاق، حت ــه نف ــن هم ای

توجــه  صلــح  مذاکره هــای  در  مــردم  دغدغه هــای  و 

نخواهنــد کــرد. احــزاب سیاســی، سیاســت مداران و 

رسان حکومــت افغانســتان، بایــد بداننــد کــه دوام ایــن 

وضعیــت فقــط موجــب بــه حاشــیه رانــدن بیشــر هــر دو 

ــی  ــد و خروج ــد ش ــح خواه ــای صل ــروه از گفت وگوه گ

ــود  ــه س ــز ب ــی نی ــای بین االفغان ــا در گفت وگوه آن حت

مــردم، حکومــت و احــزاب سیاســی کشــور نخواهــد بــود. 

ثبــات  رفــنت  بیــن  از  موجــب  موجــود،  وضعیــت 

نهایــت  در  و  بیشــر شــده  اختالف هــای  و  سیاســی 

دودش بــه چشــم هــر دو طــرف و مــردم افغانســتان 

متمرکــز  کــه  مــا  سیاســت مداران  رفــت.  خواهــد 

»آتش بــس و یــا کاهــش خشــونت ها« اســتند، ایــن را 

ــی  ــای داخل ــر هاهنگی ه ــه اگ ــد ک ــاد برن ــد از ی نبای

ــح وجــود نداشــته  ــه صل ــرای رســیدن ب و طــرح واحــد ب

ــده  ــچ اعتــادی بیــن طرف هــای مذاکره کنن باشــد، هی

ایجــاد نخواهــد شــد. مــردم افغانســتان خواهــان صلــح 

ــه  ــه ب ــد ک ــح آبرومن ــا صل و از جنــگ خســته اســتند؛ ام

نظــام  مهــم  دســت آوردهای  و  ارزش هــا  آن  بهانــه ی 

معاملــه نشــود. بــه نظــر می رســد بــرای رســیدن بــه 

صلــح، بیــش از آن کــه نگــران هاهنگــی و اتحــاد 

بین املللــی باشــیم، نیــاز اســت در نخســت تکلیــف 

دودســتگی  و قدرت طلبی هــای داخــل مشــخص شــود. 

رشایــط بــه گونــه ای اســت کــه حتــا کشــورهای حامــی 

طالبــان نیــز موافــق بــه مثــر رســیدن گفت وگوهــای 

ــرح  ــزم و ط ــوز مکانی ــل هن ــا در داخ ــتند؛ ام ــح اس صل

روشــنی کــه همــه روی آن توافــق نظــر داشــته باشــند، 

وجــود نــدارد. در حالــی کــه مترکــز دنیــا و امریــکا روی 

حکومــت  رسان  برخــی  اســت،  صلــح  گفت وگوهــای 

وحــدت ملــی، بیشــرین نگرانــی شــان مقرری هــا و 

تعییــن افــراد در پســت های حکومتــی اســت. 

کرزی؛ کاسه ی داغ تر از آش

چهارده میلیون نفر در انتظار نان

اختالف های نافرجام
سیدمهدی حسینی

اکرم رسا

موقف دولت افغانستان در قبال مذاکرات صلح واضح است و از چندی بدین سو، مقام های ارشد حکومت اعالم می کنند که طرح کاهش خشونت نوعی فرار 

از صلح و فریب جامعه ی جهانی است. رسور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، روز یک شنبه )28 جدی( گفت که اگر امریکا بدون توافق آتش بس، سند را 

با جانب طالبان امضا کند، هیچ مشکلی را در افغانستان حل نخواهد کرد. 
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افغانســتان بــه دلیــل ایــن کــه از 

چهــار ســو بــه خشــکه می خــورد، 

کشــورهای  بــا  اســت  نتوانســته 

همســایگان  جــز  بــه  بیشــری 

تجــاری  جــدی  ارتبــاط  خویــش 

دادوســتد  در  افغانســتان  ســویی  از  کنــد.  برقــرار 

تجــاری خــود بــا کشــورهای دیگــر همــواره بــه همکاری 

کشــورهای همســایه نیازمنــد اســت. ایــن ویژ گــی  در 

کنــار نرســیدن بــه خودکفایــی در تأمیــن نیازهــای 

ــر  ــتان بیش ــه افغانس ــت ک ــده اس ــث ش ــی، باع داخل

بیشــر کاالهــای  باشــد؛ کشــوری کــه  آســیب پذیر 

ــد.  ــاز خــود را از کشــورهای دیگــر وارد می کن مــورد نی

تجــارت،  و  صنعــت  وزارت  گــزارش  اســاس  بــه 

ــاز خــود را از  ــورد نی افغانســتان بیشــرین کاالهــای م

ــتان،  ــن، پاکس ــران، چی ــون ای ــایه چ ــورهای همس کش

می کنــد. وارد  ترکمنســتان  و  قزاقســتان 

کوتاه مــدت  در  کــه  ایــن  بــرای  افغانســتان 

منی توانــد از وارد کــردن کاال بی نیــاز شــود، بــرای 

رشــد اقتصــادی ناچــار اســت صــادرات خویــش را 

دهــد. افزایــش 

اقتصــاد افغانســتان، وابســته بــه کشــاورزی اســت؛ 

بــه اســاس آمــار ســازمان جهانــی کشــاورزی، 80 

ــی  ــاورزی زندگ ــتان از راه کش ــت افغانس ــد جمعی درص

را می گذراننــد. شــان 

بــه گونــه ی معمــول کشــاورزان بــرای تأمیــن زندگــی 

ــش  ــز پی ــال داری را نی ــه، م ــه ی مزرع ــه اضاف ــان ب ش

می برنــد و بیشــر خانواده هــای روســتایی حیوان هــای 

خانگــی مثــل گوســفند، بــز و گاو دارنــد کــه بخشــی از 

ــد زندگــی شــان را تشــکیل می دهــد. درآم

بــه  افغانســتان  کاالهــای صادراتــی  گذشــته  در 

دلیــل مشــکل های سیاســی ای کــه هــر از گاهــی 

مثــل  همســایه  کشــورهای  و  افغانســتان  میــان 

در  را  زیــادی  زمــان  می آمــد،  میــان  بــه  پاکســتان 

ــازه ی  ــده و اج ــف داده ش ــرز توق ــوی م ــا در آن س راه ی

انتقــال منی یافــت کــه بــه ایــن دلیــل بارهــا کاالهــای 

تجارتــی افغانســتان فاســد شــده و بــه تجــاران آســیب 

ــع  ــرای رف ــتان ب ــت افغانس ــت. دول ــیده اس ــادی رس زی

ایــن معضــل، برنامــه ی ایجــاد و گســرش دهلیزهــای 

ــدار  ــه خری ــورهایی ک ــتان و کش ــان افغانس ــی می هوای

کاالهــای افغانســتان اســتند را پیــش گرفتــه شــد.

ــرای  ــال 201۷ ب ــی در س ــز هوای ــتفاده از دهلی اس

ــتان  ــاال افغانس ــد. ح ــد رشوع ش ــا هن ــار ب ــتین ب نخس

بیشــرین صــادرات را بــه هنــد دارد و همــه ی آن از راه 

دهلیــز هوایــی اســت.

صادرکــردن  در  هوایــی  دهلیــز  ایجــاد  از  پــس 

ــده  ــاد ش ــادی ایج ــهولت زی ــتان، س ــای افغانس کااله

اســت.

جان آقــا نویــد، آمــر ارتبــاط عامــه ی اتــاق تجــارت و 

رسمایه گــذاری افغانســتان، بــه روزنامــه ی صبــح کابــل 

ــه  ــتان ب ــادرات افغانس ــن در ص ــل از ای ــد: »قب می گوی

ــی  ــای هوای ــروژه ی دهلیزه ــم. پ ــه بودی ــکل مواج مش

یــک پــروژه ی موفــق بــود و مــا بــا اســتفاده از آن 

توانســتیم کاالهــای افغانســتان را بــه کشــورهایی کــه 

ــانیم.« ــد برس ــان آن بودن خواه

ــی  ــارت بین امللل ــی در تج ــز هوای ــتفاده از دهلی اس

ــی  ــر امریکای ــون دال ــرای افغانســتان ســاالنه دو میلی ب

هزینــه دارد. دولــت بــه دلیــل حایــت از ســکتور 

خصوصــی ۶5 درصــد ایــن هزینــه را کــه یــک میلیــون 

و ســه صد هــزار می شــود، می پــردازد. 

ســمیر رســا ســخنگوی وزارت صنعــت و تجــارت، 

کنفرانــس  یــک  در  جــدی(،   2۶( پنج شــنبه،  روز 

از  بهره گیــری  رشوع  از  مجمــوع  در  گفــت:  خــری 

ــاری  ــن کاالی تج ــاال 115۶۷تُ ــا ح ــی ت ــز هوای دهلی

بــه ارزش2۷0 میلیــون دالــر امریکایــی بــه کشــورهای 

اروپایــی و آســیایی صــادر شــده کــه دربرگیرنــده ی 

میــوه ی خشــک و میــوه ی تــازه، پوســت قرقــل، قالیــن 

و صنعت هــای دســتی اســت. ایــن کاالهــا از فــرودگاه 

ــت. ــده اس ــادر ش ــار ص ــرات و کنده ــل، ه کاب

گســرش دهلیــز هوایــی بــا کشــورهای دیگــر باعــث 

شــده اســت کــه صــادرات افغانســتان در ســال 2019 

افزایــش چشــم گیری پیــدا کنــد.

بــرای  افغانســتان  »صــادرات  گفــت:  رســا 

ــر رســید،  ــه یــک میلیــارد دال نخســتین بار در 2019 ب

مــا ایــن هــدف را در ســال 2020 بــه 1.5 میلیــارد 

می رســانیم.« دالــر 

ــه  ــبت ب ــتان در 2019 نس ــه افغانس ــد ک او می گوی

ــته  ــش داش ــد افزای ــادرات کاال 33 درص 2018 در ص

اســت.

افغانســتان، در 2019 نزدیــک بــه 5300 تن کاال را 

بــه ارزش نزدیــک بــه 1۶0 میلیــون دالــر امریکایــی بــه 

ــتان  ــن، عربس ــه، اوکرای ــن، ترکی ــد، چی ــورهای هن کش

ســعودی، امــارات متحــده ی عربــی، آملــان، بریتانیــا، 

فرانســه، ایتالیــا، قطــر، آذربایجــان، بلجیــم، ســویدن، 

رومانیــا، ســوئیس و هالنــد صــادر کــرده اســت. 

همین طــور در 2019 دهلیــز هوایــی افغانســتان بــا 

آذربایجــان، قطــر وکویــت ایجــاد شــد و قــرار اســت در 

ســال روان میــالدی دهلیــز هوایــی بــرای صــادرات، بــا 

اندونیزیــا نیــز ایجــاد شــود.

ــت  ــی اس ــتان مدع ــارت افغانس ــت و تج وزارت صنع

ــا گســرش اســتفاده از دهلیــز هوایــی در صــادرات،  ب

می خواهــد افغانســتان وارد کننــده را بــه افغانســتان 

صادر کننــده تبدیــل کنــد. بــا ایــن همــه از ایجــاد 

دهلیــز هوایــی تــا حــاال چنــد بــار پیــش آمــده اســت که 

بــه ده هــا تـُـن میــوه ی تــازه  و ســبزی تجــار افغانســتانی 

ــرواز در فــرودگاه پوســیده اســت. در انتظــار پ

امــا آقــای نویــد می گویــد کــه شــار زیــادی از 

چالش هایــی کــه ســال های پیــش وجــود داشــت، 

ــه دارد. او  ــن راســتا ادام حــل شــده اســت و کار در ای

ــذاری  ــارت و رسمایه گ ــاق تج ــه ات ــد ک ــی کن ــد م تأکی

ویــژه  بــه  و  حکومتــی  نهاد هــای  بــا  افغانســتان 

منایندگی هــای دیپلاتیــک افغانســتان در کشــورهای 

ــادرات  ــهولت در ص ــاد س ــرای ایج ــم ب ــا ه ــف ب مختل

می کننــد.  کار  افغانســتان  کاالهــای 

بــا ایــن همــه بخــش زیــاد کاالی تجارتی افغانســتان 

از راه ترانزیــت زمینــی بــه کشــورهای دیگــر صــادر 

می شــود.

در 2019 از یــک میلیــارد دالــر امریکایــی ارزش 

ارزش  بــه  افغانســتان،  صادراتــی  کاالی  مجموعــی 

شــده  صــادر  زمینــی  راه هــای  از  آن  میلیــون   840

ــورد و  ــتفاده از راه الج ــی اس ــت زمین ــت. در ترانزی اس

بنــدر چابهــار هم چنــان جریــان دارد.

از ســویی هــم در ســال های اخیــر از خــط آهــن نیــز 

بــرای صــادرات افغانســتان اســتفاده شــده اســت کــه 

ــار از راه آهــن  افغانســتان در 2019 بــرای نخســتین ب

بیــش از 1000 تــن ســنگ تالــک را از بنــدر حیرتــان 

بــه چیــن صــادر کــرده اســت. رســا می گویــد کــه 

ــور  ــر از 50 کش ــه بیش ــال 2019 ب ــتان در س افغانس

کاال صــادر کــرده اســت.

بــه اســاس آمــار وزارت صنعــت و تجــارت هنــد، 

پاکســتان، چیــن، ترکیــه و امــارات متحــده ی عــرب از 

ــرین  ــتان بیش ــه افغانس ــتند ک ــورهایی اس ــار کش ش

کاال را بــه آن هــا صــادر می کنــد.

افغانســتان بیشــرین واردات خــود را از کشــورهای 

همســایه دارد و از ســال های ســال بــه ایــن ســو میــزان 

واردات افغانســتان همــواره بیشــر از صــادارت بــوده و 

ــن نیازهــای خوراکــی افغانســتان  ــا در بخــش تأمی حت

نتوانســته اســت بــه خودکفایــی برســد.

از ســویی هــم افغانســتان بیشــرین واردات خــود را 

از کشــورهای همســایه دارد.

ــد:  ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــا ب ــمیر رس س

اســتفاده  صــادرات  در  تنهــا  هوایــی  دهلیــز  »از 

می شــود، مــا در  واردات از دهلیــز هوایــی اســتفاده 

» . منی کنیــم

ــی  ــز هوای ــا دهلی ــای رس ــای آق ــاس گفته ه ــه اس ب

و گســرش آن در ایجــاد ســهولت در واردات کاال بــه 

ــدارد. ــی ن ــتان نقش افغانس

کــه  می رســد  نظــر  بــه  مشــکل  حــال  ایــن  بــا 

افغانســتان از کشــور واردکننــده بــه کشــور صادرکننــده 

بــدون  صــادرات  درازمــدت  افزایــش  شــود.  بــدل 

رســیدن بــه خودکفایــی ممکــن اســت بــه افزایــش 

ــه  ــت رســیدن ب ــز منتهــی شــود کــه در نهای واردات نی

می کنــد. دشــوار  را  اقتصــادی  توســعه ی 

افغانســتان،  بــا گســرش دهلیــز هوایــی میــان 

کشــورهای آســیایی و اروپایــی پرواز هــای تجــاری از 

فضــای افغانســتان زیــاد شــده اســت.

امــا در روزهــای اخیــر بــه دلیــل تیرگــی روابــط میان 

ایــران و امریــکا، پــرواز هواپیاهــای مســافربری نیــز از 

ــن  ــت. ای ــده اس ــتان بیشــر ش ــی افغانس ــرو فضای قلم

افزایــش باعــث افزایــش درآمــد دو لــت نیــز می شــود.

علــی ســنا ســائد، ســخن گوی وزارت ترانســپورت 

یــک شــنبه )29 جــدی(  روز  ملکــی،  و هوانــوردی 

ــه ی  ــس از حادث ــل گفــت: »پ ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ب

ســقوط هواپیــای اوکراینــی در تهــران؛ پروازهــا از 

فضــای افعانســتان 25 درصــد افزایــش داشــته اســت 

و ایــن افزایــش تــا هنــوز ادامــه دارد کــه باعــث افزایــش 

ــت.« ــده اس ــت ش ــد دول درآم

مــا  اســت؛  فرصــت  ایــن  کــه  می گویــد  ســائد 

آمادگی هــای خــود را نشــان داده ایــم و می خواهیــم 

خدمــات بهــری را بــرای پروازهایــی کــه از فضــای 

ارائــه کنیــم. عبــور می کنــد،  افغانســتان 

بــه اســاس آمــار وزارت ترانســپورت و هوانــوردی 

ــرواز از  ــه ی میانگیــن 8000 پ ــه گون ــه ب ملکــی، ماهان

افغانســتان رد می شــود. فضــای 

دولــت افغانســتان از هــر پــروازی کــه از قلمــرو 

فضایــی آن رد می شــود، ۷00 دالــر امریکایــی حــق 

می گیــرد. گــذر 

افغانســتان  از فضــای  پرواز هــا  افزایــش  از رشوع 

ــی  ــد ناش ــه ی آن در آم ــه در نتیج ــذرد ک 11 روز می گ

ــه 500000  ــور از فضــای کشــور نزدیــک ب از حــق عب

ــت. ــه اس ــش یافت ــی افزای ــر امریکای دال

اخــذ  بابــت  از  دولــت  »درآمــد  ســائد می گویــد: 

ــه 3،33۶،8۶۷،033  ــی در 2019 ب ــور هوای حق العب

ســه میلیــارد و 33۶ میلیــون و 8۶۷ هــزار و ســی و ســه 

ــی رســیده اســت.« افغان

از  گــذر  حــق  گرفــنت  از  ناشــی  درآمــد  میــزان 

ــه  ــته ب ــش آن بس ــش و افزای ــتان؛ کاه ــای افغانس فض

نوســان  و  تحــول  تغییــر،  مثــل  زیــادی  عامل هــای 

در روابــط سیاســی بــا کشــورهای دیگــر و کارکــرد 

افغانســتان  دولــت  ارائــه ی خدمــات  برنامه ریــزی  و 

اســت.

ــته  ــل بس ــه دلی ــال روان ب ــه در س ــه ی منون ــه گون ب

فضــای  از  پــرواز  پاکســتان،  پــرواز  فضــای  بــودن 

ــث  ــش باع ــن کاه ــت؛ ای ــش یاف ــز کاه ــتان نی افغانس

ــی در  ــر امریکای ــون دال ــد میلی ــتان دو ص ــد افغانس ش

ــته  ــش داش ــور، کاه ــق عب ــی از گرفــنت ح ــد ناش در آم

ــد. باش
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ــا آالت انفجــاری  ــا روز ملــی مبــارزه ب ــق ب ــو مطاب اول دل

ــا شــنیدن  تعبیه شــده اســت؛ روزی کــه مــردم افغانســتان ب

نــام ایــن روز تنهــا می تواننــد بــه یــاد میــراث باقی مانــده از 

چهــل ســال جنــگ داخلــی در کشــور مــان بیفتنــد. میراثــی 

ــردم  ــوز م ــا گذشــت دو دهــه از آن هن ــا ب ــروز حت ــا ام کــه ت

ــد.  ــس می دهن ــاوان آن را پ ــتان ت افغانس

ــده ای  ــه ش ــل تعبی ــاری از قب ــی انفج ــن، آالت نظام مای

دهــه  ســه  آن  در  افغانســتان  نقــاط  بی شــار  در  کــه 

ــر  ــروز صدهــا هــزار نف ــا ام ــی کاشــته شــد و ت جنــگ داخل

ــم  ــی تقوی ــرد. وقت ــرگ ب ــه کام م ــور را ب ــهروندان کش از ش

را ورق می زنیــم و در فهرســت روزهــای ملــی افغانســتان 

بــا چنیــن رخــدادی کــه بــا نــام روز ملــی هــم مســا شــده 

اســت برمی خوریــم، بــدون شــک گفته هــا و ناگفته هــای 

ــد.  ــور می کن ــان خط ــن م ــه ذه ــاره ب ــن ب ــیاری در ای بس

ــاره  ــن ب ــتان در ای ــت افغانس ــه حکوم ــاری ک ــن آم آخری

در ســال 2019 منتــرش کــرده اســت، نشــان می دهــد 

ــع خــاک  ــوز هــم بیشــر از 1۷00 کیلومــر مرب ــا هن کــه ت

افغانســتان آلــوده بــه مایــن اســت و ایــن بــرای مــردم و 

ــد آمــار تکان دهنــده  ای باشــد  حکومــت افغانســتان می توان

کــه در 18 ســال گذشــته حجــم وســیعی از کمک هــای 

ــه پاک ســازی خــاک افغانســتان  ــی را در رابطــه ب بین امللل

از مایــن اختصــاص داده اســت و مؤسســات و ســازمان های 

بی شــاری هــم در ایــن مــدت در افغانســتان فعالیــت 

داشــته انــد تــا بتواننــد آمــار کشته شــدگان و زخمیانــی کــه 

ــد.  ــش دهن ــوند را، کاه ــی می ش ــن قربان ــیله ی مای ــه وس ب

بــه ایــن آمــار کــه مراجعــه کنیــد، عمــق فاجعــه را در ایــن 

رابطــه در خواهیــد یافــت. بــا دیــدن اعــدادی کــه در مقابــل 

کشته شــدگان مایــن قــرار می گیــرد، درخواهیــم یافــت کــه 

ــر هیــچ  ــه راســتی حکومــت افغانســتان در 18 ســال اخی ب

ــه طــور سیســتاتیک  برنامــه ی ملــی ای را در ایــن رابطــه ب

نداشــته و حتــا مکانیــزم کافــی را هــم بــرای محــو ماین هــا از 

افغانســتان نداشــته اســت. وزارت دولــت در امــور رســیدگی 

ــاره  ــن ب ــه حــوادث کــه تنهــا نهــاد دولتــی پاســخ گو در ای ب

اســت، در آخریــن گــزارش خــود آورده اســت کــه هنــوز هــم 

در هــر مــاه 120 نفــر در نتیجــه ی انفجــار مایــن کشــته یــا 

ــوند.  ــوب می ش معی

هــر چنــد کــه برنامــه ی پاک ســازی مایــن از ســوی 

نهادهــای بین املللــی از 30 ســال پیــش در افغانســتان 

بــا  همــواره  برنامــه  ایــن  امــا  کــرد؛  فعالیــت  بــه  رشوع 

چالش هــا و مشــکالتی روبــه رو بــوده اســت کــه یکــی از ایــن 

مشــکالت نبــود بودجــه ی کافــی بــرای محــو ماین هــای 

جاســازی شــده در افغانســتان اســت. ایــن برنامــه از ســال 

ــه رو شــد  ــی جــدی روب ــا مشــکالت مال ــه شــدت ب 2011 ب

ــد حکومــت افغانســتان بارهــا در نشســت های  کــه هــر چن

ــارض  ــه ح ــود ک ــرده ب ــالم ک ــاره اع ــن ب ــود در ای ــمی خ رس

اســت از بودجــه ی ملــی کشــور، بــرای محــو ماین هــای 

جاســازی شــده بودجــه ی اختصاصــی در نظــر بگیــرد؛ 

ــازمان ها و  ــه س ــه ب ــن بودج ــاص ای ــوز از اختص ــا هن ــا ت ام

ــت.  ــده اس ــری نش ــچ خ ــی هی ــای داخل نهاده

قــرار آمــاری کــه وزارت دولــت در امــور رســیدگی بــه 

ــر  ــال 3100 کیلوم ــه ح ــا ب ــانده، ت ــرش رس ــه ن ــوادث ب ح

کشــور  در  مایــن  بــا  آلــوده  مناطــق  از  زمیــن  مربــع 

ــده و در حــدود 19 میلیــون مایــن و مــواد  پاک ســازی ش

ــع آوری و  ــدت جم ــن م ــق در ای ــن مناط ــده از ای منفجرناش

ــت؛  ــی اس ــل توجه ــار قاب ــه آم ــت ک ــده اس ــرده ش ــن ب از بی

ــی  ــه ی جهان ــت جامع ــا حای ــون ب ــت؛ چ ــنده نیس ــا بس ام

در ایــن رابطــه افغانســتان می توانســت خیلــی زودتــر از 

جاسازی شــده  ماین هــای  موجودیــت  چالــش  از  این هــا 

ــد.  ــرون بیای بی

در ایــن بــاره هــر ســال بــا نزدیــک شــدن بــه روز جهانــی 

آگاهی هــای  افزایــش  و  زمینــی  ماین هــای  بــا  مبــارزه 

ــت،  ــل اس ــاه آپری ــارم م ــه چه ــن ک ــرات مای ــی از خط عموم

ایــن  از  را  خــود  حایــت  جهــان  کشــورهای  همــواره 

ــه  ــه ک ــن برنام ــا ای ــد؛ ام ــالم می کنن ــی اع ــه ی جهان برنام

ــی شــده  ــه یــک برنامــه ی مل ــل ب حــاال در افغانســتان تبدی

ــی و  ــطح مل ــا در س ــن حایت ه ــه از کم تری ــت، همیش اس

اســت.  بــوده  برخــوردار  بین املللــی 

کلمبیــا،  کمبوجیــا،  هرزگوینــا،  بوســنیا  افغانســتان، 

عــراق، ســومالیا و اوکرایــن، کشــورهایی اســتند کــه در 

ســطح جهــان دارای بیشــرین ماین هــای جاســازی شــده 

دارای  ماین پاکــی  برنامه هــای  در  کشــورها  ایــن  و  انــد 

اولویــت انــد. بــه گفتــه ی منایندگــی ســازمان ملــل در 

ــال 2023  ــا س ــتان ت ــه افغانس ــت ک ــرار اس ــتان، ق افغانس

ــه ماین هــا و مهــات منفجرنشــده شــود.  عــاری از هــر گون

ــمرد؛  ــد ش ــد بعی ــی آن را بای ــط کنون ــه در رشای ــاری ک انتظ

ــی  ــه ی مل ــن برنام ــرای ای ــی ب ــزم خاص ــچ مکانی ــون هی چ

ــن  ــت و همی ــده اس ــه نش ــر گرفت ــت در نظ ــوی حکوم از س

موضــوع باعــث نگرانــی بســیاری از شــهروندان افغانســتان 

ــت.  اس

انفجــاری  آالت  بــا  مبــارزه  روز  می تــوان  چگونــه 

تبعیه شــده را روز ملــی برشــمرد، وقتــی کــه از یک ســو دوام 

جنــگ در افغانســتان ســبب جاســازی بیشــر مایــن توســط 

برنامه هــای  دیگــر  از ســوی  و  طرفیــن جنــگ می شــود 

ماین پاکــی بــا کاهــش بودجــه روبــه رو اســت؟
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روز ملی بدون اراده ی ملی
در تقویم افغانستان 

حسن ابراهیمی

مجیب ارژنگ

گسترش پروازها از فضای افغانستان
و معمای رشد اقتصادی
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ــتانی  ــوان افغانس ــم ج ــه، خان فریح

ــرار  ــتان ف ــاری در افغانس از ازدواج اجب

کــرده و پــس از تحمــل دشــواری راه 

مســافرت حــاال در فرانســه در بازداشــت 

بــه رس می بــرد.

در  جنــوری   1۷ در  نیــوز  مهاجــر 

صفحــه ی فیس بوکــی اش نوشــته اســت: »ایــن خانــم جوان 

بــر خــالف توافــق اتحادیــه ی اروپــا بــا افغانســتان، در مــورد 

ممنوعیــت اخــراج افــراد آســیب پذیر، روز دوشــنبه هفتــه ی 

ــد  ــده خواه ــتان بازگردان ــه افغانس ــوری( ب ــده )20 جن آین

ــه ی ســیاد، ایــن اولیــن  ــه گفتــه ی ســازمان خیری شــد. ب

ــان از  ــراه افغ ــدون هم ــوان و ب ــک زن ج ــه ی ــت ک ــار اس ب

فرانســه اخــراج می شــود.«

ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس توافــق افغانســتان 

ــا کشــورهای اتحادیــه ی اروپــا، فرانســه حــق نــدارد ایــن  ب

ــه دلیــل رشایــط ویــژه ای کــه دارد، از آن  خانــم جــوان را ب

کشــور اخــراج کنــد.

عبدالباســط انصــاری، ســخن گوی وزارت مهاجــران و 

ــدی(،  ــنبه )20ج ــتان، روز دوش ــت کنندگان افغانس بازگش

بــه روزنامــه ی صبــح کابــل گفــت کــه تــا هنــوز از دیپــورت 

ــه  ــا ب ــد، حت ــورت می ش ــر دیپ ــت؛ اگ ــری نیس ــه خ فریح

ــید. ــزارش آن می رس ــا گ م

ایــن در حالــی اســت کــه قــرار بــود فریحــه دیــروز 

ــود. ــتانده ش ــتان برگش ــه افغانس ــدی( ب ــنبه )30 ج دوش

انصــاری می گویــد: »بــه اســاس توافقــی کــه افغانســتان 

بــا کشــورهای اتحادیــه ی اروپــا بســته اســت، اخــراج فریحه 

بــا کشــورهای  مــا  توافــق  و خــالف  نیســت  پذیرفتنــی 

ــم.« ــا آن را منی پذیری ــت و م ــا اس ــه ی اروپ اتحادی

توافق نامه هــا  ایــن  در  کــه  می کنــد  اضافــه  او 

ــده ی  ــر پناهن ــر گاه ه ــود دارد و ه ــتثنا وج ــای اس حالت ه

افغانســتانی در آن حالــت بــه رس بــرد، کشــور میزبــان 

کنــد. اخــراج  را  او  منی توانــد 

ــرار  ــرای ف ــش ب ــال پی ــد س ــراه، چن ــت ف ــه از والی فریح

از  دوســت پرسش  و  پــدر  همــراه  اجبــاری،  ازدواج  از 

افغانســتان فــرار کــرده و بــه ایــران مهاجــر شــد. 

فریحــه پــس از ایــن کــه در ایــران جــای می گیــرد، 

آن  از  پــس  و  می کنــد  ازدواج  دوســت پرسش  بــا 

دوســت پرسش راه مهاجــرت را در پیــش گرفتــه و حــاال در 

می کنــد. زندگــی  آملــان 

اروپــا  روانــه ی  تنهایــی  بــه  نیــز  فریحــه  آن  از  پــس 

ــس از ان  ــه پ ــه ترکی ــران ب ــت از ای ــه در نخس ــود ک می ش

بــه یونــان مــی رود.

او، در نهایــت بــا یــک پاســپورت جعلــی خــود را بــه 

از  پــس  داشــت  دوســت  فریحــه  می رســاند.  فرانســه 

ــا  ــرود؛ ام ــان ب ــه آمل ــوهرش ب ــزد ش ــه ن ــه فرانس ــیدن ب رس

در فــرودگاه شــارل دوگل در شــال پاریــس، پولیــس او 

را دســتگیر کــرد.

ــه  ــم فریح ــم، منی دان ــنت را می نویس ــن م ــه ای ــاال ک ح

آیــا امــروز از فرانســه اخــراج شــده و بــه افغانســتان رســیده 

اســت یــا خیــر؛ امــا بــه هــر حــال ایــن در ســال های اخیــر 

ــار اســت کــه فرانســه تصمیــم بــه اخــراج یــک  نخســتین ب

ــرد. ــوار می گی ــط دش ــنت رشای ــا داش ــا ب زن تنه

فریحــه از ازدواج اجبــاری در افغانســتان فــرار کــرده 

بــه  را  مهاجــرت  راه  بی شــار  ســختی های  او،  اســت. 

تنهایــی تحمــل کــرده و خــود را بــه فرانســه رســانده اســت. 

ــه آملــان  ــان ســفر مهاجرتــش ب فریحــه آرزو داشــت در پای

برســد و روزهــای پایانــی عمــر خویــش را بــا آرامــش در کنار 

شــوهرش ســپری کنــد؛ امــا آن چــه مهــم اســت، ایــن اســت 

کــه دولــت افغانســتان بایــد بــه عنــوان حامــی حقــوق اتبــاع 

ــت کنندگان  ــران و بازگش ــژه وزارت مهاج ــه وی ــش و ب خوی

ــق  ــده و از تطبی ــل ش ــتا وارد عم ــن راس ــتان در ای افغانس

ــته  ــا بس ــه ی اروپ ــورهای اتحادی ــا کش ــه ب ــی ک ــاد توافق مف

اســت دفــاع کــرده و نگــذارد کــه فرانســه فریحــه را از 

ــل بنشــاند. ــی کاب ــه خــاک خون پاریــس ب

بــر اســاس ایــن اعالمیــه، کشــورهای عضــو اتحادیــه ی 

و  »انسان دوســتانه«  جنبه هــای  اســتند  مکلــف  اروپــا، 

ــان بــدون همــراه  وضعیــت فــردی افــراد آســیب دیده ی- زن

ــه کشــورهایی  ــد اخــراج ب ــر ســن- را در رون ــا کــودکان زی ی

بــا  بگیرنــد؛  نظــر  در  منی شــوند،  پنداشــته  امــن  کــه 

ــان  ــق می ــن تواف ــض روش ــه نق ــراج فریح ــود، اخ ــن وج ای

افغانســتان و اتحادیــه ی اروپــا اســت.

بــا  فریحــه زمانــی کــه بــه کابــل برگشــتانده شــود 

رشایطــی کــه او دارد بــدون شــک در خطــر جــدی ای قــرار 

خواهــد گرفــت. او، زنــی تنهــا اســت کــه بــرای فــرار از 

ازدواج اجبــاری در افغانســتان بــه همــراه دوســت پرس و 

پــدرش راهــی مهاجــرت شــده اســت.

شــدت  بــه  افغانســتانی  در  اجبــاری  ازدواج  از  او 

فرهنــگ  در  کــه  فــراری  اســت؛  گریختــه  ســنت گرا 

بــر عــزت خانــواده دانســته  ننــگ  افغانســتانی لکــه ی 

. د می شــو

از ســویی هــم مــردی کــه فریحــه از ازدواج اجبــاری 

بــا او فــرار کــرده اســت، همیــن کــه بدانــد فریحــه بــه 

ــه  ــاده و ب ــب او افت ــه تعقی ــت ب ــن اس ــیده، ممک ــل رس کاب

کشــنت وی اقــدام کنــد یــا کــم از کــم رشایــط زندگــی در 

ــود،  ــد ب ــه خواه ــوارتر از آن ک ــرای وی دش ــتان را ب افغانس

ــد. کن

از حقــوق  بایــد  اســت کــه  افغانســتان  ایــن دولــت 

فریحــه در برابــر دولــت فرانســه دفــاع کــرده و نگــذارد 

تصمیم هــای  بــا  دیگــر  فریحه هــای  و  فریحــه  زندگــی 

ناشــیانه ی دادگاهــی در اروپــا بــه جهنــم بــدل شــود.

فرزندان زمین

اخراج اجباری یا برگشنت 
به آغوش مرگ

مجیب ارژنگ

ُمهــر  کــه  را  درخواســتی اش  ورق 

کردنــد و بــه دســتش دادنــد، بــه دنبــال 

بخــش  دوم،  طبقــه ی  بــه  همــرسش 

ــپورت  ــت پاس ــه ی ریاس ــک زنان بایومری

رفــت. منی دانســت کــه پیــش از وارد 

ــت  ــرای ثب ــی، ب ــالُن اصل ــه س ــدن ب ش

ــه ی دهــن  ــر انگشــت، می بایســت برگــه اش امضــای غرف اث

دروازه  را داشــته باشــد. همیــن کــه از جلــو آن غرفــه گذشــت 

و یــک پایــش را درون ســالُن گذاشــت، کارمنــد آن غرفــه کــه 

لبــاس نظامــی بــر تــن داشــت، بــا ناراحتــی رسش را پیــش 

آورد و در حالــی کــه اخــم کــرده بــود، بــا عصبانیــت گفــت: 

»خالــه! کجــا مــی روی؟« آن زن برگشــت تــا اثــر انگشــت او 

ــه  ــت ک ــرس از او خواس ــود. اف ــه ش ــد گرفت ــط آن کارمن توس

انگشــتش را روی آن دســتگاه کوچــک بگــذارد؛ امــا نگفــت 

کــدام انگشــت. بــه محــض ایــن کــه انگشــت شســتش 

ــا  ــد و ب ــت ش ــم ناراح ــاز ه ــه ب ــد آن غرف ــت، کارمن را گذاش

خــودکاری کــه در دســت داشــت، بــه شســت 

انگشــت  نــه،  را  »آن  گفــت:  و  زد  زن  آن 

اشــاره ات را بگــذار« زمانــی کــه دســتگاه، اثــر 

انگشــت آن زن را ثبــت کــرد، آن افــرس برگــه ی 

درخواســتی  زن را امضــا کــرد و گفــت: »حــاال 

بــروی!« می توانــی 

یــک  دســت کم  کنــون  تــا 

ــان  ــذر ت ــده گ ــه ش ــم ک ــار ه ب

بــه اداره هــای دولتــی افتــاده 

ــا  ــا ج ــا تنه ــن اداره ه ــت. ای اس

ــمی  ــای رس ــام کاره ــرای انج ب

انــد.  قانونــی مــردم کشــور  و 

ــردم  ــت م ــطح رضای ــه س ــر چ گ

گوناگــون  اداره هــا،  ایــن  از 

ــدن  ــام ش ــر انج ــا دی ــت؛ ام اس

اداره هــای  شــلوغی  کارهــا، 

ــدان  ــاری کارمن ــی و بدرفت دولت

آن بــا مراجعیــن را بیشــر مــردم 

شــاهد بــوده یــا خــود تجربــه 

تــرس  از  مــردم  انــد.  کــرده 

کشــیدن  طــول  و   بدرفتــاری 

حتــا  شــان،  اداری  کارهــای 

فیزیکــی  برخوردهــای خشــن 

دولتــی  کارمنــدان  از  برخــی 

بــه  و  می کننــد  تحمــل  را 

»گوشــه  وطنــی  اصطــالح 

می رونــد. گوشــه« 

بــا ایــن حــال بایــد گاهــی از خــود پرســید کــه ایــن 

و  غیــررضوری  خشــونت های  و  بدرفتاری هــا  همــه 

ــود دارد؟  ــرا وج ــورد و چ ــا آب می خ ــا از کج خودبرتربینی ه

چــرا بــا بــا وجــود ایــن کــه کارمنــد، دســت مزد معینــی دارد 

و موظــف بــه خدمــت بــه مــردم اســت؛ بــر مراجعیــن منــت 

ــبی  ــار نامناس ــد رفت ــازه می ده ــودش اج ــه خ ــذارد و ب می گ

بــا مــردم داشــته باشــد؟ پاســخ ایــن پرســش ها را منی تــوان 

در تنهــا دو ســه جملــه  خالصــه کــرد؛ زیــرا ایــن ناهنجــاری 

ــوان ســاعت ها در مــورد  ریشــه در مشــکالتی دارد کــه می ت

آن حــرف زد. بــا ایــن وجود، رفتــار برخی از کارمنــدان دولتی 

ــت  ــز اس ــده و تحقیرآمی ــدی زنن ــا ح ــن ت ــردم و مراجعی ــا م ب

ــن انســان روی کــره ی  ــد حقیرتری ــرد احســاس می کن کــه ف

ــا بــه آن اداره  زمیــن اســت و آرزو می کنــد کــه هیــچ گاه پ

ــک  ــرد. ی ــا او صــورت نگی نگــذارد و برخــورد ناشایســته ای ب

بدرفتــاری بــرای آنانــی کــه قبــال بــا هیــچ گونــه ســوءرفتاری 

ــن  ــاعت ها در ذه ــا و س ــد روزه ــد، می توان ــوده ان ــه نب مواج

ــود؛  ــی ش ــی و روان ــک آزار روح ــه ی ــل ب ــد و تبدی ــان مبان ش

امــا بخشــی از مــردم کــه رس و کار زیــادی بــا اداره هــای 

ــا ایــن موضوعــات کنــار می آینــد  دولتــی دارنــد، راحت تــر ب

و می گوینــد وضعیــت همیــن اســت، منی تــوان کاری کــرد.

خودبرتربینی؛خمیرمایهیبدرفتاریها

بزرگ تریــن  کــه  فقــر  و  ناامنــی  جنــگ،  بــه  اگــر 

ــم  ــاری  را ه ــت، بدرفت ــتان اس ــردم افغانس ــواری های م دش

ــی  ــد، مردم ــم دی ــه  خواهی ــه در نتیج ــم، آن چ ــه کنی اضاف

رسخــورده، ناامیــد، خشــن و نامهربــان اســت. رسســنگینی و 

بی حوصلگــی کارمنــدان دولتــی در پاســخ بــه پرســش های 

اتفــاق  روز  هــر  کــه  اســت  معمولــی  مــوارد  از  مــردم 

ــه  ــگاه برتری جویان ــی ن ــدان دولت ــی از کارمن ــد. برخ می افت

و تحقیرآمیــزی در برابــر مــردم دارنــد و ممکــن اســت در برابــر 

چشــان ده هــا تــن، فــرد را حقیــر جلــوه دهند. رسســنگینی 

یــک  در  ریشــه  مراجعیــن،  برابــر  در  دولتــی  کارمنــدان 

آســیب شــخصیتی بــه نــام »خودبرتربینــی« دارد. کارمنــدی 

ــه  ــاید ب ــم ش ــد؛ آن  ه ــران می دان ــر از دیگ ــود را برت ــه خ ک

خاطــر شــغلش؛ بــه خــود اجــازه می دهــد تــا بــه دلیــل 

ــر  ــن را تحقی ــی، مراجعی ــری و بزرگ ــی اش از برت ــور واه تص

در  جامعه  شناســی  اســتاد  نیکبیــن،  احمدضیــا  کنــد. 

دانشــکده ی علــوم اجتاعــی دانشــگاه کابــل، معتقــد اســت 

ــدارد و  ــون در کشــور جنبــه ی تطبیقــی ن کــه حاکمیــت قان

بــه ایــن لحــاظ بایــد انتظــار هــر گونــه برخــوردی را از ســوی 

ــه  ــه ای ک ــت: »در جامع ــت. او گف ــار داش ــدان بدرفت کارمن

حاکمیــت قانــون تطبیــق نشــود، ]برخــی از[ کارمنــدان 

دولتــی از موضــع بســیار بــاال و حاکمیــت بــا مراجعیــن 

می کننــد.« برخــورد 

ــه  ــده ای ب ــه ع ــد ک ــاور دارن ــان ب ــیاری از روان شناس بس

ــدا  ــود پی ــه خ ــبت ب ــری نس ــاس به ــه احس ــن ک ــر ای خاط

ــاری،  ــل بدرفت ــد و دلی ــاری می زنن ــه بدرفت ــت ب ــد، دس کنن

پوشــاندن حقارت هــای درونــی و عقده هایــی اســت کــه 

ــته  ــرد داش ــته ی ف ــرات گذش ــی در خاط ــت جای ــن اس ممک

ــورا«  ــران وب گاه »ک ــی از کارب ــون، یک ــوِری دایس ــد. ک باش

کــه مختــص پرســش و پاســخ اســت؛ در پاســخ بــه ایــن 

پرســش کــه »چــرا برخی هــا فکــر می کننــد برتــر از دیگــران 

ــت: ــتند؟« نوش اس

ــه  ــت ک ــزی اس ــاده تر از چی ــش س ــن پرس ــه ای ــخ ب »پاس

فکــر می کنیــد. هــر کســی بــه چیــزی ارزش می دهــد. 

ــه هــان  ــم، ب ــزی بیشــر ارزش بدهی ــه چی ــدر ب هــر چــه ق

انــدازه بــرای مــان مهــم می شــود. مــا افــراد را بــا معیارهایــی 

ــه نظــر مــان مهــم اســت. اگــر  اندازه گیــری می کنیــم کــه ب

فکــر کنیــد پــول مهم تریــن چیــز در دنیــا اســت، پــس 

پــول  کــه  آن هایــی  بــه  نســبت  فکــر می کنیــد  طبیعتــا 

کم تــری دارنــد، برتــر اســتید.« 

بــه همیــن اســاس، فــردی کــه بــه عنــوان کارمنــد در یــک 

پســت دولتــی کار می کنــد، افــراد را بــا داشــنت یــا نداشــنت 

ــه  ــرد ب ــود ف ــث می ش ــن باع ــد و همی ــی می کن ــغل ارزیاب ش

خــود اجــازه دهــد رفتــار تنــدی بــا مراجعیــن داشــته باشــد؛ 

امــا اگــر معیــار، داشــنت یــا نداشــنت شــغل باشــد کــه البتــه 

ــد خوانــدن  ــار اشــتباهی در اندازه گیری هــا و خــوب و ب معی

انســان ها اســت، از کجــا معلــوم کــه فــرد مراجعه کننــده 

شــغل بهــر یــا ســواد بیشــری داشــته باشــد؟ کــوری 

دایســون پاســخ بــه پرســش بــاال را بــا ایــن پاراگــراف کوتــاه 

می کنــد: جمع بنــدی 

ــران  ــر از دیگ ــد به ــر می کنن ــه فک ــی ک ــام، آنان »رسانج

ــراد  ــی اف ــرای ارزیاب ــا ب ــی از معیاره ــت کوتاه ــتند، لیس اس

دارنــد. ایــن بــدان معنــی اســت کــه انســان های کوته فکــری 

اســتند کــه در ارزیابــی افــراد تنهــا از زیرمجموعه هــای 

معــدودی اســتفاده می کننــد.«

چهــلســالجنــگوناآرامــیروحــی؛چــهانتظــاری

بایــدداشــت؟

ــی  از  ــرا برخ ــیدم چ ــن پرس ــای نیک بی ــه از آق ــی ک زمان

مــردم افغانســتان، خیلــی زود دســت بــه خشــونت می زننــد 

بی ثباتــی  و  اســتند؟ چهــل ســال جنــگ  و کم حوصلــه 

را  آن  از  ناشــی  روانــِی  مشــکالت های  و  کشــور  امنیتــی 

مقــر اصلــی خشــونت های آنــی دانســت و گفــت: »چهــار 

دهــه جنــگ روان متــام افــراد جامعــه را از هــم پاشــانده 

اســت، مــردم افغانســتان بــه لحــاظ روانــی مشــکل دارنــد و 

ــم، یــک جامعــه ی  ــا در آن زندگــی می کنی ــه ای کــه م جامع

مریــض اســت. در ایــن چنیــن جامعــه، افــراد همیشــه 

ــد.« ــته ان ــونت رس و کار داش ــا خش ــد و ب ــده ان ــونت دی خش

بهداشــت  جهانــی  ســازمان  تخمین هــای  چــه  گــر 

از  افغانســتان  در  نفــر  میلیــون  دو  از  بیــش  می گویــد 

اختالل هــای  اضطرابــی و افرسدگــی رنــج می برنــد؛ امــا 

بررســی های صــورت گرفتــه توســط مؤسســه ی »گال آپ« 

ــر  ــون نف ــی بیشــر از دو ملی ــی را خیل ــم اصل و دیگــران، رق

ــش  ــه کابی ــود ک ــن ب ــد مطم ــن، بای ــر ای ــا ب ــد؛ بن می دان

حایت هــای  بــه  افغانســتان  در  دیگــر  فــرد  میلیون هــا 

اســتاد  غزنــوی،  ظاهــر  دارنــد.  نیــاز  روان شــناختی 

روان شناســی کــودک و نوجوان در دانشــگاه تعلیــم و تربیه ی 

شــهید اســتاد ربانــی، ســال ها جنــگ مــداوم در افغانســتان 

را مقــر ایــن اوضــاع می دانــد. او گفــت: »بیســت یــا ســی 

ســال جنــگ متواتــر در برخوردهــا و پرخاش هــا بی تأثیــر 

ــر  ــتیم. خ ــونت زده اس ــط خش ــک محی ــزء ی ــا ج ــت؛ م نیس

تــازه بــرای مــردم مــا هرگــز نویــد خوبــی نــدارد و ماننــد یــک 

هشــدار اســت.« آقــای غزنــوی می گویــد از رســانه، جامعــه، 

خانــواده، از هیــچ کدامــش حــرف خوبــی منی شــنویم. ایــن 

ــه تلطیــف فضــای خشــونت زده ی کشــور کمکــی  موضــوع ب

منی کنــد.

آقــای نیک بیــن تربیــت ناســامل در خانواده هــا را نیــز 

جامعــه  در  پرخاش گری هــا  افزایــش  بــر  دیگــری  دلیــل 

ــی  ــد اجتاع ــن واح ــواده، اولی ــد: »خان ــد و می گوی می دان

خانــواده  از  را  چیــز  همــه  انســان ها  اســت.  جامعــه 

بــر  یــک خانــواده مســتحکم و  بنیــاد  اگــر  می آموزنــد و 

ــه در  ــرادی ک ــلا اف ــد، مس ــتوار نباش ــی اس ــل اخالق فضای

چنیــن خانواده هایــی بــزرگ شــده باشــند، خصوصیــات 

بداخالقــی و عقده هــای شــان را نیــز وارد جامعــه می کننــد 

نتیجــه بدرفتــاری گســرش می یابــد.« و در 

کوچــک  مرکــز  یــک  می گویــد  کــه  غزنــوی  ظاهــر 

بــر  تأکیــد  بــا  تحقیقــات روانــی در وزارت معــارف دارد، 

اهمیــت محیــط زندگــی گفــت: »شــخصیت انســان ها ربــط 

مســتقیمی بــه محیطــی کــه در آن زندگــی می کننــد، دارد. 

یــک فــرد هــر چــه قــدر هــم »خــوب« تربیــت شــود، در یــک 

ــه حــرف او توجــه  ــد و کســی ب محیــط ناســامل تنهــا می مان

ــگ و  ــاخنت فرهن ــانی س ــن کار، انس ــس بهری ــد؛ پ منی کن

ــت.« ــه اس جامع

کمبــود و طوالنــی صفهــای شــلوغ، ادارههــای

انســانی نیــروی

ــو  ــه ویــژه در کابــل، ممل بســیاری از اداره هــای دولتــی ب

از جمعیــت انــد و حتــا بــرای وارد شــدن بــه محوطــه ی آن، 

نیــاز بــه ایجــاد صف هــای طوالنــی از مــردم در بیــرون 

ــی  ــوس، یک ــوال و نف ــت اح ــت. اداره ی ثب اس

ــه  ــت ک ــی اس ــای دولت ــلوغ ترین اداره ه از ش

روزانــه مــردم زیــادی بــرای مقاصــد مختلفــی 

روزهــا،  بیشــر  می کننــد.  مراجعــه  آن  بــه 

مخصوصــا در ســاعات اولیــه ی روز، مــردان 

بــرای وارد شــدن بــه محوطــه ی ایــن اداره، 

بایــد یــک صــف طوالنــی ایجــاد 

وارد  کــه  هــم  زمانــی  کننــد. 

می شــوند،  اصلــی  محوطــه ی 

می خواهنــد  کــه  آن هایــی 

ایــن  توســط  شــان  تذکــره ی 

ــد شــود، بایــد صــف  اداره تأیی

داخــل  در  دیگــری  طوالنــی 

دهنــد.  تشــکیل  محوطــه 

موفــق  فــرد  کــه  آن  از  پــس 

تحویــل  را  تذکــره اش  شــد 

ــره ی  ــنت تذک ــرای گرف ــد، ب ده

ــردای آن  ــد ف ــده اش بای تأیید ش

ــد.  ــه کن ــه آن اداره مراجع روز ب

کارمنــدان موظــف، از ســاعت 

ــه  ــس از چاشــت رشوع ب دوی پ

ــده  ــای تأییدش ــع تذکره ه توضی

حجــم  دلیــل  بــه  می کننــد. 

ــع  ــاالی تذکره هــا، نام هــا رسی ب

از  و برخــی  خوانــده می شــود 

کارمنــدان آن اداره، تذکر ه هــای 

ــه،  ــان ن ــت ش ــه دس ــردم را ب م

از  تعــدادی  و  پرتــاب می کننــد  بــه ســمت  شــان  بلکــه 

می افتــد. پاهــا  و  دســت  زیــر  تذکره هــا 

از  زیــادی  مــردم  کــه  اســت  ایــن  روی دیگــر قضیــه 

ــد تذکره هــای  ــرای تأیی ــون ب ــت و گوناگ والیت هــای دوردس

ــرده و  ــه ک ــوس مراجع ــوال و نف ــت اح ــه اداره ی ثب ــان ب ش

ــر  ــر تقصی ــد. ب ــت منی کنن ــن را رعای ــهوا، قوانی ــا س ــدا ی عم

و قانون گریزی هــای مــردم در رعایــت قوانیــن منی تــوان 

ــه  ــد ک ــانی می گوی ــای انس ــا معیاره ــرد؛ ام ــی ک چشم پوش

ــورت  ــردم ص ــط م ــه توس ــی ک ــود بی نظمی های ــا وج ــا ب حت

ــار زننــده  ــر آن هــا از خشــونت و رفت ــد در براب می گیــرد، نبای

اســتفاده شــود. آقــای نیک بیــن در ایــن رابطــه گفــت: 

ــا برخــی از  ــد؛ ام ــز مالمــت ان ــن مواقعــی مــردم نی »در چنی

ــه  ــردم را ب ــرا م ــتند؛ زی ــر اس ــم مق ــی ه ــدان دولت کارمن

انجــام نــدادن کار شــان تهدیــد می کننــد.«

بهــر اســت مســؤوالن دولتــی، فکــری بــه حــال اداره های 

ــپورت وزارت  ــت پاس ــرداری از ریاس ــا الگوب ــرده و ب ــلوغ ک ش

امــور داخلــه کــه مــردم از آن نســبت بــه چنــد ســال گذشــته 

بســیار راضی تــر اســتند، از کاغذبازی هــای معمــول بکاهنــد 

و خدمــات مؤثرتــر و رسیع تــری بــه مــردم ارائــه کننــد. 

ــیاری  ــای بس ــاهد کاغذبازی ه ــود ش ــه خ ــوی ک ــر غزن ظاه

در اداره هــا دولتــی بــوده، گفــت: »بعضــی از اداره هــای 

دولتــی بــه قــدری خســته کن اســتند کــه فــرد از هــان کار 

منــرف می شــود؛ مثــال اگــر بخواهیــد جــواز ســیر بگیریــد، 

ــه از  ــوید ک ــته می ش ــده ی آن خس ــد پیچی ــدری از رون ــه ق ب

ــت  ــد اس ــوی معتق ــد.« غزن ــد ش ــرف خواهی ــش من گرفتن

کــه بــرای مهــار بدرفتــاری  کارمنــدان اداره هــای دولتــی بــا 

ــد را  ــت و تعه ــؤولیت پذیری، صداق ــس مس ــد ح ــردم، بای م

ــی و  ــه ی قانون ــر جنب ــن ب ــای نیک بی ــرد. آق ــاال ب ــا ب در آن ه

ســاختاری اداره هــا تأکیــد می کنــد و نظــارت بــر کارمنــدان 

ــد. او  ــا می دان ــش بدرفتاری ه ــرای کاه ــی ب ــل خوب را راه  ح

ــرل از  ــد کن ــا، بای ــری از بدرفتاری ه ــرای جلوگی ــت: »ب گف

بــاال بــه پاییــن بیشــر شــود. اگــر مجــازات و مکافــات مطــرح 

ــی  ــود، بدیه ــتوار نش ــون اس ــای قان ــر مبن ــا ب ــد و کاره نباش

ــه  ــد، بلک ــش منی یاب ــا کاه ــه تنه ــا ن ــه بدرفتاری ه ــت ک اس

افزایــش خواهــد یافــت.«

ــش،  ــاه پی ــد م ــاری، چن ــارز بدرفت ــه ی ب ــن منون در آخری

ــت  ــک ریاس ــاون بایومری ــه مع ــد ک ــده ش ــی دی در ویدیوی

ــورد  ــن را م ــی از مراجعی ــه، یک ــور داخل ــپورت وزارت ام پاس

ــی  ــث بزرگ ــه بح ــوع ب ــن موض ــد. ای ــرار می ده ــوب ق لت وک

بــدل شــد و واکنــش  زیــادی  در شــبکه های اجتاعــی 

را بــه همــراه داشــت. بســیاری از کاربــران عمــل معــاون 

ــق  ــه او ح ــز ب ــدادی نی ــد و تع ــش کردن ــک را نکوه بایومری

خشــونت  بــه  ناچــاری  روی  از  افــرس  آن  گفتنــد  و  داده 

ــود.  ــده ب ــل ش متوس

ــر ســوءرفتار کارمنــدان  ــا ایــن حــال، نظــارت دوام دار ب ب

باعــث  آن هــا، می توانــد  نگه داشــنت  پاســخ گو  و  دولتــی 

ــه در  ــود ک ــا ش ــار بدرفتاری ه ــم گیری در ش ــش چش کاه

ــی و  ــک کار قانون ــرای انجــام ی ــن صــورت دیگــر کســی ب ای

ــرد. ــرار منی گی ــونت ق ــاری و خش ــورد بدرفت ــمی، م رس

سریال ادامه دار بدرفتاری ها با مردم 
در اداره های دولتی

مهدی غالمی

بااینحالبایدگاهیازخودپرسیدکهاینهمهبدرفتاریهاوخشونتهای

غیررضوریوخودبرتربینیهاازکجاآبمیخوردوچراوجوددارد؟چراباباوجوداین

کهکارمند،دستمزدمعینیداردوموظفبهخدمتبهمردماست؛برمراجعینمنت

میگذاردوبهخودشاجازهمیدهدرفتارنامناسبیبامردمداشتهباشد؟
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ــعر  ــه رساغ ش ــه ب ــد ک ــه ش ــل: چگون ــحکاب صب

ــد؟ رفتی

بــارانســجادی:   نخســتین خاطراتــم  كــه از 

ــوار رشوع  ــیاهی دی ــم های رسد  و س ــای  چش بازی ه

ــده  روی  ــان ورزی ــا گناه ــه ب ــی ك ــد  و مردهای می ش

ــنگین  و  ــان س ــتند؛ گناه ــارم می نشس ــت كن نیمك

هراســی كــه جزئــی از خانــه ی كوچــك مــن اســت، 

ــه  فهمیــدم كــه شــعر   از هــان اولیــن پله هــای خان

فقــط می توانــد زخــم بزنــد  و مــن هیــچ وقــت نقــاش 

خوبــی نبــوده ام  كــه اضطــراب محبــوب تــو را  در 

آغــوش كشــیده  و بــه زیــر زمیــن خانــه بازگشــته 

ــن  ــا  در زیرزمی ــن ج ــو همی ــد ت ــادم بیای ــم  و ی باش

ــن  ــه م ــك  ب ــای كوچ ــان آجره ــت را می ــی  دل كوچك

دادی.

صبــحکابــل: ایــن کــه خــالف خیلی هــا؛ جــای 

شــعر مــوزون رساغ ســپید رفتیــد، چــه بــود؟ 

بــارانســجادی: در شــعر مــوزون بــه دلیــل 

ســاختان و وزنــی کــه بایــد درســت مهندســی 

شــود، ممکــن اســت بخــش زیــادی از حــس شــاعر 

را معطــوف بــه مــوزون بــودن و ســاختان شــعر 

کنــد؛ ولــی در شــعر ســپید دســت شــاعر بازتــر 

اســت و متــام حــس درونــی شــاعر فقــط بــه نوشــنت 

ــه  ــن در رشوع کارم ک ــت. م ــز اس ــش متمرک و آفرین

حــدود ده–دوازده ســاله بیــش نبــودم، بــه ســبک 

ــنت  ــال ها نوش ــس از س ــا پ ــی رسودم؛ ام ــی م نیای

ــروا،  متوجــه شــدم کــه در ســپیدرسایی بســیار بی پ

راحت تــرم. و  جســورتر 

ــه  ــدان را ب ــش منتق ــود و واکن ــل: پری ــحکاب صب

آن چگونــه یافتیــد؟ آیــا در ایــن مجموعــه موفــق 

ــد؟ ــوده ای ب

بــارانســجادی: دومیــن مجموعــه ی شــعری 

مــن کــه »پریــود« نــام دارد و محصــول ســال 2015 

ــچ ارگان و  ــاپ هی ــس از چ ــفانه پ ــد، متأس می باش

ســازمان و دانشــگاهی در افغانســتان حــارض نشــد 

کــه محفــل رومنایــی برپــا کنــد و دلیــل شــان هــم 

نــارش کتــاب  بــود و  انتخــاب و عنــوان »پریــود« 

پریــود کــه انتشــارات وســیم امیــری بــود هــم محفــل 

رومنایــی بــرای کتــاب پریــود نگرفــت و کتــاب پریــود 

در تیــراژ هــزار نســخه تــا مــدت شــش مــاه در انبــار 

انتشــارات امیــری خــاک خــورد تــا باالخــره دوســتان 

فرهنگــی مــا در کابــل برایــش محفــل رومنایــی 

ــد  گرفتن

صبــحکابــل: بــا ایــن کــه شــا در بیــرون از 

بــه زبــان  افغانســتان زندگــی می کنیــد، روزانــه 

توانســتید  چگونــه  می کنیــد،  صحبــت  دیگــری 

درگیــر زبــان پارســی مبانیــد و بــه پارســی شــعر 

بگوییــد؟ 

اســت  مــن  مــادری  زبــان  ســجادی:  بــاران

و بــا ایــن کــه بیــش از یــک دهــه اســت کــه در 

جغرافیایــی بســیار دورتــر از افغانســتان زندگــی 

کــرده ام؛ ولــی جنــون شــعر در خــون مــن اســت و بــا 

همیــن عشــق و حســی کــه بــه هــر و شــعر دارم تــا 

ــم. ــده مبان ــته ام زن ــون توانس کن

صبــحکابــل: شــعر زن را در افغانســتان چگونــه 

یافتــه ایــد، آیــا بــه انــدازه ی کافــی بــه آن پرداختــه 

شــده اســت.؟

دلیــل  بــه  افغانســتان  در  ســجادی:  بــاران

ــگ و  ــی، جن ــای طوالن ــی، درگیری ه ــت فعل وضعی

اوضــاع نابســامان کال هرهــای ســینایی، ادبیــات 

ــوده  ــا هــم دســتخوش نوعــی رکــود ب و موســیقی م

ــی و  ــامانی داخل ــی نابس ــن دوران طوالن ــر ای و تأثی

مهاجرت هــای اجبــاری بخــش بزرگــی از مــردم، 

ــتعدادهای  ــرژی و اس ــه ان ــود ک ــث می ش ــا باع طبع

ــاز هــم در دهــه ی  ــادی حیــف و هــدر رود؛ امــا ب زی

اخیــر شــاعران زن و چهره هــای هــری شــاخص 

ــد  ــته ان ــش داش ــی درخش ــه خوب ــرام ب ــل اح و قاب

ــتان  ــامانی افغانس ــی و نابس ــت داخل ــه وضعی و البت

رشایطــی اســت کــه گاهــی گنــج از همیــن ویرانه هــا 

برمی خیــزد. 

صبــحکابــل: پرداخــنت بــه زنانگــی در شــعر چــه 

انــدازه بــرای تــان اهمیــت دارد و چقــدر درگیــر بــه 

ایــن پرداخــت بودیــد؟

و  مــن  شــعرهای  کل  در  ســجادی:  بــاران

دغدغه هــای درونــی مــن زنانگــی کامــال واضــح 

دارد و بیشــر کارهایــم ســعی در نشــان دادن زن و 

رنج هــای زن افغانســتانی اســت؛ چــرا کــه زن بــودن 

ــا رنــج همــراه بــوده؛ تــالش  در افغانســتان بســیار ب

مــن در شــعرهایم برجســته ســاخنت ایــن دردهــای 

ــت.  ــه اس زنان

ــتان  ــاعر زن را از افغانس ــد ش ــل: چن ــحکاب صب

می شناســی کــه کارهایــش برایــت قناعت بخــش 

ــد؟  باش

بــارانســجادی: مــا شــاعران خــوب و پــرکار 

وجــود  بــه  خــودم  کــه  منونه هایــی  از  داریــم؛ 

ــر  ــان را بیش ــای ش ــم و کاره ــار می کن ــان افتخ ش

می پســندم، مــارال طاهــری، لیمــه افشــید، مهتــاب 

ســاحل، کریمــه شــرنگ و زینــت نــور اســتند البتــه 

همــه ی شــاعران زن افغانســتان برایــم قابــل احــرام 

ــتند  اس

یــک  آیــا  ســجادی  بــاران  کابــل:  صبــح

اســت؟  فمینیســت 

بــارانســجادی: ســؤال ســختی اســت! مــن 

ــی کــه در افغانســتان رواج  ــه آن معنای فمینیســت ب

یافتــه اســت نیســتم و بیشــر از ایــن کــه خــود را زن 

ــه  ــه در جامع ــم ک ــانی می دان ــودم را انس ــم، خ بدان

بایــد حقــوق انســانی برابــر داشــته باشــم و بــرای بــه 

دســت آوردن حقــوق اولیــه و برابــری انســانی متــام 

تــالش و مبــارزه ام را ادامــه خواهــم داد. 

صبــحکابــل: رابطــه ات بــه عنــوان یــک شــاعر بــا 

دیگــر ژانرهــای هــری چگونــه اســت؟ 

بــارانســجادی: مــن بــه موســیقی، نقاشــی 

ســینا و فیلــم و حتــا بازی گــری و ایفــای نقــش 

ــا کنــون هیــچ  بســیار عالقه منــدم؛ امــا متأســفانه ت

شــانس خوبــی در ایــن زمینــه برایــم فراهــم نشــده 

ــت. اس

ــپ  ــو کلی ــر ویدی ــای اخی ــل: در ماه ه ــحکاب صب

تصویــری از خــودت نــرش شــد کــه بــه گانــم اولیــن 

آهنگــی بــود کــه خوانــدی؟ آیــا شــعر را رهــا کــردی 

و بــه رساغ موســیقی رفتــی؟

بــارانســجادی: بلــی یــک ویدیــو آرت مفهومــی 

بــه نــام »زن« را بــا آواز خــودم در روز جهانــی زن 

در هشــت مــارچ 2019 منتــرش کــردم کــه تقدیمــی 

ــدن  ــه آواز خوان ــن ب ــه م ــود. البت ــان ب ــه زن ــودم ب خ

ــی  ــا فعالیت ــودم؛ ام ــد ب ــیار عالقه من ــی بس از کودک

انجــام نــدادم و آن هــم بــه دلیــل پیشــینه مذهبــی 

ــت  ــای نادرس ــرس از قضاوت ه ــود و ت ــواده ام ب خان

ــا آواز  ــر از این ه ــه زودت ــه و در نتیج ــب جامع از جان

خــود را نکشــیدم؛ امــا دلیــل اصلــی روی آوردنــم بــه 

موســیقی رصفــا ادامــه ی فعالیت هــای فرهنگــی 

ــه ی  ــرای جامع ــن گری ب ــتای روش ــری در راس و ه

محبوبــم افغانســتان بــوده و هســت. ایــن کــه بتوانــم 

عــالوه بــر شــعر و اســتفاده از واژه، از حربــه ی آواز و 

ــه ی  ــتی های جامع ــان دادن کاس ــرای نش ــر ب تصوی

فعلــی ام قدمــی بــردارم. در حقیقــت تأثیــر آواز و 

بــرای  خوبــی  راه  می توانــد  تصویــر  و  موســیقی 

اعــراض و شکســنت تابوهــای درونــی جامعــه ی 

مــان باشــد و البتــه کــه شــعر را رهــا نکــرده ام؛ آخــر 

ایــن شــعر المصــب چیــزی نیســت کــه بتوانــی از آن 

ــت  ــی اس ــدی، زخم ــوده اش ش ــر آل ــوی؛ اگ ــا ش ره

ــد. کــه همیشــگی همــراه شــاعر خواهــد مان

صبــحکابل: ایده ی این آهنگ چه بود؟ 

بــارانســجادی: ایــده ی ویدیــو، مفهومــی و 

ــاهده  ــو مش ــی از ویدی ــود. در بخش های ــورئال ب س

و  عصبــی  چهــره ی  بــا  زنــی  کــه  می کنیــم 

ــاند و  ــت می کش ــه روی تخ ــردی را ب ــن م اندوه گی

ــد و  ــاز می کن ــه ی رس را ب ــیده و کاس رسش را تراش

درون کاســه رس پــر اســت از لجــن و گِل و الی؛ آن 

لجن هــا را بیــرون کشــیده و بــه جایــش مغــز ســامل 

ــد  ــه می زن ــرده و رس را بخی ــن ک ــان را جایگزی انس

ــام  ــورت اجس ــه ص ــه ب ــی ک ــن زنان ــن حی و در همی

ــالح  ــه اصط ــد ب ــاده بودن ــن افت ــان روی زمی بی ج

احیــا شــده و جــان می گیرنــد. منتقدانــی مــرا 

مردســتیز خوانــده و از دیــدن ویدیــو خشــم گین 

جایــگاه  ویدیــو  ایــن  حقیقــت  در  امــا  شــدند؛ 

خوبــی بــه مــردان داد و ایــن واقعیــت را بیــان 

کــرد کــه نــوع نگــرش مــردان بــه زنــان چقــدر مهــم 

اســت، مادامــی کــه نگــرش و تفکــر مــردان نســبت 

بــه زنــان انســانی و درســت باشــد، زنــان هــم احیــا 

ــن  ــاره ی ای ــر در ب ــه ی دیگ ــوند و نکت ــده می ش و زن

ویدیــو ایــن بــود کــه ویدیــو از ســطح عمــوم بســیار 

و  نتیجــه مخاطــب هــم خــاص  بــود؛ در  باالتــر 

انــدک بــود و البتــه جــدا از موزیــک کــه بســیار کار 

فاخــر و متفــاوت اســت در ویدیــو صحنه هایــی کــه 

ــم در  ــون ه ــونت و خ ــت و خش ــده اس ــت هج مثب

ــر  آن هســت، باعــث شــد ایــن موزیــک ویدیــو کم ت

ــده ی  ــوان اجراکنن ــه عن ــودم ب ــا خ ــود؛ ام ــده ش دی

ــود را در  ــای خ ــر ج ــن اث ــم ای ــگ مطمئن ــن آهن ای

اثرگذارتریــن  از  یکــی  و  یافــت  خواهــد  جامعــه 

همیــن  بیشــک  »زن«  بــرای  فاخــر  آهنگ هــای 

ــود. ــد ب ــگ خواه آهن

زنــان  درد  از  هــم  آهنگــت  در  کابــل:  صبــح

افغانســتان خوانــدی و در شــعرهایت هــم بــه دنبــال 

روایتــی از ایــن دردهــا اســتی، ایــن زنانگــی بــه 

ــت؟ ــزده اس ــه ن ــرت لطم ه

بــارانســجادی: ایــن دردهــا و رنج هــا عصــاره ی 

ــج  ــدوه و رن ــه در ان ــی ک ــت؛ مادام ــن اس ــری م ه

نباشــی منی توانــی آن رابطــه ی روانــی الزم را بــرای 

خلــق اثــری کــه تأثیــر مســتقیم بــر مخاطــب در 

ــه ات داشــته باشــد، انتظــار داشــته باشــی. جامع

ــن رویکــرد  ــی کــه ای ــل: فکــر منی کن صبــحکاب

هــری ات فقــط یــک طیــف خاصــی از مخاطــب را 

بــه همــراه خــود داشــته باشــد؟

بــارانســجادی: مخاطــب شــعر مــن خیلــی 

موســیقی  در  بودنــم  متفــاوت  و  اســت  انــدک 

ــدک  ــاص و ان ــب خ ــن مخاط ــه اش همی ــم نتیج ه

ــن کار و  ــدف م ــون ه ــم، چ ــن ه ــا ای ــه ب ــت ک اس

بــه جامعــه ای  فعالیت هــای فرهنگــی و خدمــت 

بــه  تــا  کنیــم  تــالش  بســیار  بایــد  کــه  اســت 

برســیم. حداقل هــا 

صبــحکابــل: در ایــران بــزرگ شــدی و تــا قبــل 

ــه  ــاه ب ــفر کوت ــد س ــط چن ــادا فق ــه کان ــت ب از رفتن

ــه  ــاعر، چ ــک ش ــوان ی ــه عن ــتی، ب ــتان داش افغانس

قــدر درد زنــان افغانســتان را می شناســی؟ 

بــارانســجادی: بلــی مــن متولــد ایــران اســتم؛ 

آن جــا رشــد کــردم و گویــش روزانــه ام کامــال ایرانــی 

بــود. تحصیــالت دانشــگاهی ام را در ایــران رشوع 

ــادا  ــه کان ــل داده و ب ــراف از تحصی ــی ان ــرده ول ک

مهاجــرت کــردم. بــا ایــن کــه دور از افغانســتان 

بــودم؛ ولــی هرگــز از درد زنانگــی آن هــم از جنــس 

ــون  ــای پیرام ــن در فض ــودم. م ــتانی دور نب افغانس

خویــش افغانســتان کوچکــی ســاخته ام بــا دردهــای 

بــزرگ و منحربه فــردش؛ افغانســتانی کــه تولــد 

در  حادثــه  بدشــانس ترین  جــا  آن  در  زن  یــک 

ــت. ــی اس زندگ

بــه اســم شــاعر  تــو  از  صبــحکابــل: جایــی 

تابوشــکن یــاد کــرده انــد، خــودت چقــدر موافقــی؟ 

بــارانســجادی: بارهــا از مــن بــه عنــوان شــاعر 

ــن  ــده ی م ــه عقی ــا ب ــد؛ ام ــرده ان ــام ب ــکن ن تابوش

فضــای  در  مــن  یــا حــرکات  و  اشــعار  فریادهــا، 

مجــازی فعلــی فقــط بــرای افغانســتان تابو انگاشــته 

ــاب  ــاب و حج ــق انتخ ــی و ح ــه آزادگ ــود ورن می ش

ــد، از  ــوج می زن ــن م ــعرهای م ــه در ش ــائلی ک و مس

ــت.  ــو نیس ــت و تاب ــانی اس ــق انس ــی ترین ح اساس

بگــو؛  بعــدی ات  کارهــای  از  کابــل:  صبــح

داری؟ چــاپ  بــرای  شــعری  مجموعــه ی 

ــه ی  ــجادی مجموع ــاران س ــجادی: ب ــارانس  ب

زمــان  امــا  دارد؛  حــارض  را  شــعری اش  ســوم 

نیســت.  معلــوم  انتشــارش 

صبــحکابــل: می خواهــی شــاعر مبانــی یــا ایــن 

کــه در موســیقی هــر خــود را دنبــال می کنــی؟ 

ــم و  ــد مبان ــم هرمن ــجادی: می خواه ــارانس ب

ــز  ــر چی ــر از ه ــم مهم ت ــر برای ــای ه ــودن در دنی ب

ــم و  ــاعر مبان ــه ش ــت ک ــم نیس ــت. مه ــری اس دیگ

شــعر برسایــم و یــا ایــن کــه موســیقی را پــی بگیــرم و 

آواز بخوانــم؛ مهــم ایــن اســت کــه بتوانــم در دنیــای 

هــر بــا هــرم حــرف جــدی ای بــرای گفــنت داشــته 

باشــم و بتوانــم مخاطبــان خــود را ارضــا کنــم. ایــن 

متــام آن چیــزی اســت کــه مــن در دنیــای هــر بــه 

دنبــال آن اســتم.  

ــری  ــی دیگ ــر گفتن ــان اگ ــل:  در پای ــحکاب صب

داری؟ 

و  شــد  گفتــه  گفتنی هــا  ســجادی:  بــاران

ســپاس از خوانندگانــی کــه ایــن مصاحبــه را بــا 

خواندنــد. دل  چشــم 

از تمجید تا نقد و اصالح

تالش من در شعرهایم برجسته ساختن دردهای زنانه است

باران سجادی     )شاعر و آوازخوان(

حسن ابراهیمی

ــتغــورافغانســتاناســت. ــارانســجادیازوالی اشــاره:ب

ــی ــیوبیرون ــاتداخل ــاورشوعمنازع ــشتنشه ــاافزای ب

درکشــور،خانــوادهیبــارانبــهایــرانکوچیــد.بــاران

ایــران مشــهد در افغانســتانی آوارهی خانــوادهی در

متولــدشــد.دنیــایکودکــیبــاراندرفضــایمهاجــرت

رویکــرد بــا بــاران گرفــت. خــود بــه غمانگیــزی رنــگ

هنجارشــکنانهبــهبســیاریازســنتهانــگاهانتقــادیو

ــی ــانآموزشهــایابتدای ــسازپای اعرتاضــیداشــت.اوپ

ــا ــاب ــتهیجغرافی ــتودررش ــرانگذش ــورای ــدکانک ازس

ــهداد. ــشادام ــهتحصیالت ــهریب ــزیش ــشبرنامهری گرای

بــاراندردانشــگاهفردوســیمشــهدآمــوزشعالــیراآغــاز

کــردودربرنامههــایادبــیدانشــجوییرشکــتمیکــردو

شــعرمیگفــت.اوازادامــهیتحصیالتــشدرایــرانرصف

ــهتنهایــی نظــرکــردوتحصیالتــشرانامتــامگذاشــتوب

آوارهیدیــارغــربشــدوبــهکشــورکانــاداکوچیــد.بــاران،

شــعرآزادمینویســد؛ازاوتــاحــاالدومجموعــهشــعربــه

نامهــای»ســنگباران«و»پریــود«منتــرشــدهاســت.

ــول ــهقب ــتک ــهایاس ــعربهگون ــاراندرش ــگاهوروشب ن

وتحمــلآفریدههــایاوبــرایبســیاریازشــاعرانیکــه

رعایــتقاعدههــارادرشــعراصــلمیپندارنــد،دشــوار

کــه اســت شــده ســبب رویکــرد همیــن اســت. بــوده

شــعرهایاوبــانقدهــایتنــدیمقابــلشــود.
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دست یافنت  که  مدرنیته  پیامدهای  از 

بر  بیشر  حکم رانی  و  دانش  به  انسان 

مقابل  در  انسان  ناتوانی  است،  طبیعت 

کشف  با  انسان  که  است  هم  طبیعت 

خودش  طبیعت،  از  بزرگ تری  رازهای 

خستگی،  و  می بیند  طبیعت  مقابل  در  قبل  از  درمانده تر  را 

مقابل  در  درماندگی  این  از  برآمده  که  اندوهی  و  ناامیدی 

طبعیت و یا ساختارهایی است که مدرنیته برای انسان تعریف 

علم  توسط  کشف  با  که  اندازه  هان  به  مدرن  انسان  کرد. 

اندازه  یافت، به هان  از برداشت دست  به زوایای مطمئنی 

این  و  آمد  ستوه  به  علم  سیال  تجربه پذیری  و  بی ثباتی  از 

تجربه پذیری مکرر، او را بر علم و آن چه منجی نجات انسان 

بی باور کرد. دکارت  پنداشته می شد، 

که  دريافته ام  است  »مديت  می گوید: 

عنوان  به  را  بسياري  نادرست  عقايد 

چه  آن  هر  و  پذيرفته ام   حقيقي  آراي 

نامطمن  بر اصويل چنني  آن پس  از 

استوار ساخته ام، بسيار مشکوک و غري 

يقيني بوده است.« این گفته ی دکارت 

مدرن  دنیای  از  شکوه ای  می توان  را 

نامطمئنی  بر  دانست  مدرن  عمل  و 

انسان افزوده است و انسان ساختارمند 

کرده  ناساختاری هایی  دچار  را  مدرن 

مدرن  ساختارهای  منت  از  که  است 

برمی خیزند. نگرانی از وضعیت محیط 

زیست، استفاده از سالح های کشنده 

و جنگ هایی که دست از دامن انسان 

امروزی برمنی دارند؛ همه بر نگرانی و 

که  اند  افزوده  مدرن  دنیای  ناامیدی 

نسبتا کاملی،  آگاهی  با  انسان مدرن 

شاهد این وضعیت است؛ وضعیتی که 

تأثیرش را بر روان جمعی و فردی امروز 

است. گذاشته 

را  افغانستان  جامعه ی  که  این 

مدرن بدانیم، پارادوکسی است که به جامعه ی سنتی-بدوی 

افغانستان به درستی منی چسبد؛ اما از آن جایی که چرخه ی 

اطالعات و ارتباطات تجاری-فرهنگی، جهان امروز را طوری به 

هم وصل کرده است که مناسبات آن در جغرافیای مشخصی 

هم  افغانستان  مثل  جامعه ای  به  می توان  منی ماند،  مربوط 

برچسب مدرنیته زد و مؤلفه هایی از مدرنیته را در آن ُجست. 

کافی است نگاهی به امکانات تولید شده در کشورهای مدرن 

اشاره کنیم که در فاصله ی اندکی وارد بازار افغانستان و به 

با وجود  یعنی  این  پوشانده می شود؛  افغانستانی  انسان  تن 

این کشور،  افغانستان،  در جامعه ی  بافت های سنتی حاکم 

تغذیه کننده ی کشورهایی است که مدرنیته در آن جا افتاده 

و  تفکر  نوع  در  کشورها  این  از  برخی  در  پسامدرن  و  است 

زندگی شان راه یافته است. مدرن ترین لباس، تلفون، کمپوتر 

امروز، هم زمان در متام کشورهای  و همه داشته های جهان 

جهان سیر می کند و استفاده کننده دارد؛ این یعنی جامعه ی 

افغانستان مدرن است و مدرنیته هر چند در مغز نه؛ اما در 

شکل و ظاهر انسان افغانستانی مسلط شده است.

انسان  مدرن  اندوه  به  می خواستم  مقدمه،  این  با 

افغانستانی بپردازم؛ اندوهی که بر عالوه ی اندوه مشرک در 

همه کشورهای مدرن، فقر، جنگ خامنان سوز، فساد، مواد 

را  رسزمین  این  انسان  دیگر،  بنیادی  مشکل  ده ها  و  مخدر 

درگیر خود کرده است. اندوهی که هر روز از طریق رسانه های 

گوناگون جمعی و اجتاعی، نرش و بازنرش می شود؛ شهر به 

شهر، خانه  به  خانه و جیب به جیب می گردد و متام راه های 

مرگ  اگر  گذشته  در  می بندد.  خود  از  را  امروز  انسان  فرار 

فجیعی اتفاق می افتاد، اندوه آن وابسته به اقارب و منطقه ی 

کوچکی بود که به آن مربوط می شد؛ امروز اما خرهای خوب 

و بد، در آِن واحد به متام انسان ها مخابره می شود که خر از 

می دهد. و خوش حالی  اندوه  همگانی شدن 

یک  قبیل  از  ده ها خر خوش حال کننده  با  روز  در  شاید 

با  دولت  خوب  سیاسی  یا  نظامی  فرهنگی،  تجارتی،  قراداد 

جایگاه  به  اقارب  از  یکی  رسیدن  مطرح،  کشورهای  از  یکی 

خانه های  از  یکی  در  طفلی  آمدن  دنیا  به  یا  و  بهر  کاری 

اقارب مان مواجه شویم؛ اما خوش حالی ای که از این اتفاقات 

از  که  ندارد  را  اندوهی  با  رقابت  توان  می شود،  ما  نصیب 

یکی  کنید  فرض  می شود.  ما  نصیب  بد،  خرهای  شنیدن 

از دوستان تان زن گرفته یا زنش طفلی به دنیا آورده است؛ 

تان منی شود  باعث خوش حالی  قدر  آن  عنوان  هیچ  به  این 

که مرگ دوست تان باعث اندوه می شود و یا مرگ طفلی که 

چه  و  خود  برای  چه  انسان  یعنی  است؛  آورده  دنیا  به  زنش 

دیگران، قدری که در از دست دادن غم گین می شود، در به 

منی شود. خوش حال  دست آوردن 

انسانی  و  اتباطی  گسرده ی  امکانات  چنین  به  توجه  با 

دنبال  رسانه ای  و  مجازی  دنیای  در  چیزی  هر  از  بیش  که 

توجه دیگران است، بیشر از هر زمانی در پخش و گسرش 

داده های اندوه بار سبقت می گیرند و سعی می کنند اخباری 

و  لب  با  چنان  را  می دهند  اندوه  و  غم  نابودی،  از  خر  که 

لعاب به دیگران مخابره کند که توجه بیشری را جلب کرده 

فوتی  اعالن  که  این  کند.  آن  درگیر  را  بیشری  مخاطبان  و 

پدربزرگ مان را پیش از پرس بزرگش در فیس بوک می گذاریم 

و یا همه رسانه ها تالش می کنند، صحنه ی انفجار یا انتحاری 

مخاطب  توجه  برای  خشن تر  و  نزدیک تر  مکان  و  زمان  از  را 

به منایش بگذارند، همه از آگاهی انسان امروز از اهمیت و 

توجه پذیری اندوه دارد و همه در تالش این استند که با اندوه 

بیشر، آدم های بیشری را وادار به توجه کنند.

بارها اتفاق می افتد که زیادی خوش حالیم و حس خوبی 

می افتد  اتفاق  کم  اما  داریم؛ 

حس  این  بیاییم  بی دلیل  که 

خوش حالی مان را با دالیل آن در 

صفحات اجتاعی مان نرش کنیم 

تا شاید اندکی باعث خوش حالی 

است  کافی  اما  شویم؛  دیگران 

بگیرد،  را  مان  رساغ  غم  اندکی 

بافت  در  با متام کلات،  را  آن  تا 

خورد  به  و  بپیچانیم  اندوه باری 

نیست  نیازی  بدهیم؛  دیگران 

غم انگیزی  اتفاق  باید  حتا  که 

افتاده باشد، کافی است بنشینیم 

و  بسازیم  اندوه بار  دروغ خر  از  و 

خودش  این  بدهیم؛  دیگران  به 

بگذارد  تأثیر  دیگران  بر  می تواند 

سایه  زیر  را  شان  شاد  زندگی  و 

اودیسه ی  فیلم  در  دهد.  قرار 

کوبریک،  استنلی   2001 فضایی 

اتفاقات  از  فضایی خر  تحقیقات 

بدی می دهد که برخی از محققان 

انسان های  باید  دارند،  تصمیم 

اما  کنند؛  باخر  را  زمین  روی 

دوکتور فلوید از ایستگاه مرکزی مأمور می شود که باید همه 

را بفهاند که از پخش این خر دوری کنند؛ با این ادعا که 

هرج  باعث  انسان ها،  به  زمینه سازی  بدون  خر  این  دادن 

توجه  کند.  جلوگیری  آن  از  که  این  بدون  می شود،  مرج  و 

اتفاقات  این  اگر قرار است  این است که  بر  ایستگاه مرکزی 

آن  از  منی توانیم  وقتی  بشود؛  شود،  افراد  متام  مرگ  باعث 

جلوگیری کنیم، به انسان ها فرصت بدهیم که تا مردن شان 

باشند. شاد 

با توجه به تحقیقاتی که جان جیلیان، استاد روان نشاسی 

نتیجه  این  به  دادند،  انجام  همکارش  و  پنسیلوانیا  دانشگاه 

رسیدند که پخش و نرش اخبار متأثرکننده، روی روان جمعی 

و فردی انسان ها تأثیرات منفی ای دارد و نتایج این تحقیق، 

هشداری بود برای مشرکین شبکه های اجتاعی تا از نرش 

اخباری که بار اندوه دارد، خودداری کنند. در این تحقیقات 

اندوه  اشراک گذاری  در  امروزی  انسان های  که  است  آمده 

شان با دیگران مسابقه گذاشته اند.

خانواده6

ــرای  ــارص، ب ــی مع روان شناس

روابــط ســامل و انســانی میــان 

اهمیــت  فرزنــدان  و  والدیــن 

را  آن  و  اســت  قائــل  بســیاری 

اســاس ســالمت روانــی اعضــای 

بــه  تحولــی  نــگاه  می گیــرد.  نظــر  در  خانــواده 

ــل  ــی عوام ــراد و بررس ــی اف ــت روان ــه ی بهداش مقول

مؤثــر بــر آن، از زمــان پیــش از تولــد تــا بزرگ ســالی، 

نقــش مهمــی در ارتقــای ســطح ســالمت روانــی 

ــی  ــالالت روان ــه اخت ــال ب ــری از ابت ــراد و پیش گی اف

دارد. مراحــل کودکــی تــا نوجوانــی فرزنــدان واجــد 

ــود،  ــب می ش ــه موج ــت ک ــدنایافتگی اس ــی رش نوع

تأمیــن ســالمت  بــرای  ایــن ســنین  در  فرزنــدان 

روانــی خــود نیازمنــد حایــت والدیــن خــود باشــند. 

خانواده درمانــِی  دیــدگاه  طبــق  جهــت،  ایــن  از 

کارکــرد  و  خانــواده  رسنوشــت  روان تحلیل گــری، 

بهنجــار آن، عمدتــا بــا توجــه بــه رشــد اولیــه ی 

تشــکیل  را  خانــواده  کــه  اعضایــی  شــخصیت 

می شــود. تعییــن  می دهنــد، 

ســامل  و  بالــغ  بزرگ ســاالنی،  والدیــن،  اگــر 

ــود.  ــد ب ــگ خواه ــواده هاهن ــتم خان ــند، سیس باش

هم چنیــن ظرفیــت والدیــن بــرای فراهــم کــردن 

ــدان شــان،  ــرای خــود در حــال رشــد فرزن امنیــت ب

بــه ایــن بســتگی دارد کــه آیــا آن هــا خــود شــان 

ــر.  ــا خی ــد، ی ــی برخوردارن ــت کاف ــاس امنی از احس

روان تحلیل گــران،  دیــدگاه  طبــق  هم چنیــن 

والدیــن بایــد بــه انــدازه ی کافــی ایمــن باشــند 

تــا بتواننــد انــرژی خــود را بــه مراقبــت از نــوزاد 

ــت را از  ــن احســاس امنی ــد و او ای شــان ســوق دهن

ــواده ی  ــش در خان ــود و رشایط ــه خ ــواده ی اولی خان

ــا  جدیــد خــود می گیــرد. تعامــل عاطفــی مناســب ب

کــودک از هــان اولیــن روز تولــد او، نقــش مهمــی 

موجودیــت  پذیــرش  دارد.  روانــی اش  در ســالمت 

کــودک اولیــن قــدم در راســتای بــرآورده کــردن ایــن 

ــا عــدم  ــذا کــودکان ناخواســته، اگــر ب امــر اســت؛ ل

پذیــرش والدیــن در مراحــل بعــدی رشــد شــان نیــز 

مواجــه باشــند، ســازمان روانــی شــان بــه طــور کلــی 

مختــل خواهــد شــد. در روابــط عاطفــی والدیــن 

ــی  ــت افراط ــت، محب ــف ثاب ــود عواط ــر کم ب ــالوه ب ع

ــه بهداشــت و ســالمت  و عــدم ثبــات عاطفــی نیــز ب

روانــی کــودک آســیب می رســاند.

ــش  ــتگی، افزای ــس، وابس ــه نف ــاد ب ــش اعت کاه

ــوارض  ــدان از ع ــادت در فرزن ــروز حس ــراب و ب اضط

والدیــن  برخــورد عاطفــی  نادرســت  و شــیوه های 

اســت. از ارکان دیگــر ســالمت روانــی در کــودکان، 

ایــن  در  و  اســت  آن هــا  مناســب  رشد شــناختی 

راســتا، وظیفــه ی مهــم والدیــن فراهــم کــردن زمینــه 

رشد شــناختی  ارتقــای  بــرای  مناســب  بســری  و 

فرزنــدان اســت؛ ایجــاد فرصت هــا و تجــارب جدیــد، 

حــس  برانگیخــنت  و  پرورش دهنــده  بازی هــای 

رشــد  زمینه ســاز  می توانــد  کــودک،  کنــج کاوی 

شــناختی مناســب وی باشــد.

روانــی  ســالمت  بــر  مؤثــر  دیگــر  عوامــل  از 

فرزنــدان، فضــای حاکــم هــر خانــواده اســت. طبــق 

ــران،  ــای ای ــده از زندان ه ــل آم ــه عم ــی های ب بررس

از تعــداد 800 کــودک بزهــکار، 88 درصــد آن هــا یــا 

فرزنــدان طــالق بودنــد و یــا در خانواده هــای آشــفته 

و در آســتانه ی جدایــی، پــرورش یافتــه بودنــد. عــالوه 

خانوادگــی،  اختالف هــای  و  تعــارض  وجــود  بــر 

یــک  از عاطفــه ی  تهــی  و  بــی روح  و  کانــون رسد 

بــر  نامطلوبــی  اثــرات  می توانــد  نیــز  خانــواده 

ســالمت روانــی فرزنــدان داشــته باشــد و زمینه ســاز 

کج روی هــای آینــده ی آن هــا باشــد.

صحیــح،  ارتبــاط  برقــراری  مهارت هــای 

ــامل  ــواده ی س ــک خان ــای ی ــی اعض ــن ویژگ مهم تری

اســت.  

عواملمؤثردرســالمتروانیخانواده

ــادی در رشــد بهنجــار  ــل زی ــی عوام ــه طــور کل ب

سیســتم خانــواده و ســالمت روانــی اعضــای آن، 

دخالــت دارد کــه در زیــر بــه برخــی از مهم تریــن 

ایــن عوامــل اشــاره می شــود.

وجودقواعدومقرراتروشــندرخانواده:

 ایجــاد و تدویــن قواعــد و مقــررات خــاص توســط 

رسپرســتان خانــواده، بــرای حفــظ ارزش هــا، نیازهــا 

و اهــداف ایــن واحــد کوچــک و مهــم اجتاعــی، 

ــث  ــدی باع ــن قواع ــود چنی ــت. وج ــر رضوری اس ام

ایجــاد هاهنگــی بیــن اعضــای خانــواده، در جهــت 

ارتقــای ســالمت روانــی آن هــا خواهــد شــد و از بــروز 

خواهــد  جلوگیــری  کج روی هــا  و  نابهنجاری هــا 

ــل  ــک و غیرقاب ــد خش ــد نبای ــن قواع ــه ای ــرد. البت ک

انعطــاف و خشــن باشــد و بایــد بــه گونــه ای تنظیــم 

شــود کــه در برخــی مــوارد متناســب بــا رشایــط 

اعضــا، تغییــر کنــد. هم چنیــن ایــن قواعــد بایــد بــه 

ــخص  ــواده مش ــای خان ــرای اعض ــنی ب ــورت روش ص

شــود و بایــد بــا تــوان افــراد خانــواده متناســب باشــد 

ــوردار  ــواده برخ ــط خان ــرا در محی ــت اج ــا از قابلی ت

شــود.

نقش خانواده 
در سالمت روان

زهرا سیاس

وروم در توضیحات خود از اصطالحی 

نقطه های  یا  تاریک  نقطه های  نام  به 

اصطالح  این  مورد  در  می کرد.  یاد  کور 

می رسید  نظرم  به  کردم.  زیادی  دقت 

داشت  وجود  اصطالح  این  در  چیزهایی 

که گره اصلی در تفکر و رفتارهای ما را باز 

می کرد. وروم گفت: این نقطه های کور باید در برداشت های 

ما از خود ما و در برداشت های دیگران از ما شناسایی شوند. 

می توان  را  چیزها  خیلی  نقطه ها  این  از  او،  عقیده ی  به 

»گره   جریان شناسایی  آغاز  برای  که  خوبی  راه  گرفت.  یاد 

مرا  دیگران  بپرسیم:  ما  خود  از  که  است  این  داریم،  کور« 

قسمت  هان  می کردم  فکر  حرف  این  با  می بینند؟  چگونه 

که  می شود  روشن  معرفت  در  انسان شناسی  درس های  از 

ما در قضاوت دیگران شکل می گیرد. می گفتیم: شخصیت 

باید در موقع  تأکید داشت که  وروم  ویکتور  به هر حال، 

بکوشیم  و  کنیم  عمل  صادقانه  جریان  این  پیشرد  و  طرح 

کیفیت تعاملی را که با یک شخص معین داریم تصور کنیم 

عمل کردها  برخی  از  وی  احتالی  تجربه ی  که  ببینیم  و 

از  برخی  تجربه،  این  در  بود.  خواهد  چه  ما  رفتارهای  و 

از  با دیگران خیلی راحت پیش منی روند  را که  تعامل هایی 

نظر دور نیندازیم. همین نکته شاید مهم ترین بخش کار ما 

کار  چه  دیگران  ببینند  دارند  متایل  مردم  اغلب  زیرا  باشد؛ 

دارند  شان  خود  ببینند  که  این  نه  می دهند  انجام  خطایی 

با  دیگران  ببینند  دارند  دوست  یا  و  می کنند  رفتار  چگونه 

ببینند  این که  نه  از چه منظری داخل رابطه می شوند؛  وی 

خصوصیت های  و  رفتارها  از  حد  چه  تا  دیگران  رابطه های 

خود او متأثر است. پنجره ی جوهاری همین مترین را ممکن 

یا  و  خانوادگی  نزدیکان  به  تنها  مترین،  این  برای  می کند؛ 

دوستانی که رابطه ی خاص تری با شا دارند، اکتفا نکنید، 

همه کسانی را که به گونه ای با شا در ارتباط استند مورد 

استند،  شا  درس  کالس  در  که  کسانی  دهید:  قرار  توجه 

را  شا  نظریات  و  مقاله ها  یا  دارند  شا  با  مشرک  کار  یا 

دارند. شا  با  زیادی  اختالفات  ظاهر  در  حتا  یا  می خوانند 

باید در خصوصیت های خود شناسایی  را  نقطه های کور 

درست  تشخیص  عدم  با  ما  تصمیم گیری های  کنیم.  باز  و 

گره های کور در شخصیت و رفتار ما اغلب با شکست مواجه 

می شوند. سؤال هایی که ویکتور وروم برای مترین پیشنهاد 

می کرد، مسائل ساده ای را در بر می گرفت؛ مثالً روزهای آخر 

بیشر  را  کتاب ها  کدام  کنید؛  کار  چه  دارید  دوست  هفته 

دارید؛  دوست  بیشر  را  اهلی  حیوان  کدام  می پسندید؛ 

بهر متثیل  را  رفتار شا  و  کدام حیوان می تواند شخصیت 

بارز  وجه  شوید؛  سوار  دارید  دوست  را  موتری  چگونه  کند؛ 

شخصیت شا چیست؛ و نکته های دیگری از همین دست.

دریافت  مورد  در  وروم  ویکتور  مترین  از  دیگری  بخش 

نقطه ای در زندگی به نام »نقطه ی عطف« یا »نقطه ی برگشت« 

بود که تقریبا هر کسی می تواند یکی از مهم ترین آن ها را در 

زندگی خود به یاد بیاورد. ویکتور وروم گفت: معموال آدم های 

کمی هستند که نقطه ی عطف واقعی در زندگی خود را برای 

نتواند  کسی  اگر  وروم،  عقیده ی  به  اما  کنند؛  افشا  دیگران 

نقطه ی عطف مهم در زندگی خود را شناسایی کند و اگر این 

نقطه ی عطف را به روشنی برای دیگران تبیین نکند، میزان 

امر  و همین  را کاهش می دهد  دیگران  بر  تأثیرگذاری خود 

باعث می شود که نقش او در سازمان دهی و مدیریت موفق 

کم رنگ شود.

مستدام  خط  یک  در  انسانی  هیچ  زندگی  گفت:  وروم 

حرکت منی کند. برخی از حرکت ها زیگزاگ های شدید دارند 

رفت  یعنی  انحنایی حرکت می کنند؛  به شکل  برخی حتا  و 

اگر  او گفت:  می افتد.  اتفاق  دوران  یک  در  برگشت شان  و 

هر نقطه ی مهمی در زندگی شا تغییری ایجاد کند که هر 

پیروزی های  به  را  تان  راه  اما  باشد؛  آن شکست  چند ظاهر 

بیشر باز کند، شا می توانید از زندگی خود راضی باشید. 

وی عالوه کرد: اغلب افراد بدون توجه به نقطه های عطف در 

از فراز و فرود در آن، دچار نوسان می شوند و  زندگی خود، 

این امر نیز بر تأثیرگذاری سازمان دهی و مدیریت آنان تأثیر 

می گذارد. منفی 

نقطه ای  هان  وروم،  ویکتور  تعبیر  در  عطف  نقطه ی 

اما  را دگرگون می کند؛  فرد  رفتار  و  باورها  زندگی،  است که 

او عالوه کرد: خیلی ها به دلیل تعلقی که با گذشته ی خود 

رابطه ی  به یک نقطه ی کور در  را  این نقطه ی عطف  دارند، 

به  شا  عطف  نقطه ی  در  می کنند.  تبدیل  دیگران  با  خود 

کسی دیگر تبدیل می شوید؛ اما همین تحول تان را مخفی 

نگاه می کنید و از افشا کردن و برمالساخنت آن برای دیگران 

و  شا  گذشته ی  با  مقایسه  در  دیگران  می کنید.  هراس 

داشته  شا  مواضع  و  عمل کردها  رفتارها،  از  که  تجربه ای 

قابل  نشان می دهید  اکنون  که  را  تغییراتی  اند، منی توانند 

درک بدانند و این است که اعتاد خود را نسبت به شا از 

دست می دهند و تصور می کنند که شا شخصیت بی ثبات 

و مرموزی دارید و به هیچ وجه متی توانید مورد اعتاد آنان 

گیرید. قرار 

شا  سازمانی  رابطه ی  که  این  برای  گفت:  وروم  ویکتور 

باعث  که  را  خود  دریافت های  باشد،  مستحکم  دیگران  با 

تا  بگذارید  میان  در  دیگران  با  است  شده  شا  در  تغییر 

را  با شا  رابطه ی خود  دیگران هم  تغییر،  این  روشنایی  در 

از  یکی  آزاد  و  باز  فضای  وروم،  ویکتور  نظر  از  کنند.  تنظیم 

جنبه های مثبتی که دارد این است که نقطه های عطف در 

زندگی افراد را به یک امر طبیعی تبدیل می کند؛ یعنی هر 

دیگران  با  را  برداشت های خود  و  دریافت ها  کسی همه روزه 

این  کردن  بررسی  و  بحث  با  دیگران  و  می گذارد  میان  در 

هم  و  می کنند  کمک  آن ها  شدن  تکمیل  به  هم  دریافت ها 

را به شکل طبیعی و مثبت دوام می دهند.  رابطه ی خویش 

و  اندیشه ها  به موقع  و  مداوم  تبارز  امکان  بسته  جوامع  در 

تغییرات کم است و به همین علت، افراد دریافت های خود 

را برای مدتی طوالنی مخفی نگاه می کنند و تالش می کنند 

وروم  ویکتور  کنند.  برمال  را  آن ها  غیر مستقیم  به شیوه های 

گفت: رهری و مدیریت موفق هان است که اعتاد مردم 

را نسبت به خود بیشر جلب کند و جلب اعتاد افراد تنها 

با  مستمر  جریان  در  مردم  که  می شود  امکان پذیر  وقتی 

باشند. داشته  قرار  شا  برداشت های  و  دریافت ها 

گروه های  در  همراهان  میان  بخش  این  در  که  مترینی 

بهر  را  هم دیگر  افراد  که  شد  باعث  گرفت،  صورت  مختلف 

بشناسند و بعد از هان اولین جلسه تأثیرات شگرف آن در 

اکنون  که  می کرد  حس  کسی  هر  شد.  منایان  افراد  روابط 

چیزهای زیادی را در مورد دوست و هم راه خود می داند و به 

همین علت می توانند با هم دیگر شفاف تر و رصیح تر متاس 

بگویند. و سخن  باشند  داشته 

نقطه ی عطف در تیوری ویکتور وروم 
)یادداشت های عزیز رویش از دانشگاه یل - 20 اگست تا 20 دسامرب 2010( 119 روز )26(

عزیز رویش

شبکه های اجتماعی و گسترش اندوه

زاهد مصطفا

قسمت اول

این که جامعه ی افغانستان را مدرن بدانیم، پارادوکسی است که به جامعه ی سنتی-بدوی افغانستان به 

درستی منی چسبد؛ اما از آن جایی که چرخه ی اطالعات و ارتباطات تجاری-فرهنگی، جهان امروز را طوری به هم 

وصل کرده است که مناسبات آن در جغرافیای مشخصی مربوط منی ماند، می توان به جامعه ای مثل افغانستان هم 

برچسب مدرنیته زد و مؤلفه هایی از مدرنیته را در آن ُجست. 
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در  متحــد  ملــل  ســازمان  ویــژه ی  مناینــده ی 

افغانســتان، تأکیــد می کنــد کــه موضــوع امنیــت و 

آزادی رســانه ها، بایــد بــه عنــوان یــک اصــل در فراینــد 

شــود. حفــظ  صلــح  گفت وگوهــای 

جــدی(   30( دوشــنبه  روز  یاماموتــو،  تدامیچــی 

جامعــه ی  حکومــت،  مشــرک  نشســت  ســومین  در 

بین املللــی و نهادهــای حامــی رســانه ها، گفــت کــه 

تــا  ایجــاب می کنــد  و رســانه،  بیــان  آزادی  ماهیــت 

ــح، روی آن  پیــش از انجــام و امضــای توافق نامــه ی صل

از جوانــب مختلــف بحــث صــورت بگیــرد.

ایــن در حالــی اســت کــه گــروه طالبــان، بــه تازگــی 

ــح  ــه ی صل ــه توافق نام ــت ک ــرده اس ــدواری ک ــراز امی اب

میــان ایــن گــروه و ایــاالت متحــده ی امریــکا، تــا پایــان 

مــاه جــاری میــالدی، بــه امضــا برســد.

ــری  ــش دیگ ــو، در بخ ــای یاماموت ــم، آق ــویی ه از س

از ســخنان خــود، گفــت کــه تالش هــای زیــادی در 

ــگاران صــورت  ــا خشــونت علیــه خرن ــارزه ب راســتای مب

ــت. ــوده اس ــی نب ــا کاف ــه؛ ام گرفت

ــا  ــه؛ ام ــورت گرفت ــادی ص ــای زی ــزود: »تالش ه او اف

ســطح تهدیــدات علیــه خرنــگاران در افغانســتان هنــوز 

هــم نگران کننــده اســت و بایــد در ایــن راســتا، بیشــر 

کار شــود.«

در  متحــد  ملــل  ســازمان  ویــژه ی  مناینــده ی 

افغانســتان، هم چنــان گفــت کــه افراط گرایــی علیــه 

نگران کننــده  زن،  ویــژه خرنــگاران  بــه  خرنــگاران، 

اســت. آقــای یاماموتــو، از حکومــت و نهادهــای حامــی 

رســانه ها، خواســت تــا در برابــر ایــن افراط گرایی هــا 

ایســتادگی کننــد.

ایــن در حالــی اســت کــه مجیب الرحــان انصــاری، 

خطیــب مســجد جامــع گازرگاه هــرات، طــی چنــد 

ــه  ــام »اداره ی امــر ب ــر ن هفتــه ی گذشــته، تشــکلی را زی

معــروف و نهــی از منکــر« در والیــت هــرات ایجــاد کــرده 

اســت. او از آدرس ایــن تشــکل، چندیــن تابلــو در مــورد 

ــان در هــرات نصــب کــرده کــه واکنش هــای  حجــاب زن

زیــادی را در پــی داشــته اســت.

هفتــه ی  انصــاری،  مولــوی  مــورد،  تازه تریــن  در 

گذشــته، نشســت خــری برگــزار کــرد و بــه خرنــگاران 

زن، اجــازه ی پوشــش ایــن نشســت را نــداد. او گفــت کــه 

ــانه  ــد در رس ــان نبای ــت و زن ــردان اس ــگاری کار م خرن

کار کننــد.

مســؤوالن امنیتــی در والیــت کندهــار، می گوینــد 

کــه در نتیجــه ی ریــزش ســقف یــک مدرســه ی دینــی 

در ایــن والیــت، پنــج کــودک جــان باختــه انــد.

جــال نــارص، ســخن گوی فرماندهــی پولیــس 

ــه  ــد ک ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــار، ب کنده

صبــح روز دوشــنبه )30 جــدی( بــه دنبــال بــاران 

ــات  ــی در مربوط ــه ی دین ــک مدرس ــقف ی ــدید، س ش

ــرده و در  ــزش ک ــت، ری ــن والی ــم ای ــه ی دوازده ناحی

ــد. ــه ان ــان باخت ــودک ج ــچ ک ــه ی آن، پن نتیج

ــودک  ــج ک ــداد، پن ــن روی ــه در ای ــد ک او می افزای

ــد. ــده ان ــی ش ــز زخم ــر نی دیگ

از ســویی هــم، بهیــر احمــدی، ســخن گوی والــی 

کندهــار، می گویــد، مدرســه ای کــه ســقف آن ریــزش 

ــد  ــح می کن ــت. او تری ــوده اس ــمی ب ــرده، غیررس ک

کــه در ایــن رویــداد، چهــار دخــر جــان باختــه انــد و 

هشــت دخــر دیگــر زخمــی شــده انــد.

بــر اســاس آمــار منترششــده، در نتیجــه ی برف بــاری 

ــدود 40  ــاری، ح ــال ج ــتان س ــاران در زمس ــارش ب و ب

نفــر در شــاری از والیت هــای افغانســتان جــان باختــه 

و بیــش از 50 نفــر دیگــر زخمــی شــده انــد.

چنــد روز پیــش، در نتیجــه ی ریــزش ســقف یــک 

خانــه در منطقــه ی قادرآبــاد ولســوالی انجیــل والیــت 

هــرات، شــش عضــو یــک خانــواده جــان باختــه 

ــد. بودن

یاماموتو: امنیت و آزادی رسانه ها به عنوان 
یک اصل در مذاکرات صلح حفظ شود

ریزش سقف یک مدرسه در کندهار 
جان پنج کودک را گرفت

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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بــه شــکایت های  مســؤوالن کمیســیون رســیدگی 

هــزار شــکایت  از شــش  بیــش  ثبــت  از  انتخاباتــی، 

ــر  ــتان خ ــای افغانس ــاری از والیت ه ــتینافی در ش اس

می دهنــد.

چمن شــاه اعتــادی، رییــس دبیرخانــه ی کمیســیون 

ــه ی  ــه روزنام ــی، ب ــکایت های انتخابات ــه ش ــیدگی ب رس

ــدی(  ــنبه )30 ج ــه روز دوش ــد ک ــل، می گوی ــح کاب صب

ــان رســید. ــه پای ــد ثبــت شــکایت های اســتینافی ب رون

مجموعــی،۶283  گونــه ی  بــه  کــه  می افزایــد  او 

ــه ثبــت رســیده و رونــد رســیدگی  شــکایت اســتینافی ب

بــه آن، روز سه شــنبه )1 دلــو( آغــاز مــی شــود.

ــدی،  ــاه ج ــات، در اول م ــتقل انتخاب ــیون مس کمیس

ــس  ــت جمهوری را پ ــات ریاس ــی انتخاب ــه ی ابتدای نتیج

ــن  ــر اســاس ای از تکمیــل بازشــاری آرا، اعــالم کــرد. ب

نتیجــه، محمــدارشف غنــی، بــا گرفــنت بیــش از پنجــاه 

ــام دوم  ــه، در مق ــه عبدالل ــدر و عبدالل ــد آرا در ص درص

از 923 هــزار رأی  بیــش  آقــای غنــی  قــرار گرفــت. 

ــه بیــش از ۷20 هــزار  )50.۶4 درصــد( و آقــای عبدالل

ــت آورد. ــه دس ــد( ب رأی )39.52 درص

بــر اســاس بررســی های ابتدایــی از بیــش از 1۶هــزار 

ــیون  ــی کمیس ــر والیت ــه، در دفات ــن نتیج ــکایت از ای ش

ــده  ــه ش ــی، فیصل ــکایت های انتخابات ــه ش ــیدگی ب رس

اســت کــه آرای بیــش از پنــج هــزار محــل رأی دهــی 

ــود. ــاری ش بازش

ــه  ــیدگی ب ــیون رس ــؤوالن کمیس ــال، مس ــن ح ــا ای ب

بیشــرین  کــه  می گوینــد  انتخاباتــی،  شــکایت های 

ــا کنــون، از ســوی  شــکایت های اســتینافی ثبت شــده ت

تیم هــای انتخاباتــی عبداللــه عبداللــه، محمــدارشف 

غنــی و گلب الدیــن حکمتیــار اســت.

ــتینافی،  ــکایت های اس ــت ش ــد ثب ــان رون ــس از پای پ

ــکایت های  ــه ش ــیدگی ب ــیون رس ــزی کمیس ــر مرک دف

انتخاباتــی، در جریــان 15 روز بــه آن رســیدگی خواهــد 

کــرد.

ــیدگی  ــیون رس ــه ی کمیس ــس از فیصل ــت پ ــرار اس ق

بــه شــکایت های انتخاباتــی، نتیجــه ی نهایــی انتخابــات 

ــود. ــالم ش ــت جمهوری اع ریاس

نخســت وزیر پاکســتان، گفتــه اســت کــه توافــق 

ــکا و گــروه  ــاالت متحــده ی امری ــان ای ــی می احتال

افغانســتان  در  آتش بــس  برقــراری  بــه  طالبــان، 

ــد. ــد ش ــر خواه منج

دویچه ولــه ی  بــا  مصاحبــه  در  خــان،  عمــران 

آملــان، گفتــه اســت: »تــا جایــی کــه مــن می دانــم، 

بــه  و طالبــان،  امریــکا  میــان  احتالــی  توافــق 

آتش بــس منجــر خواهــد شــد. در هــر صــورت، 

مــن امیــدوارم کــه بــا امضــای توافق نامــه  میــان 

امریــکا و طالبــان، زمینــه ی آغــاز گفت وگوهــای 

شــود.« فراهــم  بین االفغانــی 

او، تأکیــد کــرده اســت کــه افغانســتان بــرای 

ــه  ــیای میان ــا آس ــاری ب ــز تج ــک دهلی ــتان، ی پاکس

ایــن  در  صلــح  برقــراری  از  اســالم آباد  و  اســت 

کشــور، ســود خواهــد بــرد.

ــه  ــه ب ــت ک ــه اس ــان گفت ــان، هم چن ــران خ عم

اســتقاللیت افغانســتان احــرام می گــذارد؛ امــا 

ــان اســالم آباد  ــه زی ــی، ب ــل و دهل ــط کاب ــد رواب نبای

ــود. ــام ش مت

ــان،  ــدگان طالب ــه مناین ــت ک ــی اس ــن در حال ای

طــرح کاهــش خشــونت را بــه زملــی خلیــل زاد، 

مناینــده ی ویــژه ی وزارت خارجــه ی امریــکا در امــور 

ــد. ــرده ان ــه ک ــتان، ارائ ــح افغانس صل

ســهیل شــاهین، ســخن گوی دفــر سیاســی 

طالبــان در قطــر، بــا ارســال بیانیــه ای بــه روزنامــه ی 

ــه  ــت ک ــرده اس ــدواری ک ــراز امی ــتان، اب دان پاکس

توافق نامــه ی صلــح میــان ایــن گــروه و امریــکا، 

ــد.  ــا برس ــه امض ــالدی ب ــاری می ــاه ج ــان م ــا پای ت

او، هم چنــان گفتــه اســت کــه پیــش از امضــای 

ــا  ــد ت ــاده ان ــان آم ــراد طالب ــح، اف ــه ی صل توافق نام

ــد. ــش دهن ــود را کاه ــی خ ــات نظام عملی

مالعبدالغنــی  تازگــی،  بــه  هــم،  ســویی  از 

بــرادر، رییــس دفــر سیاســی طالبــان در قطــر، 

فرانت الیــن،  خرگــزاری  بــا  مصاحبــه ای  در 

ــی از  ــا خــروج نیروهــای امریکای ــه اســت کــه ب گفت

ــد  ــان خواه ــور پای ــن کش ــگ در ای ــتان، جن افغانس

یافــت. 

بــا ایــن حــال، صدیــق صدیقــی، ســخن گوی 

مــردم  کــه  می کنــد  تأکیــد  ریاســت جمهوری، 

ــس  ــه آتش ب ــه، بلک ــونت ن ــش خش ــتان کاه افغانس

می خواهنــد. او، تأکیــد می کنــد کــه اگــر گــروه 

نکنــد،  موافقــت  آتش بــس  تأمیــن  بــا  طالبــان 

ــه  ــم جنــگ، ب ــح و خت ــرای آوردن صل گفت وگوهــا ب

نتیجــه ی مطلوبــی نخواهــد رســید.

بیش از شش هزار شکایت استینافی
ثبت شده است

عمران خان: امریکا و طالبان به سوی
آتش بس می روند

رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی، تأکیــد 

می کنــد کــه برقــراری صلــح در افغانســتان، آرزوی 

متــام شــهروندان اســت و وزارت دولــت در امــور صلــح، 

منی توانــد بــه تنهایــی پروســه ی صلــح را پیــش بــرد.

عبداللــه عبداللــه، روز دوشــنبه )30 جــدی( در 

نشســت شــورای وزیــران، گفــت کــه تالش هــا در 

ــا  ــرد ی ــک ف ــه ی ــر ب ــح، منح ــراری صل ــتای برق راس

ــا در  ــد ت ــق دارن ــردم ح ــه م ــت، بلک ــک وزارت نیس ی

بگیرنــد. ســهم  گفت وگوهــای صلــح 

ــی  ــه متام ــن ک ــر ای ــی ب ــی مبن ــزود: »اظهارت او اف

فعالیت هــا در محــور یــک شــخص و یــا یــک وزارت 

صــورت گیــرد، ناســنجیده بــوده و پذیرفتنــی نیســت. 

یــک وزارت منی توانــد مذاکــرات صلــح را پیــش بــرد. 

تیــم  مذاکره کننــده بایــد جامــع بــوده و از همــه مــردم 

ــد.« ــی کن منایندگ

ایــن در حالــی اســت کــه اخیــراً، فرمانــی از ســوی 

ریاســت جمهوری منتــرش شــده کــه بــر اســاس آن، 

وزارت  وظایــف  از  بــه صلــح،  مرتبــط  فعالیت هــای 

دولــت در امــور صلــح دانســته شــده و هیــچ نهــاد 

ــا  ــا و فعالیت ه ــزاری برنامه ه ــت برگ ــری، صالحی دیگ

ــدارد. ــه را ن ــن زمین در ای

بــا ایــن حــال، در چنــد روز گذشــته، تالش هــا 

ایــاالت  میــان  صلــح  توافق نامــه ی  امضــای  بــرای 

ــت.  ــه اس ــش یافت ــان، افزای ــکا و طالب ــده ی امری متح

ــه  ــود ک ــرده ب ــالم ک ــان اع ــروه طالب ــن گ ــش از ای پی

بــا امریــکا، در مــورد امضــای توافق نامــه ی صلــح و 

چگونگــی برگــزاری مراســم  آن، صحبــت کــرده اســت.

ســخن گوی  شــاهین،  ســهیل  هــم،  ســویی  از 

دفــر سیاســی طالبــان در قطــر، بــه تازگــی ابــراز 

امیــدواری کــرده اســت کــه توافق نامــه ی صلــح میــان 

ایــن گــروه و ایــاالت متحــده ی امریــکا، تــا پایــان مــاه 

ــت  ــزوده اس ــد. او اف ــا برس ــه امض ــالدی، ب ــاری می ج

ــا امضــای توافق نامــه ی صلــح، ســطح  کــه هم زمــان ب

خواهــد  کاهــش  نیــز  افغانســتان  در  خشــونت ها 

ــت. یاف

تأکیــد می کنــد کــه  امــا،  افغانســتان  حکومــت 

بایــد  و  بــود  نخواهــد  کارســاز  خشــونت  کاهــش 

شــود.  برقــرار  آتش بــس 

عبدالله عبدالله: یک وزارت منی تواند
به تنهایی پروسه ی صلح را پیش بربد

اعالن داوطلبی تهیه و تدارک تجهیزات دفرت و کمپیوتر 
)وسایل تکنالوژی( مرکز اداره ترانسپورت جاده

اداره ترانســپورت جــاده، وزارت ترانســپورت از متــام داوطلبــان واجــد رشایــط 

ــا در پروســه داوطلبــی تهیــه و تــدارک تجهیــزات دفــر  دعــوت مــی منایــد ت

ــخیصیه  ــاره تش ــن اداره دارای ش ــز ای ــوژی( مرک ــایل تکنال ــر )وس و کمپیوت

)MOT/LTA/NCB/G/OB/99/002( اشــراک منــوده و ســافت کاپــی رشطنامــه 

ــدارکات بدســت آورده،  ــدارکات، ریاســت ت ــت ت ــگان از مدیری ــه طــور رای را ب

آفرهــای خویــش را مطابــق رشایــط منــدرج رشطنامــه و طبــق قانــون و 

طرزالعمــل تــدارکات  طــور رسبســته از تاریــخ نرش اعــالن الی ســاعت  10:00 

قبــل از ظهــر مــورخ  22/دلــو/1398 بــه ریاســت تــدارکات، اداره ترانســپورت 

جــاده، وزارت ترانســپورت واقــع  انصــاری وات ، متصــل  رادیــو تلوزیــون ملــی 

ارایــه مناینــد. آفرهــای ناوقــت رســیده و انرنیتــی قابــل پذیــرش منــی باشــد.

ــار  ــاه و چه ــد و پنج ــغ 154،640 یکص ــک مبل ــی بان ــور گرنت ــر ط ــن آف تضمی

هــزار و شــش صــد و چهــل افغانــی اخــذ میگــردد. جلســه آفــــرگشـــــایی بــه 

ــس   ــاالر کنفران ــل از ظهــر در ت ــو/1398 ســاعت  10:00 قب ــاریخ  22/دل تــــ

ــر مــی گــردد. ــزل دوم تدوی اداره ترانســپورت جــاده  من

ــاعت 10:00  ــو/1398 س ــخ 12/دل ــه تاری ــی ب ــل از داوطلب ــه قب ــوت: جلس ن

قبــل از ظهــر در منــزل دوم، تــاالر کتابخانــه، تعمیــر مرکــزی اداره ترانســپورت 

ــر میگــردد. جــاده، وزارت ترانســپورت دای
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استوره پرستی،  و  غلو  شایعه پذیری، 

که  است  فرهنگی  فقر  و  تعصب  هم زاد 

قواره ی  در  و  آمیخته  غلو  با  شایعه ها 

استوره به خورد مردم داده می شود. وقتی 

فرهنگی  فقر  با  ناآگاهی  از  ناشی  تعصب 

و دانایی هم سو شود، تالش می شود افراد نخبه در قواره ی 

و  شده  معرفی  شان  ظرفیت های  از  فراتر  و  طبیعی  غیر 

چیز  همه  وضعیتی،  چنین  در  کنند.  جلوه  شکست ناپذیر 

بسیار  و  شده  خارج  اصلی اش  ظرف  و  طبیعی  وضعیت  از 

فربه تر از معمول ظاهر می شود. این فربهی دلیل آن است 

که مردم همیشه از قهرمان ها انتظار پیروزی مداوم داشته 

و  ادله ی من درآوردی  با  را  و حتا شکست های شان  باشند 

غیر مسؤوالنه، توجیه کنند. از قدیم گفته اند، پیروزی هزار 

پدر دارد و شکست یتیم است؛ رویه ای که مشتق از فرهنگ 

که  جامعه ای  است؛  استوره پرست  جامعه ی  ایده آل گرای 

در آن همیشه قهرمان زنده را عشق بوده و امکان برقراری 

خصوص  به  منی شود؛  ممکن  افراد  بین  طبیعی  ارتباط 

و  تبار  با مسائلی مثل قوم،  نبایدهای جامعه  و  بایدها  اگر 

ارتباط های خونی و خویشاوندی هم سو شود، دیگر برگزاری 

رویدادهایی که در همه جا ساده و پیش پا افتاده است، غیر 

از دست رس خواهد شد. در سایر نقاط دنیا  ممکن و دور 

رویارویی دو هم وطن، در داخل رینگ یا قفس ورزش های 

رزمی، امر طبیعی و عادی است؛ اما در افغانستان می تواند 

به یک بلوای سیاسی، اتنیکی و اجتاعی بدل شود. قرار 

تان  یاد  مبارز«  »بازمحمد  و  هوتک«  »احمدولی  مبارزه ی 

است که مسابقه ی بین دو ورزش کار منطقه ای، نه جهانی 

را به رویارویی دو قوم و جریان بدل کرد تا با دخالت افرادی 

این  سیاست مداران،  حضور  و  ورزش  دایره ی  از  بیرون 

نشود. برگزار  مسابقه 

است؛  سکه  یک  روی  دو  ورزش  در  شکست  و  پیروزی 

و  دست آورد  است  ممکن  پیروزی،  که  اندازه  هان  به 

نیز  شکست  باشد؛  قهرمان  یک  توانایی  نشان دهنده ی 

است.  خودی  ورزش کار  کم کاری  یا  و  حریف  برتری  دلیل 

شکست و پیروزی بسیار ساده و طبیعی ترین پیامد حضور 

یک قهرمان در زمین مسابقه است. نه پیروزی حق طبیعی و 

میراث پدری کسی است و نه شکست تقدیر دامئی مردمی. 

مدون،  برنامه ریزی  تالش،  میزان  به  بستگی  چیز  همه 

تسلط بر فنون، آگاهی از علم روز، تیزهوشی و اقبال یک 

ورزش کار دارد که با چه میزان آمادگی، شناخت از حریف و 

است! گذاشته  میدان  به  پا  ذهنی  قدرت 

تعصب  و  شود  خارج  عادی  رشایط  از  چیز  همه  وقتی 

باشد،  بدی  و  خوبی  تعریف  برای  سنجش  میزان  و  معیار 

نامرادی،  ناداوری ،  همه ی  که  می شود  خلق  ذهنیتی 

حق خوری و ظلم ها متوجه ما و هر چه امکان برخورداری، 

امتیازگیری، پیروزی و دست رسی به امکانات برتر، به بیخ 

متوهم،  خودبرتربین  ذهنیت  در  باشد.  بسته  حریف  ریش 

مدال  پیروزی،  خوبیم،  همه  منی کنیم،  اشتباهی  هیچ  ما 

و افتخار همزاد و تقدیر ما است که در آسان هفتم نوشته 

شده و اگر چنین نشد، حتا دخل و خرج یا نامرادی ای در 

کار بوده است. تصوری که مشتق از جامعه ی ایدیولوژیک، 

نظام های  تحمل  طوالنی  سابقه ی  با  و  ایدیولوژی زده 

دیکتاتوری است؛ و گرنه چرا باید هر چه خوب است از ما 

از دیگران؟ بد است  است و هر چه 

واقعیت آن است که نه ما آنقدر که ادعایش را داریم در 

ورزش خوبیم و نه دیگران به آن اندازه بد و ناتوان استند. نه 

ما فرشته های روی زمین و همه فن حریف در رینگ استیم 

و نه دیگران مفسد فی االرض و از پیش باخته. وقتی همیشه 

باخت های  نیز  ورزش کاران  است،  عشق  را  زنده  قهرمان 

اگر  تا  می کنند  تالش  حتا  و  کرده  ناصواب  توجیه  را  شان 

با خریدن  را  بی خر  جا  از همه  مسؤوالنی  و  جامعه   شود، 

گردن آویزی از بازار، اغفال کرده و اجازه ندهند به ساحت 

روزی  که  است  چنین  شود.  وارد  خدشه  شان  قهرمانانه ی 

یکی از قهرمان های بنام کشور می گفت، ما قهرمان جهان 

از ورزش کار داریم! بیشر 

حق پرست«،  »نرت  مبارزه ی  مطلب،  این  نوشنت  دلیل 

قهرمان خوب افغانستان در بزرگ ترین سازمان مبارزات آزاد 

دنیا »UFC« است که با تأسف، با باخت همراه شد. نرت، 

نیست،  باختش  توجیه  صدد  در  و  است  حرفه ای  ورزش کار 

هان گونه که پیروزی هایش را در بوق و کرنا نکرد؛ اما بی شار 

افراد این روزها، چنان چه پیشر بردهای او را فراتر از سیاره 

جلوه دادند، حاال باختش را نیز با دالیل غیر منطقی، کم رنگ 

و بی اثر می دانند؛ در حالی که همه چیز بسیار ساده است. او، 

ماشین و ربات نیست که همیشه پیروز شود، طبیعی است که 

گاهی ببازد؛ به هان دالیلی که پیش از این پیروز بود!

بهر است به جای این که بگوییم نرت جان »تو قهرمان 

استی« و این باخت چیزی از ارزش هایت کم منی کند، دلیل 

این باخت بررسی شود؛ چیزی که حتا خود حق پرست و 

مربیانش در حال آنالیز آن استند. در این گونه موارد وقتی 

از درک ابعاد فنی و تکنیکی و دالیل باخت ها و پیروزی ها 

با  به دنبال مقر خواهیم گشت و هم  باشیم، هم  ناتوان 

به  پهلوان«،  بَود،  رستم  که  »من آنم  ایدیولوژی  به  توصل 

جای حل، صورت مسأله را پاک می کنیم. این انتظار از مِن 

مربیان است که هیچ گاه  و  اهالی فن  از  نیست،  نویسنده 

در صدد موشکافی موضوع نبوده و در صدد توجیه سطحی 

چنین باخت هایی استند. 

در  حقش  به  که  است  برتری  ورزش کاران  از  حق پرست 

اختیار  به دلیل در  و  افغانستان نرسیده  و رسانه های  بازار 

نداشنت رسانه و عدم تبلیغات داخلی، هم چنان ناشناخته 

و  فن  که  است  درستی  حرف  این  است.  مانده  مهجور  و 

لیاقت در خارج است؛ اما شهرت و رسانه در داخل، وگرنه 

چرا باید، قهرمانی در سطح نرت که بدون شک یکی از 

مستعدترین و پرامیدترین »ام ام ای«کاران ما است تا این 

پیرو  او  شاید  شود؟  قفس  وارد  رسانه ای  سکوت  در  اندازه 

این نظریه باشد که »بی صدا مترین کن، موفقیت خودش 

پا خواهد کرد«! به  رسوصدا 

استوره پرستی  و  غلو  شایعه پذیری،  جامعه ای،  در  وقتی 

جایگاه ها  باشد،  فرهنگی  فقر  و  تعصب  هم زاد  راستی  به 

در  رسه  و  می نشیند  رسه  جای  نارسه  می شوند،  خلط  نیز 

که  آن  وضعیت،  این  در  می پوسد.  فراموشی  و  عزلت  کنج 

می داند و می تواند نسبت به آن که منی داند و منی تواند در 

رشایط بدتر بوده و منی تواند واقعیت و حقیقت را از بلبشوی 

بکشد.  بیرون  مکاره ها 

چمره ی ناکاره ها بر حق و راستی و پرده ی ضخیمی که 

روبه روی مردم می گیرند، موجب می شود تا همه چیز در هم 

آمیزد و کسی را یارای تشخیص نباشد که ورزش ما دقیقا با 

چنین وضعیتی روبه رو است!  

دو روی یک سکه
نعمت رحیمی

پیروزی و شکست در ورزش دو روی یک سکه است؛ به هامن اندازه که پیروزی، ممکن است دست آورد و 

نشان دهنده ی توانایی یک قهرمان باشد؛ شکست نیز دلیل برتری حریف و یا کم کاری ورزش کار خودی است. شکست 

و پیروزی بسیار ساده و طبیعی ترین پیامد حضور یک قهرمان در زمین مسابقه است. نه پیروزی حق طبیعی و میراث 

پدری کسی است و نه شکست تقدیر دامئی مردمی. 


